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โอกาสและความท้าทายของธุรกิจเกษตรไทย

ภาคเกษตรมีต้นทนุการผลิตสูง 
ท าให้ความสามารถในการแขง่ขนัของไทย
ในตลาดโลกลดลง 
ส านักข่าวอิศรา (10 ก.พ. 2022)

สินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีมูลค่าเพ่ิมต่า 
หรอืเรยีกวา่”ท ามากได้น้อย 
(More for Less)” ประเทศและเกษตรกร
จงึมีรายได้น้อยมาอย่างยาวนาน  
ฐานเศรษฐกิจ (4 ม.ค. 2022)

สอท.ชูโมเดล BCG เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
ไทยวางเป้าแตะ 4.4 ล้านล้านบาท ใน 5-6 ปี 
เคมีชีวภาพเป็น 1 ใน 4 สาขาน ารอ่ง
แนวหน้า (30 ม.ิย. 2022)

“ไหมเย็บแผลละลายได้จากวตัถดิุบทางการเกษตร” 
เพ่ือการค้ารายแรกของไทย
ส านักงานบรหิารงานวจิยั ม.ช. (14 ม.ีค. 2022)
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Biochemical Technology คืออะไร?

Biochemical 
Technology 
คือ
การพัฒนาและปรบัใช้เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร ในการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์
ท่ีเก่ียวเน่ือง โดยน าวตัถุดิบทางการเกษตร 
เช่น ออ้ย มันส าปะหลัง และปาล์มน้ามัน มา
พัฒนาให้เป็นสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีท่ี
สามารถน าไปใช้ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
อาหารและเครื่องด่ืม อาหารสัตว ์ผลิตภัณฑ์ยา
และเครื่องส าอาง เป็นต้น

ท่ีมา: 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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ตัวอย่าง Biochemical ในชีวติประจ าวนัมีอะไรบ้าง 
ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง

อาหารและเครื่องด่ืม บรษัิท Cargill ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารและเกษตรกรรมชั้นน าของโลก ได้ผลิต สารทดแทนความหวาน 
(Sweet Substitute) เพ่ือน ามาใชเ้ปน็ส่วนประกอบในอาหารและเครื่องด่ืม เพ่ือตอบโจทย์ผู้บรโิภคท่ีใส่
ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน

อุบล ไบโอ เอทานอล มีแผนขยายโครงการลงทุนเพ่ือเพ่ิมสายการผลิตผลิตภัณฑ์สารให้ความ

หวาน เชน่ ไซรปั (Syrup) และมอลโทเดกซท์รนิ (Maltodextrin)

อาหารสัตว์ กลุ่มมิตรผล ผลิต Yeast ขายเชิงพาณิชย์ เพ่ือน าไปใช้เล้ียงสัตว์ทดแทนโปรตีนจากปลาป่น และ

กากถ่ัวเหลือง  อีกท้ังผลิตอาหารเสรมิส าหรบัสัตว ์คือ เบต้ากลูแคน (Beta-Glucan) ซึ่งเป็นตัวต่อต้าน
อนุมูลอิสระ และสามารถปอ้งกันของเสียท่ีเปน็พิษต่อสัตวไ์ด้

ผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องส าอาง

บรษัิท Colla Plus ผู้ผลิตอาหารเสรมิชื่อดัง น ายีสต์มาสกัดเป็น Glutathione ท่ีสามารถช่วย

บ ารุงผิวให้ขาวเนียน กระจ่างใส และก าจัดสารพิษออกจากร่างกายเป็นเจ้าแรกของโลก โดยใช้นวัตกรรม
จากประเทศญี่ปุน่ และได้รบัการรบัรองจาก FDA ของสหรฐัฯ 

วสัดุทางการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้รบัสนับสนุนทุนวจิัยจากภาครฐัและเอกชน คิดค้นไหม
ละลายท่ีสามารถใช้สารต้ังต้นจากการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง เพ่ือลดการน าเข้าจาก
ต่างประเทศและมีราคาถูกกว่าน าเข้า ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มถูกลง ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนดีขึ้น

ท่ีมา: และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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Biochemical เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรอย่างไร?

สินค้าเกษตร แปรรูปขัน้ต้น แปรรูปขัน้กลาง แปรรูปขัน้สูง
อตุสาหกรรม
ต่อเน่ีอง

ออ้ย น้าตาลทรายดิบ 
น้าตาลทรายบรสุิทธ์ิ 

เอทานอล

สารทดแทน
ความหวาน

(Sweet Substitute)

สารสกัดจากยีสต์ 
เช่น เบต้ากลูแคน 
กลูต้าไธโอน 

แอลกอฮฮล์ผง 
และฟูเฟอรอล
แอลกอฮอล์

อาหาร

อาหารเสรมิ
บ ารุงสุขภาพ

อาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์

ปุ๋ยอนิทรยี์กากหม้อกรอง

กากออ้ย 
กากน้าตาล

ท่ีมา: Copersucar และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ธุรกิจน้าตาลสามารถต่อยอดไปยังกลุ่มเคมีชีวภาพท่ีหลากหลายต้ังแต่อาหารไปจนถึงการแพทย์
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ท่ีมา: ศูนย์วจิัยเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

Biochemical เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรอย่างไร?

สินค้าเกษตร แปรรูปขัน้ต้น แปรรูปขัน้กลาง
แปรรูปขัน้สูง
(โอลิโอเคมีคัล)

อตุสาหกรรม
ต่อเน่ีอง

ปาล์มน้ามัน น้ามันปาล์มดิบ 
น้ามันเมล็ด
ในปาล์มดิบ 

สเตียรนิ
โอเลอนิ 
กรดปาล์ม

กรดไขมัน
ประเภทต่างๆ

เอสเทอร์
ของกรดไขมัน

แอลกอฮอล์
ของกรดไขมัน 

กลีเซอรนี

สบู่ 

ผงซักฟอก

เครื่องส าอาง 

สารเติมแต่งในอาหาร 

น้ามันหล่อล่ืน 

ยา 

กะลาปาล์ม 
เส้นใยปาล์ม

น้ามันพืช
ไบโอดีเซล

เช่นเดียวกับธรุกิจน้ามันปาล์ม
ท่ีสามารถต่อยอดไปสู่อตุสาหกรรมของ...

การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับปาล์มน้ามนั 
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์และสินค้าท่ีหลากหลาย
เช่น ผงซักฟอก สบู่ เครื่องส าอาง 
สารเติมแต่งในอาหาร น้ามันหล่อล่ืน รวมถึงยา

โอลิโอเคมิคัล
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ท่ีมา: ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

Biochemical เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรอย่างไร?

สินค้าเกษตร แปรรูปขัน้ต้น แปรรูปขัน้กลาง แปรรูปขัน้สูง อตุสาหกรรม
ต่อเน่ีอง

หัวมันสด มันเส้นมันอดัเม็ด

แป้งมันส าปะหลัง

เอทานอล

บรรจภัุณฑ์
ท่ีย่อยสลายได้

กรดซิตรกิ

สารทดแทนความ
หวาน ได้แก่ 

Glucose syrup, 
High Fructose, 

Sorbitol

อาหาร
เครื่องด่ืม

ธรุกิจมันส าปะหลังสามารถลงทนุต่อยอดไปในกลุ่มเคมีชีวภาพท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึน้ เช่น สารให้ความหวาน
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ไทยมีความพรอ้มแค่ไหนท่ีจะเป็นศูนย์กลางการผลิต Biochemical?

ท่ีมา: ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

Palm
Sugar

ผลผลิต ปลีะ 7.6 ล้านตัน 
อันดับท่ี 5 ของโลก
ส่งออกปลีะ 3.6 ล้านตัน 
อันดับท่ี 3 ของโลก

Cassava
ผลผลิต ปลีะ 30.0 ล้านตัน 
อันดับท่ี 7 ของโลก
ส่งออกปลีะ 10 ล้านตัน 
อันดับท่ี 1 ของโลก

ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ ของโลก

ผลผลิต ปลีะ 3.1 ล้านตัน 
อันดับท่ี 3 ของโลก
ส่งออกปลีะ 0.5 ล้านตัน 
อันดับท่ี 10 ของโลก
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ผลผลิตสินค้าเกษตรไทยเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต Biochemical หรอืไม่ 

Product
ความต้องการใช้

ปี 2028
(ล้านบาท)

ผลผลิตสินค้าเกษตร
ท่ีใช้ 

(ล้านตัน)

ประเภทสินค้าเกษตร
ท่ีใช้เป็นวตัถุดิบ

สัดส่วนการใช้ต่อ
ผลผลิตท้ังหมด

สารสกัดจากยีสต์ 34,372 2.02 3.11%

สารสกัดแอลกอฮอล์จากออ้ย 4,107 0.21 0.32%

สารทดแทนความหวาน 2,883 0.10 อ้อย 0.16%

สารสกัดเบต้ากลเูคนจากมันส าปะหลัง 3,406 0.06 0.19%

เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง 2,519 0.03 0.09%

ไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช 1,519 0.02 มันส าปะหลัง 0.06%

โอลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน 76,717 0.59 ปาล์มน้ามนั 4.26%

ท่ีมา: 1) มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ของไทย เป็นข้อมูลคาดการณ์ในปี 2028 ประมาณการณ์โดยอ้างอิงมูลค่าตลาด Biochemical ของโลก ถ่วงน้าหนักด้วยศักยภาพในการผลิต
วตัถุดิบทางการเกษตรของไทย ได้แก่ น้าตาล มันส าปะหลัง และน้ามันปาล์ม สะท้อนจากมูลค่าผลผลิตวตัถุดิบทางการเกษตร และค านวนโดย Krungthai COMPASS

2) ราคาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ อ้างอิง Asianbioplex ,Oleoline
3) อัตราการแปลงสภาพ (Conversion Rate) อ้างอิง FAO และ Researchgate
4) ผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีใช้ ค านวณปรมิาณผลผลิตมันส าปะหลังเฉล่ียต่อปีท่ี 31.6 ล้านตันหัวมันสด ผลผลิตอ้อยเฉล่ียท่ี 65 ล้านตันอ้อย และผลผลิตปาล์มน้ามันเฉล่ียท่ี 

13.8 ล้านตัน อ้างอิงส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วตัถดิุบสินค้าเกษตรท่ีใช้ในการผลิต Biochemical ไม่เกิน 5% ของผลผลิตรวมของสินค้าแต่ละชนิด



Section

2

ท ำไม
ไทยจึงควรมุ่ง

Biochemical
Technology



12

ท าไมไทยจงึควรมุ่ง Biochemical Technology
(1) พฤติกรรมผู้บรโิภคยุคใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากขึน้

ผลส ารวจการตัดสินใจซื้ออาหาร
หรอืผลิตภัณฑ์ของผู้บรโิภค

ผลส ารวจความต้องการบรโิภคอาหาร
หรอืผลิตภัณฑ์

ท่ีมา: The International Food Information Council (IFIC)

ของผู้บรโิภค
ตัดสินใจซ้ืออาหารหรอืผลิตภัณฑ์
ท่ีผลิตด้วยวตัถุดิบจากธรรมชาติ

เพราะส่งผลดีต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

ของผู้บรโิภค
ให้ความส าคัญกับอาหารและผลิตภัณฑ์

ท่ีตอบโจทย์ด้านส่ิงแวดล้อม
รวมท้ังมีความยินดีท่ีจะจา่ยเพ่ิมขึ้น

12

69%77%
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ท าไมไทยจงึควรมุ่ง Biochemical Technology

(2) ช่วยยกระดับการสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 18-188 เท่า

ขั้นต้น (2-4 เท่า) ขั้นกลาง(6-15 เท่า) ขัน้สูง (18-188 เท่า)
สารทดแทนความหวาน

สารสกัดจากยีสต์

สารสกัดแอลกอฮอล์จากอ้อย

สารสกัดเบต้ากลูเคน
จากมันส าปะหลัง

Biodegradeable 
Polymers 

Phytase Enzyme 

อ้อย

มันส าปะหลัง

ปาล์มน้ามัน

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

มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น

ที่มา: 1) ราคาวตัถุดิบมันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ามัน อ้างอิง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2) ราคาผลิตภัณฑ์ Biochemical ท่ีสรา้งมูลค่าเพ่ิมสูง อ้างอิง Asianbioplex ,Oleoline 
3) อัตราการแปลงสภาพ (Conversion Rate) อ้างอิง FAO และ Researchgate 
4) มูลค่าเพ่ิม (เท่า) ค านวณราคาผลิตภัณฑ์ Biochemical ท่ีสรา้งมูลค่าเพ่ิมสูง เทียบกับราคาวตัถุดิบถ่วงด้วยอัตราการแปลงสภาพ (conversion rate) เชน่ เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง (Phytase enzyme) ท่ี

ผลิตจากมันส าปะหลังมี Conversion Rate ท่ี 30% หมายความวา่ มันส าปะหลัง 1 กิโลกรมั น ามาผลิตเปน็เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง (Phytase enzyme)ได้ 0.3 กิโลกรมั โดยมีราคาขายที่ 240 บาทต่อกิโลกรมั 
ดังนั้น หากน ามันส าปะหลัง 1 กิโลกรมัมาผลิตเปน็เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง (Phytase enzyme)จะมีมูลคา่เพ่ิม = (293*0.3)/2.06 = 43 เท่า
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ท าไมไทยจงึควรมุ่ง Biochemical Technology
ตัวอย่างการสรา้งมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ท่ีมา: 1) ราคาวตัถุดิบมันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ามัน อ้างอิง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2) ราคาผลิตภัณฑ์ Biochemical ท่ีสรา้งมูลค่าเพ่ิมสูง อ้างอิง Asianbioplex ,Oleoline 
3) อัตราการแปลงสภาพ (Conversion Rate) อ้างอิง FAO และ Researchgate 
4) มูลค่าเพ่ิม (เท่า) ค านวณราคาผลิตภัณฑ์ Biochemical ท่ีสรา้งมูลค่าเพ่ิมสูง เทียบกับราคาวตัถุดิบถ่วงด้วยอัตราการแปลงสภาพ (conversion rate) เช่น เอนไซม์

ไฟเตตจากมันส าปะหลัง (Phytase enzyme) ท่ีผลิตจากมันส าปะหลังมี Conversion Rate ท่ี 30% หมายความวา่ มันส าปะหลัง 1 กิโลกรมั น ามาผลิตเป็นเอนไซม์ไฟเตต
จากมันส าปะหลัง (Phytase enzyme)ได้ 0.3 กิโลกรมั โดยมีราคาขายท่ี 240 บาทต่อกิโลกรมั ดังน้ัน หากน ามันส าปะหลัง 1 กิโลกรมัมาผลิตเป็นเอนไซม์ไฟเตตจาก
มันส าปะหลัง (Phytase enzyme)จะมีมูลค่าเพ่ิม = (293*0.3)/2.06 = 43 เท่า

มูลค่าเพ่ิมต่า ราคา 
(บาท/กก.)

มูลค่าเพ่ิมสูง ราคา
(บาท/กก.)

Conversion 
Rate
(%)

มูลค่าเพ่ิม 
(เท่า)

มนัส 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

ปาล์มน้ามนั 6.9 โอลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน 
(Oleochemical)

190 70 19
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ท าไมไทยจงึควรมุ่ง Biochemical Technology
(3) ตลาด Biochemical ยังโตได้อกีมาก

สินค้า ประเภทวตัถุดิบ 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)

ปาล์มน้ามัน 30,650 52,040 7.9%

ไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช 
(Biodegradeble Polymers)

มันส าปะหลัง 1,623 3,980 13.7%

Total 42,953 78,830 9.1%

ท่ีมา: มูลค่าตลาดสารสกัดจากยีสต์ (Yeast Extract) อ้างอิง Grand View Research,2021 มูลค่าตลาดสารสกัดแอลกอฮอล์จากอ้อย (Furfuryl Alcohol) อ้างอิง 
Perry Hope Industry Reports,2022 มูลค่าตลาดสารสกัดเบต้ากลูเคนจากมันส าปะหลัง (Beta Glucan) ,สารทดแทนความหวาน(Sweet Substitute)และ
เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง (Phytase enzyme) อ้างอิง Marketwatch 2022 มูลค่าตลาด โอลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน (Oleochemical) อ้างอิง Fortune 
Business Insights,2022 และมูลค่าตลาดไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช (Biodegradeble Polymers) อ้างอิง Research and Markets,2022

มูลค่าตลาด Biochemical ของโลก 
ในป ี2028 จะขยับสูงขึ้นไปแตะท่ี

78,830
ล้าน USD
หรอื

กวา่ 2 ล้านล้านบาท 

คิดเปน็อัตราเติบโตเฉล่ียปลีะ

9.1%
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ท าไมไทยจงึควรมุ่ง Biochemical Technology
(3) ตลาด Biochemical ยังโตได้อกีมาก (ต่อ)

ผลผลิตขัน้ปลาย
ประเภท
วตัถดิุบ

มูลค่าตลาดป ี2021 
(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)

มูลค่าตลาดป ี2028 
(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)

CAGR%

สารสกัดจากยีสต์

สารสกัดแอลกอฮอล์จากอ้อย 

สารทดแทนความหวาน

อ้อย 394 1,066 15.3%

สารสกัดแอลกอฮอล์จากมันส าปะหลัง 

สารทดแทนความหวานจากมัน
ส าปะหลัง 

สารสกัดเบต้ากลูเคนจากมันส าปะหลัง 

เอนไซม์ไฟเตตจากมันส าปะหลัง 

ไหมเย็บแผลแบบละลายได้จากพืช

มันส าปะหลัง 237 400 7.8%

โอลิโอเคมิคัลจากปาล์มน้ามัน ปาล์มน้ามัน 854 2,304 15.2%

Total 1,485 3,769 14.2%

มูลค่าตลาด Biochemical ของไทย 
ในป ี2028 จะขยับสูงขึ้นไปแตะท่ี

3,769
ล้าน USD

หรอื

กวา่ 120,000 ล้านบาท 

คิดเปน็อัตราเติบโตเฉล่ียปลีะ

14.2%

ท่ีมา: มูลค่าตลาด Biochemical ของไทย ประมาณการณ์โดยอ้างอิงมูลค่าตลาด Biochemical ของโลก ถ่วงน้าหนักด้วยศักยภาพในการผลิตวตัถุดิบทางการเกษตร
ของไทย ได้แก่ น้าตาล มันส าปะหลัง และน้ามันปาล์ม สะท้อนจากมูลค่าผลผลิตวตัถุดิบทางการเกษตร และค านวนโดย Krungthai COMPASS 
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ท าไมไทยจงึควรมุ่ง Biochemical Technology

(4) ภาครฐัให้การสนับสนุนขบัเคล่ือนการลงทนุอย่างจรงิจงั

ประเภทกิจการ
จ านวนปท่ีีได้รบั
ยกเวน้ภาษีเงนิได้

นิติบุคคล

ยกเวน้อากรน าเข้า
เครื่องจกัร

ยกเวน้อากรของ
น าเข้าเพ่ือวจิยั

กิจการผลิตสารสกัดจากวตัถุดิบทางธรรมชาติท่ีใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงหรอืการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวตัถุดิบทางธรรมชาติ
ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีต่อเน่ืองในโครงการเดียวกัน

8 ปี

กิจการผลิตสารสกัดจากวตัถุดิบทางธรรมชาติหรอืการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวตัถุดิบทางธรรมชาติท่ีต่อเน่ืองใน
โครงการเดียวกัน

5 ปี

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวตัถุดิบทางธรรมชาติท่ีไม่มี
การผลิตสารสกัดจากวตัถุดิบทางธรรมชาติ 3 ปี

กิจการวจิยัและพัฒนา และ/หรอือตุสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
หรอืการปรบัปรุงพันธุ์พืช สัตว ์จลิุนทรยี์ ท่ีใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 8 ปี

กิจการวจิยัและพัฒนา และ/หรอือตุสาหกรรมการผลิตสาร
เวชภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 8 ปี

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 2021



Section

3

ผู้ประกอบกำรกลุ่มไหน
ควรต่อยอดธุรกิจ

ไปสู่ตลาด Biochemical?
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ธุรกิจหรอืกลุ่มสินค้าไหนท่ีผู้ประกอบการสามารถต่อยอดได้บ้าง?

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงจากกรมทะเบยีนธุรกิจการค้า, Euromonitor 2020

มูลค่าตลาดรวม
(ล้านบาท)

จ านวนราย

แป้งมันส าปะหลัง 126,000 112

โรงงานน้าตาล 128,700 41

โรงกล่ันน้ามันปาล์ม 35,000 20

รวม 289,700 173

ผู้ประกอบการในกลุ่มโรงงานแปง้มัน
ส าปะหลัง โรงงานน้าตาล และโรงกล่ัน
น้ามันปาล์ม มีศักยภาพในการต่อยอด

ไปสู่ Biochemical ได้ 

ซึ่งปจัจบุนัมมูีลค่าตลาดรวมกวา่ 280,000 
ล้านบาท เปน็กลุ่มท่ีสามารถต่อยอด

ผลิตภัณฑ์เดิมแต่เพ่ิมมูลค่า และบรษัิท
เหล่านี้มปีระสบการณ์และวตัถุดิบรองรบัอยู่
แล้ว การต่อยอดไปสู่ตลาด Biochemical 

จงึไมใ่ชเ่รื่องยาก

มูลค่าตลาดของธุรกิจและจ านวนผู้ประกอบการท่ีมี Potential
ในการท าตลาด Biochemical
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Key Success ของผู้ประกอบการในตลาด Biochemical Technology

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็
ในตลาด 

Biochemical Technology

ผู้ประกอบการต้องมีแหล่งวตัถุดิบท่ีเพียงพอ
เพราะต้นทุนหลักของธุรกิจน้ี มาจากวตัถุดิบเป็นหลัก 

รว่มมือกันท้ัง Ecosystem
เพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

วจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
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ผู้ประกอบการต้องรูจ้กัใครบ้าง?

หน่วยงานวจิยั
และให้ค าปรกึษาของภาครฐั
ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)

ศูนย์พันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (Biotec)

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

สถาบันพลาสติก

ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชีววทิยาศาสตร ์
(องค์การมหาชน)

สถาบันนวตักรรมแห่งชาติ

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

21

หน่วยงานทดสอบ
และรบัรองผลิตภัณฑ์
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย

สถาบัน DIN CERTCO 
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สรุป

Krungthai COMPASS มองว่า ในระยะเวลา 3-6 ปีข้างหน้า ตลาดผลิตภัณฑ์ Biochemical 
ในไทยจะเติบโตอย่างรวดเรว็ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 3,769 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอื
กว่า 120,000 ล้านบาท ในปี 2028 หรือเติบโตเฉล่ียกว่า 14% ต่อปี ตามเทรนด์พฤติกรรม
ผู้บรโิภคยุคใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน อีกท้ังช่วยยกระดับการสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตรและลดการพ่ึงพาการน าเข้า  ซึ่งไทยมีแหล่งวัตถุดิบเพียงพอรองรับการ

เติบโตดังกล่าว ขณะท่ีภาครฐัให้การสนับสนุนขบัเคล่ือนการลงทุนอย่างแขง็แกรง่ อย่างไรก็ดี 
จากการท่ีผลิตภัณฑ์ Biochemical ใช้วตัถุดิบสินค้าเกษตรเป็นหลัก 

ดังน้ัน ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพหรอืเข้าสู่ตลาดได้ไม่ยาก คือ กลุ่มผู้ประกอบการท่ีมี
ประสบการณ์และวตัถุดิบรองรบัอยู่แล้ว เช่น โรงงานแป้งมันส าปะหลัง โรงงานน้าตาล และ
โรงกล่ันน้ามันปาล์ม นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีจะท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต Biochemical
ได้ คือ ภาครฐัจ าเป็นจะต้องมีบทบาทส าคัญในการเป็นแกนหลักในการส่งเสรมิและสนับสนุน

ให้เกิดการลงทุน อกีท้ังการวจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Biochemical ให้เกิดขึ้นในไทย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการไทยท่ีอยู่ในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรอยู่แล้ว รวมท้ังการสรา้งความรว่มมือกัน
ท้ัง Ecosystem ไม่วา่จะด้านหน่วยงานวจิยัและให้ค าปรกึษาของภาครฐัหรอืสถาบันการศึกษา
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือให้ Biochemical ถูกน าไปใช้ให้หลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการ
ด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 
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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. 

Disclosures 




