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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ มิถุนายน 2022

แม้ไทยจะมีความได้เปรยีบในด้านแหล่งวัตถุดิบสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ปาล์ม 

อ้อย และมันส าปะหลัง แต่กลับต่อยอดไปสู่สินค้าในกลุ่มท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงได้

ไม่หลากหลายนัก ขณะท่ีท่ัวโลกต่างให้ความส าคัญกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเน้น

การพัฒนาท่ีย่ังยืน (BCG Economy) ท าให้เทรนด์การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพใน

กลุ่ม Biochemical มีแนวโน้มเติบโต จงึมีค าถามว่า แล้วไทยจะใชค้วามได้เปรยีบ

ด้านแหล่งวัตถุดิบสินค้าเกษตรเกาะเก่ียวไปกับเทรนด์ดังกล่าวได้อย่างไร

บทความน้ี Krungthai COMPASS จึงได้น าเสนอ Biochemical Technology 

ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรไทย เน่ืองจาก

พฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีต้องการบรโิภคสินค้าท่ีใส่ใจต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 

อีกท้ังชว่ยสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรไทยได้ราว 18-188 เท่า ประกอบกับ

มูลค่าตลาดโลกและตลาดไทยยังโตได้อีกมาก นอกจากน้ี ยังได้รบัการสนับสนุน

จากภาครฐัอย่างแข็งแกรง่

ตลาด Biochemical ของโลก คาดวา่จะมีมูลค่า 78,830 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 

2028  เติบโตเฉล่ียต่อปีท่ี 9.1% ส่วนมูลค่าตลาด Biochemical ในไทยจะมีมูลค่า 

3,769 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 120,000 ล้านบาท ในปี 2028 คิดเป็นอัตรา

เติบโตสูงกวา่ท่ีปีละ 14.2% ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีคาดว่าจะเติบโตดี ได้แก่ สารเคมีชวีภาพ

เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น สารทดแทนความหวาน สารท่ีเพ่ิม

โภชนาการในอาหารหรอืสรา้งภูมิคุ้มกันให้รา่งกาย รวมถึงสารเคมีชีวภาพที่ใช้เป็น

ส่วนประกอบของยาและเคร ื่องส าอาง รวมท้ังอุปกรณ์ทางการแพทย์

Krungthai COMPASS แนะน าผู้ประกอบการท่ีต้องการประสบความส าเร็จในตลาดน้ี 

ควรเน้นการวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  รองรบัความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ี

หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหาร อาหารสัตว ์และธุรกิจการแพทย์ท่ีมีแนวโน้ม

เติบโต อีกท้ังควรมีแหล่งวตัถุดิบท่ีเพียงพอ นอกจากน้ัน การสรา้งความรว่มมือกัน

ท้ัง Ecosystem จะท าให้ธุรกิจเกษตรไทยสามารถยกระดับไปสู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 

Biochemical ได้ง่ายขึ้น
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คือ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
ในการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่อง 
โดยน าวตัถดุิบทางการเกษตร เช่น มันส าปะหลัง 
ออ้ย และปาล์มน้ามัน มาพัฒนาให้เป็นสารเคมีและ
ผลิตภัณฑ์เคมีที่สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสัตว ์
ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องส าอาง เป็นต้น

คาดวา่จะมีมูลค่า 

3,769
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ในปี 2028
หรอืเติบโตสูงกวา่ปีละ 

14.2%

มูลค่า
ตลาด

ในไทย

ผู้ประกอบการต้องมี
แหล่งวตัถุดิบท่ีเพียงพอ
เพราะต้นทุนหลักของธุรกิจน้ี
มาจากวตัถุดิบเป็นหลัก

รว่มมือกันท้ัง Ecosystem 
เพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

วจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

KEY

ผู้ประกอบการ
ต้องรูจ้ักใครบ้าง

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศูนย์พันธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(Biotec)

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สถาบันพลาสติก

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววทิยาศาสตร ์
(องค์การมหาชน)

สถาบันนวตักรรมแห่งชาติ

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย

สถาบัน DIN CERTCO 

สามารถ
เพ่ิมมูลค่า
ให้กับ....

Biochemical

น่าสนใจอย่างไร?
ผู้บรโิภคยุคใหม่
ใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน

ช่วยยกระดับ
การสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตร

ตลาด Biochemical
ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ภาครฐัให้การสนับสนุน
ขับเคล่ือนการลงทุน
อย่างจรงิจงั

อ้อย

ปาล์มน้ามัน

มันส าปะหลัง

20-188
เท่า*

19
เท่า*

18-113
เท่า*

หมายเหตุ: * มูลค่าเพ่ิมค านวณโดยเปรยีบเทียบจากราคาผลิตภัณฑ์ Biochemical กับราคาวัตถุดิบสินค้าเกษตร เช่น อ้อย 
มันส าปะหลัง ปาล์มน้ามัน โดยการเปรยีบเทียบดังกล่าวได้พิจารณาอัตราการแปลงสภาพ (conversion rate) 
จากผลผลิตสินค้าเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์ Biochemical  รว่มด้วยแล้ว
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Biochemical Technology จะเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการสรา้งมูลค่าเพ่ิม

ให้กับภาคเกษตรไทย สอดรบักับเทรนด์ท่ัวโลกท่ีต่างให้ความส าคัญกับโมเดล

เศรษฐกิจใหม่ซึ่งเน้นการพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Economy) ดังน้ันในบทความน้ี

จะชีใ้ห้เห็นว่าท าไมธุรกิจเกษตรไทยจงึต้องเข้าสู่ตลาดน้ี และหากผู้ประกอบการ

ต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ในกลุ่มดังกล่าวจะต้องเตรยีมความพรอ้ม

อย่างไรและรูจ้กัใครบ้าง 
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Biochemical Technology คือ การพัฒนาและปรบัใช้เทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตร ในการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ือง1 โดยน าวัตถุดิบทาง

การเกษตร เชน่ อ้อย มันส าปะหลัง และปาล์มน้ามัน มาพัฒนาให้เป็นสารเคมี

และผลิตภัณฑ์เคมีที่สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหารและ

เคร ื่องด่ืม อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ยาและเคร ื่องส าอาง เป็นต้น

Biochemical เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมากท่ีสุด 

โดยจากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตร เชน่ อ้อย มันส าปะหลัง และปาล์มน้ามนั 

ถือเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมต่า และแม้หลายปีท่ีผ่านมาผู้ประกอบการมีการ

ยกระดับมูลค่าไปสู่การผลิตเปน็เชื้อเพลิงชวีภาพและบรรจุภัณฑ์ชวีภาพมากข้ึน 

แต่แนวโน้มท่ียานยนต์จะพัฒนาไปใชพ้ลังงานทางเลือกอ่ืนมากข้ึน กอปรกับ

บรรจุภัณฑ์ชวีภาพสามารถใชวั้ตถุดิบอ่ืนที่มีราคาต่ากว่า อาทิ ขยะอินทรยี์ และ

วัสดุเหลือใชท้างการเกษตร มาผลิตแทนได้ ท าให้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร

สู่ผลิตภัณฑ์ชวีภาพในกลุ่ม Biochemical น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และ

สอดรบักับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเน้นการพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Economy) 

>> Biochemical Technology คืออะไร?

1 อ้างอิงตามค านิยามของสมาคมเคมีอเมรกิัน (American Association for the Advancement of Science)

รูปท่ี 1 มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การผลิต Biochemical เป็นกลุ่มท่ีสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรสูงท่ีสุด

ที่มา: American Association for the Advancement of Science

Value 
Added

สูง

ต่า

Biochemical
Ex. Yeast Extract, Furfuryl Alcohol,

Beta Glucan ,Sweet Substitute, 
Phytase Enzyme, Oleochemical
Biodegradable Polymers 

Biofuel & Bioplastic

Agriculture

Ex. Biodiesel , Ethanol ,Packaging

Ex. Cassava ,Sugar, Palm 
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หากพิจารณาห่วงโซ่การผลิตของสินค้าเกษตรส าคัญ 3 กลุ่ม คือ น้าตาล ปาล์ม 

และมันส าปะหลังจะเห็นได้ว่า Biochemical สอดแทรกอยู่ในห่วงโซ่การผลิต

ขั้นปลายน้า โดยจากรูปที่ 2 เป็นห่วงโซ่การผลิตของธุรกิจน้าตาล ซึ่งเร ิม่จาก 

เกษตรกรท าการเพาะปลูกอ้อยเพ่ือจ าหน่ายให้กับโรงงานน้าตาลเพ่ือผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ันต้นคือ น้าตาลทรายดิบ และน้าตาลทรายบรสุิทธิ์ และน า

ผลพลพลอยได้จากกระบวนการผลิตดังกล่าว เชน่ กากน้าตาล กากอ้อย และ

พลังงานไฟฟ้า และปุ๋ยอินทรยี์จากกากหม้อกรอง มาใชต่้อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

แปรรูปข้ันกลางในรูปของเอทานอล นอกจากน้ัน ยังสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์

โดยการน าเอทานอลมาผลิตเป็นสารสกัดในกลุ่มยีสต์ เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

เบต้ากลูแคน กลูต้าไธโอน แอลกอฮฮล์ผง และฟูเฟอรอลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

นอกจากน้ัน ยังสามารถน าผลผลิตน้าตาลซูโครสมาปรบัโครงสรา้งโมเลกุลใหม่

เป็นซูคราโลส หรอืสารทดแทนความหวาน (Sweet Substitute)

>> Biochemical เชื่อมโยงกับห่วงโซก่ารผลิตสินค้าเกษตร
อย่างไร?

รูปท่ี 2 ห่วงโซอ่ปุทานของธุรกิจน้าตาล

ธุรกิจน้าตาลสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายต้ังแต่อาหารไปจนถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์

ที่มา: Copersucar และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

สินค้าเกษตร แปรรปูขั้นต้น แปรรปูขั้นกลาง แปรรปูขั้นสูง อตุสาหกรรม
ต่อเนี่อง

ออ้ย น้าตาลทรายดิบ 

น้าตาลทรายบรสิุทธิ์ 

เอทานอล

สารทดแทน
ความหวาน

(Sweet Substitute)

สารสกัดจากยีสต์ 
เช่น เบต้ากลูแคน 
กลูต้าไธโอน 

แอลกอฮฮล์ผง 
และฟูเฟอรอล
แอลกอฮอล์

อาหาร

อาหารเสรมิ
บ ารุงสุขภาพ

อาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์

ปุย๋อนิทรยี์กากหม้อกรอง

กากออ้ย 

กากน้าตาล
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เช่นเดียวกับการต่อยอดในธุรกิจน้ามันปาล์มท่ีสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม

ของโอลิโอเคมิคัล โดยห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจน้าปาล์มเร ิม่จากเกษตรกรผู้ปลูก

ปาล์มน้ามันที่เป็นจุดก าเนิดของห่วงโซ่อุปทาน แล้วผู้ประกอบการโรงสกัดน้ามัน

ปาล์มจะรบัซื้อผลผลิตปาล์มน้ามันเพ่ือแปรรูปต่อ ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น 

น้ามันปาล์มดิบ น้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ แล้วน าผลผลิตที่ได้จากโรงสกัดน้ามัน

ปาล์มดิบน้ันส่งต่อไปยังโรงกล่ันน้ามันปาล์มบรสุิทธิ์ เพ่ือกล่ันน้ามันปาล์มดิบ

ให้กลายเป็นสเตียรนิ โอเลอิน และกรดปาล์ม เพ่ือน าเป็นวัตถุดิบส าหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร เชน่ น้ามันพืช มาการนี เนยขาว และไบโอดีเซล นอกจากน้ี 

ยังสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยผ่านกระบวนการผลิตส าหรบัโอเลโอเคมี จะได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กรดไขมันประเภทต่าง  ๆเอสเทอรข์องกรดไขมัน แอลกอฮอล์

ของกรดไขมัน และกลีเซอรนี ซึ่งสามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมไปสู่

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์และสินค้าที่หลากหลาย เช่น ผงซักฟอก 

สบู่ เคร ื่องส าอาง สารเติมแต่งในอาหาร น้ามันหล่อล่ืน รวมถึงยา เป็นต้น ซึ่งการใช้

วัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้จากพืชก็จัดเป็นทรพัยากรหมุนเวยีน (Renewable 

Resource) ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชว่ยทดแทนผลิตภัณจากปิโตรเลียม

ท่ีสรา้งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมากได้อีกด้วย

รูปท่ี 3 ห่วงโซอ่ปุทานของธุรกิจน้ามันปาล์ม

ธุรกิจน้ามนัปาล์มสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายต้ังแต่อาหารไปจนถึงยา

ที่มา: ศูนย์วจิยัเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

สินค้าเกษตร แปรรปูขั้นต้น แปรรปูขั้นกลาง แปรรปูขั้นสูง
(โอลิโอเคมีคัล)

อตุสาหกรรม
ต่อเนี่อง

ปาล์มน้ามัน น้ามันปาล์มดิบ 

น้ามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ 

สเตียรนิ
โอเลอนิ 
กรดปาล์ม

กรดไขมัน
ประเภทต่างๆ

เอสเทอร์
ของกรดไขมัน

แอลกอฮอล์
ของกรดไขมัน 

กลีเซอรนี

สบู ่

ผงซกัฟอก

เครื่องส าอาง 

สารเติมแต่งใน
อาหาร 

น้ามันหล่อล่ืน 

ยา 

กะลาปาล์ม 

เส้นใยปาล์ม

น้ามันพืช

ไบโอดีเซล
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ส่วนธุรกิจมันส าปะหลังก็สามารถต่อยอดไปในกลุ่มสารเคมีชีวภาพเพ่ือใช้เป็น

ส่วนประกอบของอาหาร เช่น สารทดแทนความหวาน สารท่ีเพ่ิมโภชนาการใน

อาหาร โดยห่วงโซ่อุปทานธุรกิจมันส าปะหลังเร ิม่จากการใช้วัตถุดิบหัวมันสดไป

แปรรูปข้ันต้นเป็นผลิตภัณฑ์มันเส้นและมันอัดเม็ด รวมท้ังแป้งมันส าปะหลัง 

โดยมันเส้นจะน าไปเป็นวัตถุดิบต้ังต้นในการผลิตเอทานอลในอุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพ รวมน าไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้ ขณะที่แป้งมันส าปะหลัง

น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อาหาร กระดาษ ส่ิงทอ 

อย่างไรก็ตามเรามองว่าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังสามารถลงทุนต่อยอดไปใน

กลุ่มเคมีชีวภาพที่มีราคาสูงข้ึนอีก เช่น การน าแป้งมันส าปะหลังไปผ่าน

กระบวนการปรบัค่าความเป็นกรด-ด่าง ย่อยแป้งโดยการเติมเอนไซม์ ท าให้

ได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน เช่น สารทดแทนความหวาน ได้แก่ 

Glucose syrup, Sorbitol เป็นต้น หรอืการน าไปผลิตเป็นกรดอะมิโนที่

จ าเป็นต่อรา่งกาย เช่น แอลไลซีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ใช้ในการผลิตอาหาร

สัตว์ โดยกระบวนการผลิตจะใช้เอนไซม์ช่วยย่อยแป้งเพ่ือเปล่ียนเป็นน้าตาล

กลูโคสเพ่ือน าไปใช้ในการเพาะเล้ียงจุลินทรยี์ท่ีสามารถผลิตแอลไลซีนโดย

วธิีการหมัก
รูปท่ี 4 ห่วงโซอ่ปุทานของธุรกิจมันส าปะหลัง

ธุรกิจมนัส าปะหลังเป็นอีกกลุ่มสินค้าเกษตรส าคัญของไทยท่ีสามารถลงทุนต่อยอดไปในกลุ่มเคมชีีวภาพท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นได้

ที่มา: ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

สินค้าเกษตร แปรรปูขั้นต้น แปรรปูขั้นกลาง แปรรปูขั้นสูง อตุสาหกรรม
ต่อเนี่อง

หัวมันสด มันเส้นมัน
อดัเม็ด

แปง้มัน
ส าปะหลัง

เอทานอล

บรรจภุัณฑ์
ที่ย่อยสลายได้

กรดซติรกิ

สารทดแทนความ
หวาน ได้แก่ 

Glucose syrup, 
High Fructose, 

Sorbitol

อาหาร

เครื่องดื่ม
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Biochemical ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองได้หลากหลาย ต้ังแต่อุตสาหกรรมอาหาร

และเคร ื่องด่ืม อาหารสัตว์ สินค้าอุปโภค ไปจนถึงอุตสาหกรรมยา เคร ื่องส าอาง

และวัสดุทางการแพทย์ ส าหรบัตัวอย่างบรษัิทที่ผลิต Biochemical ได้แก่ 

บรษัิท Cargill ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารและเกษตรกรรมชั้นน าของโลก ได้ผลิตสาร

ทดแทนความหวาน (Sweet Substitute) เพ่ือน ามาใช้เป็นส่วนประกอบใน

อาหารและเคร ื่องด่ืม เพ่ือตอบโจทย์ผู้บรโิภคท่ีใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

มากขึ้น หรอืกลุ่มมิตรผลที่ผลิต Fodder Yeast ขายเชงิพาณิชย์ เพ่ือน าไปใช้

เล้ียงสัตว์ทดแทนโปรตีนจากปลาป่น และกากถ่ัวเหลือง  อีกท้ังผลิตอาหารเสรมิ

ส าหรบัสัตว์ คือ เบต้ากลูแคน (Beta-Glucan) ซึ่งเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระ 

และสามารถป้องกันของเสียที่เป็นพิษต่อสัตว์ได้ เป็นต้น

>> Biochemical ใช้ในอุตสาหกรรมไหนได้บา้ง?

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เคมีชวีภาพ คณุประโยชน์และอตุสาหกรรมต่อเนื่อง

ที่มา: และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

สินค้าเกษตร สารเคมีท่ีได้ คุณประโยชน์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีใช้สารดังกล่าว

อาหารและ
เครื่องด่ืม อาหารสัตว์

สินค้า
อุปโภค ยา เครื่องส าอาง

วสัดุทาง
การแพทย์

ออ้ย สารสกัดจากยสีต์ 
(Yeast Extract)

ใช้เป็นสารต้ังต้น
ในการท าอาหาร
และอาหารเสรมิ

 

สารสกัดแอลกอฮอล์
จากอ้อย (Furfuryl 
Alcohol)

ใช้เป็นสารต้ังต้นใน
การผลิตสินค้าอุปโภค 

สารทดแทนความ
หวาน
(Sweet Substitute)

สามารถใช้ทดแทน
ความหวานจากน้าตาล 

มันส าปะหลัง สารสกัดเบต้ากลเูคน
จากมันส าปะหลัง 
(Beta Glucan)

สรา้งภูมิคุ้มกันให้
รา่งกาย   

ไหมเย็บแผลแบบ
ละลายได้จากพืช 
(Biodegradeble 
Polymers)

ใช้เป็นส่วนประกอบใน
การท าไหมเย็บแผล
ละลายทางการแพทย์ 

เอนไซม์ไฟเตตจาก
มันส าปะหลัง 
(Phytase enzyme)

เพ่ิมคุณค่า
ทางโภชนาการ
ในอาหารสัตว์



น้ามันปาล์ม โอลิโอเคมิคัลจาก
ปาล์มน้ามนั 
(Oleochemical)

ใช้ในการผลิตสินค้า
ต่าง  ๆเช่น สบู แชมพู 
น้ามันหม้อแปลงไฟฟา้
ชีวภาพ ผงซักฟอกท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
น้ามันหล่อล่ืนและจาระบี
ชีวภาพ และเครื่องส าอาง
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Feedstock Production 
(Million Tons)

World 
Ranking in 
Production

Export 
(Million Tons)

World 
Ranking in 

Export

Palm Oil 3.1 3rd 0.5 10th

Sugar 7.6 5th 3.6 3rd

Cassava 30.0 7th 10.0 1st

ตารางท่ี 2 ตัวอย่าง Biochemical ในชวีติประจ าวนัมีอะไรบา้ง

ที่มา: และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง

อาหารและเครื่องดื่ม บรษัิท Cargill ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารและเกษตรกรรมชั้นน าของโลก ได้ผลิต สารทดแทน
ความหวาน (Sweet Substitute) เพ่ือน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องด่ืม 
เพ่ือตอบโจทย์ผู้บรโิภคท่ีใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น

อบุล ไบโอ เอทานอล มแีผนขยายโครงการลงทุนเพ่ือเพ่ิมสายการผลิตผลิตภัณฑ์
สารทดแทนความหวาน เช่น ไซรปั (Syrup) และมอลโทเดกซ์ทรนิ (Maltodextrin)

อาหารสัตว์ กลุ่มมิตรผล ผลิต Fodder Yeast ขายเชิงพาณิชย์ เพ่ือน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ทดแทน
โปรตีนจากปลาป่น และกากถั่วเหลือง  อีกท้ังผลิตอาหารเสรมิส าหรบัสัตว ์คือ เบต้ากลูแคน 
(Beta-Glucan) ซึ่งเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระ และสามารถป้องกันของเสียท่ีเป็นพิษ
ต่อสัตวไ์ด้

ผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องส าอาง

บรษัิท Colla Plus ผู้ผลิตอาหารเสรมิชื่อดัง น ายีสต์มาสกัดเป็น Glutathione ท่ี
สามารถช่วยบ ารุงผิวให้ขาวเนียน กระจ่างใส และก าจัดสารพิษออกจากรา่งกายเป็นเจ้าแรก
ของโลก โดยใช้นวตักรรมจากประเทศญี่ปุ่น และได้รบัการรบัรองจาก FDA ของสหรฐัฯ 

วสัดุทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับสนับสนุนทุนวจิัยจากภาครฐัและเอกชน 
คิดค้นไหมละลายท่ีสามารถใช้สารต้ังต้นจากการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย และมัน
ส าปะหลัง เพ่ือลดการน าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาถูกกว่าน าเข้า ส่งผลให้ค่า
รกัษาพยาบาลมแีนวโน้มถูกลง ท าให้ชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

ไทยมีศักยภาพในการผลิต Biochemical เน่ืองจากมีความได้เปรียบด้านแหล่ง

วตัถุดิบสินค้าเกษตร ท้ังน้ีไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร เช่น ปาล์ม อ้อย และ

มันส าปะหลัง รายใหญ่อันดับต้นๆของโลก โดยอยู่ในล าดับที่ 3 5 และ 7 ตามล าดับ 

ท าให้มีความเป็นไปได้สูงที่ไทยจะสามารถพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมและสอดคล้องกับเทรนด์ ESG มากยิ่งข้ึน

>> ไทยมคีวามพรอ้มแค่ไหน
ท่ีจะเป็นศูนย์กลางการผลิต Biochemical?

ตารางท่ี 3 อนัดับการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเมื่อเทียบกับตลาดโลก

ที่มา: ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ  ของโลก
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อย่างไรก็ดี สงครามรัสเซียและยูเครนท่ียังยืดเย้ือ ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาการขาด

แคลนอาหารท่ัวโลก รวมท้ังท าให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น อาจท าให้เกิดความไม่

สมดุลระหวา่งการเพาะปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน รวมท้ังอาจมีค าถามว่า

ผลผลิตสินค้าเกษตรไทยจะเพียงพอหรือไม่ ซ่ึงจากการพิจารณาปัจจัย

โดยรวมแล้ว Krungthai COMPASS ประเมินว่าไทยยังมีวัตถุดิบเพียงพอ

รองรับการผลิตในกลุ่ม Biochemical ได้ โดยประเมินจากมูลค่าตลาด 

Biochemical ในปี 2028 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ราว 125,523 ล้านบาท จะใช้วัตถุดิบ

สินค้าเกษตรไม่เกิน 5% ของผลผลิตรวมของสินค้าแต่ละชนิด (ตารางที่ 4) 

แบ่งเป็นใชอ้้อยเป็นวัตถุดิบประมาณ 2.3 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนเพียง 3.6% 

ของผลผลิตอ้อยท้ังหมดในแต่ละปี มันส าปะหลังใช้ 0.1 ล้านตัน หรอื 0.3% 

ของผลผลิตมันส าปะหลังท้ังหมดในแต่ละปี ส่วนน้ามันปาล์มใช้อยู่ท่ี 0.6 ล้าน

ตัน หรอืคิดเป็น 4.3% ของผลผลิตน้ามันปาล์มท้ังหมดในแต่ละปี

ตารางท่ี 4 สัดส่วนการใชว้ตัถดุิบทางการเกษตรในแตล่ะผลิตภัณฑ์

ที่มา: 1) มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ของไทย เป็นข้อมูลคาดการณ์ในปี 2028 ประมาณการณ์โดยอ้างอิงมูลค่าตลาด Biochemical ของโลก ถ่วงน้าหนัก
ด้วยศักยภาพในการผลิตวตัถุดิบทางการเกษตรของไทย ได้แก่ น้าตาล มันส าปะหลัง และน้ามันปาล์ม สะท้อนจากมูลค่าผลผลิตวตัถุดิบทาง
การเกษตร และค านวนโดย Krungthai COMPASS

2) ราคาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ อ้างอิง Asianbioplex ,Oleoline
3) อัตราการแปลงสภาพ (Conversion Rate) อ้างอิง FAO และ Researchgate
4) ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้ ค านวณปรมิาณผลผลิตมันส าปะหลังเฉล่ียต่อปีที่ 31.6 ล้านตันหัวมันสด ผลผลิตอ้อยเฉล่ียที่ 65 ล้านตันอ้อย และ

ผลผลิตปาล์มน้ามันเฉล่ียที่ 13.8 ล้านตัน อ้างอิงส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Product

มูลค่า
ตลาด

(ล้านบาท)

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาทต่อตัน)
ปริมาณ 
(ล้านตัน)

อัตราการ
แปลงสภาพ 
(Conversion 

Rate)

ผลผลิต
สินค้าเกษตร

ท่ีใช้ 
(ล้านตัน)

ประเภท
สินค้าเกษตร
ท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบ

สัดส่วนการใช้
ต่อผลผลิต
ท้ังหมด

สารสกัดจากยีสต์
(Yeast Extract) 34,372 100,000 0.34 17% 2.02 ออ้ย 3.11%

สารสกัดแอลกอฮอล์จากอ้อย 
(Furfuryl Alcohol) 4,107 100,000 0.04 20% 0.21 ออ้ย 0.32%

สารทดแทนความหวาน 
(Sweet Substitute) 2,883 188,000 0.02 15% 0.10 ออ้ย 0.16%

สารสกัดเบต้ากลูเคนจากมนัส าปะหลัง 
(Beta Glucan) 3,406 170,000 0.02 31% 0.06 มันส าปะหลัง 0.19%

เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง 
(Phytase enzyme) 2,519 240,000 0.01 30% 0.03 มันส าปะหลัง 0.09%

ไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช 
(Biodegradeble Polymers) 1,519 122,500 0.01 50% 0.02 มันส าปะหลัง 0.06%

โอลิโอเคมิคัลจากปาล์มนา้มนั 
(Oleochemical) 76,717 287,000 0.41 70% 0.59 ปาล์มน้ามัน 4.26%

วตัถุดิบสินค้าเกษตรท่ีใช้ในการผลิต Biochemical ไมเ่กิน 5% ของผลผลิตรวมของสินค้าแต่ละชนิด
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ดังน้ัน ประเด็นความเพียงพอของวตัถุดิบจึงไม่ใช่ปญัหา แต่เรากลับพบวา่ยังมี

ผู้ประกอบการไทยในธุรกิจเกษตรท่ีต่อยอดธุรกิจไปสู่ Biochemical ค่อนข้าง

น้อย โดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการของไทยที่พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์

ด้าน Biochemical คิดเป็นเพียง 1.7% ของผู้ประกอบการในกลุ่มโรงงานน้าตาล 

มันส าปะหลัง และโรงงานน้ามันปาล์ม สะท้อนให้เห็นว่ายังมีโอกาสอีกมากใน

การขยายการลงทุนในอุตสาหกรรม Biochemical ภายในประเทศ 

ตารางท่ี 5 จ านวนผู้ประกอบการที่ต่อยอดและพัฒนาสนิค้าไปสู่ Biochemical

ที่มา: รวบรวมและค านวณโดย Krungthai COMPASS

จ านวนผู้ประกอบการ
ทั้งหมด
(ราย)

ผู้ประกอบการที่พัฒนาและ
ต่อยอด Biochemical 

Technology
(ราย)

สัดส่วน
(%)

แปง้มันส าปะหลัง 112 1 0.9%

โรงงานน้าตาล 41 1 2.4%

โรงกลั่นน้ามันปาล์ม 20 1 5.0%

รวม 173 3 1.7%

ส าหรบัปัจจัยท่ีท าให้ในช่วงท่ีผ่านมามีผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดน้ีไม่มากนัก 

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ Biochemical ส่วนใหญ่ยังเปน็การผลิตท่ีต้องมีการลงทุน

วจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น และท าให้ที่ผ่านมาไทยต้องพ่ึงพาการ

น าเข้าผลิตภัณฑ์ Biochemical เป็นหลัก โดยไทยน าเข้าผลิตภัณฑ์ Biochemical 

สูงกว่า 1,400 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ต่อปี เพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศ

โดยเป็นการน าเข้าโอลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน (Oleochemical) มากที่สุด

ในกลุ่ม Biochemical คิดเป็นมูลค่าน าเข้าราว 819 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ท้ังน้ี 

หากเปรยีบเทียบสัดส่วนการน าเข้าต่อความต้องการใชเ้ฉล่ีย พบว่า ไทยมีสัดส่วน

การน าเข้าต่อความต้องการใช ้ในปี  2021 สูงเฉล่ียถึง 93% โดยเฉพาะในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช (Biodegradeble Polymers) 

ที่มีสัดส่วนการน าเข้าต่อความต้องการใชก้ว่า 106% ส่วนหน่ึงมาจากการสต็อก

สินค้าเพ่ือไม่ให้เกิดความขาดแคลนเน่ืองจากเกือบท้ังหมดไทยต้องน าเข้าจาก

ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในระยะข้างหน้าภาครฐัจะมีส่วนส าคัญและเป็น

ปัจจยัเรง่ในการสนับสนุนการลงทุนวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกท้ังปัจจุบันมี

ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพต่างลงทุนวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน 

Biochemical กันมากข้ึน ด้วยแรงขับเคล่ือนดังกล่าวจึงคาดว่าการลงทุนวจิัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลส าเรจ็จงึไม่ใชเ่ร ื่องยากส าหรบัประเทศไทย

ผู้ประกอบการท่ีพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้าน Biochemical มสัีดส่วนท่ีค่อนข้างน้อยเพียง 1.7% 
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ตารางท่ี 6 สัดส่วนการน าเขา้ต่อความตอ้งการใชผ้ลิตภัณฑ์ Biochemical ของไทย

ที่มา: 1) มูลค่าการน าเข้า ในปี 2021 อ้างอิงกระทรวงพาณิชย์
2) มูลค่าความต้องการใช้ ในปี 2021 ค านวณจากมูลค่าน าเข้าและมูลค่าผลผลิตในประเทศ

หมายเหต:ุ HS Code น าเข้าผลิตภัณฑ์ Biochenical ได้แก่ 1) สารสกัดจากยีสต์ (Yeast Extract) 2102, 21069020, 21069052, 21069054, 
21069055, 21069061, 21069062, 21069064, 21069065-67, 21069070, 21069072-73, 21069081, 21069098 2)สารสกัด
แอลกอฮอล์จากอ้อย (Furfuryl Alcohol) 2932 3)สารสกัดเบต้ากลูเคนจากมันส าปะหลัง (Beta Glucan) 39131000, 
39139030,39139090 4)สารทดแทนความหวาน (Sweet Substitute) 293214,2940,382460,382491 5)เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง 
(Phytase enzyme) 350790 6)โอลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน (Oleochemical) 3824,38231100, 38231200, 38231300, 38231910, 
38231920, 38231930, 38231990, 38237010 7)ไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช (Biodegradeble Polymers) 30061010. 
30061090

ไทยน าเข้าผลิตภัณฑ์ Biochemical สูงกวา่ 1,400 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ต่อปี และมสัีดส่วนการน าเข้าต่อความ
ต้องการใช้ในประเทศเฉลี่ยสูงถึง 93%

ผลิตภัณฑ์
มูลค่าการน าเขา้

(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)
มูลค่าความต้องการใช ้
(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)

สัดส่วนการน าเขา้
ต่อความต้องใช้

(%)

สารสกัดจากยีสต์ 
(Yeast Extract) 367.97 378.46 97%

สารสกัดแอลกอฮอล์จากออ้ย 
(Furfuryl Alcohol) 64.62 83.61 77%

สารสกัดเบต้ากลเูคนจากมันส าปะหลัง 
(Beta Glucan) 51.41 52.40 98%

สารทดแทนความหวาน
(Sweet Substitute) 36.75 44.85 82%

เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง
(Phytase enzyme) 48.47 52.31 93%

โอลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน 
(Oleochemical) 819.47 854.32 96%

ไหมเย็บแผลแบบละลายไดจ้ากพืช 
(Biodegradeble Polymers) 20.13 19.05 106%

รวม/ค่าเฉล่ียสัดส่วนการน าเข้าต่อความต้องใช้ 1,408.83 1,485.00 93%
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Section2

ท าไม
ไทยจึงควรมุ่ง
Biochemical 
Technology
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Krungthai COMPASS มอง ว่า  Biochemical จะเป็น อีกห น่ึง  Product 

Segment ซึ่งเป็นโอกาสต่อยอดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทย โดยมี

ปัจจยัสนับสนุนส าคัญ อาทิ 1) พฤติกรรมผู้บรโิภคยุคใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 2) ชว่ยยกระดับการสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 3) ตลาด 

Biochemical ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และ 4) ภาครฐัให้การสนับสนุน

ขับเคล่ือนการลงทุนอย่างจรงิจงั 
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1.พฤติกรรมผู้บรโิภคยุคใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน

Krungthai COMPASS มองวา่ผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

มากขึ้น โดยจากข้อมูลของ The International Food Information Council 

(IFIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญและให้การสนับสนุนด้านอาหารและสินค้า

เกษตร พบว่า 77% ของผู้บรโิภคตัดสินใจซื้ออาหารหรอืผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วย

วัตถุดิบจากธรรมชาติ เพราะส่งผลดีต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม อีกท้ังยังพบว่า 

69% ของผู้บรโิภคยังมีความต้องการบรโิภคอาหารท่ีให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อม 

รวมท้ังมีความยินดีท่ีจะจา่ยเพ่ิมข้ึน

รูปท่ี 5 ผลส ารวจการตัดสินใจซื้อรวมถึงความตอ้งการของผู้บรโิภคในด้านสิง่แวดล้อม ผู้บรโิภคยุคใหม่
ให้ความส าคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึน้

ที่มา: The International Food Information Council (IFIC)

ผลส ารวจการตัดสินใจซื้ออาหาร
หรอืผลิตภัณฑ์ของผู้บรโิภค

ผลส ารวจความต้องการบรโิภค
อาหารหรอืผลิตภัณฑ์

2. ช่วยยกระดับการสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร

Biochemical Technology ช่วยสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรอยู่ท่ีราว 18-188 เท่า 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช (Biodegradeble 

Polymers) ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมถึง 188 เท่าของมูลค่าพืชเกษตร รองลงมาคือ สาร

ทดแทนความหวาน (Sweet Substitute) ที่ใช้แทนน้าตาลในอุตสาหกรรม

อาหารท่ีผลิตจากอ้อยและมันส าปะหลังสามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมได้ประมาณ 

113 เท่าของมูลค่าพืชเกษตรท่ีน ามาผลิต ส่วนเอนไซม์ไฟเตต (Phytase enzyme) 

ที่ผลิตจากมันส าปะหลังซึ่งใช้ในการผลิตอาหารเสรมิส าหรับสัตว์ สามารถ

สรา้งมูลค่าเพ่ิมได้ประมาณ 43 เท่าของมูลค่าพืชเกษตรที่น ามาผลิต ตามล าดับ

77%

ของผู้บรโิภค
ตัดสินใจซื้ออาหารหรอืผลิตภัณฑ์
ท่ีผลิตด้วยวตัถุดิบจากธรรมชาติ

เพราะส่งผลดีต่อสุขภาพ 
และส่ิงแวดล้อม

69%

ของผู้บรโิภค
ให้ความส าคัญกับอาหารและผลิตภัณฑ์

ท่ีตอบโจทย์ด้านส่ิงแวดล้อม
รวมท้ังมคีวามยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ิมขึ้น
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รูปท่ี 6 มูลค่าเพ่ิมของผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละสินค้า

ที่มา: สศอ./ D5: คณะท างานด้านการพัฒนาคลัสเตอรอุ์ตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Biochemical Technology สรา้งมูลค่าเพ่ิมสูง

ข้ันต้น (2-4 เท่า) ข้ันกลาง(6-15 เท่า) ข้ันสูง (18-188 เท่า)

มูลค่าเพ่ิมสูงขึน้

สารทดแทนความหวาน
(Sweet Substitute) 

สารสกัดจากยีสต์ 
(Yeast Extract) 

สารสกัดแอลกอฮอล์
จากอ้อย 
(Furfuryl Alcohol)

สารสกัดเบต้ากลเูคน
จากมันส าปะหลัง 
(Beta Glucan) 

Biodegradeable
Polymers 

Phytase Enzyme 

ออ้ย

มันส าปะหลัง

ปาล์มน้ามัน

ตารางท่ี 7 ตัวอย่างการสรา้งมูลค่าเพ่ิมในผลิตภณัฑ์ต่างๆ

มูลค่าเพ่ิมต่า ราคา 
(บาท/กก.)

มูลค่าเพ่ิมสูง ราคา
(บาท/กก.)

Conversion 
Rate
(%)

มูลค่าเพ่ิม 
(เท่า)

มันส าปะหลัง 2.06 เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง 
(Phytase enzyme)

293 30 43

สารสกัดเบต้ากลูเคนจากมันส าปะหลัง 
(Beta Glucan)

116 35 20

ไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช 
(Biodegradeble Polymers)

7,795 50 188

อ้อย 0.87 สารสกัดจากยีสต์
(Yeast Extract)

121 17 23

สารทดแทนความหวาน 
(Sweet Substitute)

1,236 8 113

สารสกัดแอลกอฮอล์จากอ้อย 
(Furfuryl Alcohol)

80 20 18

ปาล์มน้ามัน 6.9 โอลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน 
(Oleochemical)

190 70 19

ที่มา: 1) ราคาวตัถุดิบมันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ามัน อ้างอิง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2) ราคาผลิตภัณฑ์ Biochemical ที่สรา้งมูลค่าเพ่ิมสูง อ้างอิง Asianbioplex ,Oleoline 
3) อัตราการแปลงสภาพ (Conversion Rate) อ้างอิง FAO และ Researchgate 
4) มูลค่าเพ่ิม (เท่า) ค านวณราคาผลิตภัณฑ์ Biochemical ที่สรา้งมูลค่าเพ่ิมสูง เทียบกับราคาวตัถุดิบถ่วงด้วยอัตราการแปลงสภาพ 

(conversion rate) เช่น เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง (Phytase enzyme) ที่ผลิตจากมันส าปะหลังมี Conversion Rate ที่ 30% 
หมายความวา่ มันส าปะหลัง 1 กิโลกรมั น ามาผลิตเป็นเอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง (Phytase enzyme)ได้ 0.3 กิโลกรมั โดยมีราคาขายที่ 
240 บาทต่อกิโลกรมั ดังนั้น หากน ามันส าปะหลัง 1 กิโลกรมัมาผลิตเป็นเอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง (Phytase enzyme)จะมีมูลค่าเพ่ิม = 
(293*0.3)/2.06 = 43 เท่า

น้าตาล

ชานอ้อย

Molasses

มันสด

แป้งมัน

น้ามันปาล์ม

Ethanol,

Lactic acid,

Succinic acid

Ethanol,

Lactic acid,

Sugar Alcohol

Fatty acid, Glycerol
Fatty Alcohol, 
Methyl Ester

มันเส้น

Oleochemical

Biochemical Technology ช่วยสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรอยู่ท่ีราว 18-188 เท่า
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3.ตลาด Biochemical ยังโตได้อีกมาก

ทิศทางตลาด Biochemical ของโลกจะเติบโตต่อเน่ือง โดยจากรายงานของ 

Market Watch ซึ่งเป็นบรษัิทวจิยัตลาดชื่อดังจากสหรฐัฯ คาดว่ามูลค่าตลาด 

Biochemical ของโลกจะสูงถึง 78,830 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืกว่า 2 ล้าน

ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉล่ีย 9.1% ต่อปี โดยเฉพาะกลุ่มไหมเย็บแผล

แบบละลายได้จากพืช (Biodegradeble Polymers) ซึ่งเป็นวัสดุทางการแพทย์

ที่เป็นส่วนส าคัญส าหรบัอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ท าให้ตลาดไหมเย็บแผล

แบบละลายได้จากพืช (Biodegradeble Polymers) มีมูลค่า 3,980 ล้าน

เหรยีญสหรฐัฯ หรอือัตราเติบโตเฉล่ียสูงถึง 13.7% ต่อปี  และกลุ่มสารสกัด

จากยีสต์  (Yeast Extract) ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างอ้อย ซึ่ง

สามารถน ามาใชเ้ป็นสารปรุงแต่งกล่ินรสอาหาร (Flavoring Agent) เชน่ น้าซุป 

และซอส รวมท้ังใชเ้ป็นอาหารเสรมิสุขภาพเพ่ือให้รา่งกายแข็งแรง เน่ืองจากมี

คุณค่าสารอาหารที่อุดมไปด้วยคารโ์บไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แรธ่าตุ และวติามิน

ต่างๆ ท าให้ตลาดสารสกัดจากยีสต์ (Yeast Extract) มีมูลค่า 19,962 ล้าน

เหรยีญสหรฐัฯ หรอือัตราเติบโตเฉล่ียสูงถึง 12.1% ต่อปี  นอกจากน้ีจากการที่

ตลาด Biochemical มีลักษณะตลาดที่มีความหลากหลายของผู้บรโิภคจงึเป็น

โอกาสของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Biochemical เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ

กลุ่ ม  (รายละเ อียดเ พ่ิมเติมอยู่ ใน BOX 1: ลักษณะตลาดผลิตภัณฑ์ 

Biochemical โลกเป็นอย่างไร)

ตารางท่ี 8 มูลค่าตลาดสินค้าในกลุ่ม Biochemical ของโลก

ที่มา: มูลค่าตลาดสารสกัดจากยีสต์ (Yeast Extract) อ้างอิง Grand View Research,2021 มูลค่าตลาดสารสกัดแอลกอฮอล์จากอ้อย (Furfuryl 
Alcohol) อ้างอิง Perry Hope Industry Reports,2022 มูลค่าตลาดสารสกัดเบต้ากลูเคนจากมันส าปะหลัง (Beta Glucan) ,สารทดแทน
ความหวาน (Sweet Substitute) และเอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง (Phytase enzyme) อ้างอิง Marketwatch 2022 มูลค่าตลาด โอ
ลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน (Oleochemical) อ้างอิง Fortune Business Insights,2022 และมูลค่าตลาดไหมเย็บแผลแบบละลายได้จาก
พืช (Biodegradeble Polymers) อ้างอิง Research and Markets,2022

สินค้า ประเภทวตัถดุิบ
2021

(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)
2028

(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)
CAGR

2021-2028

สารสกัดจากยีสต์
(Yeast Extract)

อ้อย 8,964 19,962 12.1%

สารสกัดแอลกอฮอล์จากอ้อย
(Furfuryl Alcohol)

อ้อย ,มันส าปะหลัง 644 943 5.6%

สารสกัดเบต้ากลูเคนจากมันส าปะหลัง 
(Beta Glucan)

มันส าปะหลัง 447 893 10.4%

สารทดแทนความหวาน
(Sweet Substitute)

อ้อย ,มันส าปะหลัง 180 353 10.1%

เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง 
(Phytase enzyme)

มันส าปะหลัง 446 660 5.8%

โอลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน 
(Oleochemical)

ปาล์มน้ามนั 30,650 52,040 7.9%

ไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช 
(Biodegradeble Polymers)

มันส าปะหลัง 1,623 3,980 13.7%

Total 42,953 78,830 9.1%

ในปี 2028 มูลค่าตลาดของ Biochemical ของโลกจะสูงถึง 78,830 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเติบโตเฉลี่ยปีละ 9.1%
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เช่นเดียวกับตลาด Biochemical ของไทยท่ียังมีศักยภาพในการเติบโต โดย

ในปี 2028 ตลาด Biochemical ของไทยจะอยู่ท่ี 3,769 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หรือเติบโตเฉล่ีย 14.2% ต่อปี โดยเฉพาะผลผลิตข้ันปลายท่ีใช้วัตถุดิบทาง

การเกษตรอย่างอ้อย ได้แก่ สารสกัดจากยีสต์ ซึ่งใช้เป็นสารปรุงแต่งกล่ินรส

อาหาร และใช้เป็นอาหารเสรมิสุขภาพ สารสกัดแอลกอฮอล์จากอ้อย 

(Furfuryl Alcohol) ทีถู่กใช้เป็นตัวท าละลายส าหรบัผลิตกาวและเรซิน หรอื

ใชใ้นเชื้อเพลิงจรวด รวมถึงเป็นส่วนประกอบส าหรบัผลิตปูนซีเมนต์และปูนที่ใช้

ในพ้ืน สารทดแทนความหวาน ที่ถูกน ามาใช้ในการปรุงรสชาติอาหารต่างๆ 

และให้ความหวาน สี รส และเน้ือสัมผัสดีข้ึน รวมท้ังไม่เพ่ิมความอยากอาหาร

และไม่เพ่ิมพลังงาน และส่งผลดีต่อระดับน้าตาลในเลือดหลังมื้ออาหารและ

อินซูลินท้ังในผู้ท่ีมีสุขภาพดีและผู้ท่ีเป็นเบาหวาน ซึ่งได้รับความนิยมและ

น ามาใชอ้ย่างแพรห่ลาย จึงท าให้ตลาด Biochemical ที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบใน

การผลิตมีอัตราเติบโตเฉล่ียสูงถึง 15.3% ต่อปี 

ตารางท่ี 9 มูลค่าตลาดสินค้าในกลุ่ม Biochemical ของไทย

ที่มา: มูลค่าตลาด Biochemical ของไทย ประมาณการณ์โดยอ้างอิงมูลค่าตลาด Biochemical ของโลก ถ่วงน้าหนักด้วยศักยภาพในการผลิตวตัถุดิบ
ทางการเกษตรของไทย ได้แก่ น้าตาล มันส าปะหลัง และน้ามันปาล์ม สะท้อนจากมูลค่าผลผลิตวตัถุดิบทางการเกษตร และค านวนโดย 
Krungthai COMPASS 

ในปี 2028 มูลค่าตลาดของ Biochemical ของไทยจะอยู่ท่ี 3,769 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเติบโตเฉลี่ยปีละ 14.2%

ผลผลิตขัน้ปลาย ประเภทวตัถดุิบ มูลค่าตลาดป ี2021 
(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)

มูลค่าตลาดป ี2028 
(ล้านเหรียญสหรฐัฯ)

CAGR%

สารสกัดจากยีสต์

สารสกัดแอลกอฮอล์จากอ้อย 
(Furfuryl Alcohol)

สารทดแทนความหวาน             
(Sweet Substitute)

อ้อย 394 1,066 15.3%

สารสกัดแอลกอฮอล์จากมันส าปะหลัง 
(Furfuryl Alcohol)

สารทดแทนความหวาน               
(Sweet Substitute)

สารสกัดเบต้ากลูเคนจากมันส าปะหลัง 
(Beta Glucan)

 เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง 
(Phytase enzyme)

 ไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช     
(Biodegradeble Polymers)

มันส าปะหลัง 237 400 7.8%

 โอลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน 
(Oleochemical) ปาล์มน้ามัน 854 2,304 15.2%

ToTal 1,485 3,769 14.2%
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4.ภาครฐัให้การสนับสนุนขับเคล่ือนการลงทุนอย่างจรงิจัง

ภาครฐัสนับสนุนการลงทุนกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เช่น 

การยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจักรและน าเข้าเพ่ือ

การวจิัย รวมท้ังอากรวตัถุดิบผลิตเพ่ือการส่งออก และจากข้อมูลของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) 

พบว่า ในปี 2021 มีบรษัิทในกิจการดังกล่าวได้รบัการอนุมัติจาก BOI คิดเป็น

เงนิลงทุนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2019 ถึง 95%

ตารางท่ี 10 การส่งเสรมิการลงทนุกิจการเทคโนโลยชีวีภาพของภาครฐั

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 2021
หมายเหตุ: - กลุ่มสิทธปิระโยชน์ A1 คือยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จ ากัดวงเงนิ ยกเวน้อากรน าเข้าเครื่องจกัรและการวิจัยรวมถึงอากรวัตถุดิบผลิต

เพ่ือการส่งออก
- กลุ่มสิทธปิระโยชน์ A2 คือยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 8 ปี ยกเวน้อากรน าเข้าเครื่องจกัรและการวจิยั รวมถึงอากรวตัถุดิบผลิตเพ่ือการส่งออก
- กลุ่มสิทธปิระโยชน์ A3 คือยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 5 ปี ยกเวน้อากรน าเข้าเครื่องจกัรและการวจิยั รวมถึงอากรวตัถุดิบผลิตเพ่ือการส่งออก
- กลุ่มสิทธปิระโยชน์ B1 คือยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเวน้อากรน าเข้าเครื่องจกัรและการวจิยั รวมถึงอากรวตัถุดิบผลิตเพ่ือการส่งออก
- ส าหรับกิจการวิจัยและพัฒนาจะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการ
ทดสอบที่เกี่ยวข้อง โดยจะอนุมัติให้คราวละ 1 ปี ซึ่งของน าเข้าที่จะได้รับการยกเว้นอากรจะต้องไม่ใช่เครื่องจักร หรือวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่
สามารถน าเข้าโดยได้รบัสิทธยิกเวน้อากรขาเข้าส าหรบัเครื่องจกัรหรอืวตัถุดิบหรอืวสัดุจ าเป็น ทั้งนี้ ตามชนิด ปริมาณ  ระยะเวลา เงื่อนไข และ
วธิกีารที่ประกาศก าหนด

ประเภทกิจการ เงื่อนไข กลุ่มสิทธิ
ประโยชน์

กิจการผลิตสารสกัด
จากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติหรือ
ผลิตภัณฑ์จากสาร
สกัดจากวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ

1. กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงหรอืการผลิตผลิตภัณฑ์

จากสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงท่ีต่อเน่ืองในโครงการเดียวกัน

2. กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติท่ีต่อเน่ืองในโครงการเดียวกัน

3. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติท่ีไม่มีการผลิตสารสกัดจาก

วัตถุดิบทางธรรมชาติ

A2

A3

B1

กิจการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology)

1. กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรอือุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ หรอืการปรบัปรุงพันธุ์พืช 

สัตว์ จุลินทรยี์ ท่ีใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

2. กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรอือุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

A1

A1

อุตสาหกรรมเคมชีีวภาพได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐัท้ังในสิทธิพิเศษด้านภาษี และการยกเวน้อากรขาเข้าส าหรบั
การน าเข้าเครื่องจักร

ลักษณะตลาดผลิตภัณฑ์ Biochemical โลก
เป็นอย่างไร?

BOX 1 ผลิตภัณฑ์ Biochemical มีลักษณะตลาดท่ีต่างจากกลุ่มสินค้า Commodity ท่ัวไป 

โดยจากข้อมูลของ Mordor Intelligence ชี้ว่า ตลาด Biochemical โลกโดยท่ัวไป

มีลักษณะตลาดท่ีเป็น Fragmented Market หรอืตลาดท่ีมีความหลากหลายของ

ผู้บรโิภค ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใชใ้นการแขง่ขนัจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่

ตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลกูค้าที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งท าให้ต้องใช้งบลงทุน R&D ในช่วงแรกสูง 

ส าหรับตัวอย่างบริษัทในต่างประเทศที่มีการลงทุนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาด 

Biochemical ที่น่าสนใจ เชน่ ในป ี2020 บริษัท Lantmannen Functional Foods 

ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ PromOat Instant ซึง่เปน็เบต้ากลแูคนที่ท าจากขา้วโอต๊ที่ละลาย

ได้ในน้า 100% และปราศจากจีเอ็มโอ เพ่ือช่วยรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคหัวใจและ

โรคเบาหวาน
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ความเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

BOX 2
คุณมณฑา ไก่หิรญั2

ผู้จัดการส่งเสรมินวตักรรม
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวตักรรม

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1.  ทิศทางเทรนด์การพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย

ในระยะ 1-2 ปี ข้างหน้า จะเป็นอย่างไร

กลุ่มอุตสาหกรรมชวีภาพของไทยในระยะ 1-2 ปี ข้างหน้า จะยังเติบโตได้ 
ตามพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีใส่ใจสุขภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
มากขึ้น รวมถึงปัจจัยหนุนจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลดี
ต่ออุตสาหกรรมชีวภาพในกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ เช่น ใบยา ไฟ
โตฟาร์ม สตาร์ทอัพไทยท่ีผลิตวัคซีนท่ีสกัดจากใบยาสูบ ซึ่งเป็น
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีไทยสามารถผลิตได้ในประเทศ

2.  อะไรคือความท้าทายของผู้ประกอบการและ Startup ในการ
เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมชีวภาพ

ความท้าทายของผู้ประกอบการ คือการลงทุนท่ีค่อนข้างสูง เน่ืองจาก
ต้องลงทุนในการวจิัยและพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ
ขาดความเชื่อมโยงการท างานระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาค
การศึกษา รวมถึงข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมชีวภาพได้ 

3. Key Success ของผู้ประกอบการและ startup ในการปรบัตัว
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ

Key Success ของผู้ประกอบการ คือ ต้องสรา้งความตระหนักรู้ให้แก่
ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมชีวภาพท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น รวมท้ังสรา้งความรว่มมือกันท้ัง Ecosystem
ตลอดห่วงโซ่การผลิตก็จะมส่ีวนช่วยให้อุตสาหกรรมชีวภาพเติบโต
ได้อีกมาก 

4. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA มีบทบาทในการ
ผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างไร

ในระยะเวลาท่ีผ่านมา NIA ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้พัฒนาให้เกิด
อุตสาหกรรมชวีภาพอย่างครบวงจร ให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมคลื่น
ลูกใหมข่องไทย ซึ่งในปัจจุบัน NIA ช่วยส่งเสรมิและสรา้งระบบนิเวศ
ท่ียกระดับทักษะและความสามารถทางนวตักรรมของไทยผ่าน 3 กลไก
หลัก คือ Groom-จุดประกายแนวคิดนวตักรรม  บ่มเพาะและเรง่สรา้ง
ผู้ประกอบการนวัตกรรม Grant-สนับสนุนทุนต่อยอดโครงการ
นวตักรรม 1.5 –5.0 ล้านบาท Growth-เชื่อมประสานขยายตลาดและ
การลงทุน ผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ Inno4Farmers การบ่มเพาะ
สตาร์ทอัพด้านการเกษตรท่ีใช้เทคโนโลยีเชิงลึก โดยมีเทคโนโลยี
ชีวภาพเป็นหน่ึงในสาขาเป้าหมายส าคัญในการน ามาใช้แก้ปัญหา
ทางการเกษตร นอกจากน้ี ยังร่วมก่อต้ัง Thailand Synthetic 
Biology Consortium ในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม
จากเทคโนโลยีชีววทิยาสังเคราะห์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 
เช่น ด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ สุขภาพ วสัดุ

2 ผู้วจิยัได้ท าการสัมภาษณ์คุณมณฑา ไก่หิรญั ผู้จดัการส่งเสรมินวตักรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวตักรรม สถาบนันวตักรรมแห่งชาติ 
เกี่ยวกับมุมมองตลาด Biochemical เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2565
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มุมมองทิศทางตลาด Biochemical ไทยในอีก 1-2 ปี
ข้างหน้า เป็นอย่างไร กลุ่มผลิตภัณฑ์ไหนท่ีมีความน่าสนใจ?

ตลาด Biochemical ของไทยในอีก 1- 2 ปีข้างหน้าจะเขา้มามบีทบาท

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น น้ายา

ฆ่าเชื้อจากสารสกัดธรรมชาติ ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา 

โดยนอกจากจะได้รับอานิสงส์จากการระบาดของ Covid-19 แล้ว 

ยังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งบริษัทมองว่าผลิตภัณฑ์ใน

กลุ่มน้ีจะเติบโตต่อไปอีกปีละประมาณ 15-20% 

ในมุมของบรษัิท ความท้าทายในการใช้วตัถุดิบชีวภาพ

เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คืออะไร?

ความท้าทายในปัจจุบันคือการ Educate คุณประโยชน์รวมถึง

ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ด้าน Biochemical ให้กับผู้บริโภค  

เน่ืองจากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรอืงานวจิัยต่างๆอาจจะยังไม่ง่าย

มากนัก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านการแพทย์ ซึ่งมกีฎระเบียบ

เกี่ยวกับการเผยแพร่ควบคุมอยู่ จึงท าให้ผู้บริโภคอาจไม่รับรู้ถึง

คุณประโยชน์รวมถึงความส าคัญของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีมากนัก 

จึงท าให้ยังเป็นตลาดท่ีค่อนข้างมคีวามเฉพาะตัวสูงพอสมควร

ปัจจัยใดจะเป็นตัวเรง่ให้อุตสาหกรรมชีวภาพในไทยเติบโต
อย่างย่ังยืน?

ความรว่มมือกันทุกภาคส่วนมีความส าคัญอย่างมาก โดยท่ีผ่านมา

บริษัทได้ท าความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ หรอื สวทช. ในการผลิตน้ายาฆ่าเชื้อท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ และสร้าง

ความมัน่คงด้านสาธารณสุข ซึ่งผลตอบรบัท่ีผ่านมาค่อนข้างดี และ

คาดวา่จะขยายไปยังตลาดส่งออกได้ในปี 2566

BOX 3

ความเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
คุณ รศิกาญจน์ ตันติศรญัภัสร3์
กรรมการผู้จัดการบรษัิท
BIO Thailand Group

3 ผู้วจิยัได้ท าการสัมภาษณ์คุณรศิกาญจน์ ตันติศรญัภัสร ์กรรมการผู้จดัการบรษิัท  บรษิัท BIO Thailand Group เกี่ยวกับมุมมองตลาด Biochemical
เมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2565
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Section3

ผู้ประกอบการกลุ่มไหน
ควรต่อยอดธุรกิจ
ไปสู่ตลาด  
Biochemical?
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จากการที่ธุรกิจ Biochemical เป็นตลาดที่ยังเติบโตได้อีกมาก จึงเป็นโอกาส

ของผู้ประกอบการท่ีสนใจในการต่อยอดเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ ดังน้ัน 

ในบทความส่วนน้ี Krungthai COMPASS จะชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม

ไหนที่มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่ตลาดน้ีได้บ้าง และมีปัจจยัอะไรที่จะท าให้

ผู้ประกอบการประสบความส าเรจ็ในตลาดน้ี รวมท้ังใครหรอืหน่วยงานใดท่ี

ผู้ประกอบการควรต้องรูจ้กั เพ่ือเป็นแนวทางเบ้ืองต้นเพ่ือประกอบการพิจารณา
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Krungthai COMPASS มองวา่ ผู้ประกอบการในกลุ่มโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 

โรงงานน้าตาล และโรงกล่ันน้ามันปาล์ม มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่ Biochemical 

ได้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมแต่เพ่ิมมูลค่า และ

บรษัิทเหล่าน้ีมีประสบการณ์และวัตถุดิบรองรบัอยู่แล้ว การต่อยอดไปสู่ตลาด 

Biochemical จงึไม่ใชเ่ร ื่องยาก

>> ธุรกิจหรอืกลุ่มสินค้าไหนท่ีผู้ประกอบการสามารถ
ต่อยอดได้บา้ง?

ตารางท่ี 11 มูลค่าตลาดของธุรกิจและจ านวนผู้ประกอบการที่ม ีPotential ในตลาด Biochemical

ผู้ประกอบการในกลุ่มแป้งมนัส าปะหลัง โรงงานน้าตาล และโรงกลั่นน้ามนัปาล์มมมูีลค่าตลาดรวมกวา่ 
289,700 ล้านบาท เป็นกลุ่มท่ีสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงจากกรมทะเบยีนธุรกิจการค้า

มูลค่าตลาดรวม
(ล้านบาท)

จ านวนราย

แปง้มันส าปะหลัง 126,000 112

โรงงานน้าตาล 128,700 41

โรงกล่ันน้ามันปาล์ม 35,000 20

รวม 289,700 173

3 ปัจจัยท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการไทยยกระดับไปสู่ผลิตภัณฑ์ Biochemical 

Technology โดยจากการศึกษาของ Sandra Vanderbyl and Sherry Kobelak

ที่พบว่า ปัจจยัส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับและต่อยอด

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไปสู่ Biochemical Technology ได้ คือ 1. ต้องมีแหล่ง

วตัถุดิบท่ีเพียงพอ 2. ความรว่มมือกันท้ัง Ecosystem 3. การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ (ตารางท่ี 12)

>> ค าแนะน าส าหรบัผู้ประกอบการในการต่อยอด Biochemical 
Technology
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ตารางท่ี 12 ปจัจยัส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบการเกษตรสามารถต่อยอดไปสูผ่ลิตภณัฑ์ Biochemical

การมแีหล่งวตัถุดิบท่ีเพียงพอเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด เน่ืองจากต้นทุนหลักของธุรกิจน้ีมาจากวตัถุดิบเป็นหลัก

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงรายงานชื่อ Critical success factors for 
biotechnology industry in Canada ของ Sandra Vanderbyl and Sherry Kobelak

>> ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครฐั

1. ผู้ประกอบการต้องมีแหล่งวตัถุดิบท่ีเพียงพอ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบจะช่วย

สรา้งความได้เปรยีบ เพราะต้นทุนหลักของธุรกิจน้ีมาจากวตัถุดิบเปน็หลัก

2. ความร่วมมือกันท้ัง Ecosystem เป็นส่ิงส าคัญ โดยการสร้างความร่วมมือตลอดห่วงโซ่การ

ผลิตต้ังแต่ผู้ประกอบการ สถาบันวจิัยและพัฒนา ไปถึงจนหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความเช่ียวชาญ 

จะท าให้การผลิตสินค้าเกษตรของไทยสามารถเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ได้มากขึ้นในอนาคต

3. ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากตลาด Biochemical สามารถต่อ

ยอดไปในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองได้หลากหลาย ขณะท่ีการผลิต Biochemical ต้องใช้เทคโนโลยี

การผลิตสูงกวา่การแปรรูปสินค้าเกษตรข้ันต้นท่ัวไป ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญ

กับการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น กรดซัคซินิก (Succinic acid) ส าหรับใช้

เปน็อาหารเสรมิและวตัถุเจือปนอาหาร ซึ่งปจัจุบันยังไม่มีการผลิตในไทย 

1) ภาครฐัต้องมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการลงทุน รวมท้ังการวจิัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เน่ืองจาก

อุตสาหกรรรม Biochemical ต้องมีการลงทุนวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อย่างเข้มข้น และในปัจจุบันเทคโนโลยีชวีภาพของประเทศไทย โดยส่วนมาก

อยู่ในระดับห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมต้นน้า ดังน้ัน หากได้รับการ

สนับสนุนการลงทุนจากภาครฐั ท้ังในด้านการจัดหาแหล่งเงนิทุน และการ

วจิยัและพัฒนา ก็จะชว่ยให้ต้นทุนต่าลง และสามารถแข่งขันกับสินค้าน าเข้า

จากต่างประเทศได้ ซึ่งจะช่วยเสรมิรากฐานที่แข็งแกรง่และขับเคล่ือน

อุตสาหกรรมเคมีชวีภาพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2) การวางนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องการจัดโซนน่ิงการเพาะปลูกพืชท่ีเป็นอาหาร

กับพืชท่ีจะใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมท้ังพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ

ทางการเกษตรและอาหารท่ีเชื่อมโยงและครอบคลุมทุกมิติ ท้ังข้อมูลพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ข้อมูลการเพาะปลูกและผลผลิต ข้อมูลความเส่ียงภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาวางแผน วเิคราะห์ บรหิารจดัการ

และการก าหนดนโยบายอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเรว็ ท้ังน้ี เพ่ือให้

การบรหิารจดัการวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ขาดแคลน
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Krungthai COMPASS แนะน าให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเป็น Partnership 

กับหน่วยงานที่มีความเชีย่วชาญ เชน่ หน่วยงานวจิยัและให้ค าปรกึษาของภาครฐั

หรอืสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ 

(NIA) เป็นต้น รวมท้ังหน่วยงานทดสอบ และรบัรองผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้

ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดไปยังสินค้าในกลุ่ม Biochemical ได้ง่ายขึ้น

>> แล้วผู้ประกอบการต้องรูจ้กัใครบา้ง?

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงจากกรมทะเบยีนธุรกิจการค้า

หน่วยงาน ความเชีย่วชาญ

ส านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

เป็นองค์กรชั้นน าของไทยในการวจิัยและพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางคุณภาพ
ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนนวตักรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

https://www.nstda.or.th/

สถาบนัพลาสติก เป็นหน่วยงานท่ีให้ความรูแ้ละเป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนยก์ลางในการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและพัฒนางานวจิัยอย่างยั่งยืน

https://www.thaiplastics.org/

ส านักงานนวตักรรม
แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (NIA)

ส่งเสรมิและสรา้งระบบนวตักรรมท่ีจะสรา้งโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากโครงสรา้งพ้ืนฐานทางนวตักรรม อีกท้ังยังช่วยยกระดับทักษะและ
ความสามารถทางนวตักรรมของไทย

https://www.nia.or.th/

ศนูย์พันธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาติ 

(Biotec)

ด าเนินงานวจิัยและพัฒนาสรา้งความสามารถเทคโนโลยีพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยเีพ่ือสรา้ง
ผลประโยชน์และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ

https://www.biotec.or.th/

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร เป็นองค์กรท่ีพัฒนาและให้บรกิารทางวทิยาศาสตร ์โดยการด าเนินการก ากับดแูล 
และส่งเสรมิ วจิัยทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมท้ังเป็นสถานปฏิบัติการ
กลางทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ

https://www.dss.go.th/

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย (วว.)

เป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีวจิัยและพัฒนา วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

https://www.tistr.or.th/

ศนูย์ความเปน็เลิศด้าน
ชวีวทิยาศาสตร ์

(องค์การมหาชน)

เป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับดแูลของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิัยและนวตักรรม มหีน้าท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมชีววทิยาศาสตร์
บนพ้ืนฐานของความเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

https://www.egov.go.th/

โครงการฉลากเขยีว 
สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย

เป็นหน่วยงานอิสระท่ีมุง่มัน่รบัรองผลิตภัณฑ์ท่ีมคุีณภาพและเป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังได้รบัการรบัรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก. 17025 – 2561 (ISO/IEC 17025: 2017) ในการวเิคราะห์ทดสอบ
ตาม ISO 17088

https://www.tei.or.th/greenlabel

สถาบนั DIN CERTCO 
ประเทศเยอรมนี

เป็นองค์กรอิสระท่ีมชีื่อเสียงระดับสากล และเป็นองค์กรรบัรองมาตรฐานของ
กลุ่ม TÜV Rheinland และ DIN ท่ียืนยันถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีท่ีไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บรโิภคและเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

https://www.dincertco.de/din-certco/en

https://www.nstda.or.th/
https://www.thaiplastics.org/
https://www.nia.or.th/
https://www.biotec.or.th/
https://www.dss.go.th/
https://www.tistr.or.th/
https://www.egov.go.th/
https://www.tei.or.th/greenlabel
https://www.dincertco.de/din-certco/en
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Krungthai COMPASS มองวา่ ในระยะเวลา 

3-6 ปีข้างหน้า ตลาดผลิตภัณฑ์ Biochemical 
ในไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดวา่จะมี
มูลค่าตลาดอยู่ท่ี 3,769 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หรอืกวา่ 120,000 ล้านบาท ในปี 2028 หรอืเติบโต
เฉล่ียกวา่ 14% ต่อปี ตามเทรนด์พฤติกรรมผู้บรโิภค

ยุคใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน อีกท้ังช่วยยกระดับ

การสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและลดการพ่ึงพาการน าเข้า  
ซึ่งไทยมีแหล่งวัตถุดิบเพียงพอรองรับการเติบโตดังกล่าว 
ขณะท่ีภาครฐัให้การสนับสนุนขับเคล่ือนการลงทุนอย่างแข็งแกรง่ 

อย่างไรก็ดี จากการท่ีผลิตภัณฑ์ Biochemical ใช้วัตถุดิบสินค้า
เกษตรเป็นหลัก ดังนั้นผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพหรือเข้าสู่ตลาด
ได้ไม่ยาก คือ กลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์และวัตถุดิบ

รองรบัอยู่แล้ว เช่น โรงงานแป้งมันส าปะหลัง โรงงานน้าตาล และ
โรงกล่ันน้ามันปาล์ม นอกจากนี้ ปัจจัยท่ีจะท าให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิต Biochemical ได้ คือ ภาครัฐจ าเป็นจะต้องมีบทบาท

ส าคัญในการเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การลงทุน อีกท้ังการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Biochemical 
ให้เกิดข้ึนในไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยท่ีอยู่ในห่วงโซ่การ

ผลิตสินค้าเกษตรอยู่แล้ว รวมท้ังการสร้างความร่วมมือกันท้ัง 
Ecosystem ไม่วา่จะด้านหน่วยงานวจัิยและให้ค าปรกึษาของภาครฐั
หรอืสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือให้ Biochemical 

ถูกน าไปใช้ให้หลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ
และส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 

สรุป



31

คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Business Risk And Macro Research

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้กัอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและสื่อมวลชนในฐานะเป็น
นักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชีย่วชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ สามารถวเิคราะห์
ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ ดร.พชรพจน์ จึง
ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี
ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor of
Economics ท่ี San Diego State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากน้ัน 
ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

อภินันทร ์มีประสบการณ์ในการวจิยัธุรกิจและอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี ปัจจุบัน
ดูแลวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจเกษตร และเกษตรแปรรูป โดยก่อนหน้าอภินันทร์มี
ประสบการณ์วจิยัในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสารและ
โทรคมนาคม รวมท้ังธุรกิจปิโตรเคมี

อภินันทร ์จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย และปรญิญาโททางบรหิารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ

กฤชนนท์ จนิดาวงศ์

ปราโมทย์ วฒันานุสาร

Analyst

ปราโมทย์ มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคาร การวจิยัธุรกจิและอุตสาหกรรมการเกษตร
และอาหารปัจจุบันดแูลการวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์ กลุ่มธุรกิจประมง กลุ่มธุรกิจ
อาหารสัตว์ และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

ปราโมทย์ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
และปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

Analyst

กฤชนนท์ มีประสบการณ์ท างานด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade finance) มา
มากกว่า 6 ปี ท าให้มีความเชีย่วชาญในด้านการค้าต่างประเทศท้ังในด้านการน าเข้า
และส่งออก ปัจจุบันเป็นนักวเิคราะห์ท่ีดแูลการวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจข้าว ธุรกิจน้าตาล
และธุรกิจปุ๋ยเคมี

กฤชนนท์ จบการศึกษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโทด้านเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ภายใต้ทุนการศึกษาโครงการวายุภักษ์มหาบัณฑิต
ของธนาคารกรุงไทย
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