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CHAPTER

ภาพรวมอุ ต สาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
OVERVIEW OF BIOFUEL AND BIOCHEMICAL INDUSTRIES

ความสำ�คัญและบทบาทของอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
Biofuel and Biochemical Industries: Their Function and Significance

ปัจจุบนั อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพถือเป็น
หนึง่ ในอุตสาหกรรมหลักทีไ่ ด้รบั ความสนใจ และได้รบั การก�ำหนดให้
เป็ น อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของหลายประเทศ เนือ่ งจากประสบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ลดน้อยลงและเสื่อมโทรมลงจากกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างขาดความระมัดระวัง การเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศและจ�ำนวนประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ทั่วโลกมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้วัตถุดิบ
ที่มาจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้เกิดกระแสการส่งเสริมให้
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับความใส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม
ไปทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ จึงหันมาให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และก�ำหนดเป้าหมายในการเพิ่มบทบาทของ
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพต่อเศรษฐกิจในอนาคตอย่างจริงจัง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล
Biofuel and biochemical industries are currently considered principal target industries mobilizing
economic development internationally. Many countries are troubled by decreasing natural resources and
depleted environment due to negligence in economic and social development, and climate change, as well
as increasing global population, and natural resource use. These phenomena have led to a new trend in promoting
economic growth in symbiosis with heightened environmental consciousness. Nations focus on sustainable industry
development, setting goals to boost the function of biofuel and biochemical industries towards a future economy
balancing economic and social development.
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รายงานอุตสาหกรรมไมซ์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

การมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ นอกจากจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีเหตุผลเพือ่ ตอบสนองความจ�ำเป็น พร้อมทัง้ จัดการและคุม้ ครองระบบนิเวศให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืนแล้ว
การพัฒนาฐานอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพทีป่ ระกอบด้วยเชือ้ เพลิงชีวภาพ (Biofuels) และเคมีชวี ภาพ (Biochemicals) นัน้
ยังจะช่วยสร้างตลาดทางเลือก พร้อมทัง้ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลผลิตทางการเกษตร โดยอาศัยโอกาสจากวัตถุดบิ พืน้ ฐานทางการเกษตรทีม่ ศี กั ยภาพ
ในประเทศของตนเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
Emphasizing development of biofuel and biochemical industries (BABI) leads to economic development suiting
available resources. Plans are responsive to managing and protecting ecological systems while remaining sustainable.
BABI development builds alternative markets, creating value added agricultural products by using basic raw materials
sourced nationally.

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก1
เชือ้ เพลิงชีวภาพ คือ เชือ้ เพลิงหรือพลังงานทีไ่ ด้จากชีวมวล หรือสสารทีไ่ ด้จากพืชและสัตว์ พืน้ ฐานมาจากกระบวนการสังเคราะห์แสง
(Photosynthetic Process) ซึง่ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์ในรูปพลังงานเคมีของพืช คือ เกิดขึน้ จากกระบวนการ
สังเคราะห์แสง (Photosynthesis Process) เปลีย่ นพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะสมในรูปของสารอินทรียท์ เี่ ป็นประโยชน์ในการเจริญ
เติบโตในพืช ทั้งนี้ เชื้อเพลิงชีวภาพสามารถแบ่งออกได้ 4 รูปแบบ คือ พลังงานชีวภาพ ไบโอดีเซล (Biodiesel) เอทานอล และก๊าซชีวภาพ
เคมีชีวภาพ คือ กลุ่มของสารเคมีชีวภาพที่ได้จากชีวมวลโดยผ่านกระบวนการทางชีวภาพ อาทิ ขั้นตอนการย่อยแป้งให้เป็นน�้ำตาล
(Saccharification) และขั้นตอนการหมัก (Fermentation) ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตสารเคมีชีวภาพอยู่หลากหลายชนิด อาทิ
Acetic Acid, Citric Acid และ Lysine โดยเฉพาะกรดซัคซินิก (Bio-Succinic Acid: BSA) ที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง และ
ใช้เป็นสารตั้งต้นส�ำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ อาทิ ใช้ปรับสภาพความเป็นกรด - ด่างของผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นส่วนประกอบในต�ำรับยา
หรือเครื่องส�ำอาง และใช้เป็นสารตั้งต้นส�ำหรับสังเคราะห์สารอื่น ๆ อาทิ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลาย
ทางชีวภาพ (Biodegradable Polymer) และยังสามารถน�ำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้
Biofuel and biochemical industries are diverse, comprising upstream, midstream, and downstream industries.
Generally, they may be classified into two main groups:1
Biofuels, fuels or energy from biomass, or plant and animal substances, are based on photosynthesis, the process
by which plants convert solar energy and into chemical energy. Photosynthesis changes solar energy to accumulated energy
in the form of organic substances vital to plant growth. Biofuels may be divided into four forms: bioenergy, biodiesel,
ethanol, and biogas.
Biochemicals derive from biomass, after bioprocesses such as scarification and fermentation. Thailand produces
biochemicals including acetic and citric acids and lysine, especially bio-succinic acid (BSA), useful in many industries.
For instance, it can be used for acid and alkali adjustment, ingredients for pharmaceuticals or cosmetics. It may also
be a precursor for further synthesis into substances such as Polybutylene Succinate (PBS), a biodegradable polymer at
normal temperature that may be developed into bioplastics.

1

Siam Commercial Bank Economic Intelligence Center (SCBEIC), 2016, Mapping out a Sustainable Business Plan for Thailand’s Bio-business [online].

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT BIOFUEL & BIOCHEMICAL INDUSTRIES

7

องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organisation for Economic Co-operation and Development
หรือ OECD) คาดการณ์ว่า ภายในปี 2573 กลุม่ อุตสาหกรรมชีวภาพ
(รวมทั้งอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ) จะมีบทบาท
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 2.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในประเทศ
สมาชิก รวมทัง้ ประเมินว่า บทบาทของเทคโนโลยีชวี ภาพจะกระจายตัว
ไปยังภาคการผลิตขัน้ ต้นและภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ โดยคาดการณ์
ว่า ตลาดอุตสาหกรรมชีวภาพทัว่ โลกจะขยายตัวประมาณร้อยละ 7.7
ต่อปี โดยจะมีมูลค่าประมาณ 83.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี
2561 สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBEIC) ที่ประเมินว่า กลุ่มอุตสาหกรรม
ชีวภาพมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในระดับโลกรวมถึง
ประเทศไทยด้วย เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการ
สร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งานในระดั บ ประเทศ กระแสรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมโลกที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วย
เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรมากขึน้ โดยศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBEIC) ประเมินว่า หากภาครัฐ
ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง ก็จะกระตุน้ ให้การลงทุนในธุรกิจ
ชีวภาพของประเทศไทยเติบโตขึ้นเป็น 1.8 - 2.0 แสนล้านบาท
ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563
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Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) forecasts suggest that by 2030,
the bioindustry cluster, including BABI, will increase by 2.7
percent of the gross domestic product (GDP) of OECD
member countries. BABI function is expected to expand to
other basic production industries. Forecasts on bioindustry
global growth reach 7.7 percent annually, with a value of
83.4 billion United States dollars (USD) for 2018. The Siam
Commercial Bank Economic Intelligence Center (SCBEIC)
concurs, emphasizing that bioindustries tend to have
rapid international and domestic growth, because of
the need to build national energy security. Another factor
is a trend of consumer environmental awareness about
climate change, as well as the intent to create value added
agricultural raw materials by technological development.
SCBEIC expects Thai bioindustry business investment to
grow to 1.8-2.0 trillion baht from 2016 to 2020.

ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำ�คัญกับการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ และมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพสูง
เพราะมีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบทางการเกษตร และความพร้อม
ของอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยรัฐบาลได้กำ�หนดแนวทาง
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย
ระยะยาวที่สำ�คัญ คือ
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) :
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) : ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
(3) ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559
- 2579) : ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการแบบครบวงจรโดยการ
ขับเคลือ่ นไปสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 เพือ่ ช่วยผูป้ ระกอบการให้พฒ
ั นาสินค้า
เกษตรหลักเป็นสินค้านวัตกรรมขั้นสูงที่จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
(4) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 : มีกลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และ
(5) การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ S-curve :
อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ (Biofuel and
Biochemical Industries) เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-curve)

Thailand is among countries prioritizing economic
development and mobilization through BABI. Its high
potential to develop a bioeconomy is based on
abundant agricultural raw materials and industrial
readiness throughout the supply chain. The Thai
government has mapped out developmental guidelines
for bioindustries in the following long-term development
strategies and policies:
(1) National 20 Year Strategic Plan (2017 - 2036)
for competition and growth in environmentally friendly
quality of life;
(2) 12th National Economic and Social Development
Plan (2017 - 2021) to build sustainable economic
competition and develop science, technology, research and
innovation;
(3) 20 Year strategy of the Ministry of Commerce
(2016 - 2036) to comprehensively assist entrepreneurs
to achieve Thailand’s 4.0 Policy by helping them
develop principal agricultural produce into innovative,
value added products;
(4) Thailand’s 4.0 Policy, including food, agriculture
and bio-technology as target industries;
(5) and developing ten future or S-curve industries,
among them BABI.
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รายงานโครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์และประเมินประสิทธิภาพ
การใช้ อ้ อ ยและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากอ้ อ ยในการผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ
(Biofuels) ที่จัดทำ�โดยสถาบันพลาสติก ปี 2559 ได้ประเมินว่า
การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์อุตสาหกรรมชีวภาพจะทำ�ให้เกิด
การใช้ ป ระโยชน์ สิ น ค้ า เกษตรมากขึ้ น และนำ�ไปสู่ ก ารสร้ า ง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ เสริมความมั่นคงด้านพลังงาน
สร้างรายได้ใหม่ให้กบั ประเทศและกระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ สร้างงาน
ใหม่ ที่ มี คุ ณ ค่ า และเพิ่ ม ความมั่ น คงทางแรงงาน มี ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมขึ้ น เองในประเทศ เกิ ด การอนุ รั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มและลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทยจะทำ�ให้ประชาชนกลุ่มใหญ่
เข้ามามีสว่ นร่วม (ตัง้ แต่เกษตรกร ผูป้ ระกอบการทีท่ ำ�การผลิตสินค้า
ชี ว ภาพ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยที่ แ ปรรู ป เป็ น สิ น ค้ า สำ�เร็ จ รู ป )
มากกว่า 86,000 คน สามารถสร้างรายได้ใหม่ให้กบั ประเทศ 120,800
ล้านบาท/ปี เฉลี่ยคิดเป็น 1,400,000 บาท/คน/ปี หรือคิดเป็น
รายได้ประมาณ 47,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/คน/ปี ซึ่งสูงกว่าระดับ
รายได้ปานกลาง (Middle Income) ที่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/
คน/ปี ซึ่ ง ถื อ เป็ น การกระจายรายได้ สู่ ท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม ความมั่ ง คั่ ง
(Wealth Creation) ทำ�ให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรได้ถึง 73,000 ล้านบาท/ปี และหาก
ในอนาคต สามารถพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมชีวภาพได้อย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนได้ในวงทีก่ ว้างขึน้
สามารถทำ�ให้ประเทศไทยก้าวข้ามกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับ
ปานกลางจนกระทัง่ ไปอยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้สงู ได้ นอกจากนี้
ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 4.1 ล้านตัน/ปี ด้วย
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A Plastics Institute of Thailand (PIOT) report (2016)
established a strategy and evaluated the efficiency of
sugar cane and sugar cane product for biofuel use.
It concluded that developing Thailand into a bioindustrial
center would optimize agricultural produce, promote
continuous production domestically, strengthen national
energy security, create new national income resources
distributed to local communities, create quality jobs, and
enhance employment security. This would also result in
national technological development and innovation, with
environmental conservation and reduced greenhouse gas
emissions. Developing bioindustries in Thailand would
involve around 86,000 workers, including agricultural
employees and bioindustry small entrepreneurs who
process products. Additional annual national income of
about 120,800 million baht would be generated, averaging
about 1,400,000 baht/person/year or 47,000 USD/person/
year, surpassing middle-income, currently at 15,000 USD/
person/year. This would spread income to local communities
and create wealth, increasing annual agricultural produce
value to 73,000 million baht. Future continual development
would create income for a wider population, helping
Thailand to escape the middle income trap to the status
of a high-income nation. Finally, carbon dioxide emissions
would reduce by an estimated 4.1 million tons yearly.

สถานการณ์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพของโลก ภูมิภาค และประเทศไทย
Thailand and the Biofuel and Biochemical Industries at Global and Regional Levels

สถานการณ์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของโลก
Global Situation of Biofuel and Biochemical Industries
สถานการณ์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
ของโลก เมื่อพิจารณาจากแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
พบว่า ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต่างให้
ความส� ำ คั ญ และตื่ น ตั ว เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ อาทิ (1)
สหรั ฐ อเมริ ก าได้ มี ก ารประกาศแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย Farm Bill (พ.ศ. 2557) และมีข้อบังคับให้
หน่วยงานภาครัฐต้องจัดซื้อสินค้าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
(USDA) รับรองว่าเป็นสินค้า Bio-based Product (2) สหภาพยุโรป
ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy)
(พ.ศ. 2555) โดยเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน
ชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล อีกทั้งยังได้จัดตั้งกิจการ
ค้าร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในธุรกิจพลังงานชีวภาพ (PublicPrivate Partnership with the Bio-based Industries
Consortium) ด้วยงบประมาณ 3.7 พันล้านยูโร เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว (3) แคนาดาที่ได้จัดสรรงบประมาณจ�ำนวน 698
ล้านดอลลาร์แคนาดา (พ.ศ. 2550) เพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมสนับสนุน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวภาพ (4) มาเลเซียได้ประกาศแผน
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (พ.ศ. 2555 - 2563) พร้อมมาตรการ
สนับสนุนทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม (5) จีนได้กำ� หนดให้อตุ สาหกรรม
ชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(พ.ศ. 2554 - 2558) และ (6) เกาหลีใต้ได้จดั ท�ำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (พ.ศ. 2559) โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และ
สุ ข ภาพ และด้ า นอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ ส� ำ หรั บ ประเทศไทย
สภาปฏิรูปได้เสนอให้รัฐบาลประกาศนโยบายให้เศรษฐกิจชีวภาพ
เป็นวาระแห่งชาติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจชีวภาพที่มีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน
ด�ำเนินการขับเคลื่อนทันทีโดยอาศัยกลไกของหน่วยงานเดิม แต่เพิ่ม
การสัง่ การอย่างเป็นเอกภาพจากคณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู
เศรษฐกิจชีวภาพ อีกทั้งได้บรรจุยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยก�ำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เพิ่มจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 10 ภายใน 20 ปีด้วย

Developed countries with large economies prioritize
the importance and awareness of bioeconomic mobilization
through bio-technology. The United States of America
declared a bioeconomy development plan, enforcing
a farm bill (2014) with government agencies regulating
United States Department of Agriculture (USDA) certified
bio-based products. The European Union (EU) enforced its
bioeconomy strategy (2012) by focusing on research and
development for bio-energetic innovations reducing fossil
fuel reliance. With a budget of 3.7 billion euros, the EU
also established a public private partnership with a bio-based
industries consortium. Canada’s government allocated 698
million Canadian dollars to construct bio-energy business
innovations. Malaysia declared a bioeconomy development
plan for 2012 to 2019, with practical supporting measures.
China put bioindustries on its National Economic and
Social Development Plan for 2011 to 2015. With a target
year of 2030, Germany set strategy and policy for
bio-technology development and national bioeconomic
research. South Korea’s bioeconomy strategy includes
underlining bioindustrial medical and health benefits.
And Thailand’s National Reform Council proposed that
the government place bioeconomy on the national agenda;
a committee to mobilize bioindustries was organized,
chaired by the Deputy Prime Minister, responsible for the
economy. The committee should execute the plan by using
existing regulations, adding specific committee instructions.
A biotechnology economy was further introduced in
the National 20 Year Strategic Plan (2017 - 2036) and 12th
National Economic and Social Development Plan
(2017 - 2021) by stating that Thailand would generate from
two to ten percent more income from biotechnology
within 20 years.
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ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBEIC)
ประเมินว่า อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในหลาย
ประเทศทั่วโลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาครัฐ ยกตัวอย่าง (1) มาตรการสนับสนุนการใช้
เชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง ทั้งการก�ำหนดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพขั้นต�่ำที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Annual Volume Standard) หรือ
การก�ำหนดสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงฟอสซิล
(Blending Mandate) (2) มาตรการสนับสนุนโรงไฟฟ้าชีวมวล
ผ่ า นการรั บ ซื้ อไฟฟ้ าในราคาสูง อัน เป็น แรงส่งส�ำคัญ ให้ ก ารค้ า
เชื้อเพลิงชีวมวลในตลาดโลกเติบโต โดยปัจจุบันเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ดเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายทั่วโลก และ (3) นโยบายสนับสนุน
ธุ ร กิ จ พลาสติ ก ชี ว ภาพผ่ า นการวิ จั ย และการลงทุ น ของภาครั ฐ
โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBEIC)
คาดว่า จะท�ำให้ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทั่วโลกเติบโตได้
โดยเฉลีย่ ร้อยละ 20 ต่อปี โดยจะมีปริมาณการผลิต 302 พันล้านลิตร
ในปี 2563 ขณะที่ความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพจะเพิ่มขึ้นกว่า
4 เท่าจากปัจจุบัน โดยภายในปี 2563 ทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
มีเป้าหมายเพิม่ ปริมาณการใช้พลาสติกชีวภาพในประเทศเป็นร้อยละ
20 ของปริมาณการใช้พลาสติกทั้งหมดในประเทศ จากปัจจุบันซึ่ง
อยู่ที่ร้อยละ 5 - 6 จากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ปริมาณการใช้
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The Siam Commercial Bank’s Economic Intelligence
Center (SCBEIC) estimated that BABI in many countries
grew rapidly due to governmental support. This included
measures to promote transportation industry biofuels,
setting annual biofuel volume standards as well as biofuel
and fossil fuel blending mandates. Biomass gasification
power plants were launched by purchasing high-priced
electricity to drive biomass power trade growth worldwide.
Biomass pellets are now globally traded. Bioplastic
businesses were promoted through governmental research
and investment. SCBEIC expects biofuel production to
enjoy 20 percent annual growth worldwide, reaching 302
billion litre production volume by 2020. As the USA and
Japan planned to increase bioplastic use by 20 percent
by 2020 from its current ratio of 5 to 6 percent, demand
for bioplastics would increase fourfold. From 2010 to 2014,
global bioplastic use increased about 30 percent annually,
by around 1.3 million tons or approximately 0.5 percent
of total plastic use. SCBEIC also forecast that by 2018,
bioplastic use demand would triple to about five million

พลาสติกชีวภาพทั้งโลกในช่วงปี 2553 - 2557 สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประมาณร้อยละ 30 ต่อปี อยู่ที่ 1.3 ล้านตัน/ปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 0.5 ของปริมาณการใช้พลาสติกทั้งหมด ทั้งนี้
คาดว่าแนวโน้มความต้องการใช้พลาสติกดังกล่าวจะเพิม่ ขึน้ กว่า 3 เท่า
สู่ระดับ 5 ล้านตัน/ปี ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนทดแทนพลาสติก
ทัว่ ไปอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 3 และจะเพิม่ เป็นประมาณ 9 ล้านตัน/ปี
ในปี 2583 ขณะที่ ก ารคาดการณ์ ข ององค์ ก ร European
Bioplastics ซึ่งประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ระบุว่า อัตราการผลิต
พลาสติกชีวภาพในปี 2561 มีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้นถึง 4 เท่า
จากปี 2556 และจะท�ำให้อตั ราการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเดิม 1.6
ล้านตัน ในปี 2556 เป็น 6.7 ล้านตันในปี 2561

tons annually, or around three percent of plastic use.
By 2040, bioplastic use would grow to nine million tons.
European Bioplastics, the association representing the
bioplastics industry interests in Europe, predicted that in
2018, bioplastics production would increase by four
percent, increasing the amount of bioplastics products from
1.6 million tons in 2013 to 6.7 million tons.

ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทั่วโลก
The Global Production Volume of Biofuels

ปริมาณการผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลก
The Global Production Volume of Bioplastic

ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBEIC)
Source: The Siam Commercial Bank’s Economic Intelligence Center (SCBEIC)
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สถานการณ์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของภูมิภาคและประเทศไทย
The Biofuel and Biochemical Industries in Thailand and Southeast Asia
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สามารถเพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิด พืชเศรษฐกิจส�ำคัญของประเทศไทย เช่น ข้าว อ้อย
มันส�ำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน เป็นต้น โดยพืชที่มีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชีวภาพ คือ อ้อย เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นผูผ้ ลิตอ้อยเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และส่งออกน�ำ้ ตาลเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากบราซิล และมีแนวโน้มอัตราการเติบโต
ของผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการน�ำกากน�้ำตาลมาผลิตเป็นเอทานอล เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน�้ำมันเบนซินเพื่อลดการใช้น�้ำมัน
ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้เอทานอลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพแทน และใช้กากอ้อยซึ่งเป็นเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการผลิตน�้ ำตาลมาเผา
เพื่อผลิตไฟฟ้า ดังนั้น อ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อยจึงเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยอุตสาหกรรมชีวภาพมีการ
เชือ่ มโยงกันระหว่างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ เชือ้ เพลิงชีวภาพ เคมีชวี ภาพ พลาสติกชีวภาพ
อาหารและยา อีกทั้งผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสามารถน�ำมาผลิตเป็นไฟฟ้า ไอน�้ำ ก๊าซชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกด้วย ดังนั้น
หากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทยในพืน้ ทีห่ รือแหล่งทีม่ ศี กั ยภาพด้านวัตถุดบิ ก็จะเป็นการกระจายความเจริญไปสูภ่ มู ภิ าค
และท้องถิ่น เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีเศรษฐกิจมิติใหม่ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไปพร้อม ๆ กัน
Thailand’s leading crops include rice, sugarcane, tapioca, para rubber, and oil palm. Sugarcane is well-suited
as raw material for bioindustry, since Thailand is the world’s fourth largest producer of sugarcane and second largest
exporter of sugar, after Brazil. With crop yields increasing annually, molasses is used in ethanol production by blending
with benzine to reduce overseas gasoline imports. Ethanol, used as biofuel, and molasses, both residues from sugar
producing processes, are burnt to produce electricity. Bioindustries also link the agricultural and industrial sectors,
building up security in the parallel two sectors. This is done by creating biofuel, biochemical, bioplastic, food, and
medical products. By-products of these processes may b e used to generate electricity, steam, biogas, and organic
fertilizers. Thai bioindustrial development in potential sources of raw material will extend growth to regional and local areas.

รายงานของโครงการจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น
ประสิทธิภาพการใช้ออ้ ยและผลิตภัณฑ์จากอ้อยในการผลิตเชือ้ เพลิง
ชีวภาพ (Biofuels) ปี 2559 ระบุว่า อุตสาหกรรมชีวภาพใน
ประเทศไทยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ หากแต่ประเทศไทยมีการผลิต
สิ น ค้ า ชี ว ภาพเป็ น ฐานอยู ่ แ ล้ ว โดยอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพของ
ประเทศไทยในปี 2558 แบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ เชื้อเพลิง
ชีวภาพ พลังงานชีวภาพ เคมีชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ โดยมี
ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมชีวภาพจ�ำนวนมาก โดยผลผลิต
ของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย ปี 2558 คิดเป็นมูลค่ารวม
142,639 ล้านบาท แยกเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 71,860
ล้านบาท อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ 56,604 ล้านบาท อุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพ 10,765 ล้านบาท และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
3,410 ล้านบาท โดยวัตถุดิบหลักในการผลิตมาจากสินค้าเกษตร
ที่ผลิตได้ในประเทศและมีศักยภาพ ได้แก่ อ้อย มันส�ำปะหลัง
และปาล์มน�้ำมัน
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A report on strategy and evaluation of efficiency
in using sugarcane and sugarcane products to create
biofuels revealed that Thai bioindustries were not
unprepared. In 2015, Thailand was already producing
biofuels, biopower, biochemical, and bioplastics.
With many bioindustry manufacturers, the value of
bioproducts in Thailand was 142,639 million baht
annually, with 71,860 million baht of biofuels, 56,604
million baht of biopower, 10,765 million baht of
biochemicals, and 3,410 million baht of bioplastics. Main
raw materials derived from sugar cane, tapioca, and oil
palm, among domestic agricultural products.

สัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของประเทศไทย ปี 2558
Proportionate Value of Biofuel and Biochemical Industries in Thailand, 2015
เคมีชีวภาพ
Biochemicals
8%

พลาสติกชีวภาพ
Bioplastics
2%

พลังงานชีวภาพ
Bioenergy
40%

เชื้อเพลิงชีวภาพ
Biofuels
50%

ที่มา: สถาบันพลาสติก
Source: Plastics Institute of Thailand (PIOT)

ข้อมูลจากโครงการศึกษาเพื่อส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา
Bio Hub ในประเทศไทย ปี 2558 ที่จัดท�ำโดยสถาบันปิโตรเลียม
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบุวา่ อุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดบิ
ค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าค จากการที่
ประเทศไทยเป็ น ผู ้ ส ่ ง ออกน�้ ำ ตาลอั น ดั บ 2 ของโลก อยู ่ ที่ 75
ล้านตัน/ปี และส่งออกมันส�ำปะหลังอันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 25
ล้านตัน/ปี นอกจากนี้ ยังเป็นผู้น�ำการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
ในอาเซียน โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีการใช้เอทานอล 2.9
ล้านลิตร/วัน และไบโอดีเซล 2.8 ล้านลิตร/วัน อีกทั้งเป็นผู้น�ำ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกในอาเซียน โดยมีผู้ประกอบการ
มากกว่า 3,000 ราย และเป็นผู้น�ำการผลิตเม็ดพลาสติกในอาเซียน
6.6 ล้านตัน/ปี รวมถึงเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอาเซียน
ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ า น (Home Care) ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ส่วนบุคคล (Personal Care) และเครื่องส�ำอางด้วย
ขณะที่ในปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตพลาสติกชีวภาพ PBS
และ PLA2 ด้วยก�ำลังการผลิต 20,000 ตัน/ปี และ 75,000 ตัน/ปี
และยังมีความสามารถขยายก�ำลังการผลิต รวมถึงเพิ่มการลงทุน
การผลิตพลาสติกชีวภาพประเภทอื่น ๆ ได้อีกมาก
2

A study project on investment promotion and
development with Thailand as bio-hub prepared by the
Petroleum Institute of Thailand and Sasin Graduate Institute
of Business Administration of Chulalongkorn University
(2015), stated that Thai bioindustries were equipped with
raw materials, compared to other regional countries.
Thailand was the world’s top tapioca exporter with about
25 million tons annually and second largest sugar exporter
with about 75 million tons yearly. Thailand was also the ASEAN
leader in producing and using biofuel. In 2014, Thailand used
2.9 million litres of ethanol and 2.8 million litres of biodiesel
daily. The Kingdom also led ASEAN in bioplastics production
with over 3,000 manufacturers, plastic pellet production
with about 6.6 million tons annually, and was production
base for ASEAN home-care and personal care products, as
well as cosmetics. Thailand’s current yearly production
capacity of polybutylene succinate (PBS) and polylactic acid
(PLA)2 is 20,000 and 75,000 tons, respectively. Production
capacity may be expanded to increase investment in other
bioplastics products.

PBS คือ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Polybutylene Succinate: PBS) ส�ำหรับ PLA คือ พอลีแลคติคแอซิด (Polylactic Acid)
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ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย ในปี 2560 คณะกรรมการด้านการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตยังได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพิ่มเติม ในระยะเวลา 10 ปีด้วย โดยมีกรอบ
การลงทุนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4 แสนล้านบาท3 โครงการเศรษฐกิจชีวภาพตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็น 2 เท่าตัว
(โดยประมาณ) โดยสร้างมูลค่าเพิ่มจากอ้อยมากกว่า 3 แสนล้านบาท/ปี สร้างมูลค่าเพิ่มจากมันส� ำปะหลังกว่า 1 แสนล้านบาท/ปี
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ฟอสซิล 70 ล้านตัน เพิ่มรายได้เกษตรกรเป็น 65,000 - 85,000 บาท/ปี มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ประมาณ 300,000 - 500,000 ครัวเรือน และเพิม่ สัดส่วนพลังงานทดแทนมากกว่า 30 ล้านตัน เทียบเท่าน�ำ้ มันดิบทีจ่ ะมาจากพลังงานชีวภาพ
ภายใน 20 ปี คณะกรรมการด้านการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดการณ์ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
นี้จะช่วยสร้างเม็ดเงินลงทุน และมูลค่าเพิ่มให้แก่ห่วงโซ่อุปทานตลอดทั้งสายการผลิต ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมชีวภาพ
ของประเทศไทยในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมนี้ของอาเซียนได้ในอนาคต
To support Thailand’s bioindustries, a technology cluster and future industries development committee has planned
to implement further bioeconomical measures within 10 years, with an investment framework of 4 trillion baht.3
The bioeconomy project aimed to double the estimated economic value by increasing annual value added from sugar
cane to over three trillion baht and from tapioca to more than one trillion baht. It also aimed to reduce carbon dioxide
gas from fossil fuel use to 70 million tons a year, increase farming income by 65,000-85,000 baht annually, employing
from 300,000 to 500,000 households. Substitute energy ratio would be increased by over 30 million tons yearly,
replacing crude oil use within 20 years. The future industrial cluster development committee also forecast that
bioeconomy development would encourage investment and value added throughout the production supply chain, as
well as increase Thailand’s potential to become a bioindustry regional hub.

1

ศักยภาพของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
Thailand’s Biofuel Industry Potential

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในระดับสูง
เนื่องจากมีความพร้อมหลายประการที่เป็นปัจจัยสนับสนุนในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ คือ (1) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
ทีเ่ ป็นจุดแข็งในการวิจยั พัฒนาต่อยอดสูก่ ารใช้ประโยชน์ทมี่ คี วามซับซ้อน
และมีมูลค่าเพิ่ม (2) ศักยภาพและความพร้อมของวัตถุดิบชีวภาพ
(Bio-based Feedstock) โดยเฉพาะแป้งและน�้ำตาล รวมถึงเศษวัสดุ
เหลื อ ใช้ ท างการเกษตรที่ ส ามารถน� ำ มาใช้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพ
(3) อุตสาหกรรมพืน้ ฐานทีร่ องรับพร้อมจะเปลีย่ นเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรม
ไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม อาทิ อุตสาหกรรมแยกก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นกลาง (4) ความพร้อมในการ
ปรับปรุงพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตการเกษตร เพื่อรองรับความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีทรัพยากรพันธุ์พืช ฐานการวิจัย และระบบการผลิต
ที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังมีสภาพอากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเพาะปลูกอีกด้วย
(5) นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ และ
(6) นโยบายสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3

16

Thailand’s high potential for producing biofuels
is due to several factors: biodiversity, a strong point
for further R & D on more complex value added use;
bio-based feedstock, especially flour and sugar as well
as agricultural residues which may be processed into
bioproducts; basic supporting industries, including
gas separation and basic or mid-stream petrochemical
industries, ready to switch from agricultural to innovative
economies; rich crops resources, research bases, strong
production system, and optimum climate causing
readiness for improved breeding and increased
agricultural output to support higher demand; national
policy on bioeconomical mobilization; new technology
and innovation supportive policies.

The 10 Year Development Plan for Bioeconomy (2017-2026) is divided into 3 phrases: the first phrase (2017-2018), the second phrase (2019-2021) and the third phrase (2022-2026)

รายงานอุตสาหกรรมไมซ์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

ทั้งนี้ ปัจจุบันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วและมีสัดส่วนการใช้ค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของ
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพมากว่า 30 ปี มีสัดส่วนการใช้
ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยที่ร้อยละ 2.2 นอกจากนั้น การใช้เอทานอลและไบโอดีเซล (B100) ของประเทศไทยก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น
โดยมีอตั ราการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งประมาณร้อยละ 14 ต่อปี เป็นผลมาจากการใช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลทีม่ กี ารเติบโตประมาณ
ร้อยละ 14 - 16 ต่อปี หากเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่มีการเติบโตเพียงร้อยละ 5.5 ต่อปีเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
ของประเทศไทยและธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศไทยนั้นมีความแข็งแกร่งตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ ทั้งด้านการ
จัดหาวัตถุดิบในประเทศและมีตลาดรองรับ ในส่วนห่วงโซ่ต้นน�้ำ ประเทศไทยมีความพร้อมด้านสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลและไบโอดีเซล (B100) โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกแป้งมันส�ำปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้ผลิตและส่งออก
น�้ำตาลอันดับ 2 รองจากบราซิล รวมถึงมีการผลิตปาล์มน�้ำมันใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ในส่วนห่วงโซ่กลางน�้ำ
ประเทศไทยมีโรงงานน�้ำตาล โรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง รวมทั้งโรงสกัดน�้ำมันปาล์มที่มีอัตราการสกัดน�้ำมันที่ได้รับการรับรองระบบควบคุม
คุณภาพต่าง ๆ อาทิ GMP3 และ HACCP4 ส�ำหรับห่วงโซ่ปลายน�้ำ ประเทศไทยมีบริษัทน�้ำมันและโรงกลั่นน�้ำมันขนาดใหญ่ที่มีก�ำลังการผลิต
เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศรวมถึงสามารถส่งออกได้ ซึ่งบริษัทน�้ำมันและโรงกลั่นได้น�ำเอทานอลและไบโอดีเซล (B100) ไปผสม
กับน�้ำมันพื้นฐาน เพื่อให้ได้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล เพื่อส่งต่อไปจ�ำหน่ายในสถานีบริการน�้ำมัน
Thailand’s biofuel use has rapidly increased to a peak consumption ratio of 2.5 percent of total energy
consumption. By contrast, the United States, after supporting biofuel use for over three decades, has a ratio of 2.2
percent, slightly less than Thailand’s.Biodiesel-ethanol (B100) in Thailand enjoys continuous growth of about 14 percent
annually, following increased total usage of gasohol and biodiesel at a rate of 14-16 percent yearly, compared to 5.5
percent growth in the United States. This reflects the strength of Thailand’s biofuel and biofuel business use upstream
to downstream in the supply chain. This includes domestic raw material procurement and upstream supporting market.
Agricultural produce are used as raw materials for producing ethanol and biodiesel (B100). Thailand is the world’s
largest exporter of tapioca flour, and third largest producer of palm oil, after Indonesia and Malaysia. Among midstream
industries, Thailand has many plants for sugar and tapioca flour production andpalm oil extraction. All are certified
by quality standard systems such as good manufacturing practices (GMP) and hazard analysis critical control point
(HACCP).Among downstream industries, Thailand has large-scale oil companies and refineries with sufficient production
capacity for domestic consumption and export.They blend ethanol and biodiesel (B100) with basic oil to produce
gasohol and biodiesel for sale in gas stations.
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ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBEIC)
ประเมินว่า ภายในปี 2569 ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพมีโอกาสที่จะ
เพิ่มก�ำลังการผลิตของเอทานอลถึง 1.4 ล้านลิตร/วัน หรือเทียบเท่า
โรงเอทานอล 7 โรง และไบโอดีเซล (B100) 3.8 ล้านลิตร/วัน หรือ
เทียบเท่าโรงไบโอดีเซล (B100) จ�ำนวน 8 โรง โดยอุปสงค์ในประเทศ
ของเอทานอลจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี ขณะที่ในส่วนของ
ไบโอดีเซล (B100) นั้น คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 9 ต่อปี ปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จของผูผ้ ลิตเอทานอลและไบโอดีเซลของประเทศไทย
คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่
ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ (Fully Integration) การกระจายความเสี่ยง
ด้านวัตถุดิบ การประหยัดต่อขนาด และการต่อยอดผลิตสินค้า
ที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ ผู้ผลิตเอทานอลที่ส�ำคัญในตลาดในปัจจุบัน คือ
(1) กลุ่มมิตรผล ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกน�้ำตาลรายใหญ่
โดยใช้โมเดลทางธุรกิจแบบ Sustainable Zero Waste โดยใช้กาก
น�ำ้ ตาลซึง่ เป็นผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลมาเป็นวัตถุดบิ
ตั้งต้นในการผลิตเอทานอล (2) กลุ่มอุบลไบโอเอทานอล ผู้ผลิตและ
แปรรูปมันส�ำปะหลังครบวงจรรายใหญ่ สามารถผลิตเอทานอล
ได้จากวัตถุดิบถึง 3 ชนิด คือ มันสด มันเส้น และกากน�้ำตาล ซึ่งมี
คู่ค้าส�ำคัญเป็นบริษัทน�้ำมันผู้ร่วมทุน รวมทั้งยังสามารถขยายตลาด
ส่งออกไปยังจีน อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ดว้ ย และ (3) กลุม่ น�ำ้ มันพืช
ปทุม ผู้ผลิตน�้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
โดยปัจจัยความส�ำเร็จอยู่ที่การประหยัดต่อขนาด (Economy of
Scale) และความสามารถในการลดต้นทุน นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
ศักยภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานปาล์มน�้ำมัน RSPO4

The Siam Commercial Bank Economic Intelligence
Center estimated that by 2026, biofuel business might
increase ethanol production capacity to 1.4 million litres/
day, equal to the productivity of seven ethanol production
plants, and in biodiesel to 3.8 million litres/day or the
productivity of eight biodiesel (B100) plants. Ethanol demand
would increase by around six percent on average, while
biodiesel demand would grow about nine percent annually.
Other success factors for Thai ethanol and biodiesel producers
include raw material risk management, economy of scale,
and expansion to higher value-added products. Some main
ethanol manufacturers in the market: (1) Mitr Phol, a major
producer and exporter of sugar with a business model of
sustainable zero waste through using molasses, the byproduct
of sugar processing, as raw material for producing ethanol;
(2) Ubon Bio Ethanol Company, a comprehensive tapioca
flour producer, deriving ethanol from fresh tapioca, tapioca
chips, and molasses. Its main trading is in joint oil company
ventures, with export expansion potential to China, Indonesia,
and South Korea; (3) Pathum Vegetable Oil, the Kingdom’s
largest palm oil and biodiesel producer, with advantageous
economy of scale, cost reduction capacity, and production
improvement meeting Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO) standards.4

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเปรียบเทียบกับพลังงานอื่นๆ ปี 2558
Proportionate Biofuel Usage Compared to Other Fuels in 2015
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ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBEIC)
Source: The Siam Commercial Bank’s Economic Intelligence Center (SCBEIC)
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Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) refers to the standard for palm oil production which adheres to economic, social and environmental sustainability. RSPO is currently the most
recognized standard.
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ศักยภาพของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
Thailand’s Bioindustry Potential

จากรายงานโครงการเตรียมความพร้อมการใช้อ้อยและน�้ำตาลทรายเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ปี 2559
โดยสถาบันพลาสติก ชีใ้ ห้เห็นว่า ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจเคมีชวี ภาพในภูมภิ าคสูง เพราะมีความพร้อมในด้านปริมาณ
และประสิทธิภาพของวัตถุดิบการเกษตร ทั้งยังเป็นผู้ส่งออกมันส�ำปะหลังและน�้ำตาลซึ่งถือเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
รายใหญ่ของโลกด้วย ประเทศไทยมีการผลิตสารเคมีชีวภาพอยู่หลากหลายชนิดที่สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นส�ำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
และสามารถน�ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าจ�ำนวนมาก อาทิ เชื้อเพลิงชีวภาพ ไฟฟ้าชีวมวล ชีวเคมีภัณฑ์
(Biochemicals) พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) Food/Feed Ingredients (ส�ำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์) ไปจนถึง ชีวเภสัชภัณฑ์
(Biopharmaceuticals) โดยสารเคมีชีวภาพที่มีก�ำลังการผลิตสูงสุด คือ ผงชูรส หรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate:
MSG) ซึ่งมีการผลิตปีละประมาณ 270,000 ตัน ซึ่งได้จากการใช้จุลินทรีย์ในกลุ่ม Corynebacterium มาหมักวัตถุดิบ เช่น มันส�ำปะหลัง
และกากน�้ำตาล เป็นต้น ในอดีตสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นประเทศผู้น�ำด้านเทคโนโลยีของเคมีชีวภาพ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัด
ของปริมาณวัตถุดิบอย่างข้าวโพดหรือบีทที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารเพื่อบริโภคเป็นหลัก รวมถึงต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูง ท�ำให้แนวโน้มการ
ขยายตัวของก�ำลังการผลิตอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพมุ่งมาทางเอเชียเป็นหลัก เพราะมีศักยภาพด้านปริมาณวัตถุดิบในการผลิตที่พร้อมอย่าง
มันส�ำปะหลังและอ้อย
A PIOT report on future supportive use of sugar cane and sugar in the bioplastics industry revealed that Thailand
has a high potential to become a regional leader in biochemicals. This is due to readiness in volume and effectiveness
of agricultural produce, with Thailand’s status as unrivalled tapioca and sugar exporter. Also, Thailand is the worldranked exporter of tapioca and sugar which are the production base for biochemical industry. According to the Ministry
of Industry, the biochemical industry refers to the chemicals whose raw material stems from biomass is utilized as the
initial substance for high-valued produces such as biofuels, bioelectrics, biochemicals, bioplastics, food/feed ingredients
and biopharmaceuticals. The most well-known biochemical is Monosodium Glutamate (MSG) whose production capacity
reaches 270,000 tons. The MSG is derived from the fermented process of tapioca and molasses with Corynebacterium
as catalyst. Formerly, the USA and Europe were considered bioplastics technology leaders in producing high-quality
bioplastic pellets. Yet wage increases and limited raw materials such as corn and beets, also consumed as principal
food crops led to bioplastic production growth trending in Asia, rich in tapioca and sugarcane.
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มันส�ำปะหลังและน�้ำตาลถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลัก
ของประเทศไทยที่มีปริมาณการส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 1 และ 2
ของโลกตามล�ำดับ โดยมีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าร้อยละ 70
ของปริมาณการผลิตทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความ
พร้อมของประเทศไทยในด้านปริมาณวัตถุดิบที่สามารถผลิตได้
เกินกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ โดยสินค้าเกษตรทัง้ 2 ชนิดนี้
เป็นหนึง่ ในวัตถุดบิ ส�ำคัญในอุตสาหกรรมเคมีชวี ภาพ โดยเฉพาะการผลิต
พลาสติกชีวภาพ เนือ่ งจากมีประสิทธิภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ค่อนข้างสูง อีกทัง้ มันส�ำปะหลังและอ้อยยังเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ามารถปลูก
หมุนเวียนทดแทนได้ในระยะสั้น จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้าน
การจัดหาวัตถุดิบลงได้ และภาครัฐยังมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการ
เพาะปลูกทั้งมันส�ำปะหลังและอ้อยผ่านแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (พ.ศ. 2558 - 2579) โดยการเพิม่ ผลผลิตต่อไร่
และพื้ น ที่ ก ารผลิ ต ด้ ว ย การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเคมี ชี ว ภาพใน
ประเทศไทยจึงสามารถช่วยเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตของธุรกิจเคมี
ชีวภาพให้ครบวงจรตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ท�ำให้สามารถควบคุม
ต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง
รายอื่นได้ โดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่ส�ำคัญในตลาดพลาสติก
ชีวภาพของประเทศไทย คือ บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ�ำกัด (PTT MCC Biochem)
โดยข้อมูลจากโครงการศึกษาการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของพลาสติก
ชีวภาพต่าง ๆ ที่ใช้อ้อยและน�้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ และประเมิน
โอกาสความเป็นไปได้ในการลงทุนในประเทศไทย ทีจ่ ดั ท�ำโดยสถาบัน
พลาสติก ระบุว่า ในปี 2560 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
มีการผลิตกรดแลคติกและแลคไตด์ 100,000 ตัน/ปี และ 75,000
ตัน/ปี ตามล�ำดับ และจะมีการขยายก�ำลังการผลิตแลคไตด์เป็น
100,000 ตัน/ปี ในปี 25615 ส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล
จ�ำกัด (PTT MCC Biochem) ที่เริ่มด�ำเนินการผลิตเม็ด PBS ในปี
2559 นั้น มีก�ำลังการผลิต 20,000 ตัน/ปี โดยถือเป็นโรงงานผลิต
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตโดยสังเคราะห์จากวัสดุจ�ำพวกพืชแห่งแรก
ของโลก และเป็นฐานการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพแห่งแรกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

5

20

Thailand’s export ratio of 70 percent of total production
volume of tapioca and sugar, as the world first ranked
shows its readiness to produce raw materials beyond
domestic demand. Such export in low value, raw material
or basic processed products, means that the raw material
advantage is not fully exploited. Tapioca and sugarcane,
highly effective for producing bioplastics, may be grown in
rotation at brief intervals, reducing raw material procurement
risk. Public sector policy to promote tapioca and sugarcane
growth through the development plan on substitute and
alternative energy suggests increasing yield per rai (1,600
square metres) and extending growing areas. Building
bioplastic pellets production plants would help fulfill the
entire bioplastics production chain, controlling production
costs and increasing competitiveness. Thailand is also
prepared for the petrochemical industry production chain,
as production base for petrochemical and related industries
already using plastics as main components. Today’s principal
biochemical and bioplastic market entrepreneurs are Purac
(Thailand) Company, Ltd., and PTT Global Chemical Public
Company Limited (PTT MCC Biochem). A PIOT study
project on bioplastics supply chains with sugarcane and sugar
as raw materials, assessing the investment possibility in
Thailand, noted that Purac (Thailand) produced 100,000
and 75,000 tons yearly of lactic and lactide acids, respectively.
By 2018, production capacity was expected to rise to
100,000 tons of lactide acid.5 In 2016, PTT MCC Biochem
started producing PBS with a capacity of 20,000 tons
annually. It was considered as the world’s first production
plant for polybutylene synthesized from raw plant material,
and first bioplastic pellet production base in ASEAN.

ทั้งนี้ บริษัท Corbion Purac ได้มีการประกาศถึงแผนการจัดตั้งฐานการผลิตเม็ด PLA ด้วยก�ำลังการผลิต 100,000 ตัน/ปี โดยจะเริ่มด�ำเนินการผลิตในปี 2561
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ศักยภาพอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพที่สำ�คัญของประเทศไทย
ตามแผนการจัดตั้งฐานการผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพ
Thailand’s Biochemical Industry Potential
According to the Plan for Creating Production Bases for Bioplastics and Biochemicals
ชนิดของเคมีชวี ภาพ
Types of Biochemicals
กรดแลคติก
Lactic Acid
แลคไตด์
Lacitide
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS)
Polybutylene Succinate
พอลิแลคติกแอซิด (PLA)
Polylactic Acid

บริษทั ผูผ้ ลิต (ปีทเี่ ริม่ ผลิต)
ก�ำลังการผลิตต่อปี : พันตัน
Production Plants
Production Capacity per Year: 1,000 tons
(starting year of production)
บริษัท Corbion Purac (ปี 2550)
100
Corbion Purac Company (2007)
บริษัท Corbion Purac (ปี 2555 และปี 2561)
75 + 25
Corbion Purac (for the years 2012 and 2018)
บริษัท PTT MCC Biochem (ปี 2559)
20
PTT MCC Biochem Company (2016)
บริษัท Corbion Purac (ปี 2561)
75
Corbion Purac Company (2013)

ที่มา: สถาบันพลาสติก
Source: Plastics Institute of Thailand (PIOT)

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
The Industrial Chain of Biofuel and Biochemical Industries
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพถือเป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมส�ำคัญที่ได้รับความสนใจ และได้รับการก�ำหนดให้
เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของหลาย ๆ
ประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทีล่ ดน้อยลงและเสือ่ มโทรมลง การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
จ�ำนวนประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจึงมีความส�ำคัญและ
ได้รับการผลักดันให้มีบทบาทความส�ำคัญมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ยัง
ก�ำหนดเป้าหมายเพิ่มบทบาทอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคตด้วย เนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาว มีความเกี่ยวเนื่องทั้งกับภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จ�ำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการ
แปรรูปชีวมวล เริ่มจากการน�ำวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น อ้อย

Biofuel and biochemical industries are seen
as promising industries, mobilizing economies
internationally. Due to depleted natural resources,
deteriorated environments, climate change, population
increase, and aging societies, BABI have played more
substantial roles. Many nations have set goals for
increasing BABI in future economies, with long industrial
supply chains involving many agricultural and industrial
entrepreneurs, for example, biomass process starts with
raw agricultural materials such as sugar cane, tapioca, and
palm oil or biomass such as grass waste, wood waste,
agricultural or industrial residue such as sawdust, straw,
husk, and bagasse. These raw materials are processed
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มันส�ำปะหลัง น�้ำมันปาล์ม หรือชีวมวล (Biomass) เช่น เศษหญ้า
เศษไม้เศษวัสดุเหลือที่ทิ้งจากการเกษตรหรือจากการอุตสาหกรรม
เช่น ขี้เลื่อย ฟาง แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น มาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ
โดยใช้ความรู้หลากหลายสาขาผสมผสานกัน (Biorefinery) เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวัสดุทางธรรมชาติให้เป็นพลังงาน (Biofuels) หรือ
สารเคมี (Biochemicals) และน�ำไปต่อยอดเป็นพลาสติกชีวภาพ
(Bioplastics) และผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่น ๆ

by combining interdisciplinary biorefinery knowledge
in changing natural raw materials into biofuels or
biochemicals, further developed into bioplastics and other
bioproducts.

กระบวนการแปรรูปชีวมวล
Biomass Process
วัตถุดิบ
Raw Materials

ผลิตภัณฑ์
Products

น้ำ�มัน/Oil

Bio-Fuel/Energy

(ปาล์ม คาโนลา และถั่วเหลือง)
(Palm Canola and Soy Bean)

Bio-Chemicals/
Materials

น้ำ�ตาลและแป้ง/
Sugar and Flour

(ข้าวโพด อ้อย และมันสำ�ปะหลัง)
(Corn Sugar-cane and Tapioca)

Biorefinery

Bio-Phamaceuticals

“Fermentation”

ลิกโนเซลลูโลส
Ligno Cellulose

(ไม้ ของเหลือใช้จากผลิตผล
ทางการเกษตร และพืชพลังงาน)
(Wood Agricultural Wastes
and Energy Plants)

ที่มา:

Food Ingredients
Feed Ingredients

ประยุกต์และปรับปรุงจาก
(1) แผนภาพวงจรตัวอย่างของอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชวี ภาพ ใน ธำ�รงค์ อัมพรรัตน์ และ อรทัย พิทยธนากุล, 2559, “เชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ” ใน วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีท่ี 27 ฉบับที่ 6
(2559) หน้า 37 - 42 [ออนไลน์].
(2) แผนผังห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของผลิตภัณฑ์เคมีชวี ภาพ ใน สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551, โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ [ออนไลน์].
Source: adapted from
(1) http://www.boi.go.th/upload/content/BOI_JUN2016_WEB_27319.pdf
(2) http://www.oie.go.th/academic
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นโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
GOVERMANTAL POLICY AND SUPPORT MEASURES

อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuel and Biochemical Industries) เปนหนึง่ ในกลุม่ อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
(Bio-based Industry) ซึง่ เปน กลุม อุตสาหกรรมทีอ่ ยูใ น New S-curve เปนกลุม อุตสาหกรรมแหงอนาคตของประเทศไทยทีภ่ าครัฐให้การ
ส่งเสริม ประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเพือ่ การปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม” เพือ่ ให้ประเทศไทยเข้าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 หน่วยงานภาครัฐจึงได้กำ� หนดนโยบายและแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
เชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพทีส่ ำ� คัญ คือ (1) นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) (4) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioeconomy) (5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และ (6) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยรัฐบาล
ได้กำ� หนดมาตรการส่งเสริม “อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ” ทัง้ ด้านการเงิน การวิจยั และพัฒนา รวมถึงสิทธิและประโยชน์
ทางภาษี และมิใช่ภาษีสงู สุด เช่นเดียวกันกับทีใ่ ห้แก่กจิ การอืน่ ๆ ทีใ่ ช้
เทคโนโลยีขนั้ สูง และจัดเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Super Cluster)
ซึง่ โดยทัว่ ไปมาตรการทีเ่ ป็นกลไกในส่งเสริมอุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญ คือ
มาตรการสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Office of Board of Investment:
BOI) ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์นี้ได้แบ่งตามความซับซ้อนและความ
ส�ำคัญของกิจการ ระดับเทคโนโลยี และเงินลงทุนทีใ่ ช้ รวมถึงจ�ำนวน
ผูป้ ระกอบการในกิจการนัน้ ๆ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) จะพิจารณาให้สทิ ธิและประโยชน์ทางภาษี และมิใช่ภาษี
แก่กิจการที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนแตกต่างกันไปตามรายละเอียด
ของการลงทุน พืน้ ทีล่ งทุน และเงินลงทุน โดยพิจารณาเป็นรายกรณี
หรือรายโครงการไป6
BABI are among bio-based industries classified as the New S-curve industry cluster. They represent Thailand’s
future, supported by the public sector in changing the national economic structure to a value-based economy in
the Thailand 4.0 economic model. With this goal, government agencies set policies and plans on BABI, including:
investment promotion in ten target industries; cluster form industrial development and investment promotion; alternative
energy and substitute energy development (Alternative Energy Development Plan (ADEP) 2015); bioeconomical
development; bioplastics development; and Eastern Economic Corridor (EEC) development. The government established
comprehensive promotion measures for BABI, including financial support, R&D, and granting high tax and non-tax
incentives to advanced technological enterprises. They were also classified as a future super cluster. Industrial promotion
mechanisms included investment promotion measures by the Board of Investment (BOI) office. Incentives offered were
classified by the complexity and contributions of each enterprise, technological level, investment capital, and number of
enterprises per sector. The BOI will consider granting tax- and non-tax incentives to corporations applying for investment
promotion according to investment details, locations and capital on a case-by-case, project-by-project basis.6
6

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ เสาวรัจ รัตนค�ำฟู, 2560, เช็คเครื่องยนต์ EEC พร้อมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0?, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย [ออนไลน์].
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), 2560, คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2560 [ออนไลน์].
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), 2560, New Chapter of Investment Promotion [ออนไลน์].
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(1) มาตรการสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Sectorbased Incentives) เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้กับกิจการที่ได้รับการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล 3 - 8 ปี
ตามประเภทกิจการ
(2) มาตรการสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี (Technology-based Incentive) อุตสาหกรรม
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
10 ปี และสามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของ
โครงการได้อีก 1 - 3 ปี รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 13 ปี
(3) มาตรการสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ
(Merit-based Incentive) เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้กับอุตสาหกรรม
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยการปรั บ เกณฑ์ ก ารให้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
(4) มาตรการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามที่ตั้งของโครงการ
(Area-based Incentives) โดยลดหย่อนภาษีเงินได้ตามพื้นที่ที่
ลงทุนและตามประเภทของกิจการ อาทิ กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุ น ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี (เฉพาะอุตสาหกรรม
เป้าหมายและกิจการสนับสนุน)
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีการปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุน
โดยประกาศกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่า พระราชบัญญัติเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรม
เป้าหมายขึ้นมาโดยเฉพาะอีก 1 ฉบับด้วย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การให้สิทธิประโยชน์ควบคู่ไปกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
ฉบับแก้ไขปรับปรุง โดยร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ด้ให้การ “ยกเว้น”
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี หรือเพิ่มอีก 2 ปี เมื่อเทียบกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน แต่ระยะเวลายกเว้นที่เพิ่มขึ้นมา
อีก 2 ปีนั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ไม่ได้ให้เป็นการทั่วไป แต่จะให้เฉพาะกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมการลงทุนตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ที่ตอบโจทย์
ประเทศ (National Agenda) และเป็ น การลงทุ น ใหม่ ที่ มี ผ ล
ต่อเศรษฐกิจสูงซึ่งไม่สามารถดึงดูดได้ด้วยเครื่องมือเดิม ทั้งหมดนี้
ถือเป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ที่จะใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564)
รวมไปถึงการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) การลงทุนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษส�ำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
และการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีขั้นสูง
ของประเทศ
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(1) Sector-based incentives were granted to
corporations receiving investment promotion. They would
be granted corporate income tax exemptions from three
to eight years, according to the type of industry.
(2) Technology-based incentives were given to
industries, to be granted tax exemption for ten years with
additional incentives for one to three more years to
a limit of 13 years, depending on the project’s merit.
(3) Merit-based incentives would be adjusted
according to project value.
(4) With area-based incentives, corporations will be
granted tax deductions according to locations and types
of investment. For example, target and support industry
projects investing in the EEC will be granted corporate
income tax exemption and tax deductions of 50 percent
for five additional years.
The government has further improved investment
promotion with an Act on National Competitive
Enhancement for Targeted Industries 2017, specially
designed for target industries. This act will be used to grant
incentives in tandem with the amended Investment
Promotion Act. The new act grants corporate income tax
exemption for up to 15 years with two supplementary
years, compared to the earlier act. Two additional years’
exemption will only be granted to target industries
promoting investment according to the Thailand 4.0
policy in response to the national agenda. New investment
will contribute to the national economy, where the old
mechanism was unable to attract new investment. From
2017 on, these BOI incentives will promote bioeconomy
in the EEC, building national competitiveness in advanced
science and technology.
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บทที่
CHAPTER

บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์

ต่อการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิง
ชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
THE ROLE OF MICE IN BIOFUEL AND BIOCHEMICAL
INDUSTRIES MOBILIZATION

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
เป็ น ภาคอุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะความได้เปรียบ
ของประเทศไทยจากความพร้ อ มของภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ
จากแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์
ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเป็นฐาน
การผลิตที่ส�ำคัญ มีอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงเอทานอลที่พัฒนาแล้ว ตลอดจนความพร้อม
และศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเองไปจนถึงขนาดของ
ตลาดส�ำหรับอุตสาหกรรมนี้ ที่ยังมีความต้องการและ
มี โ อกาสเติ บ โตสู ง จากการขยายตั ว ของการบริ โ ภค
ภายในประเทศ การทดแทนการน�ำเข้าพลังงานและ
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ตลอดจนความต้องการสินค้า
และเทคโนโลยี จ ากต่ า งประเทศ ซึ่ ง ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียงในกลุ่ม
อนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง (ซึ่งประกอบด้ว ย กัม พูช า
สปป.ลาว เมียนมา จีนตอนใต้ เวียดนาม และไทย)
อีกทั้งอุตสาหกรรมนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทย
ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยจัดให้เป็น 1 ใน 5
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
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Both biofuel and biochemical industries play vital roles in
mobilizing the future of Thailand’s economic competitiveness.
In addition to already named reasons, a market exists to support
industries in high demand, with growth opportunities for increased
domestic consumption, substituting for imported energy and foreign
products. A demand exists for foreign products and technology
which Thailand is ready to export to neighbouring countries in
the Greater Mekong Subregion (GMS), including Cambodia, Laos
PDR, Myanmar, Southern China, and Vietnam. Most importantly,
the government fully supports these industries, 20 percent of which
are classified as new S-curve.
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ความเชือ่ มโยงระหว่างอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมไมซ์

CONNECTION BETWEEN BIOFUEL AND BIOCHEMICAL INDUSTRIES AND THE MEETINGS,
INCENTIVES, CONVENTIONS, AND EVENTS (MICE) INDUSTRY

เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพมีความซับซ้อน เทคโนโลยีมี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้มีอยู่มากมาย และมีพื้นฐานที่แตกต่าง
กันมาก เช่น เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของวัตถุดิบหลัก เจ้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศ นักลงทุน ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ และนักการตลาดผูน้ ำ� เสนอสินค้าสูผ่ บู้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ
เป็นต้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีเวทีหรือกิจกรรมทีส่ ามารถเชือ่ มโยงแต่ละภาคส่วนในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมนี้
อย่างมีประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์มบี ทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ต่ออุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพของประเทศไทย
ในฐานะทีเ่ ป็นตัวกลางเชือ่ มโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่อปุ ทานให้เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ ในลักษณะ
ของงานแสดงสินค้า (Exhibitions) ที่เป็นเวทีให้เกิดการเจรจาการค้าระหว่างเจ้าของวัตถุดิบสู่ภาคอุตสาหกรรม
สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าการค้าและการลงทุน และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจในอนาคต หรือกิจกรรมการจัดประชุมและสัมมนา (Meetings and Conferences) ที่มีบทบาท
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จากภาควิชาการหรือเจ้าของเทคโนโลยีสู่
ภาคอุตสาหกรรม จากผู้น�ำตลาดที่มีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติสู่ผู้ประกอบการในประเทศไทย และจาก
ผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมสู่การต่อยอดยังประเทศในภูมิภาค
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ยังมีบทบาทในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
สูอ่ ตุ สาหกรรมอืน่ ในฐานะทีเ่ ชือ้ เพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์เคมีชวี ภาพเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทที่เป็นเวทีเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมไปสู่ตลาดในระดับธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to
Business) ด้วย
ส�ำหรับความเชือ่ มโยงกิจกรรมไมซ์ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพสามารถ
แสดงได้ตามภาพต่อไปนี้
Since the BABI supply chain is complex, due to rapid technology development and many
related parties, including farmers with raw material, overseas technological owners, investors,
domestic and international industrial enterprises, and marketing personnel. A single platform is
needed to connect each party to industry supply chains.
The MICE industry may serve as such a platform, with exhibitions leading to trade
negotiations between raw material proprietors and industrial sectors, business match-ups to
create trade value and investment and networks for further business development. Conferences
promoting knowledge and technological exchange from the academic and business worlds may
be a source of exchange between international marketing leaders and Thai entrepreneurs.
Thai businesspeople, in turn, may look to further development in regional markets.
At a business-to-business level, the MICE industry already connects BABI to other industries
sharing its components. Its connection to the BABI value chain is illustrated below.
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ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
Connection between Biofuel and Biochemical Industries and the MICE Industry
กิจกรรมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ / Exhibitions

สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ สร้างพันธมิตร และเครือข่ายการค้าและการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Promote business matching, build international trade and inverstment allies and networks

เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบสู่ภาคอุตสาหกรรม
Connect raw materials resources

วัตถุดิบ
Raw Materials

ภาคอุตสาหกรรม
(กระบวนการแปรรูปชีวมวล)
Industrial Sector
(Biomass Processes)

สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดและนำ�เข้าเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
Support technology transfer and the import to
boost productivity

กิจกรรมการจัดประชุมและสัมมนา
Meetings and Conferences

ที่มา: สสปน.
Source: TCEB.
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เชื่อมโยงผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมสู่ผู้บริโภค
(ระดับ Business to Business)
Connect industrial sector to consumers
(Business to Business)

ผลิตภัณฑ์
Products

ผู้บริโภค/Comsumers
อุตสาหกรรมอื่น/Other Industries

ถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
บริโภคทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม
ที่ ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าขั้นต่อไป
Transfer knowledge and drive household and
industrial consumption demand for products
into goods productions in other tiers.

บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่ออุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในประเด็นที่น่าสนใจ

ISSUES ON THE ROLE OF THE MICE INDUSTRY TOWARDS BIOFUEL AND
BIOCHEMICAL INDUSTRIES

จากศักยภาพด้านการผลิตของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของประเทศไทยที่แข็งแกร่ง
ส่งผลให้เกิดความต้องการการลงทุนและการบริโภคจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมนี้มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ในฐานะที่เป็นเวทีส�ำคัญให้นักลงทุนได้พบกับผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยกันเอง ไปจนถึงเวทีที่ช่วยให้ผู้ผลิตพบ
ผู้บริโภคในระดับธุรกิจต่อธุรกิจ สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ
คู่แข่งซึ่งเป็นผู้เล่นส�ำคัญภายในภูมิภาคจากหลายประเทศก็ตาม ทั้งนี้ บทบาทส� ำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มี
ต่ออุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในประเด็นที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้
BABI’s strong production potential leads to overseas investment and consumption demand
to support continual growth industries. The MICE industry serves as a vital platform for investors to
meet with producers or exchange learning with industrialists. It also helps producer meet consumers.
The MICE industry responds well to those demands, despite rivals playing important regional roles
internationally. Some interesting issues on the MICE industry’s role towards BABI:

กิจกรรมไมซ์ชว่ ยสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพของประเทศไทยให้มคี วามแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้
MICE activities help strengthen business network in Biofuels and Biochemicals in Thailand

กิจกรรมไมซ์ ทั้งที่เป็นงานแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติ (Exhibitions) หรือการจัดประชุมและสัมมนา
(Meetings and Conferences) ล้วนแต่มีบทบาท
ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี
ชี ว ภาพ ในฐานะที่ เ ป็ น เวที ใ ห้ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ มี
โอกาสพบปะและสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเกิดการ
ซือ้ ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน ทัง้ จากเกษตรกร
เจ้าของวัตถุดิบ นักวิจัยเจ้าของเทคโนโลยี ผู้ผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม นักการตลาดหรือตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้า ไปจนถึงกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชวี ภาพ ซึง่ มีทงั้ กลุม่ ผูผ้ ลิตในภาคอุตสาหกรรมอืน่
ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมนี้เป็นปัจจัย
การผลิต และผู้บริโภคโดยทั่วไป เป็นต้น

In international exhibitions as well as
meetings and conferences, MICE activities have
significant roles for BABI as platforms for
concerned parties to meet and build business
networks. This leads to trade of goods and
products from farmers with raw materials,
researchers as technology owners, industrialists,
marketing personnel and product representatives,
and consumer groups using biofuels and
biochemicals. These encounter producers in
other industries who plan to use products from
the two industries and the wider public.
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กิจกรรมไมซ์เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพได้มีโอกาสได้
พบปะกัน ท�ำให้เกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรภายในอุตสาหกรรม ส่งผลเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเป็นโอกาสในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึง่ ล้วนแต่จะช่วยเพิม่ ศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในประเทศไทย
นอกจากนี้ กิจกรรมไมซ์ด้านงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ (Exhibitions) ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้ท�ำตลาดเชิงรุก โดยเฉพาะการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับดังกล่าว จัดว่า
เป็นเครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งสะดวกกว่าการท�ำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง
ด้วยตนเอง
MICE activities create an opportunity throughout the BABI supply chain to meet and to build networks among
industries, leading to business development and risk management, as well as creating new opportunities for
technological development to increase Thailand’s potential, strength and competitiveness.
In international exhibitions, MICE activities with BABI serve as a vital mechanism to help Thai entrepreneurs
actively market goods. Quality exhibitions are important instruments for marketing promotion abroad, more convenient
than specific segment marketing.

กิจกรรมไมซ์ชว่ ยเชือ่ มโยงให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรูท้ เ่ี กีย่ วกับอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
MICE activities connecting knowledge transferring in biofuel and biochemical industries
การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นตัวแปรทีม่ สี ว่ นส�ำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพอย่างยิง่ ยวด ส่งผลให้
การวิจัย พัฒนา และถ่ายองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปสู่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ซึ่งกิจกรรมไมซ์สามารถช่วยเชื่อมโยงให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว ทั้งในระดับการวิจัยจากสถาบันการศึกษาสู่ภาค
อุตสาหกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างภาคอุตสาหกรรมด้วยกันเอง และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมสู่ผู้บริโภค
ท�ำให้เกิดพลวัตการพัฒนาของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์
Technological development is an important variable in BABI growth, leading to R&D and knowledge and
technology transfer to all parties involved in industry mobilization. MICE activities can connect knowledge transfer on
a research level from educational institutes to the industrial sector. Knowledge transfer among industries, handed on to
consumers, creates comprehensive dynamic development for BABI.
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- การจัดประชุมเชิงวิชาการ เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านวิชาการทางทฤษฎีผา่ นสถาบันการศึกษา จากนักวิจยั ของสถาบัน
การศึกษาหรือผู้ประกอบการชั้นน�ำในภาคอุตสาหกรรม สู่นักวิจัย
ผู้ประกอบการ และนักศึกษาในประเทศ

- National technological workshops may be
organized, focusing on shared theoretical knowledge
transfer through educational institutes among researchers,
leading industrial entrepreneurs, and students.

- International technological workshops may be
- การจัดประชุมเชิงวิชาการในอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี organized to exchange knowledge and show progress in
และนวั ต กรรมจากหลากหลายประเทศทั่ ว โลก ซึ่ ง มั ก จะส่ ง ผล technology and innovations overseas. This will develop
ต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็น industry and build the host country’s image.
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องประเทศเจ้ า ภาพในการก้ า วไปสู ่ ผู ้ น� ำ ตลาด
ในอุตสาหกรรมนี้

- การสัมมนาเชิงวิชาการในงานแสดงสินค้า เป็นการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และประสบการณ์ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ ช่วยให้เกิด
ทั้ ง การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู ่ ร ะดั บ ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ย
ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไปจนถึงกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น

- Technological seminars may be presented during
exhibitions to exchange and learn experiences through
entrepreneurial networks, leading to technology transfer
on the small entrepreneur level. It will also boost new
product and goods investment as well as push demand for
goods and products.

- การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละความเห็นระหว่างผูป้ ระกอบการ
ที่เข้าร่วมแสดงสินค้า ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ผ่านการน�ำเสนอที่มีวัตถุประสงค์ให้เกิดมูลค่า
ซื้อขาย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานมักเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

- Exchanging knowledge and views among
exhibition participants will transfer technology about good
new products through presentations aiming at creating
trade. Most participants will be involved in the BABI
supply chain.
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ความสำ�คัญของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพต่ออุตสาหกรรมไมซ์

SIGNIFICANCE OF THE BIOFUEL AND BIOCHEMICAL INDUSTRIES
FOR THE MICE INDUSTRY

จากความส�ำคัญของอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพทีเ่ ป็นทัง้ ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมอืน่ เช่น
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอาง และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายส�ำหรับการบริโภคโดยตรง อีกทั้งยังเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นตัวแปรส�ำคัญ ส่งผลให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ และมีผลต่อเนือ่ งไปถึงความต้องการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ ตลอดจนการสัมมนา
เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตด้วย
แม้ว่าปัจจุบันการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
ระดับนานาชาติจะยังไม่โดดเด่นมาก และส่วนใหญ่ยังไม่ใช่งานแสดงสินค้า (Exhibitions) หรือกิจกรรมประชุมและ
สัมมนา (Meetings and Conferences) ของอุตสาหกรรมนี้โดยตรง แต่มักจัดร่วมกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ
In Biofuels and Biochemicals, production components from other industries such as energy,
food, pharmaceuticals, cosmetics and bioplastics and end products for direct consumption experience
rapid growth with constant technological development, as industries attract the interest from
international investors. This impacts towards product showcase and international exhibition demand,
as well as related technology and innovation seminars supporting in future MICE industry growth.
Until now, MICE activities in BABI have been relatively understated, with few specific exhibitions,
meetings, or conferenced organized on that theme. Instead they are grouped with other industries such
as technical agricultural, packaging and energy industries. The 29th ISSCT Congress, PPKA and SETA are
the good examples of MICE activities demonstrating the potential of Thailand MICE industry in BABI.

- งานประชุมนักวิชาการอ้อยและน�ำ้ ตาลนานาชาติ ครัง้ ที่ 29
(ISSCT 29th Congress) ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “Sufficient and
Sustainable Agri-Sugar Cane: from farmers to global
exporters” เป็นงานประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ ำ ตาลทั้ ง ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ซึ่ ง มี ก ารน� ำ เสนอผลงานวิ ช าการ
ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ในงานยังมีงานแสดง
สินค้า เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล อาทิ เครื่อง
วั ด ขนาดเกล็ ด และสี ข องน�้ ำ ตาล ทั้ ง นี้ จุ ด เด่ น ของงานประชุ ม
นักวิชาการอ้อยและน�้ำตาล คือ การทัศนศึกษาก่อนและหลังการ
จัดงาน (Pre-congress and Post-congress Tours) ซึ่งผู้จัดงาน
พาผู้เข้าร่วมงาน (Delegate) เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนา
การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงงานน�้ำตาลส�ำคัญของ
ประเทศไทยในจังหวัดชัยภูมิและสุโขทัย ผู้เข้าร่วมงานจึงได้เรียนรู้
กระบวนการผลิตและลักษณะของอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลไทย
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- The 29th ISSCT Congress was held in Chiang Mai from
December 2 to 11, 2016 under the theme, “Sufficient and
Sustainable Agri-Sugarcane: From Small Farmers to Global
Exporters.” The entire sugarcane and sugar supply chain was
presented with respect to biofuel technology and resulting
products. Among the displays was a spectrophotometer to
measure color and other properties of sugar. The ISSCT
Congress features organizer-guided tours before and after
scheduled events, to give delegates the opportunity of
visiting the Agricultural Research and Development Center,
Khon Kaen University, northeastern Thailand, as well as
major sugar production plants in Chaiyaphum and Sukhothai
Provinces, in the northeast and north of the Kingdom,
respectively. The delegates learned about production
processes and sugarcane and sugar industry developments.

- งาน SETA2017 (Sustainable Energy & Technology
Asia) งานประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการนานาชาติ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีด้านพลังงานที่ยั่งยืน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 - 10 มีนาคม
2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งภายใน
งานมี ก ารประชุ ม วิ ช าการภายใต้ หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานยั่งยืน รวมถึง
การแสดงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องด้วย โดยมีผเู้ ข้าร่วมชมงานจากในประเทศ
และต่างประเทศประมาณ 10,000 คน ผู้จัดแสดงสินค้าจ�ำนวน
200 ราย และใช้พื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 9,600 ตารางเมตร
- งาน ProPak Asia 2017 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีผปู้ ระกอบการ
เข้ า ร่ ว มน� ำ เสนอสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากอุ ต สาหกรรมเคมี ชี ว ภาพ
ในฐานะที่เป็นตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี
2559 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 32,563 คน ผู้จัดแสดงสินค้าจ�ำนวน
1,461 คน และใช้พื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 18,857 ตารางเมตร
ซึ่งแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็น 8 โซน รวมถึงการแสดงสินค้าด้าน
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และด้านวัสดุ (Materials) ที่น�ำเสนอ
นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษทีก่ นั น�ำ้ และทนความชืน้
และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้อีก (Reusable Package)
โดยมูลค่าการค้าที่คาดการณ์ไว้ว่าเกิดขึ้นในงาน ProPak Asia สูงถึง
29,000 ล้ า นบาท ซึ่ ง สะท้ อ นความต้ อ งการ (Demand)
ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค
เอเชีย
กิ จ กรรมสั ม มนาหรื อ การประชุ ม ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพส่วนใหญ่มักจะจัด
ในรูปแบบกิจกรรมวิชาการโดยสถาบันการศึกษา หรือเป็นกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ของผู้ประกอบการรายใหญ่มากกว่า หากพิจารณา
จากศั ก ยภาพและความส� ำ คั ญ ของภาคอุ ต สาหกรรมนี้ ป ระกอบ
กับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ ก็เป็นที่คาดหมายได้อย่าง
มั่นใจว่ากิจกรรมไมซ์ระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพทีโ่ ดดเด่นระดับนานาชาติจะมีโอกาส
เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมไมซ์ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ นอกจากจะส่งผลต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ์เมือ่ พิจารณาจากมูลค่าทางการเงินแล้ว ยังจะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในแง่ของความสามารถในการ
จัดกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมชั้นน�ำของโลกได้เป็นอย่างดีด้วย

- Sustainable Energy & Technology Asia (SETA) 2017,
a technical workshop and international exhibition held
from March 8 to10, 2017 at the Bangkok International Trade
& Exhibition Centre (BITEC) Bangna location. A technical
workshop on biofuels was included as part of a showcase
on sustainable energy and related products. SETA
attracted approximately 10,000 international visitors
within 9,600 square meter exhibited area. SETA could gain
its prominence in Asia as a leading conference and
exhibition in energy industry.
- The principal MICE event for the biochemical
industry is PPKA, an international processing, filling and
packaging technology event displaying machinery products
and tools for food and drink as well as food packaging.
ProPak Asia was first organized in 1989. By 2016, there
were 32,563 participants with 1,461 product presenters,
18,857 square meters of exhibition area divided into
eight zones, displaying packaging products, innovative
bioplastic materials, waterproof and humidity-resistant
paper and reusable packaging. The trade value of ProPak
Asia has been estimated at 29,000 million baht, reflecting
the growing, ongoing demand in Thailand and Asia for
bioplastics.
Although MICE activities in BABI are not limited to
specific industries, Thailand’s abundance of raw materials
for producing commercial biofuels, governmental support
in investment promotion and R&D budgets, as well as many
large-scale BABI companies in operation results in a thriving
potential market for organizing further MICE activities.
Most seminar or conference activities related to
biofuels and biochemicals are in the form of technical
activities by educational institutes or corporate
knowledge-promotion activities. Given the potential
and significance of these industries along with governmental
support, international MICE activities about the BABI will
likely grow in Thailand.
Organizing large-scale BABI activities promotes
MICE Industry growth. Their financial value also builds
the image of the MICE industry in capacity to organize
different activities and successfully respond to leading
industrial demands.
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ศักยภาพของประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไมซ์

ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
THAILAND’S POTENTIAL FOR ORGANIZING MICE ACTIVITIES IN RELATION
TO BIOFUEL AND BIOCHEMICAL INDUSTRIES

ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพในการจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ร ะดั บ
นานาชาติส�ำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของ
ประเทศไทยมีหลายประการด้วยกัน ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของประเทศไทย
ศักยภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และการสนับสนุน
จากภาครัฐ

Several factors enhance the potential for organizing
international MICE activities in biofuel and biochemical
industries. They include the strength of BABI in Thailand,
the potential and standards of Thailand’s MICE industry,
and governmental support.

1. ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ

The strength of biofuel and biochemical industries

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เป็นกลุ่มที่มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้มข้น มีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคตได้สูง จากแนวโน้มของตลาดที่มีความต้องการอุตสาหกรรมฐานชีวภาพมากขึ้น
สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและความตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดภายในกระบวนการเดียว
ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาจากอุตสาหกรรมเคมีไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ จากความพร้อมด้านวัตถุดิบการเกษตร
และทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย สามารถที่จะน�ำเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้หลายเท่าตัว อีกทั้ง
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพยังเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้มีความเข้มแข็ง โดยต้องการ
ผลักดันให้เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
Biofuels and biochemicals are classified as new S-curve industrial groups using intensive technology and innovation
and with high future potential growth. This is due to a trend for higher bio-based industry demand in line with sustainable
development approaches, awareness of environmental conservation, natural resource depletion, waste reduction and
the increased productivity of different single-process products.
Thailand’s petrochemical industry is prepared to develop into a bio-based industry, due to abundant raw
agricultural materials and biodiversity. Biotechnology may lead to further development, adding product value. Moreover,
biofuel and biochemical industries are supported by the Thai government as the significant mechanisms for national
economic and social development.
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รายงานอุตสาหกรรมไมซ์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

ทัง้ นี้ จากสาระส�ำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
ชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555 - 2564) ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.) ยังได้ระบุถงึ เป้าหมายการพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
เชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพทีต่ อ้ งการบรรลุถงึ หลายประการ เช่น
พ.ศ. 2560 เกิดโรงงานต้นแบบพลังงานจากสาหร่าย พ.ศ. 2561
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพของอาเซียน พ.ศ.
2563 ผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายได้ร้อยละ 10 และ พ.ศ. 2564
ก�ำหนดเป้าหมายให้อตุ สาหกรรมทีใ่ ช้กระบวนการทางเคมีตอ้ งเปลีย่ น
มาใช้วิธีการทางชีวภาพ ร้อยละ 50 เป็นต้น

According to National Science Technology and
Innovation Policy Office’s (NSTDA) policy framework on
biotechnology development from 2012 to 2021, BABI
advances by 2017 should include a model plant producing
energy from algae. In 2018 Thailand is scheduled to
become the ASEAN production hub for bioplastic. By 2020
the Kingdom should produce 10 percent of its biodiesel
from algae. For 2021, the target has been set for half of the
nation’s chemical-based industry to be bio-based.

เป้าหมายรายทางของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
Pipeline Targets of Thailand’s Policy Framework on Biotechnological Development

รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
Increase community income
at least

20%

50%

สินค้าอาหารส่งออกเป็นสินค้ามูลค่าสูง
of exporting products are
high value products

โรงงานต้นแบบ
พลังงานจากสาหร่าย
Proto-type plant for producing
biodiesel from algae

2560

50%

10%

จานวนบริษทั ที่มหี อ้ งปฏิบตั กิ าร
เทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นเท่าตัว
The number of companies which
have their own laboratories doubled.

ของอุตสาหกรรมที่ใช้กระบวนการทางเคมี
เปลี่ยนมาใช้วิธีการชีวภาพ
of chemical based industries
changed to bio industries.

ของเอทานอลที่ผลิตจากวัสดุเซลลูโลสิก
of ethanol produced from
Cellulosic materials.

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไทย
เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
Thai Supplement products are
accepted in the in world market.

ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ของอาเซียน
Thailand becomes ASEAN hub
of bioplastics

2561

VC ต่างประเทศลงทุนธุรกิจชีวภาพไทย
Foreign VC invest in
Thai bio-business

อุทยานเทคโนโลยีชีวภาพภูมภิ าค

4 แห่ง

Establish 4 Bio technology parks

2562

ยกระดับรายได้โดยพัฒนาเพิ่มค่าสินค้า
ชุมชน /ลดต้นทุน
Increase income by adding value to
community products/cost reduction

20%

ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
อันดับ 1 ใน 10 ของโลก
โดย 60% เป็นสินค้ามูลค่าสูง
Thailand is among 1 out of 10
the world exporter in agricultural
products and food, 60%
are high value added products.
สัดส่วนการลงทุนเทคโนโลยีชีวภาพ
รัฐ : เอกชน
The ratio of investment between
public and private sectors is

10%

ของไบโอดีเซลผลิตจากสาหร่าย
of biodiesel produced from algae

2563

50 : 50
2564

ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), 2555.
Source: NSTDA, 2012, Biotechnology Development Policy Framework 2012 - 2061.
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2. ศักยภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ ไทย

Potential and Standards of Thailand’s MICE Industry

อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพสูงและยังได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิ่งอ� ำนวยความสะดวก
และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีมาตรฐาน อีกทั้งประเทศไทยยังมีปัจจัยพื้นฐานด้านแหล่งท่องเที่ยว
ที่ ส วยงาม มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการบริ ก าร และมี กิ จ กรรมสั น ทนาการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก ารอย่ า งมากมาย
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยได้ค่อนข้างโดดเด่น
โดยภาพรวมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยจัดว่าอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศชั้นน�ำหลายประเทศ
โดยมี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด งานที่ ไ ม่ สู ง มากนั ก และท� ำ เลที่ ตั้ ง ของประเทศที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของภู มิ ภ าคอาเซี ย น
อีกทัง้ กลุม่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยยังมีการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ ล้วนแต่เป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้การด�ำเนินกิจกรรมไมซ์ระหว่างประเทศประสบความส�ำเร็จได้เป็นอย่างดีภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการระดับโลก
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน และอยู่ในกลุ่มประเทศ
ชั้นน�ำของภูมิภาคเอเชีย
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในประเทศไทยยังมีความได้เปรียบจาก
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง และศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเดินทาง
ไปเยี่ยมชมความพร้อมของแหล่งวัตถุดิบ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ตลอดจนศูนย์วิจัยพัฒนาภาครัฐ ในสถานที่จริงซึ่งกระจายอยู่
ทั่วประเทศได้อย่างที่ประเทศคู่แข่งอื่นไม่สามารถจัดให้ได้อีกด้วย
ส�ำหรับศักยภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในประเด็นที่โดดเด่นมีดังต่อไปนี้
Thailand’s high-achieving MICE industry has further development potential in organization and human resources
facilities to support MICE standards. Thailand’s renowned tourist attractions, services, and related recreations make its
MICE industry highly competitive. Compared with other leading countries, the Kingdom offers reasonable
organizational costs and optimum geographical location at the heart of ASEAN. Thai MICE industry entrepreneurs
have developed successful international partner networks in different models with world management standards
enhancing Thailand’s image as a center for international ASEAN exhibitions.
MICE BABI organizational activities benefit from convenient facilities and transportation, as well as industrial
sector potential. Participants may witness the readiness of raw material resources, potential industrial plants, and
public sector R&D centers throughout the country in unrivalled abundance in ASEAN.
Thailand has shown its potential and competitiveness as followed:
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ต�ำแหน่งที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
ประเทศไทยมี ต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ จกลางภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลต่อการเป็นศูนย์กลางการเดินทางและ
ท่องเที่ยวของภูมิภาค อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับโลก โดยเฉพาะด้านการบินซึ่ง
มีสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินหลักขนาดใหญ่ สามารถพัฒนา
เป็น International Gateway หรือ Transit & Transfer Hub
ในฐานะท่าอากาศยานศูนย์กลางภูมิภาคได้ในอนาคต
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ก ารผสมผสานวั ฒ นธรรม
จากหลากหลายแหล่งอารยธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งได้มีการ
ประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้อย่างกลมกลืน
สั่งสมและปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างน่าประทับใจ จนกลาย
เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ อีกทั้ง
ยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วย ทั้งด้านศิลปะ ประเพณี
สถาปัตยกรรม อาหาร และการแต่งกาย เป็นต้น
โอกาสทางธุรกิจ
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นเวลานาน เป็น
แหล่งลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีส่ ำ� คัญของภูมภิ าคและของโลก
เป็นที่ตั้งส�ำนักงานของบริษัทชั้นน�ำของโลก รวมทั้งเป็นประเทศที่มี
บทบาทส�ำคัญด้านการค้าของกลุม่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา และเวียดนาม) ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจทีส่ ำ� คัญของภูมภิ าค ประกอบกับการรวมตัวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท�ำให้ตลาดการค้าและการลงทุนมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยจึงสามารถ
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ทงั้ ผูจ้ ดั งานและผูเ้ ข้าร่วมงานทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพทุกระดับ
สถานที่จัดงานที่หลากหลาย
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเทีย่ วหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูป้ ระกอบการไมซ์ได้ในทุกระดับ ตัง้ แต่สถานทีเ่ พือ่
การพักผ่อนทีไ่ ด้รบั ความนิยมระดับโลก สถานทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการ
ริมชายหาด ห้องประชุมหรือห้องจัดเลี้ยงท่ามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ์ ไปจนถึ ง สถานที่ จั ด แสดงสิ น ค้ า ขนาดใหญ่
ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมงานได้จากทั่วโลก
ความคิดสร้างสรรค์และพันธมิตร
นอกจากความโดดเด่นในประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว
ประเทศไทยยังมีทมี งานคุณภาพจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจไมซ์ทพี่ ร้อมให้ความช่วยเหลือในการวางแผน แลกเปลีย่ นความรู้
อ�ำนวยความสะดวก และให้บริการด้านต่างๆ เพือ่ ให้สามารถสร้างสรรค์
งานไมซ์ได้ประสบความส�ำเร็จที่สุดในทุกประเภทธุรกิจ

Geographical advantage
Thailand is located in the middle of South East Asia.
As a hub for transportation and tourism, Thailand, with
world-class quality infrastructure such as Suvarnabhumi
airport, is able to become the international gateway or
transit & transfer hub in the near future.

Exquisite culture
Thailand’s culture has derived from the integration
of other civilized nations during ancient and contemporary
period and adjusted it to the tradition culture of Thailand.
Thailand’s culture is internationally recognized as its
uniqueness reflected through art, architecture, food, and
costume, etc.

Business opportunities
Being the hub of foreign direct investment and
regional office of world-class companies, Thailand has
demonstrated its capacity through steadily economic
growth and an economic leader among CLMV (Cambodia,
Lao PDR, Myanmar and Vietnam) to become the significant
business hub in the ASEAN Economic Community (AEC).
Organizing MICE activities in Thailand potentially
creates a high volume of business opportunities for all
MICE stakeholders.

Diversity of venue choices
Thailand has variety of tourism spots and abundance
of professional PCOs and PEOs. Therefore, Thailand is able
to fulfill the various needs of MICE customers such as
venues near the beach or in the natural setting. Moreover,
the venues in Thailand can accommodate a large number
of visitors from all over the world.

Creativity and partnership
Apart from what has mentioned earlier, Thailand
has a good teamwork from TCEB who is willing to provide
assistance in planning, knowledge exchanging, facilitating
and accommodating your requests for the successful MICE
activities.
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3. การสนับสนุนจากภาครัฐ

Governmental Support

การจัดกิจกรรมไมซ์ในอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมี
ชี ว ภาพเป็ น กิ จ กรรมที่ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (สสปน.) มุ่งเน้นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมเพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ภายใต้แนวคิด
ไทยแลนด์ 4.0 (อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ประกอบด้วย (1) กลุ่มอาหาร
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยี ท างการแพทย์ (3) กลุ ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ
(4) กลุ่มดิจิทัล (5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
พร้อมให้ความช่วยเหลือการจัดกิจกรรมไมซ์ด้วยความเป็นมืออาชีพ
ทั้งการให้บริการช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน�ำ และประสานงาน เพื่อให้
กิจกรรมไมซ์ทตี่ อ้ งการมาจัดทีป่ ระเทศไทยมีมาตรฐานการจัดงานใน
ระดับสูง และมีความยืดหยุ่นตรงกับวัตถุประสงค์และรายละเอียด
ของกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง อีกทั้งยังมีการมอบสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่เป็นงานแสดงสินค้าในประเทศ ทั้งที่เป็นการสนับสนุน
ทางการเงิน และการสนับสนุนที่ไม่อยู่ในรูปแบบเงินสนับสนุน
นอกจากนี้ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.) ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน
การจัดงานไมซ์ส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แนวคิด
ไทยแลนด์ 4.0 และสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร
อย่างเป็นรูปธรรมที่จะเป็นต้นแบบกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ได้ ใ นการดึ ง งานและส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ไมซ์ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมด้วย
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Biofuel and biochemical industries are supported
by the Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB).
The government seeks to use future industries as
leapfrogging development mechanisms, leading to Thailand
4.0. This industrial group includes food, agriculture and
biotechnology; public health, health-care and medical
technology; intelligence instruments; digital groups; and
creative industries.
Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)
is ready to provide assistance for organizing MICE activities
in a professional manner. This includes offering help,
suggestions, and coordination to set high standards for
MICE activities along with flexibility to suit objectives and
specifics of each event. Cash and non-cash incentives are
provided to organizers of MICE activities, especially
domestic trade shows.
Also, TCEB is considering establishing supporting
criteria for organizing MICE events for target industries
under the concept of Thailand 4.0 and building cooperation
with partner agencies. Prototypes would be set for
mobilizing promotion of MICE businesses for each industry

ส�ำหรับข้อมูลการสนับสนุนกิจกรรมไมซ์จากส�ำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
https://www.businesseventsthailand.com
และ http://www.dmiceplanner.com/
Further information on MICE activity the support
by TCEB may be found on the websites,
https://www.businesseventsthailand.com
and http://www.dmiceplanner.com/
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บทที่
CHAPTER

นวัตกรรมอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

INNOVATION OF BIOFUEL AND BIOCHEMICAL INDUSTRIES

ภาพรวมและทิศทางของนวัตกรรม

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพระดับโลก
OVERVIEW AND DIRECTION OF GLOBAL INNOVATION OF BIOFUEL
AND BIOCHEMICAL INDUSTRIES AT THE GLOBAL LEVEL

ภาวะโลกร้ อ นและความกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงทาง
พลังงานท�ำให้นานาประเทศตระหนักถึงความส�ำคัญในการแสวงหา
วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่มี
ความยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ (Biofuel and Biochemical Industries) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) จึงได้รับความสนใจ
และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วอย่าง
สหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
รายงานภาพรวมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
(Innovation Outlook: Advanced Liquid Biofuels) ปี 2559
จัดท�ำโดยทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International
Renewable Energy Agency: IRENA) ชี้ให้เห็นแนวโน้มนวัตกรรม
ของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการน�ำเอาสสารที่
ได้จากพืชแตกต่างชนิดกันมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการสกัดวิธีพิเศษ ดังต่อไปนี้

40

รายงานอุตสาหกรรมไมซ์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

Climate change and energy security concerns have
made many countries recognize the importance of raw
materials from natural resources that are sustainable and
environmentally friendly as an alternative to fossil fuels. BABI
as part of bioeconomy are attentively promoted, especially
in developed countries such as the USA and the EU.
Innovation Outlook: Advanced Liquid Biofuels 2016
prepared by the International Renewable Agency (IRENA)
indicates that biofuel industry innovation trends focus on
more effective biofuel production processes and using
substances from different crops to produce special
qualification energy requiring the following refinery
processes:

(1) Transesterification เป็นกระบวนการสกัดไบโอดีเซล
โดยการท�ำปฏิกริ ยิ าเคมีกบั ไขมันเพือ่ ให้เกิดเป็นเอทานอล ซึง่ มีตวั เร่ง
ในการท�ำปฏิกริ ยิ าหลายชนิด อาทิ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียม
ไฮดรอกไซด์ กรดซัลฟิวริก และการใช้เอนไซม์ไลเปส (Lipase)
ซึง่ เกิดจากจุลนิ ทรียท์ มี่ ตี น้ ทุนการผลิตทีส่ งู แต่สามารถผลิตไบโอดีเซล
ปริมาณมาก และไม่ก่อให้เกิดของเหลือ อันเป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การผลิตไบโอดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) Transesterification, or extracting biodiesel
through biochemical reaction with oil to produce ethanol.
Many reactors exist, such as sodium hydroxide, potassium
hydroxide, sulfuric acid and lipases from microorganisms.
These have relatively high production costs but can
produce large volumes of biodiesel with no waste, as an
environmentally friendly production innovation.

(2) Hydro-treatment การใช้ไฮโดรเจนในการปรับสภาพ
ความเป็ น กรดของสสารในพื ช ซึ่ ง เป็ น กระบวนการปรั บ สภาพ
(Pre-treatment Process) ก่อนสกัดเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ Hydrotreatment ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนผลิตไบโอดีเซลส�ำหรับ
เครื่องบินและเรือเดินทางขนาดใหญ่

(2) Hydrotreatment, or using hydrogen to alter
acidity of plant substances, a pretreatment process before
refinement into biofuel. Hydrotreatment is widely used
in the production of biofuel for airplanes and large
traveling liners.

นวัตกรรมข้างต้นเป็นกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง (Advanced Biofuels) ที่มุ่งพัฒนาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่สามารถใช้
ทดแทนน�ำ้ มันดีเซลในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้ นอกจากนี้ ยังมีการใช้สสารจากพืชทีไ่ ม่ใช่อาหาร (Non-food Crop) อาทิ วัตถุดบิ ทีเ่ หลือจากการเกษตร
อย่างฟางข้าวและชานอ้อย ทดแทนการใช้มันส�ำปะหลังในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่เรียกว่า เซลลูโลสิกเอทานอล (Cellulosic Ethanol)
เพื่อผลิตเป็นน�้ำมันแก๊สโซฮอล์และใช้ในภาคการขนส่ง
ส่วนอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemicals) มีการพัฒนาสารสกัดจากพืชแทนที่การใช้สารเคมีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ สารสกัด
ที่มีคุณสมบัติเหมือนสารเคมีอย่างเช่น Polylactic Acid ที่สกัดจากน�้ำตาลอ้อยหรือน�้ำตาลกลูโคส (Glucose) สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพ
ทีน่ อกจากจะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติยงั มีกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อุตสาหกรรมเคมีชวี ภาพจึงเป็นรากฐานส�ำคัญ
ของพลาสติกชีวภาพซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อขจัดปัญหาขยะจากพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีนโยบายร่วมกัน
ในการก�ำจัดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Europe) ลดการก�ำจัดขยะด้วยวิธีการเผา แต่ใช้วิธีการรีไซเคิล และรณรงค์การใช้บรรจุภัณฑ์
ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่างพลาสติกชีวภาพ
These innovations in advanced biofuel production processes aim to develop higher proportions of diesel
gas substitutes. Non-food crops and agricultural wastes such as straw and bagasse may replace tapioca for biofuel
production. This cellulosic ethanol produces gasohol for the transportation sector.
In the biochemical industry, substances extracted from plants replace chemicals for producing packages.
Extracted substances have the same chemical makeup, such as PLA, extracted from sugar or glucose. It can produce
bioplastics that are naturally compostable. The biochemical industry is a main foundation of bioplastics, resolving the
problem of uncompostable waste. EU member countries share a Zero Waste Europe policy, reducing waste eradication
by burning. Instead, recycling and naturally compostable bioplastics are favored.
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ดังนั้น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจึงเป็น
อุตสาหกรรมส�ำคัญแห่งอนาคตทีจ่ ะช่วยปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต
และการบริ โ ภคของประชากรโลกให้ มี ค วามยั่ ง ยื น และอนุ รั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มไปในเวลาเดี ย วกั น อย่ า งไรก็ ดี ประเด็ น ส� ำ คั ญ ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอย่างยั่งยืน
จ�ำเป็นต้องมีกฎหมาย ระเบียบหรือมาตรการทีช่ ว่ ยท�ำให้ราคาวัตถุดบิ
อย่าง กากน�ำ้ ตาล ชานอ้อย ซังข้าวโพด มีเสถียรภาพ เพือ่ ให้นกั ลงทุน
ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพสามารถวางแผน
ธุรกิจได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคต

Overall, BABI are industries of the future, which will
help change the production process and global consumers
to be simultaneously sustainable and environmentally
friendly. Developing BABI sustainably requires laws and
regulations to stabilized prices of raw materials such as
molasses, bagasse, and corn husk. This will allow investors
to develop clear business plans promoting future BABI
growth.

ภาพรวมและทิศทางของนวัตกรรมอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของประเทศไทย

OVERVIEW AND DIRECTION OF THE INNOVATION OF BIOFUEL AND BIOCHEMICAL
INDUSTRIES IN THAILAND

แนวโน้มของนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับนานาประเทศ
กล่าวคือ มีการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง (Advanced Biofuels) จากพืชที่ไม่ใช่อาหาร (Non-food Crop) โดยเฉพาะการผลิต
ลิกโนเซลลูโลสิกแอลกอฮอล์จำ� พวกเอทานอล ซึง่ ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูง เพราะเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีวสั ดุเหลือใช้จากการเกษตร
จ�ำนวนมาก ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน ในปี 2555 ระบุวา่ วัสดุทสี่ ามารถน�ำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ (1) ส่วนที่เหลือทิ้งจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วในที่เพาะปลูก เช่น แกลบ ซัง เหง้า เปลือก เป็นต้น (2) ส่วนที่เหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิต อาทิ ชานอ้อย อย่างไรก็ดี การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพืชที่ไม่ใช่อาหารยังมีต้นทุนในการด�ำเนินงานที่สูง จึงยังไม่มี
การผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพกลุม่ ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ แต่ส�ำหรับการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพจากชานอ้อยและกากน�้ำตาลนัน้ มีการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทมิตรผล ผู้ผลิตเอทานอลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เปิดให้บริการจุดจ่ายน�้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ E85 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลของมิตรผล ณ จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งผลิต
The innovative trend of BABI in Thailand, as elsewhere, means developing advanced biofuels from non-food
crops. Specifically, lignocellulosic alcohol such as ethanol is produced. With its abundance of agricultural residues,
Thailand has high potential for such production. In 2013, Ministry of Energy data indicated that biodiesel could be
derived from harvest crops waste in cultivation areas, including husks, cobs, rhizomes and shells, as well as production
waste such as bagasses. Since biofuel production from non-food crops is costly, it has not been commercialized. For
producing biofuels from molasses and bagasses, a joint venture between PTT Public Company Limited and Mitr Phol
Sugar Corporation, Ltd. Thailand’s largest ethanol producer, sells gasohol E85 in northeastern and northern regions from
a production plant in Chaiyaphum Province.
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ส�ำหรับอุตสาหกรรมเคมีชวี ภาพนัน้ ประเทศไทยมีการพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมเคมีชวี ภาพเพือ่ พัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะการน�ำเอากรดจากพืชอย่างอ้อยแทนการใช้
น�้ำมันดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกส�ำหรับวัสดุที่อาศัยความแข็งแรง
ทนทาน
ทั้งนี้ ประเทศไทยโดยส�ำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
(สมอ.) ได้รับรองมาตรฐานพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ มอก.
17088-2555 ซึ่งประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2555 แต่มาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดคุณสมบัติย่อยสลายได้ทางชีวภาพเท่านั้น ผู้บริโภคจึง
ไม่สามารถสังเกตเห็นตราสัญลักษณ์ทชี่ ดั เจนได้ สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดท�ำเครือ่ งหมาย
ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (ดังรูปภาพด้านล่าง) เพื่อ
ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

Thailand has extensively developed its bioplastics
industry by substituting sugarcane acid for crude oil in
producing durable plastic pellets.
In 2013, the Thai Industrial Standards Institute (TISI)
regulated compostable bioplastic standards in TISI
17088-2555. The standard defines biocomposting
qualities without addressing product use. Since no
biocompostable symbols were visible to educate
consumers, the Thai Bioplastics Industry Association
(TBIA) created a biocompostable logo (illustrated below),
encouraging customers to choose environmentally
friendly products.

เครื่องหมายผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
Compostable Bioplastic Logo
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งานไมซ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพระดับโลกและประเทศไทย

INTERNATIONAL MICE EVENTS IN BIOFUEL AND BIOCHEMICAL INDUSTRIES

งานไมซ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ
และเคมีชีวภาพจะปรากฏอยู่ใน 2 รูปแบบ คือ งานประชุมวิชาการ
นานาชาติและงานแสดงสินค้า เมือ่ เปรียบเทียบจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมและ
จ�ำนวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม พบว่า งานประชุมวิชาการนานาชาติ
ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพได้รับความ
นิยมและการจัดขึน้ หลายแห่งทัว่ โลก อาทิ Advanced Bioeconomy
Leadership Conference (ABLC) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
สหรัฐอเมริกา เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติทรี่ วมเอางานประชุม
วิชาการ 5 สาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ มาจัดไว้ในทีเ่ ดียวกัน
อาทิ ชีวมวล (Bio-mass) วัสดุชวี ภาพและเคมีชวี ภาพ (Biomaterials
& Renewable Chemicals) เชื้อเพลิงชีวภาพส�ำหรับอากาศยาน
(Aviation Biofuels) วั ต ถุ ดิ บ ตั้ ง ต้ น ส�ำ หรั บ ชี ว มวล (Crop &
Feedstocks) และงานเปิดตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Deployment Showcase) นอกจากนี้ ABLC ยังมีการจัด
กิจกรรม (Event) ประกาศรางวัลแก่บริษัทที่ประกอบกิจการใน
เศรษฐกิจชีวภาพทีม่ คี วามโดดเด่น เพือ่ สร้างจุดเด่นให้กบั การจัดงาน
ประชุมวิชาการให้มบี รรยากาศทีม่ คี วามเป็นกันเองมากขึน้ เหมาะกับ
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งภาควิ ช าการ ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
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International technical conferences and exhibitions
are examples of MICE events for BABI. In terms of number
of participants and activities, the former were most
popular. Among them are the Advanced Bioeconomy
Leadership Conference (ABLC), organized in Washington
D.C., USA, addressing bioeconomical subjects such as
biomass; biomaterials and renewable chemicals; aviation
biofuel; crop and feedstock; and technology launch
deployment showcases. ABLC also organized awardwinning presentations of outstanding bioeconomy
corporations, with enthusiasm appropriate for academic,
public, and private business networking.

ส่วนงาน Biofuels International จัดขึ้น ณ เมืองเอดิเบอระ สหราชอาณาจักร ส�ำหรับปี 2560 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 งาน Biofuels
International เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดควบคู่กับงานแสดงสินค้าส�ำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพโดยเฉพาะ แม้ว่า
ในปี 2559 จะมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน แต่การจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Shell และ
Celtic Renewables ท�ำให้ผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าสนใจเข้าร่วมงานเพราะเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ
แม้วา่ การจัดงานไมซ์ทเี่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพจะไม่ใช่งานแสดงสินค้าหรือการประชุมวิชาการของ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ แต่จากปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบที่เพียงพอส�ำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในเชิงพาณิชย์ และการ
สนับสนุนทางรัฐบาลทั้งในด้านมาตรการส่งเสริมการลงทุนและงบประมาณส�ำหรับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนมีบริษัทขนาดใหญ่ด�ำเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ประเทศไทยจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพส�ำหรับการจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ
In 2017, the tenth conference of Biofuels International in Edinburgh, UK was held in conjunction with a biofuels
exhibition. The previous year, 200 participants were backed by large conglomerates such as Shell Global and Celtic
Renewables Ltd., drawing participants in anticipation of business opportunities.
Although MICE activities in biofuel and biochemical industries are not the technical conference for specific
industries, Thailand’s basic factors in terms of rich raw materials for producing biofuels for commercial purpose,
the government’s support on investment promotion and budget for research and development, as well as the operation
many large scale companies in biofuels and biochemicals, Thailand , therefore, is a potential market to organize MICE
activities in biofuels and biochemicals.
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มุมมองความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์

สาขาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
EXPERT VIEWS ON DEVELOPING MICE ACTIVITIES
IN BIOFUEL AND BIOCHEMICAL INDUSTRIES

ดร.วีระวัฒน์ จันทนาคม (Dr.Weerawat Chandhanakom)
ที่ปรึกษา ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Consultant, International Cooperation Bureau, Office of the Permanent Secretary of Energy
Thailand

ดร.วี ร ะวั ฒ น์ จั น ทนาคม เป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นการวางแผนพลั ง งานที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนานโยบายพลังงานของประเทศไทย เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พลังงานอาเซียน (ACE Governing Council) รวมทั้งเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) ของสถาบันวิจัยพลังงานแห่งชาติของบรูไน (Brunei National Energy Research Institute:
BNERI) ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งทีป่ รึกษา ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ได้สะท้อนมุมมองและความเห็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อน�ำไปสู่การเพิ่มการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศและของประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
Dr. Weerawat Chandhanakom, an expert on
energy planning who has strengthened international
cooperation in energy development, former governing
council member of the ASEAN Centre for Energy (ACE).
He has also served as Chief Executive Officer (CEO) of
the Brunei National Energy Research Institute (BNERI).
Currently, he is a consultant for the International
Cooperation Bureau, Office of the Permanent Secretary
of Energy. Dr. Weerawat’s views on MICE industry
development to increase international trade and
investment are summarized as follows:
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อุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทยมีความหลากหลายด้านการผลิตและการลงทุน
Thailand’s Energy Industry is Varied in Production and Investment
ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรก ๆ ของอาเซียนที่ได้ริเริ่ม
ก�ำหนดนโยบายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพลังงานอย่างครบวงจร
รวมทัง้ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก ทัง้ พลังงานชีวภาพ
พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศไทยถือเป็นประเทศ
ต้นแบบที่ประเทศเพื่อนบ้านเรียนรู้ต่อยอดนโยบายพลังงาน ในด้าน
การค้าและการลงทุนด้านพลังงาน ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ในด้านความสัมพันธ์ที่ดีและการได้รับความไว้วางใจจากประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น โดยเฉพาะในกลุ ่ ม ประเทศความร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มแม่น�้ำโขงซึ่งถือเป็นความได้เปรียบในเชิงพื้นที่ของประเทศไทย
รวมทั้งประเทศไทยมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมพลังงาน
ทางเลือกครบวงจร อย่างไรก็ตาม ในแง่ด้านการค้าและการลงทุน
ด้านพลังงาน ถือว่านักลงทุนสิงคโปร์และมาเลเซียมีศักยภาพด้าน
การค้าและการลงทุนสูง เพราะมีทักษะการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจที่ดี ซึ่งถือเป็นประเด็นส�ำคัญที่ผู้ประกอบการไทย
ควรเรียนรู้และพัฒนา

Thailand is among the first ASEAN countries to
set a complete energy development policy, including
alternative energy, bioenergy, wind power, and solar
energy development. Thailand’s initiative is a model from
which neighboring nations may learn for future energy
policy development. Among its advantages for energy trade
and investment, Thailand enjoys good relationships with
its ASEAN neighbors, especially in the Greater Mekong
Subregion. Thailand is advantageously located, with
alternative energy industry varieties available. For energy
trade and investment, Singapore and Malaysian investors
benefit from well-established skills in building business
cooperation networks. Thai entrepreneurs may learn
a lesson from their expertise.

การจัดกิจกรรมไมซ์ควรเน้นการสื่อสารให้เกิดความรู้และความเข้าใจทิศทางนโยบายพลังงาน
และให้ความส�ำคัญกับการลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
MICE Activities should Focus on Communications to Provide Knowledge and Understanding on
Energy Policy Direction and Prioritize Small and Medium-sized Enterprises (SME) Investments
ในระยะยาวประมาณ 50 ปีข้างหน้า พลังงานทางเลือก
จะเข้ามาทดแทนพลังงานจากฟอสซิลเต็มรูปแบบด้วยเหตุผลด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง นี้ พลั ง งานทางเลื อ กจะเติ บ โตอย่ า งสมดุ ล และ
กระจายตัวหลากหลายสาขา ทัง้ พลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม แต่ในระยะสั้นพลังงานฟอสซิลและพลังงานทางเลือก
จะเติบโตแบบสอดคล้องกันเนื่องด้วยเหตุผลด้านราคา ซึ่งปัจจุบัน
ราคาของพลังงานฟอสซิลปรับตัวลดลงมาก ขณะที่ผู้บริโภคยังมี
ความเชือ่ ว่าพลังงานฟอสซิลมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงกว่า เมือ่ ราคา
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ผู้บริโภคจะตัดสินใจใช้พลังงาน
ฟอสซิล ส่งผลให้ปจั จุบนั พลังงานทางเลือกกรณีอตุ สาหกรรมเอทานอล
เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกิน
การจั ดกิจกรรมสัมมนาด้านพลังงานควรให้ความส� ำ คัญ
กับการสือ่ สารข้อมูลแนวโน้มความต้องการพลังงานเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ
การพลังงานทางเลือกของประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์ในการ
ก�ำหนดแผนธุรกิจด้านพลังงานในระยะยาวได้ รวมทั้งควรเน้นการ
สื่อสารนโยบายของภาครัฐซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม

Over the next half-century, for environmental
reasons, alternative energy will fully replace fossil fuel.
Alternative energy will experience equilibrium growth,
spreading into the areas of bioenergy, solar energy, and
wind power. In the short term, fossil fuels and alternative
energy will develop mutually for economic reasons. Today,
prices for fossil fuel have declined significantly, and most
consumers still believe that it is more cost-effective.
If prices are relatively similar, consumers prefer fossil fuel.
This preference has led to an oversupply of alternative
energies such as ethanol.
When organizing seminars on energy, attention
should be paid to communicating energy demand trends
to Thai entrepreneurs in the alternative energy industry.
These may help them establish long-term energy business
plans. Seminars should also publicize governmental policy
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พลังงานทางเลือกโดยอ้อมด้วย อาทิ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นโยบาย
การส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
นโยบายพลังงาน 4.0 (Energy 4.0) ซึ่งให้ความส�ำคัญกับเชื้อเพลิง
ชีวภาพ โดยการเพิม่ ศักยภาพการผลิตและเพิม่ สัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิง
ชีวภาพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและการศึกษาต้นทุน การสนับสนุน
การวิจัย และการใช้กลไกประชารัฐในการส่งเสริมการลงทุนด้าน
พลังงานทดแทน
ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ประสบความส�ำเร็จในการ
จัดงานด้านพลังงานระดับภูมิภาคปีละ 2 งาน ได้แก่ งาน SETA
(Sustainable Energy and Technology Asia) จัดขึ้นประมาณ
เดือนมีนาคมของทุกปี และงาน ASEAN Sustainable Energy Week
ซึ่งจัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี ทั้ง 2 งานดังกล่าวถือเป็น
งานที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการเกิดธุรกรรมการซื้อขาย
แต่ในอนาคตควรมุ่งเน้นให้เกิดการจัดกิจกรรมที่น�ำไปสู่การพัฒนา
เครือข่ายการลงทุนของธุรกิจพลังงานทางเลือกโดยให้ความส�ำคัญ
กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกโดยเน้นความร่วมมือกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน ซึง่ ถือเป็นภารกิจส�ำคัญของส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว
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indirectly impacting alternative energy growth, such as
the economic model Thailand 4.0, the EEC investment
promotion policy, the Energy 4.0 plan prioritizing biofuels
by increasing proportionate use and production potential.
Technological development, cost studies, research support,
and civil-state cooperation to promote alternative energy
investment are all addressed by Energy 4.0.
Thailand has successfully organized annual regional
energy events. Every March, there is Sustainable Energy
and Technology Asia (SETA), the premier international
energy exhibition and conference of Thailand, and each
June, ASEAN Sustainable Energy Week. Both have
significant records of creating business transactions. In the
future, they should focus more on organizing activities
leading to business network development of alternative
energy by prioritizing SMEs in the alternative energy
supply chain. Cooperation with neighboring countries
should likewise be emphasized. This is one of the missions
of the Thailand International Development Cooperation
Agency (TICA), which has established the International
Energy Cooperation Office for this purpose.

คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ (Mr.Kittiphong Limsuwannarot)
นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
President of the Thai Bioplastics Industry Association

สมาคมอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพไทย
(Thai Bioplastics Industry Association: TBIA)
ก่อตั้งเมื่อปี 2548 จากการรวมตัวของผู้ประกอบการ
ที่มีบทบาทส�ำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของ
ประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิก 50 บริษัท มีพันธกิจ
ส�ำคัญในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด
และเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ กระตุ้นการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือและกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
พลาสติ ก ชี ว ภาพ รวมทั้ ง ร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาลผลั ก ดั น
นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ คุณกิตติพงศ์
ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย ได้ให้มุมมองและความเห็นเกี่ยวกับการใช้
กิ จ กรรมไมซ์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก
ชีวภาพ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

The Thai Bioplastics Industry Association (TBIA) was formed in the year 2003 by
leading manufacturers of Thai bioplastics.
Currently, the association has 50 member
companies. Its main missions are to serve
as a center of data and information on
bioplastics technology, to enhance the
standard of bioplastic products, to promote
cooperation, to advocate for investments
in the bioplastics industry as well as to
cooperate with the government to develop
policies in support of the bioplastic industry.
Mr. Kittiphong Limsuwannrot, President of
the Thai Bioplastics Industry Association,
expressed his views on the use of the MICE
Industry to support the bioplastics industry.
His statements can be summarized as follows:

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยมีฐานการลงทุนและการผลิตที่เข้มแข็ง
The Thai Bioplastics Industry Has a Strong Investment and Production Base
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยมีฐานการลงทุนทีเ่ ข้มแข็ง
โดยบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีบทบาทน�ำภายใต้การร่วมลงทุน
กับบริษทั ต่างประเทศ รวมทัง้ รัฐบาลยังได้ก�ำหนดให้อตุ สาหกรรม
พลาสติกชีวภาพได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในเขตพืน้ ที่
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ซึ่งจะน�ำไปสู่การขยายการลงทุน
ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในอนาคตให้เข้มแข็งมากขึ้น
แต่ในมิติความต้องการใช้ในประเทศยังน้อย เนื่องจากพลาสติก
ชีวภาพราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพลาสติกจากปิโตรเลียม
การลงทุนที่เกิดขึ้นจึงมีเป้าหมายเพื่อส่งออกต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยได้ประสาน
กับภาครัฐผลักดันนโยบายด้านภาษีกระตุน้ การบริโภคในประเทศ
โดยให้ผู้ซื้อสามารถน�ำมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
มาหักลดภาษีได้ 3 เท่า นโยบายดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้
ในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก

The Thai bioplastics industry has a strong investment
base, with PTT Public Company Limited, having joint ventures
with foreign companies, as the industry leader. The Thai government
has decided that the bioplastics industry will be eligible for
special investment promotion programmes in the Eastern
Economic Corridor, which aims at an investment expansion
in the bioplastics industry. However, the domestic demand
for the products is still low when compared to plastic products
from petroleum due to the high price of bioplastics. As existing
investments mostly aim for export, TIBA coordinated with the
government to promulgate tax policies in support of domestic
consumption by giving triple tax deduction for buyers of
bioplastics products. The policy is expected to be submitted
to the cabinet for consideration soon. It is expected that this policy
will help increase the domestic demand for bioplastics products.
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การจัดกิจกรรมไมซ์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพควรจัดให้ครบทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมพลาสติก
The MICE Industry Can Facilitate to Promote the Bioplastics Industry as a Whole, Including the Supply Chain
ในอดีตสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยร่วมกับส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงาน “InnoBioPlast” โดยจัดทุก 2 ปี
มีผู้สนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 500 คน ซึ่งถือเป็นงานที่ประสบความส�ำเร็จ ประเทศไทยถือเป็นฐานการ
กิจกรรมไมซ์ด้านชีวภาพหลักของภูมิภาค การจัดงานด้านชีวภาพส่วนใหญ่น�ำอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของจัดงาน
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์จัดกิจกรรมไมซ์ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพลดลง เพราะตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก
หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพจะท�ำให้ไทยมีโอกาสจัดกิจกรรมไมซ์มากขึ้น เพราะประเทศไทย
ถือว่ามีความได้เปรียบกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพราะเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว
ประเทศไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ สามารถจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติได้ เพราะ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือวิจัยด้านเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เมื่ออุปสงค์
ในประเทศขยายตัวจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญให้เกิดโอกาสการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐควรให้การสนับสนุน
การจัดงานที่เป็นรูปธรรม ไม่ควรจ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายหัวตามจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต่างประเทศ แต่ควรให้การสนับสนุนงบประมาณ
วงเงินที่เพียงพอต่อการจัดงาน
การจัดงานไมซ์ควรจัดครอบคลุมหลายสาขา ทั้งนี้ การจัดงานระดับโลก อาทิ งาน K Show ซึ่งจัดที่เยอรมนี เป็นงานพลาสติกและ
ยางโดยมีพลาสติกชีวภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งของงาน ขณะที่งาน Chinaplas จัดที่จีน ได้น�ำเอาพลาสติกชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของงาน
อุตสาหกรรมพลาสติก โดยน�ำเสนอความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์และเทคโนโลยี 3D น�ำเสนอด้วย งานเหล่านี้ผู้ประกอบการไทย
เดินทางไปร่วมเป็นประจ�ำเพื่อพบปะลูกค้าและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพด้านการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
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TBIA in cooperation with the National Innovation Office organizes the biannual event “InnoBioPlast” which
draws about 500 participants from Thailand and abroad. Thailand is considered the main regional hub for MICE
activities on bioindustries. Most bioindustry events include the bioplastics industry. Both Malaysia and Singapore
organized less events on the bioplastics industry than Thailand due to their small market sizes. If the cabinet
approves the supporting policies for domestic consumption of bioplastics, Thailand will have more chances to
organize MICE activities as Thailand has the advantage of being a popular tourist destination.
Thailand is well-prepared for the bioplastics industry and we are able to organize international technical
conferences. PTT Public Company Limited has continually cooperated with leading national universities in bioplastics.
When the domestic demand increases, this will be an essential base to organize more domestic exhibitions.
The government agencies concerned should support the exhibitions in concrete terms, not just providing overhead
support as regards foreign participants. Rather, they should provide financial support in order to organize such
events successfully.
MICE activities should cover all bioindustries. K Show organized in Germany is a showcase of plastics where
rubber and bioplastics are a part of the event. At Chinaplas, organized in China, bioplastics are presented as a part of
the plastics industry by showcasing advanced technology in mold and 3D technology. Thai entrepreneurs have
regularly visited both events to meet their customers and promote the potential of the Thai bioplastics industry.
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บทที่
CHAPTER

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ

มาตรการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
สาขาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ

POLICY RECOMMENDATIONS AND MICE INDUSTRY DEVELOPMENT
MEASURES FOR BIOFUEL AND BIOCHEMICAL INDUSTRIES

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อนโยบายและมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์สาขาอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
Environment Influences on MICE Industry Policy and
Development Measures in Biofuel and Biochemical Industries

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีม่ ฐี านการเพาะปลูกพืชทีม่ คี วามหลากหลายมาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน รวมทัง้ เป็นประเทศ
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกล�ำดับต้น ๆ ของโลก ทั้งข้าว น�้ำตาล และมันส�ำปะหลัง สินค้าเกษตรของประเทศไทยได้รับการยอมรับ
ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่สามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งจากทั่วภูมิภาคของโลก ดังนั้น ถ้าพิจารณาด้านภาพลักษณ์ของประเทศแล้ว
ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ความได้เปรียบในการเป็นประเทศเกษตรกรรมถือเป็นปัจจัยหนุนเสริมส�ำคัญของประเทศไทยในการก้าวสูก่ ารเป็นประเทศทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรให้เกิดประโยชน์และเกิดความ
คุ้มค่าสูงสุด โดยการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจนวัตกรรมที่อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการศึกษาวิจัย
ค้นคว้าผสมผสานกับความรู้และความเข้าใจด้านการตลาด และการบริหารจัดการเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันสินค้าเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งระดับประเทศและระดับโลก
As an agricultural country, Thailand’s agricultural products are appreciated worldwide for their internationally
competitive quality and price. This status enables the Kingdom to further advance its bioeconomy, mobilizing the
national economy to create value added for agricultural produce. For ultimate cost-effective benefits in changing from
an agriculturally-based economy to a value-based one, science and technology through R&D must integrate knowledge
and understanding in marketing and effective policy management. Biofuel and biochemical products will then
effectively respond to internal and international market demands.
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ปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
ได้รับการยอมรับว่ามีความคุ้มค่าในการผลิตเชิงพาณิชย์ นโยบาย
การส่งเสริมของรัฐบาลที่มีความต่อเนื่องและตรงความต้องการ
ของผู้ประกอบการ รวมทั้งการเติบโตอย่างมีศักยภาพของตลาด
การมีเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การพัฒนาศักยภาพของปัจจัยเหล่านี้สามารถอาศัยกิจกรรมการ
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และการแสดงสินค้า หรือเรียกว่า
กิจกรรมไมซ์ ช่วยขับเคลื่อนได้ เพราะการจัดกิจกรรมไมซ์สามารถ
เป็ น เวที ใ นการถ่ า ยทอดและเรี ย นรู ้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี
สร้างเครือข่ายการประกอบธุรกิจ ทัง้ การหาพันธมิตรเพือ่ ร่วมพัฒนา
เทคโนโลยี แ ละร่ ว มลงทุ น หรื อ เป็ น ผู ้ ซื้ อ และผู ้ ข ายสิ ท ธิ บั ต รของ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การแสวงหาผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า
เคมีชีวภาพ การสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคเพื่อ
ให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการบริโภคสินค้าชีวภาพกับสินค้า
ทั่วไป อาทิ กรณีพลาสติกจากปิโตรเลียมและพลาสติกชีวภาพ
นอกจากนัน้ การประชุมวิชาการยังสามารถเป็นช่องทางการน�ำเสนอ
มุมมองและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ และตรงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพมากยิ่งขึ้น
แม้ ว ่ า ประเทศไทยจะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอยู่แล้ว แต่การจัด
กิจกรรมเหล่านี้ยังถือเป็นการจัดกิจกรรมขนาดเล็กที่ยังไม่มีความ
โดดเด่นในด้านการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของ
อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพเป็ น การเฉพาะ
ประกอบกับกิจกรรมไมซ์ถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจาก
ประเทศในภูมภิ าคอาเซียนและเอเชีย ทัง้ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม
จีน ไต้หวัน รวมทั้งเกาหลีใต้ ได้ให้ความส�ำคัญกับจัดกิจกรรมไมซ์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ
ประเทศไทยจึ ง ต้ อ งมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ที่ ส อดคล้ อ ง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมไมซ์ทั้งการจัด
กิจกรรมระดับนานาชาติและระดับประเทศสามารถเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Main factors in developing biofuels and biochemicals
include access to modern technology and innovation,
accepted as cost-effective for commercial production,
ongoing governmental support suiting entrepreneurial
needs, and potential market and business network growth
domestically and internationally. These requirements may
be achieved through MICE activities, serving as platforms
for transferring new knowledge, technology and innovation.
MICE activities may also build business networks and
connect partners for technological co-development and
joint ventures. Commercial exchange of biotechnology
innovation patents may also be facilitated by MICE
activities, as well as creating consumer awareness of
differences between bioproducts and fossil fuels, by
displaying plastic produced from petroleum alongside
bioplastic samples. Views and policy recommendations
would likewise bring biofuel and biochemical development
in line with current world demands, better meeting the
needs of BABI entrepreneurs.
To date, Thailand has only organized small-scale
MICE activities on BABI. Much remains to be done to
increase confidence in BABI potential. Competing nations
in Asia and ASEAN, such as Singapore, Malaysia, Vietnam,
China, Taiwan and South Korea, have already prioritized
MICE activities for BABI for some years. Thailand is overdue
for developing a strategy for organizing MICE activities
responding to the changing world energy context. MICE
activities in the Kingdom and around the world may
serve as effective instruments for developing BABI into
sustainably competitive alternatives.

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT BIOFUEL & BIOCHEMICAL INDUSTRIES

53

การประเมินสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมไมซ์
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Evaluating the Environment Impacting MICE Activities
for Biofuels and Biochemicals
จุดแข็ง (Strengths)
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดบิ
ของสินค้าเกษตรที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ วัตถุดิบสินค้าเกษตร
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ มันส�ำปะหลัง อ้อย ข้าว การเป็นแหล่งปลูกวัตถุดิบ
ดังกล่าวสามารถสร้างความได้เปรียบในการจัดกิจกรรมไมซ์ เพราะ
สามารถจั ด กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งหลั ง การประชุ ม วิ ช าการอย่ า งเป็ น
ทางการ (Congress) ที่มีตัวแทนของแต่ละประเทศเข้าประชุม
หรื อ การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ โดยสามารถจั ด กิ จ กรรม
ต่ อ เนื่ อ งในรู ป แบบการเยี่ยมชมไร่หรือพื้น ที่เพาะปลูก เพื่ อ สร้ า ง
“ประสบการณ์จริง” ให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้
เครือข่ายการด�ำเนินงานในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมี ชี ว ภาพทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับหนึ่ง โดยหน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมไมซ์ เ พื่ อ น� ำ เสนอด้ า นนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ส�ำนักงาน
นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) รวมทั้ ง มี บ ริ ษั ท เอกชน
ขนาดใหญ่ที่มีบทบาทเชิงรุกในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชวี ภาพ ทัง้ การศึกษาวิจยั การลงทุน การผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า
ออกสู ่ ต ลาด อาทิ บริ ษั ท น�้ ำ ตาลมิ ต รผล จ� ำ กั ด บริ ษั ท พี ที ที
โกลบอลเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.ซี.จี. เคมิคอล จ�ำกัด
นอกจากนั้น ผู้ประกอบการได้รวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคมที่มีบทบาท
เชิงรุกในการประสานการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติ ก ชี ว ภาพไทย สมาคมอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
ความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเหล่านี้สามารถ
แปรเป็นพลังส�ำคัญในการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับภูมิภาคและระดับ
โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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As a prominent world source of raw agricultural
materials, Thailand has a significant advantage in
organizing MICE activities. Before and after international
technical congresses, delegations each country may be
given organized tours to crop cultivation areas.
In public and private sectors, the BABI network
is strong and experienced in organizing certain MICE
activities. Government agencies having organized MICE
activities on innovation and technology include the NSTDA,
the Thailand Research Fund (TRF), Thailand Center of
Excellence for Life Science (TCELS), and National
Innovation Agency (NIA). Major private corporations
have also played active roles in BABI study and research,
investment, production, and delivery in the market.
They include Mitr Phol Sugar Corporation., Ltd., PTT
Global Chemical Public Company Limited, and SCG
Chemicals. These corporations have joined in business
cooperative groups, notably the TBIA and Thai Society
for Biotechnology (TSB). The strength of public and
private sector networks may add up to a powerful
force, effectively organizing MICE activities regionally
and globally.

โอกาส (Opportunities)
กระแสการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและการบริ โ ภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศทั่วโลกตระหนักร่วมกันภายใต้
ความตกลงปารี ส (Paris Agreement) จะส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งให้
ทุ ก ประเทศทั่ ว โลกรวมทั้ ง ประเทศไทยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เพื่อผลิตสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพลังงานทดแทน พลาสติก
ชี ว ภาพ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารลงทุ น และการค้ า ขายสิ น ค้ า ของ
กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมนี้ ข ยายตั ว และเติ บ โต และจะส่ ง ผลให้ ค วาม
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์เติบโตต่อเนื่องตามไปด้วย
รัฐบาลไทยได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพอย่างชัดเจน ทัง้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึง่ เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญให้การพัฒนาและก�ำหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพมีความต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งการก�ำหนด
มาตรการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการศึกษาวิจยั ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาการตลาดซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญให้เกิด
อุปสงค์ด้านการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกิดอุปสงค์
การบริโภคของภาคเอกชนซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญให้เกิดความต้องการ
ต่อเนือ่ งในอุตสาหกรรมไมซ์ทงั้ การจัดประชุมวิชาการและการจัดงาน
แสดงสินค้าทั้งระดับนานาชาติและระดับประเทศ

World awareness of environmental conservation
and environmentally friendly consumption has been
heightened by the Paris climate agreement. All countries,
including Thailand, will continue to prioritize BABI
development to further develop green products. In
particular, developing alternative energy and bioplastics
will increase investment and trade in these products,
helping industrial growth and heightening demands for
participation in MICE activities.
The Thai government declared the National
20 Year Strategic Plan (2017-2036) on Bioeconomy and
12th National Economic and Social Development Plan
(2017-2021). These are bases for continued, long-term
BABI promotion and support. Investment promotion
measures, facilitating study research on technology and
innovation, and marketing development should lead
to greater investment demand in the public and private
sectors. This in turn will create consumer demand in
the private sector, inciting consistent need for the MICE
industry to organize technical conference and exhibition
at international and national levels.
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์การจัดกิจกรรมไมซ์
สาขาอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ

Policy Recommendations and Strategy for Organizing MICE Activities
in Biofuel and Biochemical Industries

ประเทศไทยควรจัดกิจกรรมประชุมวิชาการและการแสดง
สินค้าในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างครบวงจรอย่างน้อย
2 ปี/ครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ซื้อสินค้า
จากต่างประเทศให้รับรู้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ และรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
โดยเน้นการน�ำเสนอศักยภาพของประเทศด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
อย่างครบวงจร ทั้งการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปขั้นต้น และการผลิต
สิ น ค้ า ที่ ค รอบคลุ ม ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของอุ ต สาหกรรมฐานชี ว ภาพ
ทั้งระดับต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โดยจัดอย่างน้อย 3 วัน
กิ จ กรรมควรประกอบด้ ว ย การประชุ ม วิ ช าการเพื่ อ น� ำ เสนอ
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง นวั ต กรรมเทคโนโลยี จ ากในประเทศและ
ต่ า งประเทศ การน� ำ เสนอรายงานแนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ฐานชี ว ภาพ
กลยุทธ์การลงทุนธุรกิจฐานชีวภาพ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ของธุรกิจฐานชีวภาพ นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของรัฐ รวมทั้งมีกิจกรรมด้านการตลาด ประกอบด้วย การจัดแสดง
สินค้า กิจกรรมหาพันธมิตรทางธุรกิจ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย
ธุรกิจและความร่วมมือด้านการวิจยั กลุม่ เป้าหมายควรประกอบด้วย
เกษตรกร นักวิชาการและนักวิจัย นักลงทุน ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนทัว่ ไป การจัดกิจกรรมไมซ์ในลักษณะดังกล่าวนีค้ วรด�ำเนิน
การภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐภายใต้การสนับสนุน
ของส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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Thailand might consider organizing technical
conferences and product exhibitions of bio-based industries
at least biannually to build investor and foreign buyer
confidence and awareness of Thailand’s bioeconomical
potential. Events every two years should send the message
that the Thai government seriously and consistently
supports these industries by focusing on presenting
a comprehensive view of bioeconomy. This would include
raw materials production, basic processing, and finished
products across the bio-based industry value chain,
from upstream to midstream and downstream. Events
should last for at least three days, with technical
conferences to present research on domestic and
international technological innovation. Reports on
trends, investment strategy, patent management, and
other aspects of bio-business should feature governmental
investment promotion policy and measures. Marketing
activities should include product showcases, business
matching and networking, and research cooperation.
Target groups should include farmers, Agricultural
technologists and technicians, researchers, investors,
entrepreneurs, and the general public. Such MICE activities
should be cooperatively organized by governmental
agencies with support from the TCEB.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กั บ อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพรวมกั น เป็ น
“สมาพันธ์ (Confederation) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชวี ภาพ” และวางแผนการด�ำเนินงานโดยมีเป้าหมายเพือ่ ประมูล
งานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
ระดั บ โลก เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ฐ านด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย ที่
เข้มแข็งระดับหนึ่งและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในการน�ำเสนอ
ผลงานวิจยั ในเวทีระหว่างประเทศ ซึง่ สามารถเป็นกรรมการวิชาการ
ในการพิจารณาผลงานเพือ่ น�ำเสนอในการประชุมวิชาการระดับโลกได้
การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ใ นรู ป แบบนี้ ประเทศไทยเคยเป็ น เจ้ า ภาพ
ในการจัดประชุมมาแล้ว อาทิ การประชุมทันตแพทย์โลก FDI
Bangkok 2015 รวมทั้งการประชุมนักวิชาการอ้อยและน�้ำตาล
นานาชาติ ครัง้ ที่ 29 หน่วยงานภาคเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพในการด�ำเนินการ
ได้ แ ก่ สมาคมอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมจั บ คู ่ ธุ ร กิ จ ที่ มี ผู ้ เข้ า ร่ ว มจาก
ต่างประเทศประมาณ 20 - 25 คน ถือว่าเป็นช่องทางการส่งเสริม
การลงทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ผ ลในทางปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ในลักษณะดังกล่าวจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี ล ะ 1 - 2 ครั้ ง อยู ่ แ ล้ ว แต่ ค วรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการทัว่ ไปสามารถรับรูข้ อ้ มูลและสามารถ
เข้ า ร่ ว มได้ ด ้ ว ย รวมทั้ ง ขอความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องให้นำ� เสนอข้อมูลและควรมีการเตรียมงานล่วงหน้าเพือ่ ให้
ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเตรียมตัว
จัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากตลาดสินค้าชีวภาพในประเทศของ
ประเทศไทยยังไม่ขยายตัว เพราะผู้บริโภคยังขาดความตระหนักต่อ
การบริโภคที่รับผิดชอบ การสร้างความตระหนักถึงการบริโภค
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นการสร้างแรงผลักดันให้รัฐบาล
ก�ำหนดนโยบายอุดหนุนให้เกิดความเป็นธรรมทางการตลาดแก่
ผู้ประกอบการในอุ ตสาหกรรมเคมีชีวภาพในที่สุด หน่ว ยงานที่
รับผิดชอบควรเป็นกระทรวงพาณิชย์

Related private BABI organizations should be
encouraged to form a Biofuel and Biochemical
Confederation, to establish working plans with goals to
bid for global technical BABI conferences. Thailand
already has a strong record of research achievement
by university professors experienced in international
presentations. These experts may serve on a technical
committee to screen conference presentations. Thailand
has organized this type of MICE activity, for example
the Fifth Meeting of the Asia-Pacific Foreign Direct
Investment (FDI) Network in November 2015, and the
ISSCT Conference in 2016. Potential organizers would
include the TBIA and TSB.
Promote business matching at events attended
by 20 to 25 foreign participants, creating a channel for
quality and effective investment promotion. Such activities
have been organized by the TSB annually and biannually,
but require more publicity to reach general entrepreneurs
likely to participate. Organizer should also request support
from governmental agencies responsible for diffusing
information. Events should be prepared well in advance
to allow participants to clear their calendars and prepare.
Organize MICE activities domestically to build
consumer awareness of bio-product value and significance
in terms of environmental conservation. Currently, the
Thai domestic market for bio-products is not yet rapidly
growing, as consumers remain largely unaware of the issues
at stake. The Thai Ministry of Commerce might consider
enacting policies supporting ideas of responsible
consumption to create a fair market for biochemical
industry entrepreneurs.
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จัดกิจกรรมไมซ์ในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพในต่างจังหวัดที่มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรม
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ กรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อมายังสถาบัน
พลาสติกซึง่ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
แจ้งความประสงค์ตอ้ งการซือ้ สินค้าพลาสติกชีวภาพ เพราะมีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงแรมในพื้นที่เกาะสมุยปรับเปลี่ยนเป็น
โรงแรมสีเขียวที่ใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดกิจกรรมไมซ์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดของ
สินค้าใหม่ ๆ โดยการเชิญกลุ่มผู้ประกอบการที่มีก�ำลังซื้อเฉพาะ
กลุ่ม อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกชีวภาพ
ในอุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์ การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า การใช้ ชิ้ น ส่ ว น
พลาสติกชีวภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเชิญบริษัทที่
เป็นผู้เล่นที่ส�ำคัญในอุตสาหกรรมเหล่านี้เข้าร่วม
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Organize MICE activities in biofuel and biochemical
product exhibitions in provincial areas where environmentally
friendly economic activities are promoted. The local
administrative organization (LOA) of Koh Samui, Surat
Thani Province, decided to buy bioplastic products as part
of a policy to promote and support the island’s green
hotels.
Organize MICE activities to create marketing
opportunities by inviting potential entrepreneurs
in specific segments. Exhibition might be presented
to showcase bioplastic parts in robotics, or bioplastic use
in electric automobiles. Leading corporations in these
fields should all show interest when invited to participate.
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