
Bio-Based Economy  
โอกาสและแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินค้าเกษตรของไทย 

 
1. Bio-based Economy 
 
“Bio-based Economy” คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนที่มุ่งเน้นการใช้ผลผลิต/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
เป็นหลักแทนการใช้ผลผลิต/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากน้ ามันปิโตรเลียมหรือฟอสซิล (Plants not Petroleum)  
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ทั้งนี้ Bio-based Economy มุ่งเน้นเรื่องการ (1) ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในด้านใหม่ๆ (promoting new 
uses for agricultural commodities) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (2) เสริมสร้างประสิทธิภาพทางการผลิตและศักยภาพของ
ภาคเกษตรกรรม (increasing productivity and scope of the agricultural sector) และ (3) ก่อตั้งอุตสาหกรรม
ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง และขยายโอกาสในการจ้างงาน (generating new industries and occupational opportunities) 
 
2. Bio-based Products  
 
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้จ ากัดความค าว่า “Bio-based Products” เป็น ผลิตภัณฑ์ทั้งในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมที่มีส่วนประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้มาจากพืช (plants) วัสดุทางการเกษตรที่สามารถทดแทนได้ 
(renewable agricultural materials) สารอินทรียธ์รรมชาติจากแหล่งน้ า (aquatic biomass) และวัสดุป่าไม้ 
(forestry materials) ที่เป็นทางเลือกแทนการใช้ส่วนประกอบเดิมที่ได้มาจากน้ ามันหรือฟอสซิล (petroleum 
derived products) ซ่ึงไม่ครอบคลุมสินค้าอาหาร (food) อาหารสัตว์ (feed) และพลังงานเชื้อเพลิง (fuel) และไม่ได้
หมายถึงผลผลิตที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ สินค้า Bio-based สามารถแบ่งออกตามประเภทการใช้งาน 
(functional area) ดังนี้  

 กาว (Adhesives) 
 วัสดุก่อสร้างและวัสดุคอมโพสิต (Construction 

materials and composites) 
 เส้นใย กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ (Fibers, paper, 

and packaging) 
 สารเพ่ิมประสิทธิภาพ (Fuel additives)  
 วัสดุงานบ้านและสวน และปุ๋ย (Landscaping 

materials, compost, and fertilizer)    

 สารหล่อลื่น (Lubricants and functional 
fluids) 

 พลาสติก (Plastics) 
 สีและสารเคลือบผิวสี (Paint and coatings) 
 สารท าความสะอาด (Solvents and cleaners) 
 ผลิตภัณฑ์ดูดซับ (Sorbent) 
 หมึกพิมพ์ที่สกัดจากพืชและผัก (Plant and 

vegetable ink) 
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ตัวอย่างสินค้า Bio-Based ประเภทสินค้าอุปโภค (Consumer-Related Products) ได้แก่ 
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3. ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) 
 

 Governmental Drivers 
 
ในกรณีของสหรัฐฯ ปัจจัยหลักที่เป็นส่วนส าคัญต่อการเจริญเติบโตและความส าเร็จในการก้าวไปสู่การเป็น Bio-
based Economy มาจากการผลักดันของภาครัฐในลักษณะของการบังคับใช้กฎหมาย (federal mandate) 
ได้แก่กฎหมาย The Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (Farm Bill) ซึ่งมีข้อก าหนดที่
ส าคัญ ดังนี้  

 
- Procurement Preference Program 

 จัดตั้งโครงการ “BioPreferred Program” ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ (USDA) โดยโครงการ BioPreferred Program เป็นโครงการจัดซื้อพิเศษส าหรับสินค้า 
Bio-based ที่บังคับให้หน่วยงานของภาครัฐต้องจัดซื้อสินค้าที่ USDA รับรองว่าเป็นสินค้า Bio-
based และมีสัดส่วน Bio-based content มากที่สุดในกรณีที่การจัดซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 
เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ  
 

- Voluntary Labeling Initiative 
 จัดตั้งโครงการ “USDA Certified Biobased Product” ซึ่งเป็น

ฉลากรับรองคุณภาพสินค้าโดยสมัครใจ โดยมี USDA เป็นหน่วยงาน
รับรอง โดยสินค้าที่สามารถใช้ฉลาก USDA Certified Biobased 
Product จะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก USDA ว่ามี
มาตรฐานและสัดส่วน Bio-based ขั้นต่ าตามที่ USDA ก าหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าทั้งหมด 97 
รายการ (product categories) 
 

ทั้งนี้ โครงการ BioPreferred Program และ USDA Certified Biobased Product ได้รับการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและขยายขอบเขตเพ่ิมเติมภายใต้การต่ออายุกฎหมาย Farm Bill 2008 และ Farm Bill 2014    

 
นอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้ว ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญอีกอย่างของ
ภาครัฐ คือ การก าหนดนโยบายที่สนับสนุนและเอ้ือต่อการพัฒนา Bio-
Based Economy โดยในปี 2555 ประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศ 
National Bioeconomy Blueprint ซึ่งเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ 
(guidelines) ที่หน่วยงานภาครัฐควรด าเนินการเพ่ือผลักดันการเจริญเติบโต
ของ Bio-based Economy โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เร่งด่วน (strategic 
imperatives) ดังนี้ 

 
1. สนับสนุนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่จะเป็นพ้ืนฐานใน

อนาคตส าหรับ Bio-based Economy 
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2. อ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านนวัตกรรม Bioinventions จากขั้นตอนการวิจัยสู่การตลาดเชิง
พาณิชย์ 

3. พัฒนาและปฏิรูปกฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรค เพ่ิมความรวดเร็ว และเพ่ิมความชัดเจนในข้อก าหนดและ
กระบวนการด้านกฎระเบียบ 

4. ปรับปรุงโครงการฝึกอบรม โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร
(Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) เพ่ือสร้างบุคลากรด้านให้เพียงพอกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานที่จะเพ่ิมข้ึน 

5. แสวงหาและสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงความร่วมมือกับ
คู่แข่งในลักษณะ pre-competitive collaboration โดยการรวมองค์ประกอบด้านทรัพยากร ความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาต่อจากความส าเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมา  

 
เป้าหมายในการก าหนดนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย 

 
- หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ มีรายจ่ายเพ่ือการจัดซื้อสินค้าและบริการมูลค่ากว่า 400 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ต่อปี  ซึ่งการจัดตั้งโครงการจัดซื้อในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green purchasing 
program) จะช่วยสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของสหรัฐฯ ที่ต้องการลดการพ่ึงพาสินค้าที่มาจากน้ ามัน
หรือฟอสซิล (fossil energy-based products) 

- การจัดซื้อสินค้า Bio-based จากภาครัฐจะช่วย (1) ขยายความต้องการส าหรับสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ เพ่ือ
น าไปผลิตสินค้า Bio-based และ (2) เสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคชนบทของสหรัฐฯ โดย
การสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ 
 

 
 Industry Drivers 

 
นอกจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบแล้ว ธุรกิจจ านวนมากได้เริ่มหันมาให้ความส าคัญกับเรื่อง Bio-based 
Economy ซึ่งส่วนหนึ่งมากจากการผลักดันของการรวมกลุ่มองค์กรและความร่วมมือภาคเอกชน (private and 
institutional pressure) และอีกส่วนหนึ่งมาจากคุณค่า (perceived value) ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
การตลาดแบบ green marketing ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantage)  
 
การก่อตั้งสมาคม The Sustainability Consortium (TSC) เป็นการเน้นย้ าถึงเจตนารมณ์ดังกล่าว สมาคม 
TSC น าโดยบริษัท Walmart มีสมาชิกกว่า 150 ราย จากบริษัทชั้นน าจากหลากหลายสาขาธุรกิจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้อ านาจการซื้อรวม (combined purchasing power) ในการผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้า 
(supplier) ตลอดห่วงโซ่อุปทานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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นอกจากนี้ ยังมีสมาคม Sustainable Apparel Coalition 
(SAC) ซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
สมาคม TSC แต่ครอบคลุมธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า เท่านั้น  
 
ความพยายามของทั้งสมาคม TSC และ SAC ได้มีส่วนช่วยในการ
ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ จากการใช้ผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือผลิตสินค้า Bio-based 
 

- ในปี 2553 บริษัท Coca-Cola ประสบผลส าเร็จใน
การพัฒนาขวดพลาสติกประเภท Bio-based PET 
Bottle และน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์จ านวนกว่า 15 
พันล้านขวดใน 25 ประเทศ ทั่วโลก โดยบริษัทฯ ได้
ตั้งเป้าหมายที่จะใช้วัสดุ PET Resin ที่สามารถน า
กลับมาใช้ได้อีก (renewable) หรือวัสดุจากพืช 
(plant-based material) ในการผลิตขวดพลาสติก
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายในปี 2563   

 
- ในปีเดียวกัน บริษัท Ford ได้ทดลองใช้วัสดุถั่ว

เหลืองมาผลิตเป็นเบาะรถยนต์ (soy seat) และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรถยนต์ที่เป็นโฟมในจ านวน
กว่าหนึ่งล้านคัน  

 
- ในปี 2555 บริษัท Nike บริษัท Procter & 

Gamble บริษัท Coca-Cola บริษัท Heinz และ
บริษัท Ford ได้ร่วมมือกันในลักษณะ pre-
competitive collaboration เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาสินค้า Bio-based  

 
- ในปี 2557 บริษัท Procter & Gamble ได้ก าหนด

เป้ าหมายที่ จะลดการใช้ วั สดุที่ มาจากน้ ามัน
ปิโตรเลียม (petroleum-based raw materials) 
ลงร้อยละ 25 ภายในปี 2563 และทดแทนด้วยวัสดุ
ธรรมชาติที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ (renewable 
materials) ในสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ    
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 Consumer Drivers 
ในปี 2556 บริษัท Van Winkle ได้ท าการศึกษาเชิงส ารวจเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้า Bio-based ซึ่ง
ผลจากการส ารวจครั้งนั้น พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงมีความสับสนและมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สินค้า Bio-based เนื่องจากขาดข้อมูลที่ดีและไม่มีการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ายราคาเพิ่มอีกร้อยละ 10 ส าหรับสินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติแม้จะรู้สึกว่าคุณภาพ
ของสินค้า Bio-based อาจไม่เที่ยบเท่ากับสินค้า Petroleum-based ก็ตาม ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า คุณภาพ
ไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า Bio-based ส าหรับผู้บริโภค   

 
4. โอกาสและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าเกษตรของไทย  
 
ภาคการเกษตรเป็นแกนหลัก (core) ส าหรับการก้าวไปสู่ Bio-based Economy ดังนั้น ประเทศไทยจึงน่าจะมีศักยภาพ
ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม Bio-based ได้เป็นอย่างดี ด้วยปัจจัย ดังนี้ 
 

 ไทยมีจุดแข็งในการเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สามารถเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (quality 
raw materials) และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง (reliability of supply) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่ใช้
ในการผลิตสินค้า Bio-based เช่น Bioplastics และ Biochemicals/Organic chemicals 

 
 ไทยมคีวามพร้อมและครบวงจรด้านห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่การผลิตทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมต้นน้ าด้าน

วัตถุดิบตลอดจนอุตสาหกรรมปลายน้ าที่ เป็น อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ที่สามารถรองรับการผลิต  
(supporting industry clusters) และตลาดผู้ใช้หลัก  (primary markets) เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป 
(fabricators) ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ ก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  

 
ดังนั้น ประเด็นท้าทายส าหรับไทยจึงเป็นในเรื่องของความสามารถในการที่จะดึงดูดและผลักดันการลงทุนใน
อุตสาหกรรมวัตถุดิบตั้งต้น อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมปลายน้ า (downstream industries) ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างโอกาสทางการค้าให้ไทยได้ต่อไป        
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