กรุงเทพธุรกิจ

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562

บทน�า-บทวิเคราะห์
2

ktplt@nationgroup.com
°√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘®

❚

บทบรรณาธิการ

°√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘®

❚

‘สงกรานต์’ เถลิงศกใหม่
ด้วยความไม่ประมาท

Big Data
Analysis

1 ใน 5 ประชากรโลกเสียชีวิตเพราะกิน

การศึกษาครัง้ ล่าสุดเกีย่ วกับแนวโน้ม
การบริโภคอาหารทัว่ โลก ซึง่ ตีพมิ พ์ในวารสาร
แลนเซต จากการส�ารวจใน 195 ประเทศ
บ่งชี้ว่า ผู้คนรับประทานอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์มากเกินไป ทัง้ ยังบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณน้อย
จนน่าเป็นห่วง เช่น โดยเฉลี่ยคนทั่วโลก
บริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี า�้ ตาลมากกว่า 10 เท่า
ของปริมาณทีค่ วรบริโภคในแต่ละวัน และ
บริโภคโซเดียมเกินกว่าระดับทีป่ ลอดภัย
ถึง 86%
ผลศึกษาระบุวา่ ประชากรโลกประมาณ
1 ใน 5 เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
การกินอาหารทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ และเตือนว่า
การบริโภคน�้าตาล เกลือ และเนื้อสัตว์
มากเกินไปท�าให้คนหลายล้านคนเสียชีวิต
ลงทุกปี
ทีผ่ า่ นมา องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น)
ประเมินว่า ประชากรโลกเกือบ 1,000 ล้านคน
ก�าลังขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ แต่ก็
พบว่าเกือบ 2,000 ล้านคน ได้รบั อาหารมาก
จนเกินความจ�าเป็น
โดยการศึกษาช่วงปี 2543 จนถึงปี 2560
พบว่าคนจ�านวนมากกินอาหารจ�าพวกเมล็ด
ธัญพืชทีไ่ ม่ผา่ นการขัดสี ผลไม้ ถัว่ เปลือกแข็ง
และเมล็ดพืชต่างๆ น้อยเกินไปในการรักษา
สุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์

สงกรานต์ ปีใหม่ไทย เริม่ เข้าสูจ่ ลุ ศักราชใหม่ไปแล้ว วานนี้
(15 เม.ย.) ซึง่ ถือเป็นวันแรกของปี ตามประเพณีไทยภาคกลาง
จะเรียกว่าเป็น “วันเถลิงศก” ขณะทีภ่ าคเหนือเรียกว่า “วันพญาวัน”
ส่วนภาคใต้เรียกเป็น “วันรับเจ้าเมืองใหม่” สอดคล้องกับค�าว่า
“สงกรานต์” ทีม่ าจากภาษาสันสกฤต แปลว่า “ก้าวขึน้ ย่างขึน้ หรือ
ย้ายขึ้น” เพื่อเข้าสู่ศักราชใหม่นั่นเอง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ยังถูกก�าหนดให้
เป็นทั้งวัน “ผู้สูงอายุแห่งชาติ” (13 เม.ย.) และ “วันครอบครัว”
(14 เม.ย.) สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยให้ “ความส�าคัญ” อย่างสูง
ต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งมีผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในสมาชิก ตาม
ประเพณีไทยลูกหลานจะเดินทางไปยังภูมลิ า� เนาเพือ่ รดน�า้ ด�าหัว
ขอพรจากญาติผใู้ หญ่ ผูอ้ าวุโสทีน่ บั ถือ ซึง่ ถือเป็นประเพณีไทย
อันดีงามทีส่ บื ทอดมายาวนาน อย่างไรก็ตาม ทัง้ สองวันทีก่ า� หนด
ขึ้นเป็นเพียง “วันสัญลักษณ์” ขณะที่การให้ความส�าคัญกับ
สถาบันดังกล่าวเป็นเรื่องที่ลูกหลานต้องปฏิบัติต่อเนื่องใน
ทุกๆ วันของปี
นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ ยังเป็นช่วงของวันหยุดยาว
เพือ่ เฉลิมฉลอง จัดงานรืน่ เริงของคนทัง้ ประเทศ อาจตามมาด้วย
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท�าให้เกิดอาการมึนเมา เป็นหนึ่ง
ในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสายหลัก สายรอง
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดเผยสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทางถนนสะสม
3 วัน (11-13 เม.ย.) พบการเกิดอุบัติเหตุ 1,665 ครั้ง ผู้เสียชีวิต
174 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,728 คน
ในวันนี้ (16 เม.ย.) ยังเป็นอีกหนึง่ วันหยุด ทีผ่ คู้ นจ�านวนมาก
เริ่มเดินทางกลับจากภูมิล�าเนา หรือสถานที่ท่องเที่ยวในต่าง
จังหวัด ท�าให้ยวดยานพาหนะเต็มแน่นบนท้องถนน ซึ่งเป็น
ภาพที่เห็นจนชินตาในทุกๆ ปี โดยเฉพาะบนถนนมิตรภาพ
ซึง่ แนวทางหนึง่ ในการลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนลงได้ ผูข้ บั ขีต่ อ้ ง
เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมต่อการเดินทางในสถานการณ์
ดังกล่าว หรืออาจหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่การจราจรหนาแน่น
ขณะเดียวกัน ต้องปฏิบตั ติ ามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทีส่ า� คัญ
ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ “เมาไม่ขับ”
สงกรานต์ นอกจากจะเป็นการ “เถลิงศกใหม่” ยังหมายถึง
“การเริม่ ต้น” ท�าสิง่ ดีๆ ของผูค้ น เพือ่ น�าความเจริญรุง่ เรืองมาสู่
ชีวิตตนเองและครอบครัว พรที่ญาติผู้ใหญ่อ�านวยให้นั้น ต้อง
พ่วงด้วยการปฏิบตั ติ นทีด่ ี เริม่ ต้นด้วยการ “ครองสติ” ในการเดิน
ทางกลับมาด�าเนินภาระการงาน ไม่มใี ครอยากเห็นการ “สูญเสีย”
ชีวิต และบาดเจ็บจาก “ความประมาท” ของผู้ขับขี่เพียงชั่ววูบ
ซึ่งอาจเปลี่ยนชีวิต ครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือชีวิต
ของผู้ก่อเหตุไปตลอดอย่างไม่ให้อภัยตัวเอง มาร่วมกันหยุด
เหตุการณ์ดังกล่าวเสียตั้งแต่วันนี้ “ตั้งสติก่อนสตาร์ท” เพื่อลด
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ต้อนรับปีใหม่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จั ด ท� า “สมุ ด ปกขาวการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศไทยเพือ่ เศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ
สีเขียว” (BCG in Action) น�าเสนอ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพ (bio-industry)
ซึง่ มุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพทีม่ ี
หลากหลายในประเทศ ได้แก่ พืช
จุลินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งทางการ
เกษตร ล้วนแต่เป็นจุดแข็งทีม่ ผี ลต่อ
การขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0

“

สถานการณ
คงไมเปนไปถึง
ทางตัน จนจัดตั้ง
รัฐบาลแหงชาติ
เชื่อวา
ตั้งรัฐบาลปกติ
ไดแนนอน

“

สมศักดิ์ เทพสุทิน
แกนนำพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ : ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2530 เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พิมพ์ที่ บริษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด
167/5 ม. 4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2338 3333 โทรสาร 0 2338 3947-8
เจ้าของ : บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ากัด 1858/126 ชั้น 30 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
∂ สมัครสมาชิก/ต่ออายุ โทร 02-338-3000 กด 1 ∂ ส�านักงานเนชั่นภาคเหนือ โทร. 0 5327 1831, 0 5327 4467 โทรสาร 0 5328 1110
∂ ส�านักงานเนชั่นภาคอีสาน โทร.0 4332 4241-2, โทรสาร 0 4332 4186 ∂ส�านักงานเนชั่นภาคใต้ โทร.0 7421 0975-9 โทรสาร 0 7421 0039

°√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘® • BCG โมเดลเป็น
รูปแบบการพัฒนาประเทศแนวใหม่ ทีม่ ากกว่า
50 ประเทศทัว่ โลกเลือกเป็นโมเดลการพัฒนา
ประเทศในอนาคต มุง่ บูรณาการการพัฒนา
เศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy) โดยน�าองค์ความรู้มาต่อยอด
จุดแข็งของประเทศคือ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่อุดม
สมบูรณ์ ปรับเปลีย่ นระบบการผลิตไปสูก่ ารใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เพือ่ รักษาความมัน่ คง
ทางวัตถุดิบและสมดุลของสิ่งแวดล้อม
คาดหวังให้ตอบโจทย์การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(SDG) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย
ได้แก่ การผลิตและบริโภคทีย่ งั่ ยืน การรับมือ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การอนุรกั ษ์
ความหลากหลาย ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน ทั้งยังสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเป็นหลักส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กิตพ
ิ งค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน.
กล่าวว่า สาระส�าคัญในสมุดปกขาวฯ มุง่ พัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพครอบคลุม 4 อุตฯ เป้าหมาย
(S-curve) ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงาน
และเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ
และการท่องเที่ยว แต่ละด้านจะมองการ
พัฒนาในลักษณะของพีระมิด แต่ละพีระมิด
จะมีส่วนที่เป็น “ยอดพีระมิด” หมายถึง
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูง มีก�าลัง
ลงทุนในเทคโนโลยีพร้อมรับความเสีย่ ง แม้มี
จ�านวนน้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง และ
จะเป็นก�าลังส�าคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต
ต้องได้รบั การส่งเสริมให้เป็นผูป้ ระกอบการ
นวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise
: IDE) ทีส่ ามารถผลิตสินค้าฟังก์ชนั มูลค่าสูง
ด้วยการปรับปรุงสายพันธุห์ รือวิธเี พาะเลีย้ ง
พืชและสัตว์ให้มสี ารอาหารสูง พัฒนาศักยภาพ
การผลิตสารสกัด องค์ความรู้ด้านโภชน
พันธุศาสตร์

โภชนาการแยเพ��มโอกาสเสียชีว�ตเร็วข�้น
(สัดสวนการเสียชีว�ตของคนทั่วโลกป 2560 แยกรายภูมิภาค)

เอเชียกลาง
ยุโรปตะวันออก
เอเชียตะวันออก
แอฟร�กาตอนเหนือ/ตะวันออกกลาง
ยุโรปตอนกลาง
โอเชียเนีย
ทั่วโลก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอเชียใต
แคร�เบียน
อเมร�กากลาง/ใต
อเมร�กาเหนือ
ละตินอเมร�กาเขตรอน
ยุโรปตะวันตก
เอเชียแปซิฟ�ก
ออสเตรเลีย
ละตินอเมร�กาแถบเทือกเขาแอนดีส
แอฟร�กาซับซาฮารา
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ที่มา : แลนเซต

สมุดปกขาวอุตฯ ชีวภาพ
โมเดลใหม่ขยับ ศก.ประเทศ

เพื่อรองรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
1.ว�จัยและพัฒนาเทคโนฯ
การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เทคโนฯ สวนใหญนำเขา
ระดับขยายขนาด (Pilot
- งานว�จัยสวนใหญใชวัตถุดิบกลุมวัตถุดิบทางการเกษตร และ
เร��มขยับมาใชกลุมของเหลือทางการเกษตร เชน ชานออย กากมัน Plant) เพื่อการขยายผล
- เทคโนฯ Downstream เชน เตร�ยมชีวสาร, การแยกสารของ
งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
จ�ลินทร�ย, การทำใหบร�สุทธิ์ เพ�่อผลิตสารมูลคาสูง เชน เอนไซม
ตลอดจนส่งเสริมการ
แอนติบอดี้ นิวคลีอิกแอซิด เซลลและวัคซีน
วิ จั ย คอมปาวด์ พ ลาสติ ก
2.กำลังคน
ชีวภาพและผู้ประกอบการ
- มีนักว�จัยดานว�ศวกรรมกระบวนทางชีวภาพ (Bioprocess
ขึ้นรูปพลาสติกให้สามารถ
Engineering) 143 คนจากสถาบันการศึกษา 22 แหง
พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก
- นักว�จัยที่เชี่ยวชาญ Bioprocess มี 18 คน ในไบโอเทค, มจธ.,
ชีวภาพชนิดใหม่ๆ ส�าหรับ
มก., มข.และจ�ฬาฯ
- ผูเชี่ยวชาญดานไบโอร�ไฟเนอร� โดยเฉพาะในสวนของ
ตลาดเฉพาะ (Niche
Bioprocess มีนอยกวาประเทศชั้นนำ
Premium Market) พร้อม
3.โครงสรางพ�้นฐาน
กับการสร้างตลาดพลาสติก
- โครงสรางระดับขยายขนาด 12 แหง ใหญสุด 3,000 ลิตร
ชีวภาพในประเทศ
ยังไมไดจ�เอ็มพ�
“โอกาสของอุตสาหกรรม
- คลังเก็บขอมูลจ�ลินทร�ยกวา 80,000 ชนิด อันดับ 1 อาเซียน
ไบโอรี ไ ฟเนอรี ข องไทย
อันดับ 6 ของโลก
เริ่มเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้น
จากการที่ ภ าครั ฐ ให้ ก าร
ผลิตภัณฑมูลคาสูงจากเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนมาตรการต่างๆ อาทิ แผนจัดการ
ขยะพลาสติก ปี 2560-2564 มาตรการ
เวชภัณฑ
ลดหย่อนภาษีส�าหรับผู้ประกอบการที่ซื้อ
บรรจุภณั ฑ์พลาสติกชีวภาพ ตลอดจนมาตรการ
อาหารและอาหารสัตว
พัฒนาอุตฯ ชีวภาพครบวงจร ทีจ่ ะก่อให้เกิด
Biocomplex ในพื้นที่อีอีซีขอนแก่นและ
ไบโอพลาสติกและพอลิเมอร
นครสวรรค์” กิติพงค์ กล่าว
ขณะที่ “ฐานพี ร ะมิ ด ” หมายถึ ง
เคมีภัณฑและเชื้อเพลิง
ผูป้ ระกอบการ เกษตรกรหรือภาคชุมชนที่
พลังงานและความรอน
ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่เกี่ยวข้องกับ

ลดปัจจัยการผลิต และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�า
ส่งเสริมการทดลองเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม
ในแปลงสาธิตเพื่อหารูปแบบการลงทุนที่
คุ้มค่าที่สุด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการพัฒนาตาม
กรอบ BCG Model คือ การขยายตัวของ
เศรษฐกิจชีวภาพจากมูลค่า 3 ล้านล้านบาท
หรือ 21% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(จีดพี )ี ในปี 2559 เพิม่ เป็น 4.3 ล้านล้านบาท
หรือ 25% ของจีดพี ใี นปี 2566 ภายใน 5 ปีแรก
ของการด�าเนินการ
ผู้ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่คือผู้ที่อยู่
ส่วนฐานของพีระมิด แต่ในระยะยาวผลของ
การลงทุนวิจยั และพัฒนาทางเทคโนโลยีจะ
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวในส่วนยอดของ
พีระมิด นอกจากผลกระทบทีเ่ ป็นตัวเลขทาง
เศรษฐกิจแล้ว การพัฒนาตามโมเดลดังกล่าว
ยังส่งผลกระทบต่อการลดก๊าซเรือนกระจก
และการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชสมุนไพรอีกด้วย
นอกจากนี้ เมือ่ ก.พ.2562 คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) มีมติเห็น
ชอบในหลักการให้ออกมาตรการสนับสนุน
การลงทุนด้านคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมชีวภาพ
(ไบโอฮับ) เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีแนวโน้มว่า
จะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์จากการลงทุน
ปกติที่มีการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 8 ปี ซึ่ง
การเพิม่ ระยะเวลาในการลดหย่อนภาษีนนั้
เป็นมาตรการทีส่ ามารถก�าหนดได้ตามกฎหมาย
การส่งเสริมการลงทุนในมาตรา 35
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้สั่งการให้
บีโอไอไปจัดท�ามาตรการเพิม่ เติมในส่วนของ
การเชือ่ มโยงให้เกิดการลงทุนไปยังท้องถิน่
สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคธุรกิจที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงซึง่ เป็นไปตามหลักการของ
การลงทุนทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ห่วงโซ่การ
ผลิต (ซัพพลายเชน) และช่วยสร้างเสริมให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรม และการกระจาย
ความเจริญในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
ทีป่ ระชุมยังเห็นชอบให้กจิ การการผลิต
หรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ ที่มี
จุดประสงค์เพือ่ ปรับเปลีย่ นภาคเกษตรกรรม
ของไทยจากการผลิตแบบดัง้ เดิม เปลีย่ นไป
เป็นเกษตรสมัยใหม่ให้จดั อยูใ่ นกลุม่ กิจการ
ฐานความรู้และอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่
ก�าหนด

การพัฒนาอุตฯ ไบโอร� ไฟเนอร�

สารเคมีจากชีวภาพ

ผลิตภัณฑทางการเกษตร (กากมัน ชานออย)
ไบโอร� ไฟเนอร�

สารใหความหวาน,
แปงปลอดกลูเตน
(สารกอภูมิแพ)

ไบโอเอทานอล

อาหาร

เชื้อเพลิงชีวภาพ

สารตั้งตน
ในอุตสาหกรรม
สารเคมีและวัสดุ

ยกตัวอย่างอุตฯ พลังงานและเคมีชวี ภาพ
จะขับเคลื่อนมุ่งสู่การเป็น Biorefinery
Hub ของเอเชีย สนับสนุนการฝึกอบรมช่าง
เทคนิคและวิศวกรด้านไบโอรีไฟเนอรีสา� หรับ
ผูป้ ระกอบการอุตฯ เคมีชวี ภาพขนาดใหญ่
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ผลกระทบ
ตั้งเปาการลงทุน
จากภาครัฐและเอกชน
รายใหญ
กวา 4 แสนลานบาท
ระยะเวลา 10 ป

คนจ�านวนมากและเป็นรากฐานส�าคัญ
ของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะเกษตรกร
รายย่อย ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีหรือชุมชน
ทีต่ อ้ งได้รบั การส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้า
มูลค่าสูง หรือให้เพิม่ ผลผลิตต่อไร่ ลดพืน้ ทีป่ ลูก
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