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สภาพทั่วไปของปญหา

• ประเทศไทยเผชิญกับดักรายไดปานกลาง

– “ติดหลม” อยูในสภาพรายไดปานกลาง โดยไมมีแนวโนมที่จะ
กาวไปสูประเทศที่มีรายไดสูง

– สัญญาณมาจาก การชะลอตัวของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการหดตัวของการสงออก

• สงผลกระทบตอการพฒันาประเทศ

–  ศักยภาพในการแขงขนัของประเทศ 

–  ความเหลื่อมล้ําทางรายได
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ปญหา และความทาทาย



ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
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ข้อมูลจาก สศช. (2559)



ความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย
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ที่มา : Oxfam, 2559 



ผลกระทบของปญหา
• GDP ภาคเกษตร / อุตสาหกรรม/ การคา ลดลง

• ภาคเกษตรพืชเศรษฐกิจ มีปญหาตอเนื่อง

– ปญหาโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต : การขาดแคลนแหลงน้ําชลประทาน ขาดการพัฒนาดินอยางเปนระบบ 
เสนทางการขนสง

– ปญหาปจจัยการผลิต : เกษตรกรขาดความรูและประสบการณ ที่ดิน ขาดศักยภาพในการใหผลผลิต เงินทุน และ
เครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณในการปลูก

– ขาดขอมูล องคความรู การเขาถึง ของเกษตรกร

– ปญหาสภาพแวดลอม : โรค แมลง ศัตรูพืช

– ปญหาการเก็บเกี่ยวและขนสง

– ปญหาปริมาณ ราคาและมูลคาเพ่ิม มีอัตราขยายตัวท่ีชะลอลงตอเนื่อง
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แนวทาง

• THAILAND 4.0 : ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value–Based 
Economy” 

• อุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคต (New Engine of Growth)

– อุตสาหกรรมเชื้อเพลงิชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย
และสุขภาพ

• อุตสาหกรรมเหลานี้จําเปนตองปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งเปนเศรษฐกิจ
กระแสใหม จะเปนพลังขับเคลื่อนใหประเทศไทยพนจากการเปนประเทศ 
“รับจางผลิตสินคา” มาเปนประเทศที่ใช “การพัฒนา นวัตกรรม” 
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เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

• ใชทรัพยากรชีวภาพของประเทศอยางยั่งยืน

• ผสมผสานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับภูมิ
ปญญา

• สรางรายไดในทุกหวงโซการผลิต

• พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน
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สถานภาพอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย

ที่มา : สถาบันพลาสติก
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การคาดการณปญหาของประเทศในอนาคต

“โลกไดเขาสู กระแสอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ไดมีความพยายามในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพขึ้น โดยนําวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูปใหเกิด
มูลคาเพิ่ม ลดปญหาสิ่งแวดลอม และสรางความยั่งยืน” 9



ป  2555 ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ไดประกาศ (National Bioeconomy
Blueprint) ของประเทศซึ่งมี วิสัยทัศนคือ “เศรษฐกิจชีวภาพจะทําใหชาว
อเมริกันมีอายุยืนยาวขึ้นมีสุขภาพดีลดการพึ่งพาปโตรเลียม แกไขปญหาดาน
สิ่งแวดลอมปฏิรูปกระบวนการผลิตเพิ่มผลิตภาพและสรางความเขมแข็งใหกับ
ภาคการเกษตร”

สหภาพยุโรปไดประกาศแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ในปพ.ศ.2555 
เชนกันโดยชี้วาการเติบโตของเศรษฐกิจ จะเกิดจากภาคการผลิตขั้นตนที่ยั่งยืน
กระบวนการผลิตอาหารอุตสาหกรรมบนฐานเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ (biorefinery) 
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ศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

Biodiversity

Bio-based 
feedstock

อุตสาหกรรมพื้นฐาน
ที่รองรับพรอม

เปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมตลอด 

value chain

Bio Energy

ความพรอม
ปรับปรุงพันธุ 
เพิ่มผลผลิต
การเกษตร
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Potential Demand

ที่มา : บ. มิตรผล
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13
Smart farming



ที่มา : สนง. ออยและน้ําตาล
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การปลูกพืชทดแทน

ที่มา : บ. มิตรผล
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ภาคอีสานตอนบน 
ขอมูล Agri Map 

ที�มา : กษ.

ภาคอีสานตอนล่าง 

พื้นที่ศักยภาพปลูกออย
ทดแทนขาว
จากเปาหมาย 6.7 ลานไร

• ประมาณ 3.9 ไร
จากภาคอีสาน เชน 
จ. ขอนแกน /จ.ชัยภูมิ
 เและภาคเหนือ

• อีก 2.8 ลานไร
ตองมาจากการสงเสริม
ใหเปลี่ยนการปลูก
เชน มันสําปะหลัง และ
ขาวโพด
มาปลูกออย



New S-Curve สู Bioeconomy
สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตผลทางการเกษตร

ที่มา : บ.มิตรผล 17



มูลคาเพิ่มของการแปรรูปผลิตภัณฑจากออย
ไปเปน Bio-based Product

2X 4X 5X 7X 1,000++X

เชื้อเพลงิชวีภาพ 
เชน เอทานอล

เคมีชีวภาพ 
เชน กรดแลคติก

อาหารสัตว  อาหารสัตว  
เชน ไลซีน

พลาสติกชีวภาพ เชน PLA
สารใหความหวาน เชน ไซลีทอล

ยาชีวภาพ

ที่มา : สถาบันพลาสติก 18



การวิเคราะห Value Chain ของออย

การผลิต

การแปรรูป

การขาย/ตลาด

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

ดาน
การเกษตร

ดาน 
R&D / 

TT

ดาน
กฎหมาย

ดาน
การตลาด
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ตนน้ํา: การผลิต

• ทําเกษตรสมัยใหม โดยจัดทํา Zoning เกษตรแปลงใหญ

• การเขาถึงขอมูล ความรูเกษตรกร - Agri Map 

• ใชรูปแบบ precision Farming เพื่อเพิ่มผลผลิตตนนํ้า

• สงเสริมปลูก พืชทดแทนปลูกในพ้ืนที่ไมเหมาะสม

• ผลักดันพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพบริเวณภาคอีสานและภาคเหนือใน
การปลูกออยใหเปน เขตเศรษฐกิจพิเศษการเกษตร ไดรับ BOI 
เทียบเทากับ EEC 

• ทบทวน ผังเมืองใหม ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ

• บริหารและพัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน โดยใช
ประโยชนจาก Agri Map และสงเสริมชลประทานรูปแบบ  
บอน้ําประจําไรนา รวมถึงเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน

• วิจัย พัฒนาดานเกษตร พันธุพืช โรคพืช

ดานการเกษตร

การปลูก
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*จัดทํา แปลงสาธิต Success Case เปนตัวอยางความสําเร็จ ดานรายไดจากการปลูกออย
  และชักจูงใหเปลี่ยนมาปลูกออย แทนขาว /มันสําปะหลัง/ขาวโพด*



สรุป

• แกปญหากับดักรายไดปานกลาง
– เพิ่มมูลคาพชืเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปที่มีอยูเดิมใหมีมากขึ้น มี

มูลคาตอเศรษฐกิจมากขึ้น เกิดเปนรูปธรรมชัดเจน

– ลดการนําเขา เชน พลังงาน /เม็ดพลาสติก

– เพิ่มการสงออกสินคาที่มีมูลคาสงู

• เพิ่มศักยภาพการแขงขนัของประเทศ
• สรางรายไดเกษตรกรมากขึน้ นําไปสูการลดความเหลื่อมล้ํา
• เกิด Inclusive Growth สรางการมีสวนรวม / ยั่งยืน /   

เปนมิตรสิ่งแวดลอม 21



สรุปในภาพรวม

Bio-Base 
Product

Service 
Base

Creative 
Economy

ปญหาการพัฒนาประเทศ
ในอดีตที่ผานมา

ติดกับดัก
3 ประการ

โอกาสดานบวก

กระแสโลกใหม

โอกาสดานบวก
ความทาทายจาก
กระแสโลกใหม

Bioeconomy

 พืชเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ

 พืชเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ

ผลิตภัณฑแปรรูป
Value added

ผลิตภัณฑแปรรูป
Value added

Thailand 4.0

กํา
หน

ดเ
ปา

หม
าย

หล
ัก 

เป
าห

มา
ยร

อง
 แ

ละ
แน

วท
าง

ดํา
เน

ินก
าร

บรรลุตามเปาหมาย

ดาน
การเกษตร

ดาน 

R&D / 
TT

ดาน

กฎหมาย

ดาน
การตลาด
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Smart farming



Credited Photo : บ. มติรผล
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