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เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy เป็นนโยบายล่าสุดท่ีรัฐบาลไทยมุ่งจะส่งเสริม

อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต 10 ประเภท ให้เป็นกลไกกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ (new 

engine of growth) ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยี

ชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ แนวคิดของการส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ จาก

การรับจ้างผลิตสินค้า มาเป็นประเทศการพัฒนานวัตกรรม ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของ

ประเทศอย่างยั่งยืน ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญา สร้างรายได้ในทุกห่วงโซ่

การผลิต และพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

ดร.นฤมล รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต

เศรษฐกิจชีวภาพ :
  กลไกกระตุ้นการเติบโต
  ของเศรษฐกิจไทย
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เศรษฐกิจชีวภาพกับโอกาสของประเทศไทย  

	ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาสู่เศรษฐกิจชีวภาพ	

โดยมีปัจจัยหลัก	 ๓	 ด้านท่ีต้องค�านึงถึงคือ	 การเปลี่ยนแปลง

ของสังคม	 โอกาสและความท ้าทายของไทย	 และการ

ขับเคลื่อน	Bio	Economy	แนวโน้มของโลกและประเทศไทย	มี

การคาดการณ์ว่า	 ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น	

ในราวร้อยละ	๖๐	ในปี	ค.ศ.	๒๐๕๐	โดยที่ประชากรโลกจะเพิ่ม

เป็น	๙๐,๗๑๕	พันล้านคน	จึงน่าจะเป็นตัวแปรส�าคัญที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร	

การเปลี่ยนแปลงของสังคม

	ความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยท่ีค่อนข้างชัดเจน	

ได้แก่		

๑.	 สังคมผู้สูงอายุ	 จะมีผู้สูงอายุมากขึ้น	 ท�าให้ส่งผล

ต่อความต้องการด้านบริการต่างๆ	 ซ่ึงจะต้องมีมาตรฐาน	 และ

สามารถทวนสอบได้	ผลกระทบในด้านอาหาร	ก็จะต้องมีอาหาร

ที่ปลอดภัย	 และอาหารเพื่อสุขภาพ	 จึงจ�าเป็นจะต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตแบบใหม่	 อาหารท่ีเป็นอาหาร

เฉพาะ	เช่น	functional	food/vitamin	

๒.	 	 การย้ายถิ่นฐานสู่เมือง	 	 จะยังคงเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อมาเป็นแรงงานในภาคการผลิต	 ขณะเดียวกันก็

จะเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร	 ดังนั้น	 อนาคต

ของประเทศไทย	 จึงต้องการการบริหารจัดการฟาร์มท่ีเป็น

แบบ	modern	 farm	 ต้องการชาวไร่	 ชาวนาที่เป็น	 smart	

farmer	 มีระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็ง	 และมีการบริหารจัดการน�้า

ที่ดีมีประสิทธิภาพ

๓.	 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี	 นับว่าเป็นปัญหา

ที่ทุกคนในยุคปัจจุบันต้องเผชิญและตั้งรับให้ดี	 เนื่องจาก

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก	 ถึงกับท�าให้

กิจการ	 อาชีพหรืองานบางอย่าง	 กลายเป็นสิ่งล้าสมัย	 	 เรียก

ว่า	 disruptive	 technology	 นั่นคือ	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	 หรือ

นวัตกรรมใหม่ๆ	ที่มีการคิดค้นขึ้นมาใช้กันอย่างแพร่หลาย	ท�าให้

เทคโนโลยีเดิมๆ	หยุดชะงักลง

๔.	 การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ	 เร่ืองของภูมิ

อากาศยังคงความเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง	

ท�าให้ประชากรโลกต้องประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อ

เนื่อง	โดยเฉพาะในเรื่องของพายุและอุทกภัยในทุกส่วนของโลก	

๕.	 การกีดกันทางการค้า	 การลงทุน	 นับเป็นปัจจัย

ส�าคัญอย่างยิ่งยวดส�าหรับโลกการค้าในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะ

ทางด้านการตลาด	 ที่มีความต้องการในสินค้าคุณภาพสูง	 การ

กีดกันทางการค้า	 และกฎระเบียบโลก	 เช่น	 การใช้แรงงานเด็ก	

มาตรฐานระหว่างประเทศ	 มาตรฐานของลูกค้า	 และการค้าท่ี

ตระหนักถึงการระวังรักษาสิ่งแวดล้อม

โอกาสและความท้าทายของไทย

	โอกาสที่ดีของประเทศไทย	 คือการรวมกลุ่ม	 ASEAN

+3	 และ	 ASEAN+6	 ที่เป็นการรวมกลุ่มในลักษณะหุ้นส่วน

การประชุมนานาชาติ ASEAN+6 Organic Agriculture Forum เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรอินทรีย์ จัดโดย วว.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	 (Regional	 Comprehensive	

Economic	 Partnership	 :	 RCEP)	 นอกจากนั้น	 ประเทศไทย

ยังมีโอกาสในเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพาะปลูก	 โดยที่

ประเทศไทยตั้งอยู ่ในแหล่งท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ

แหล่งส�าคัญอันดับ	 8	 ของโลก	 พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทยมี

หลายชนิด	 ได้แก่	ข้าว	71.02	ล้านไร่	 ยางพารา	20.17	ล้านไร่	

อ้อยโรงงาน	9.19	ล้านไร่	มันส�าปะหลัง	8.07	ล้านไร่	ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์	6.50	ล้านไร่	ปาล์มน�้ามัน	4.99	ล้านไร่	และพื้นที่เพาะ

ปลูกอื่นๆ	29.3	ล้านไร่	(ศรีรอต	2561)	

	อย ่างไรก็ตาม	 ประเทศไทยยังมีความท้าทายที่

จะต้องเอาชนะให้ได้	 คือ	 เม่ือเทียบกับประเทศอื่น	 ผลผลิต

ทางการเกษตรของไทยยังได้ต�่ากว่า	 ท้ังน้ี	 เน่ืองมาจากประเทศ

ที่การเกษตรเจริญแล้วจะเน้นการใช้เครื่องจักรกับคนในการท�า

เกษตรกรรม	ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่

•	 การเกษตรสมัยใหม่	 (modern	 farm)	หรือ	การใช้

นวัตกรรม	การวิจัย	และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อการท�าเกษตรแบบแม่นย�า	 (precision	 farm-

ing)	 ในด้านการปรับหน้าดิน	การเพาะปลูก	การเก็บ

เกี่ยว	และแผนที่ผลผลิต	ซึ่งรวมข้อมูลด้านการเพาะ

ปลูก	ปฏิทินการเพาะปลูก	การรายงานผลในขั้นตอน

ต่างๆ	ของการเพาะปลูก	การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

ปรับปรุง		

•	 การควบคุมปัจจัยผันแปร	 เช่น	ดิน	น�้า	สภาพอากาศ	

การใช้เครื่องจักรกลเกษตร	 (mechanization)	และ

การใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ	(utilization)	

•	 ความร่วมมือระหว่างเกษตรกร	เช่น	การรวมกลุ่มการ

ผลิต	(land	consolidation)	

•	 การมีมาตรฐาน	แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน	สอบกลับ

ได้	 เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ	 (benchmarking)		

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 เพิ่มผลผลิต	

ลดต้นทุน	และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

•	 การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลสู่สากล	

วิธีการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน	 คือ	 การเข้าร่วมงาน

นิทรรศการระดับชาติ	 นานาชาติต่างๆ	 เช่น	 งาน	

ThaiFEx	 -	World	of	Food	Asia	หรือการส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ไทยไปสู่นานาชาติ	 เช่น	ผลิตภัณฑ์เครื่อง

ปรุงรสจ�าพวก	ซอสพริก	น�้าจิ้มซีฟู้ด	ซอสปรุงน�้าซุป	

และซอสพริกปีศาจ		ขยายสู่เอเชีย	ยุโรป	และอาเซียน		

การเกษตรสมัยใหม่
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Banana	Society	หรือกลุ่มกล้วยตากพลังงานแสง

อาทิตย์	 ท่ี	อ.บางกระทุ่ม	จ.พิษณุโลก	 ใช้นวัตกรรม

การผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์	“พาราโบ-

ราโดม”	แห่งแรกของไทย	 เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตผลทางการเกษตรท�าให้กล้วยตากทุกใบ

สามารถเก็บรักษาความสดใหม่		แม่ค้าตลาดสี่มุมเมือง	

สามารถต่อยอดท�าธุรกิจ		แปรรูปน�้าปลาร้าบรรจุขวด

เพื่อส่งออก	หรือการค้นพบนวัตกรรมส้มต�าไทยอบ

กรอบด้วยเทคนิค	 freeze	Dried	 	ส่งออกขายไปยัง

ต่างประเทศ	

•	 การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการ

เกษตร	 เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐาน

และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอาหารเพื่อสุขภาพ

ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น	ตัวอย่างสินค้าเกษตรแปรรูป

เพิ่มมูลค่าเหล่านี้	เช่น	

				-	การคิดค้นธุรกิจแปรรูปไข่	ไข่เยี่ยวม้าสีทอง	ปลอด

สารตะกั่ว	ลดระยะเวลาในการแปรรูปลง	10	เท่า	เพิ่ม

มูลค่าได้ถึง	5	เท่า	จากไข่เป็ดสด	โดยคงคุณค่าโปรตีน

และแคลเซียมสูงกว่าไข่แปรรูปชนิดอื่น		

	 	 	 	 	 -	การพัฒนาปลาทูแม่กลอง	“อาทิตยา”	ปลา

ทูนึ่งก้างนิ่ม	 เพื่อลดปัญหาก้างปลาติดคอ	ด้วยการ

อบที่อุณหภูมิ	 100	องศาเซลเซียส	แล้วบรรจุในถุง

สุญญากาศ	สามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้	 3	 วัน	

หรือเก็บในช่องแช่แข็งได้	 6	 เดือน	ปลาทูนี้สามารถ

รับประทานได้ทั้งตัว	มีแคลเซียมสูงและไม่มีกลิ่นคาว

	 	 	 	 	 -	 	 การน�าน�้ามะพร้าวอินทรีย์จากสวนท่ีได้รับ

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	มาสร้างมูลค่า

เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวอินทรีย์	และ

พัฒนาต่อยอดในการน�าของเหลือทิ้งจากกระบวนการ

สกัดน�้ามันมะพร้าวอินทรีย์	 (หางกะทิ)	มาหมักด้วย

แบคทีเรียผลิตกรดแล็กติกได้เป็นโยเกิร์ต	และโยเกิร์ต

พร้อมด่ืม	ที่ปราศจากนมจากสัตว์	 แล็กโตส	กลูเตน	

และถั่วเหลือง	

	 	 	 	 	 -	 การสร้างนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

ส�าหรับเป็นแหล่งอาหารและพลังงานทดแทน	 โดย

บริษัท	EnerGaia	บริษัท	Start	Up	ซึ่งใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูงในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายด้วยระบบปิด	และน�า

มาใช้ประกอบอาหารและเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

สปาของโรงแรมโนโวเทล

	โอกาสของประเทศไทยที่จะน�าไปสู่การท�าการเกษตร

แผนใหม่ที่ทันสมัยและใช้นวัตกรรมเป็นตัวน�า	คือ	คนรุ่นใหม่ซึ่ง

เป็นความหวังของการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่	 ปัจจุบันมีคนรุ่น

ใหม่ในวัยหนุ่มสาวที่ท�างานในภาคเกษตร	 ซึ่งใช้ไอที	 (IT)	 และ

ดิจิทัล	(Digital)	พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางจ�าหน่าย	Online	

คนรุ่นใหม่จึงเป็นความหวังของการพัฒนาครบทั้งห่วงโซ่มูลค่า	

(value	 chain)	 นั่นคือ	 เริ่มตั้งแต่การท�าเกษตรสมัยใหม่	 เพื่อ

ช่องทางจ�าหน่ายออนไลน์
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ด้านอาหาร	(food	safety)	ตลอดจน	ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม	

ไบโอเทคโนโลยี	 (biotechnology)	 การมีแผนการตลาดแบบ

ทันสมัยด้วยระบบ	 e-commerce	 ในตลาดยุคดิจิทัล	 เพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจไทย	 ประเทศต่างๆ	 เช่นประเทศ

จีน	 ได้ใช้กลไกการตลอด	 e-commerce	 เช่น	 Alibaba	 ได้ตั้ง

โครงการ“Rural	 Taobao”	 ท่ีจะท�าให้สินค้าเกษตรในเมือง

ชนบทต่างๆ	ของจีน	สามารถขาย	ให้แก่ผู้บริโภคในเมืองได้	ผ่าน	

Taobao	 Online	 และยังท�าให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชน

ตามหมู่บ้านต่างๆ	เพื่อเข้ามาดูแลระบบ	online	ให้แก่เกษตรกร	

นอกจากนั้น	ยังมีการก่อตั้งศูนย์สาธิตการเรียนรู้การเกษตร	โดย

ใช้เทคโนโลยี	IoT	หรือ	Internet	of	Things	เพื่อแก้ปัญหาการ

ขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิต	 และการตลาด	 รวมถึงได้มีการ

พัฒนาการกระจายสินค้า	และระบบแช่เย็น	เป็นต้น

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพของไทย

	ในการนี้		ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ด้วย	 “นโยบาย	 Thailand	 4.0”	 ซ่ึงเป็นการปรับโครงสร้าง

ของเศรษฐกิจไทย	 สู่การเป็นเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าเพิ่ม	 (value	 -	

based	 economy)	 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 (innovation)	

ความคิดสร้างสรรค์	 (creativity)	และเทคโนโลยีดิจิทัล	 (digital	

technology)	 โดยแนวคิดในการขับเคลื่อนนี้	 ได้มุ่งเน้นไปที่

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหลายด้าน	 เช่น	 เกษตรกรรม	หุ่น

ยนต์	 ยานยนต์แห่งอนาคต	 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 โลจิสติกส์	

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 เชื้อ

เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	

และการแปรรูปอาหาร		เป้าหมายการพัฒนาไปสู่	“Bio	Econo-

my”	เริ่มจากการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร	ซึ่งเป็นปัจจัยพื้น

ฐานที่ส�าคัญในการพัฒนา	Bio	Economy	ซึ่งได้แก่	

•	 พลังงานชีวภาพ	เอทานอล	ไฟฟ้าชีวมวล	(Bioenergy)	

•	 วัสดุและสารเคมีชีวภาพ	(biochemical	&	materi-

als)	 เช่น	 เม็ดพลาสติก	นาโนซิลิกา	 ไขอ้อย	 (sugar-

cane	wax)

•	 สารให้ความหวาน	 probiotic	 ทั้งอาหารคนและ

อาหารสัตว์	เช่น	สารสกัดจากยีสต์	บีตากลูแคน	phy-

tase	enzyme	

•	 ครีมบ�ารุงผิว	 เครื่องส�าอาง	 (cosmetics)	 เช่นครีม

บ�ารุงผิวผสม	Schizo	yeast	extract	 (สารสกัดจาก

ยีสต์	น�าเข้าจากญี่ปุ่น)	

•	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 (nutrition)	 เช่น	พอลิโคซา-

นอล	สาหร่ายสไปรูไลนา		อาหารที่มีประโยชน์เฉพาะ	

(functional	 Food)	 เช่น	 อาหารทางการแพทย์		

อาหารเฉพาะโรค	เช่น	อาหารส�าหรับผู้ป่วยโรค	มะเร็ง	

/เบาหวาน/ตับยา/วัคซีน	

พลังงานชีวภาพ
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•	 ยาชีวเภสัชภัณฑ์	 (biopharmaceutical)	 เช่น	 ยา

จ�าพวก	monoclonal	antibody			ยารักษาโรคมะเร็ง	

โรคแพ้ภูมิตนเอง	น�้ายาล้างไต	ฯลฯ	

•	 ชีวเคมีภัณฑ์	 (biochemical	&	material)	 เป็นต้น	

นอกจากนั้น	ยังมี	bioplastics	ส�าหรับโลกยุคอนาคต	

และ	Poly	Lactic	Acid	 (PLA)	และ	 lactide	mo-

nome	ส�าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพสาติก	

PLA	คุณภาพสูง

นอกจากอาหาร	 วัสดุ	 เครื่องใช้ท่ีเก่ียวกับคนแล้ว	

เศรษฐกิจฐานชีวภาพยังมุ่งเน้นการผลิตอาหารสัตว์แห่งอนาคต	

(Feed	 for	 the	Future)	 เช่น	การต่อยอดวิจัยและพัฒนา	น�า

ยีสต์จากกระบวนการผลิตเอทานอลมาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นยีสต์

แห้ง	สารสกัดจากยีสต์	autolyzed	yeast	 ใช้เป็นส่วนผสมใน

อาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งโปรตีน	เป็นต้น

จะเห็นว่าการสร้าง	Bio	Economy	ของไทยให้เข้มแข็ง

นั้น	 นอกจากจะต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย	 และยืนอยู่บนฐาน

ของการพัฒนาระบบดิจิทัลแล้ว	 ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

ชีวภาพนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องจ�าเป็นเช่นกัน	 เช่น	 การจัดต้ังพื้นที่

พัฒนาโครงการ	 Bio	 Economy	 ระหว่างจังหวัดเพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรมในหลายๆ	 จังหวัด	 เช่น	 ชลบุรี	 ระยอง	 ขอนแก่น	

นครสวรรค์	ก�าแพงเพชร	หรือนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นแบบผสม

ผสาน	(Integrated	Biorefinery	Industrial	Estate)	ศูนย์งาน

วิจัยและพัฒนาด้าน	 Bio	 Economy	 (Bio	 Economy	 R&D	

Center	(Northeastern	Science	Park-Khon	Kaen)	การจัด

ท�าโครงการ	 Smart	 Farming	 เพ่ือการลดต้นทุน	 เพ่ิมผลผลิต	

หรือการจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมขึ้นในสถาบันการศึกษาหลายๆ	

แห่ง	เช่น	Khon	Kaen	Innovation	Center	ทั้งนี้เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศไทย	 ต้องอาศัย

หลายๆ	ภาคส่วนขับเคลื่อนไปพร้อมๆ	กัน	

ผลิตภัณฑ์อาหาร Functional Food
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