
 

 

Credit: freepik 



 

 

บรรณาธิการทีป่รึกษา 

ดร.มาณพ สทิธิเดช 

อคัรราชทตูทีป่รึกษา 

(ฝ่ายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 

 

กองบรรณาธิการ 

นายจตุรงค ์อมรชยัทรพัย ์

ทีป่รึกษา 

 

จดัท าโดย 

ส านกังานทีป่รึกษา 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ประจ าสถานเอกอคัรราชทตู  

ณ กรุงบรสัเซลส ์

 

Office of Science and Technology 

Royal Thai Embassy 

412 Boulevard du Souverain 

Brussels 1150 Belgium 

Tel: +32 (0) 2 675 07 97 

Fax: +32 (0) 2 662 08 58 

Email: info@thaiscience.eu 

Website: www.thaiscience.eu 

Webpage: www.facebook.com/OSTC. 

ThaiscienceBrussels 



 

 

สารบญั 

งานประชุม Brussels Tech Summit 2018 ........................................................................................ 1 

ปัจจัยหลักต่ออนาคตของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร:  สิ่งท่ีควรรู้ในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
 ............................................................................................................................................................... 6 

ปัจจัยหลักต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ................................................................. 6 

Market oriented production ...................................................................................................... 9 

Innovative Business Model ........................................................................................................ 9 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศเยอรมนี ........................................................................ 11 

ความส าคัญของเศรษฐกิจชีวภาพในประเทศเยอรมนี .................................................................... 11 

นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพของเยอรมนี ............................................................................................ 13 

กลยุทธ์พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ...................................................................................................... 13 

ระบบการวิจัยของเยอรมนี .............................................................................................................. 15 

หน่วยงานวิจัยหลักด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ........................................................................................ 17 

 

 

  

file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694584#_Toc519694584
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694584#_Toc519694584
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694584#_Toc519694584
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694584#_Toc519694584
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694585#_Toc519694585
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694585#_Toc519694585
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694585#_Toc519694585
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694585#_Toc519694585
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694585#_Toc519694585
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694585#_Toc519694585
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694585#_Toc519694585
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694586#_Toc519694586
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694586#_Toc519694586
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694586#_Toc519694586
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694587#_Toc519694587
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694587#_Toc519694587
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694587#_Toc519694587
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694587#_Toc519694587
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694587#_Toc519694587
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694588#_Toc519694588
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694588#_Toc519694588
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694588#_Toc519694588
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694588#_Toc519694588
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694588#_Toc519694588
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694589#_Toc519694589
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694589#_Toc519694589
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694589#_Toc519694589
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694589#_Toc519694589
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694590#_Toc519694590
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694590#_Toc519694590
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694590#_Toc519694590
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694592#_Toc519694592
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694592#_Toc519694592
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694592#_Toc519694592
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694592#_Toc519694592
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694593#_Toc519694593
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694593#_Toc519694593
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694593#_Toc519694593
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694593#_Toc519694593
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694593#_Toc519694593
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694594#_Toc519694594
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694594#_Toc519694594
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694594#_Toc519694594
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694594#_Toc519694594
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694594#_Toc519694594
file:///C:/Users/OSTC%20Brussels/Desktop/Leng/Newsletter/June%202018/Newsletter%20June%202018_Revised%20by%20MC%20Manop.docx#_Toc519694599#_Toc519694599


 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจ าเดือนมิถนุายน 2561 1 

เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัคร
ราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) 
ส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุง
บรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน “Brussels Tech Summit” 
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ซึ่งในปีนี้มาใน 
ธีมธุรกิจอัจฉริยะ หรือ Intelligent Enterprises ซึ่ง
เป็นแนวทางการจัดการท่ีน าเทคโนโลยี เช่น ระบบ
ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นต้น มาช่วยจัดการกับ
ความท้าทายและพัฒนาการด าเนินงานของธุรกิจ โดย
งาน Brussels Tech Summit นั้นถูกจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 
2016 แต่ใช้ชื่อว่า Digital Festival โดยในแต่ละปีมีผู้ท่ี
ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมากกว่าหนึ่งพัน
คน เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีสามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกได้อย่างมีนัยส าคัญ 
โดยงานประชุมนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญท่ีมีชื่อเสียงอยู่
ในวงการดิจิทัล เช่น บริษัท startup หน่วยก ากับดูแล 
และบริษัทขนาดใหญ่ด้านดิจิทัล อย่าง Microsoft มา
น าเสนอผลงานและหารือแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและ
กัน 

โดยภายในงานประชุมครั้งนี้ได้มีการน าเสนอแนวโน้ม
ทางเทคโนโลยีท่ีส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1) สังคมแห่งปัญญาประดิษฐ์ (Citizen AI) 

โดยจะส่งเสริมเสริมบท
บ ท บ า ท ข อ ง
ปัญญาประดิษฐ์หรือ 
เอไอท่ีมีต่อธุรกิจและ
สังคมให้มากขึ้น  ยิ่ ง
ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ มี
ศักยภาพมากขึ้นเท่าใด 
ก็ยิ่งส่งผลต่อชีวิตของ
ผู้ คนมากขึ้ น เ ท่านั้ น 

โดยมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาเป็นแรงงานแทนมนุษย์ 
ซึ่งองค์กรท่ีต้องการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ให้
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ก็จ าเป็นต้องตระหนักถึง
ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ด้วย โดยควรยกระดับ
ปัญญาประดิษฐ์ให้มีฐานะเป็นเสมือนตัวแทนองค์กรท่ี
ปฏิบัติการอย่างมีความรับผิดชอบต่อภาคส่วนต่าง ๆ 

ตัวอย่างเช่น รถยนต์อัตโนมัติเมื่อหลายปีก่อนเรา
อาจจะเห็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดการใช้งานท่ีปลอดภัย 
แต่มาในปัจจุบันผู้พัฒนารถยนต์ได้พัฒนาระบบรถยนต์
โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปด้วย 

Credit: brusselstechsummit.eu 
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กล่าวคือ ระบบคอมพิวเตอร์ในรถท่ีเชื่อมต่อกับระบบ 
cloud สามารถที่จะค านวณระยะทางและการตัดสินใจ
ในการขับรถ และมีปฎิกิริยากับสิ่งแวดล้อมแบบคน
ท่ัวไป เหตุการณ์ไหนควรตัดสินใจอย่างไร และจะเกิด
ผลกระทบท่ีตามมาอย่างไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิด
จากอุบัติเหตุบนท้องถนน 

2) โลกเสมือนผสานโลกจริง (Extended Reality) 

ปัจจุบันนั้นมีการพัฒนา
ระบบเสมือนจริง หรือ
เทคโนโลยีความเป็นจริง
เ ส มื อ น  ( Virtual  
Reality หรือ VR) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้น
เ พื่ อ  จ า ล อ ง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้ง

จากสภาพแวดล้อมจริง และจากในจินตนาการ ขึ้นมา
ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้จ าลองเพียงภาพ
และเสียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่น 

Credit: accenture.com 

Credit: accenture.com 
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ด้วย โดยการใส่อุปกรณ์น าเข้าเช่น ถุงมือ เมาส์ เพื่อ
การรับรู้ถึงแรงป้อนกลับจากการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ และ
อีกหนึ่งเทคโนโลยีคือ ความเป็นจริงเสริมหรือความเป็น
จริงแต่งเติม (Augmented Reality หรือ AR)  ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีท่ีน าภาพเสมือน ท่ีเป็นรูปแบบ 3 มิติ จ าลอง
เข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผลท่ีจะน าวัตถุ
มาทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน โดยท้ังสองเทคโนโลยี
ได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตและ
ท างานของผู้คน โดยตัดทอนปัจจัยด้านระยะห่าง
ระหว่างผู้คน ข้อมูล และประสบการณ์ต่าง ๆ ออกไป 

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดขอของ Virtual Reality 
และ Augmented Reality  สามารถน ามาพัฒนา
ธุรกิจสามารถในรูปแบบท่ีสร้างสรรค์และหลากหลาย
มากขึ้น  ตั วอย่ าง เช่น  การใช้ เทคโนโลยี  Virtual  
Reality มาใช้ในการสมัครงาน โดยผู้สมัครงานสามารถ
ดูบรรยายกาศการท างานจริง ๆ ได้แม้จะไม่ได้อยู่ ณ 
สถานท่ีนั้นจริง ๆ ซึ่งถือเป็นการประหยัดเวลาท้ังฝ่าย
ผู้สมัครงานและนายจ้าง 

ในส่วนของภาคเอกชนก็เริ่มมีหลายหน่วยงานท่ีเอา
เทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น บริษัท 
Uniqlo ได้น าเทคโนโลยี Augmented Reality  มา
ประยุกต์ใช้กับการส่องกระจกดูเสื้อผ่าน QR Code ซึ่ง
ลูกค้าจะได้ลองชุดแบบเสมือนจริงผ่านกระจกเงา เป็น 

ต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค หรือจะ
เป็นบริษัทเหมืองแร่ท่ีใช้ Extended Reality ในการ
ฝึกอบรมพนักงานแบบเสมือนจริงส าหรับการอพยพคน
เวลาเกิดเหตุการณ์อันตรายขึ้นในเหมืองแร่ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

3) คุณภาพของข้อมูล (Data Veracity)  

นอกจากธุรกิจควร
จะมีข้อมูลในปริมาณ
ม า ก  แ ล ะ
ห ล า ก ห ล า ย แ ล้ ว 
ข้ อ มู ล ท่ี จ ะ ต้ อ ง มี
คุณภาพด้วย Data 
Veracity คื อ 
คุณภาพหรือความ
แม่นย าของข้ อมู ล

ท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งต้องมาท าการจัดระเบียบและ 
 

Credit: accenture.com 
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วิเคราะห์ว่าข้อมูลใดมีความถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุด ถ้า
คุณภาพของข้อมูลนั้นไม่ได้คุณภาพ การวิเคราะห์ก็จะ
ไม่ได้คุณภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรื่องท่ีมาของข้อมูลจึงมี
ความส าคัญอย่างมาก 

การท่ีองค์กรท างานโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลมากขึ้น ท าให้
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงท่ีข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลถูก
ดัดแปลง และเติมแต่งอคติ น าไปสู่ข้อมูลเชิงลึกท่ี
ผิดเพี้ยน และการตัดสินใจท่ีเบี่ยงเบนไปจากท่ีน่าจะ
เป็น องค์กรจึงจ าเป็นต้องท าให้ข้อมูลมีคุณภาพท่ีสุด 
ขณะเดียวกันก็ต้องท าให้เกิดการเบ่ียงเบนน้อยท่ีสุดด้วย
ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลนี้บางครั้งสามารถชี้เป็นชี้ตาย
ในเชิงธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น การให้ความส าคัญของการ
เขียนความคิดเห็นต่อสินค้าของ Amazon ซึ่งทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจะให้คะแนนจากคนท่ีเคยซื้อสินค้า
นั้น ๆ ในเว็บไซต์มากกว่าคนท่ัวไป เพื่อลดปัญหาการ
แอบแฝงเข้ามาโฆษณาสินค้าของบริษัทผู้ผลิต โดยสิ่งท่ี
ส าคัญคือเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าความเห็นท่ีพิมพ์
เข้ามานั้นไม่ถูกแทรกแซงหรือบิดเบือน 

4) ธุรกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
(Frictionless Business)  

องค์กรธุรกิจต่างต้องอาศัยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบเดิม
ขององค์กรอาจไม่สนับสนุนการขยายความร่วมมือ
ในทางท่ีต้องการได้เสมอไป การผลักดันให้เกิดองค์กร
อัจฉริยะ จึงต้องเริ่มจากการออกแบบองค์กรแบบใหม่ 

ตั วอย่ า ง เช่ น 
บ ริ ษั ท ข าย ท่ี
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
แนวโน้มของ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจ
สุขภาพ ได้ มี
ก า ร พั ฒ น า
โ ซ ลู ชั่ น ใ ห้
ลูกค้าสามารถ

รู้ต้นทางของผลไม้ท่ีจะซื้อ ได้ง่าย ๆ ว่า ปลูกมาจาก
ไหน เมื่อไหร่ ซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถตรวจสอบ
ท่ีมาได้ในเวลาไม่กี่วินาที ซึ่งมีส่วนให้บริษัทพัฒนาขึ้น
ไปได้อีกขั้นหนึ่ง 
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5.ระบบคิดที่เชื่อมต่อกัน (Internet of Thinking) 

องค์กรธุรกิจต่าง ๆ 
คาดหวังประโยชน์ท่ี
จะได้ รับจากระบบ
อั จ ฉ ริ ย ะต่ า ง  ๆ  ท่ี
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น 
กลายเป็นระบบนิเวศ
ท่ีชาญฉลาด เช่น การ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว่ า ง
เทคโนโลยีหุ่ นยนต์  

ปัญญาประดิษฐ์ และความเป็นจริงเสมือน อย่างไรก็
ตามการสร้างสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ ให้เกิดขึ้นจริง ๆ 
นอกจากต้องอาศัยบุคลากรและทักษะความเชี่ยวชาญ
ใหม่  ๆ แล้ว  ยั งจ า เป็นต้องท าให้ โครงสร้างทาง
เทคโนโลยีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความทันสมัยขึ้นด้วย 

ในอดีตเมื่อกล่าวถึง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เรา
หมายถึงทุกอย่างในอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมต่อกัน แต่เมื่อ
เรามาถึงยุค Internet of Thinking นักพัฒนาต่างก็
พยายามท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยี และการใช้งานบน
พื้นฐานใหม่ คือ การกระจายความคิดใหม่ ๆ ออกไป 

ที่มา:  

https://thaitechnewsfeed.com 

https://brusselstechsummit.eu 

Credit: accenture.com 

https://thaitechnewsfeed.com
https://brusselstechsummit.eu
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สืบเนื่องมาจากเมื่อวันท่ี 18-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุง
บรัส เซลส์  ได้ ร่ วมกับส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงบรัสเซลล์ จัดการประชุมวิชาการนักเรียน
ไทยในทวีปยุ โรป (TSAC2018) ครั้ ง ท่ี  7 ประจ าปี 
2560 ในหัวข้อ “การมุ่งเน้นน าความคิดสร้างสรรค์มา
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์” ภาย ใต้ แนวคิ ด  “Bridging Academic  
Research and Practical Implication: Knowledge 
Creation and Transferring” โดยหัวข้อการบรรยาย
หนึ่งท่ีน่าสนใจคือเรื่องการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของ
งานวิจัยในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็น 1 
ใน 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย บรรยายโดย 
Prof. Xavier Gellynck จาก Ghent University,  

 

ปัจจัยหลักต่อการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่ออนาคตของอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารมีอยู่ 2 ประการคือ ตลาดและระบบการ
ผลิต โดยปัจจัยทางตลาดถูกแบ่งเป็น 2 ปัจจัยย่อย
ได้แก่ 1) การพัฒนาระหว่างประเทศ และ 2) ผู้บริโภค 
ส าหรับปัจจัยทางระบบการผลิตถูกแบ่งออกเป็น 3 
ปัจจัยย่อยได้แก่ 1) ความสามารถในการผลิต 2) 
ความสามารถในการท าก าไร และ 3) ความยั่งยืน 
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ปัจจัยการพัฒนาระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

ส าหรับปัจจัยการพัฒนาระหว่างประเทศสามารถสรุป
ได้ว่าประชากรท่ัวโลกนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดย
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มไปถึง 11.2 พันล้านคนท่ัวโลก ซึ่ง
นั่นหมายความว่าความต้องการด้านอาหารก็จะเพิ่มขึ้น
ด้ วยซึ่ ง เ ราจ า เป็ น ท่ีต้ อ ง เตรี ยมรับมื อกับความ
เปลี่ยนแปลงนี้  หากดู ในประเด็นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แนวโน้มการเติบโตในปี 2000 – 2050 ใน
เอเชียจะสูงกว่า สหรัฐอเมริกา และยุโรป ตามล าดับ 
ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้นในประเทศที่ก าลังพัฒนา 

ปัจจัยทางด้านผู้บริโภค 

วิถีและประเภทของอาหารนั้นมีความสัมพันธ์และ
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับการพัฒนาและ GDP ของ
ประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศท่ีด้อยพัฒนาซึ่งมีค่า 

 

 

 

 

 
GDP ต่ ามาก ๆ เช่น ในภูมิภาคแอฟริกา ประชากรใน
ประเทศก็จะนิยมเลือกรับประทานอาหารท่ีเรียบง่าย 
ไม่ซับซ้อน และไม่ได้มีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น 
ธัญพืช ข้าว และ ถั่ว เป็นต้น แต่ส าหรับประเทศพัฒนา
และมีค่า GDP สูง เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ประเทศใน
ทวีปยุโรป  ประชากรในประเทศเหล่านี้จะเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีความซับซ้อน มีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต 
เช่น อาหารปลอดสารพิษ อาหารออร์แกนิก อาหาร
เพื่อส่งเสริมสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชัน และอาหารเพื่อ
รักษาโรค เป็นต้น 

ปัจจัยด้านความสามารถในการผลิต 

แนวโน้ม ในปั จจุ บันชี้ ใ ห้ เห็นว่ าการ เติ บ โตทาง
ความสามารถในการผลิตยั ง ไม่ เพี ยงพอในการ
ตอบสนองความต้องการในการใช้ทรัพยากร เช่น ท่ีดิน 
น้ า แรงงาน และพลังงาน ไม่ทัน โดยสิ่งท่ีเราต้องการ 
 

Credit: fungglobalretailtech.com 
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นั่นก็คือเทคโนโลยี เพื่อมากระตุ้นให้ความสามารถใน
การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพื่อจัดการกับความ
ท้าทายของการมีทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด แต่ความ
ต้องการในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นมีอยู่อย่างไม่จ ากัด 

หนึ่งตัวอย่างของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การผลิตก็คือ Big data ซึ่ งจะมีข้อมูลในส่วนของ
ผู้บริโภค ข้อมูลการซื้อขายสินค้า ข้อมูลท่ีใช้ใน social 
media และข้อมูลท่ีเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ โดยข้อมูล
เหล่านี้เราสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการผลิต เพิ่มระดับคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร สร้างนวัตกรรมอาหารใหม่ ๆ และสุดท้ายก็จะ
น าไปสู่การพัฒนาสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ 

ปัจจัยด้านความสามารถในการท าก าไร  

 

 

 

 

ปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นตัวก าหนดความสามารถในการท าก าไร
นั่นก็คือราคา แต่ปัจจุบันพบว่าราคาสินค้าอาหารและ
การเกษตรมีความผันผวนเป็นอย่างมากซึ่งหมายความ
ว่าวันนี้ผู้ผลิตอาจจะได้ก าไร แต่พรุ่งนี้อาจจะขาดทุนก็
เป็นได้ ดังนั้นการจัดการกับความผันผวนของราคาเป็น
สิ่งท่ีจ าเป็น 

ปัจจัยด้านความยั่งยืน 

ความยั่งยืนนั้นเป็นประเด็นท่ีส าคัญท้ังในวาระทาง
การเมืองและการพาณิชย์ในทุกห่วงโซ่ของการผลิตและ
ในทุกระดับ โดยความยั่งยืนจะส าเร็จอย่างแท้จริงได้ 
 

 

Credit: The Food Centre at The University of Reading 
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จะต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุม 3 มิติ ดังนี้ 
คือ ท้ังมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติ
ด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสังคม 

Market oriented production 

หากมองภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารใน
ปัจจุบันพบว่าปริมาณการผลิตนั้นมีเพียงพอแล้ว ดังนั้น
จึงไม่จ าเป็นต้องใช้นโยบายในการกระตุ้นการเพิ่มการ
ผลิต แต่สิ่งท่ีควรท าคือการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ผลิต ท าอย่างไรท่ีเราสามารถลดการใช้ทรัพยากร แต่ยัง
สามารถรักษาปริมาณการผลิตได้เท่าเดิมหรือเพิ่มมาก
ขึ้น และสิ่ ง ท่ีจ าเป็น ท่ีสุดก็คือการผลิตตามความ
ต้องการของตลาดและผู้บริ โภค หรือ “MARKET  
ORIENTED PRODUCTION” ซึ่งนิยามก็คือ การผลิตที่
ท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกและได้รับประสบการณ์ท่ีดีกว่า
และตรงต่อความต้องการเขาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ 

ของคู่แข่ง คุณค่าท่ีลูกค้าได้รับหรือรู้สึกจะต้องสูงกว่า
ราคาท่ีเขาได้จ่ายไป จุดท่ีส าคัญเราต้องหาว่าคุณค่า
แบบไหนของสินค้าท่ีผู้บริโภคมีความเต็มใจท่ีจะจ่าย 

Innovative Business Model 

รูปแบบธุรกิจแบบใหม่นั้นจะประกอบไปด้วย 9 
องค์ประกอบหลักด้วยกัน เพื่อตอบค าถามหลัก 4 ข้อ 

1) ท า(สินค้า)อะไร? 

คุณค่าสินค้าหรือบริการ (Value Proposition): เรา
จะต้องระบุลงไปให้ได้ว่า สินค้าหรือบริการของเรานั้นดี
อย่างไร หรือสามารถให้อะไรกับลูกค้าได้บ้าง เพราะ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการ เช่นความแปลกใหม่ของสินค้า ใช้งานง่าย ช่วย
ลดต้นทุน หรือ ลดความเส่ียง เป็นต้น 

2) ท าอย่างไร? 

ทรัพยากรหลัก (Key Resources): ทรัพยากรของ
บริษัทมีความส าคัญต่อการท าให้แผนธุรกิจส าเร็จ ซึ่ง
หมายถึ งทรัพยากร ท่ีมี อยู่ แล้ วและทรัพยากร ท่ี
จ าเป็นต้องมี ซึ่งจะเป็นท้ังเงินลงทุน หรือว่าเครื่องจักร 
เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมไปถึงทรัพยากรบุคคลด้วย  

Credit: worldbank.org 
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กิจกรรมหลัก (Key Activities): งานหลักของธุรกิจ
คืออะไร เช่น การผลิต การให้บริการ การจัดงานเลี้ยง 
หรือ การสร้างเครือข่าย  

พั น ธมิ ต ร  (Key Partnerships): กิ จ ก ร ร มห ลั ก
บางอย่างเราไม่สามารถท าได้เอง หรือมีคนอื่นท่ีท าได้
ดีกว่า เราจึงต้องหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อกระจาย
ความเส่ียง และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ เช่น 
การจ้างผู้ผลิตสินค้าบางส่วน หรือการหาคนร่วมหุ้นเพื่อ
พัฒนาธุรกิจเป็นต้น 

3) ท า(ขาย)ให้ใคร? 

กลุ่มลูกค้า (Customer Segments): เราจะต้องระบุ
ให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใคร เพราะนี่คือหัวใจ
ส าคัญของการท าธุรกิจ เพราะหากสินค้าท่ีท าออกมาไม่
ตรงกลุ่มเป้าหมาย การซื้อขายก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน 
ดังนั้นเราจึงต้องวิเคราะห์ให้ดีว่ากลุ่มเป้าหมายของเรา
เป็นใครกันแน่ ต้องแยกให้ออกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ใช้ 
ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เด็กท่ีผู้ใช้งานคือเด็ก แต่พ่อแม่
เป็นคนซื้อ ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเด็กคือพ่อแม่ 
เราจึงต้องใส่ใจความต้องการของพ่อแม่เป็นหลัก แต่ก็
ต้องตอบสนองความต้องการของลูกได้ด้วย 

ช่องทางการเข้าถึง (Channels): โดยต้องวิเคราะห์
ให้ทราบว่าช่องทางไหนท่ีจะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้า
ได้บ้าง โดยจะต้องให้ความส าคัญท้ังช่องทางการ
สื่อสาร และช่องทางการส่งมอบสินค้าไปถึงมือลูกค้า
ด้วย 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า  (Customer Relation-
ships): ธุรกิจจะต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในแบบไหนบ้าง ซึ่งแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็จะมี
รูปแบบการรักษาความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกันไป เช่น 
การมีศูนย์บริการให้ข้อมูลลูกค้าได้ตลอด 24 ชม. 

4) คุ้มค่าหรือไม่ทางการเงิน? 

ร า ย ไ ด้ ห ลั ก  (Revenue Streams): ห ม า ย ถึ ง
รูปแบบของรายได้ ท่ีธุรกิจจะได้รับกลับมา ซึ่งเรา
จะต้องมองให้ออกว่ารายได้จะเข้ามาด้วยวิธีการใด 
เช่น ค่าสมาชิก ค่าเช่าสัญญาณ ค่าสินค้า ค่าบริการ 
รวมไปถึงค่าโฆษณาด้วย  

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure): ในแต่ละธุรกิจ
จะมีค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ ซึ่ งจะมี ท้ัง
รายจ่ายท่ีคงท่ีและไม่คงท่ี เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่า
วัตถุดิบ ค่าเช่าสถานท่ี รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้าน
การตลาดด้วยเช่นกัน เมื่อน ารายจ่ายเหล่านี้ไปลบกับ
รายได้ ผลลัพธ์ท่ีได้คือผลประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับ
กลับมา 

Credit: http://www.trajectify.com 

Credit: http://fruitachamber.org 
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ความส าคัญของเศรษฐกิจชีวภาพในประเทศเยอรมนี 

ประเทศเยอรมนีมีพื้นท่ี 357,022 ตารางกิโลเมตร 
(ขนาดพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 70 ของประเทศไทย) 
ประชากร 82 ล้านคน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
16 รัฐ เยอรมนีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 4 
ของโลก (รองจากสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น) ปี พ.ศ. 2560 
GDP ของประเทศเยอรมนีมีมูลค่า 3.65 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ   มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 
2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเยอรมนีขับเคลื่อนด้วย
สาขาบริการ (สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 69 ของ GDP) 
สาขาบริการส าคัญ ได้แก่ การเงินและการประกันภัย 
อสังหาริมทรัพย์  การค้าส่งและค้าปลีก ท่ีพักแรมและ
บริ ก า รด้ านอาหารและการ ท่อ ง เ ท่ี ย ว  ขณะ ท่ี
ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งใน GDP คิดเป็นร้อยละ 30 
อุ ต ส า หก ร ร มส า คั ญ  ไ ด้ แ ก่  ย าน พาหน ะ แ ล ะ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์  อุปกรณ์
ประมวลผลข้อมูล เครื่องไฟฟ้า ส าหรับภาคเกษตรมี
ส่วนแบ่งใน GDP เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น 

เศรษฐกิจชีวภาพในบริบทของประเทศเยอรมนี
ครอบคลุมท้ังภาคการผลิตและบริการท่ีมีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น พืช สัตว์ 

จุลินทรีย์ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์วัตถุดิบจากภาค
การเกษตร ป่าไม้ ประมง และของเสียชีวภาพต่าง ๆ 
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของเยอรมนี
ต้องการสร้างความมั่นคงด้านอุปทาน (security of 
supply) โดยเฉพาะความมั่นคงด้านอาหาร การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตระหนัก
ถึงการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน  

ชีวมวลท่ีน ามาใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพท่ีส าคัญ
ประกอบด้วย 1) ไม้ (เยอรมนีมีพื้นท่ีป่า 11.4 ล้าน 
เฮกแตร์ คิดเป็นร้อยละ 32 ของพื้นท่ี) ชีวมวลจากภาค
เกษตร ประกอบด้วยพืชส าหรับผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ 
เรพซีด ปาล์มน้ ามัน ถั่วเหลือง และละหุ่ง  2) พืช
ส าหรับผลิตเอทานอล ได้แก่  ข้าวโพด ข้าวสาลี อ้อย 
หัวบีท และฟาง และ 3) พืชท่ีน ามาผลิตก๊าซชีวภาพ 
ได้แก่ ต้นข้าวโพด หญ้า หัวบีท และเศษของพืชต่าง ๆ 
รวมถึงของเสียจากภาคอุตสาหกรรม  

Credit: germanculture.com.ua 
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รูป: ชีวภาพมวลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของเยอรมน ี
ที่มา: http://www.biobasedeconomy.nl/wp-content/
uploads/2017/03/Bioenergy in_Germany_facts_and_figures 
_2016.pdf 

ธุรกิจ เทคโนโลยีชี วภาพเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศเยอรมนี ผล
ส ารวจของ Biocom  (2017) ที่ท าต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 
แสดงให้เห็นว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพของเยอรมนี
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2016 ยอดขายของธุรกิจ
เพิ่มขึ้นเป็น 3,540  ล้านยูโร จาก 2,190 ล้านยูโรในปี 
2008  ปี 2016 เยอรมนีมีบริษัทท่ีท าธุรกิจด้านนี้
โดยตรง 651 บริษัท ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ในสาขาด้าน
สุขภาพและการแพทย์ รองลงมา ได้แก่ สาขาด้าน
บริการ และสาขาอุตสาหกรรม ตามล าดับ มีการจ้าง
งานประมาณ 20,000 คน และลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี  (R&D) มากกว่า 1,000 ล้านยู โรหรือ
ประมาณ 1 ใน 3 ของยอดขาย ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มี
อัตราการขยายตัวของการลงทุน R&D มากกว่าร้อยละ 
6 ต่อปี   

บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพกระจายตัวอยู่ท่ัวประเทศ 
พื้นท่ีท่ีมีบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพตั้งอยู่มาก 5 
อันดับแรก ประกอบด้วย Bavaria, Baden Wurttem-
berg, North Rhine Westphalia, Berlin , Lower 
Saxony ปั จจั ยส าคัญ ท่ี ส าคัญคื อการ ไ ด้ รั บการ
สนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่ น  การมีระบบนิ เวศ
นวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการเติบโต เช่น การจัดตั้งศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์ทางเศรษฐกิจชีวภาพท่ี  North Rhine 
Westphalia เป็นต้น  
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นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพของเยอรมน ี

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เยอรมนีมีการจัดท านโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ หลายฉบับ 
เช่น ยุทธศาสตร์วิจัยท่ีเรียกว่า “National Research 
Strategy Bioeconomy 2030” (ค.ศ. 2010)  เพื่อใช้
เป็นกรอบการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจชีวภาพของ
ประเทศ แผนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน “German 
Resource Efficiency Programme” (ค.ศ .  2012) 
แผนการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน “Energy Con-
cept for and Environmentally Sound, Reliable 
and Affordable Energy Supply” (ค.ศ. 2010) และ
แผนท่ีน าทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงกลั่นชีวภาพ
ข อ ง ป ร ะ เ ทศ  “Biorefineries Roadmap” (ค . ศ . 
2012) สะท้อนได้ว่าเศรษฐกิจชีวภาพเป็นเรื่อง ท่ี
เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนท้ังอุตสาหกรรม พลังงาน 
การเกษตร ฯลฯ ดังนั้นในปี ค.ศ. 2013 เยอรมนีจึง
จัดท านโยบายเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศขึ้นเป็นการ
เฉพาะ ท่ีมีชื่อว่า “National Policy Strategy on Bi-
oeconomy” โ ด ย มี  Federal Ministry of Food 
and Agriculture เป็นเจ้าภาพ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยง
และประสานงานในระดับนโยบาย และมีการจัดการ
และสื่อสารข้อมูลสู่สังคม ควบคู่ ไปกับการพัฒนา
ก าลังคน รวมถึงมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง 

ก ร ะ ท ร ว ง เ พื่ อ ผ ลั ก ดั น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชี ว ภ า พ  
“Inter-ministerial Bioeconomy Working Group” 

รูป: เป้าหมายเศรษฐกิจชีวภาพของเยอรมนี  
(National Policy Strategy on Bioeconomy) 

ที่มา: Federal Ministry of Food and Agriculture, 2013. 

กลยุทธ์พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

กลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของ
เยอรมนีคือการขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยเฉพาะ “เทคโนโลยีชีวภาพ” ซึ่งมีบทบาทอย่างมาก 
ในแผน National Research Strategy Bioeconomy 
2030 โดยเยอรมนีก าหนดเป้าหมายให้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพของ
โ ล ก  “A Leading research and innovation  

Credit: wacker.com 
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center in bioeconomy” พัฒนาและกระตุ้นการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ พลังงานชีวภาพ 
กระบวนการผลิตและบริการ และสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลก มีการสนับสนุนทุนวิจัย
จ านวน 2.4 พันล้านยูโร (ค.ศ. 2010-2018) ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา ใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร 2) การผลิตอาหารท่ีปลอดภัย
และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 3) การเพาะปลูกและท า
การเกษตรอย่างยั่งยืน 4) การพัฒนาพลังงานจาก 
ชีวมวล และ 5) การใช้ทรัพยากรหมุน เวียนใน
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์การสร้างความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
ข อ ง เ ย อ ร ม นี  เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย วิ จั ย 
สหสาขา วิทยาศาสตร์ร่วมกับวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ 
และสังคม การพัฒนางานวิจัยความรู้ฐานควบคู่กับการ
วิจั ยประยุกต์  รวมถึ งการวางโครงสร้ างวิจั ย ใน
รูปแบบคลัสเตอร์และวิจัยร่วมแบบมุ่งเป้า เยอรมนีให้
ความส าคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอด
เทค โน โลยี สู่ ก า ร ใช้ จ ริ ง  โ ดย เฉพาะการ ใช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม มีการก าหนดมาตรการสิทธิ
ประโยชน์รูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนการ spin off ของนักวิจัยสู่
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ เยอรมนีเห็นความส าคัญ 

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชี ว ภ า พ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร จึงต้องการสร้าง
ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้กับ SMEs ด้วยการ
สนับสนุนทุนวิจัยร่วมระหว่าง SMEs กับหน่วยงานวิจัย
และมหาวิทยาลัย และระหว่าง SMEs บริษัทขนาด
ใหญ่ และหน่วยงานวิจัย ท่ีเรียกว่าโปรแกรม “SME-
innovative: Biotechnology-Bio-opportunity” ซึ่ ง
นอกจากสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ SMEs แล้วยังลดความเสี่ยงของ SMEs ท่ี
จะล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นธุรกิจหรือพบกับความล้มเหลว
ในการลงทุนวิจัยพัฒนา นอกจากนี้ เยอรมนียังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนวิจัย มีการให้ทุน
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และการสร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจัยพัฒนาและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยในระดับ
นานาชาติ  

ในส่วนของนโยบายด้านเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ 
(National Policy Strategy on Bioeconomy) ท่ี
จัดท าขึ้นเชื่อมโยงแผนต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อการ
ประสานงานเชิงนโยบายท้ังในระดับประเทศและ
นานาชาติ โดยเฉพาะกับกลุ่มสหภาพยุโรป ในแผน
ก าหนดมาตรการในการสื่อสารข้อมูลสู่สังคม การ
รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การ
เลือกซื้อสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ “New 
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 products: made from nature” ก า ร บ ริ โ ภ ค ท่ี
มุ่งเน้นลดของเสียภายใต้โครงการ “Too good for 
the bin” เนื่องจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
Stuttgart ระบุว่าแต่ละปีครัวเรือนท้ิงเศษอาหาร
รวมกัน 6.7 ล้านตัน การพัฒนาก าลังคนเน้นใช้กลไก
การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน (PPP) รวมถึง
มีประเด็นส าคัญอื่น ๆ ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ต้องร่วมกัน
ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ ได้แก่ การ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และผลิตวัตถุดิบการเกษตร รวมไป
ถึงท าการประมงอย่างยั่งยืน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
แสวงหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ส า ห ร่ า ย ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  ส ถ า บั น  
Forschungszentrum Julich มีโครงการศึกษาความ
คุ้มค่าในการสกัดน้ ามันก๊าด (biokerosene) จาก
สาหร่ายขนาดเล็ก การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ
การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปรับปรุง
พันธุ์พืชและสัตว์ การสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดท าฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ี
เรียกว่า “Blue Angel” มีการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ก าหนดสิทธิประโยชน์
สนับสนุนการลงทุนในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เช่น start
-up funding นอกจากนี้  ยังให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุด การสร้างสมดุลระหว่างพื้นท่ีเกษตรและพื้นท่ีเพื่อ
อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม สมดุลระหว่างพื้นท่ีเกษตร
เพื่อผลิตอาหารและผลิตพลังงาน รวมถึงบริหารจัดการ
ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เช่น แหล่งพลังงานหมุนเวียน 
เป็นต้น 

ระบบการวิจัยของเยอรมนี 

จุดเด่นของระบบวิจัยในเยอรมนีคือการมีสถาบันวิจัยท่ี
ไ ม่ ใ ช่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ( non-university research  
institute) ท่ีเชื่อมโยงงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
หน่วยวิจัยหลักท่ีท าหน้าท่ีวิจัยต้นน้ า (Basic sciences) 
คือ Max Planck  ในขณะท่ี Helmholtz Assi และ 
Leibniz มุ่งเน้นวิจัยในส่วนท่ีเป็น งานวิจัยประยุกต์ 
ส่วนงานวิจัยในส่วนปลายน้ าท่ีใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม 
หน่วยวิจัยหลักคือ Fraunhofer ในขณะท่ีมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งจะมีงานวิจัยกระจายตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลาย
น้ า รวมถึงสถาบันวิจัยของรัฐต่าง ๆ (Länder) ทั้งนี้ทิศ
ทางการวิจัยและการส่งต่องานวิจัย ก าหนดโดย  
German Research Foundation (Deutsche  
Forschungsgemeinschaft, DFG) 

การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2010 เมื่อมี
การรวมตัวของ 4 หน่วยงานวิจัย ประกอบด้วย RWTH 
Aachen University, the University of Bonn, 
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Heinrich Heine University Düsseldorf, แ ล ะ  
Forschungszentrum Jülich จัดตั้งเป็น Bioeconomy 
Science Center  มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพใน 4 สาขา ได้แก่ อาหารและอาหารสัตว ์
เชือ้เพลงิชวีภาพ วสัดชุวีภาพ และ เคมชีวีภาพ 

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการลงทุนวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีมากท่ีสุดของยุโรป ปี ค.ศ. 2015 
ประเทศเยอรมนีมีการลงทุน R&D คิดเป็นมูลค่า  87 
พันล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 32 เป็นงบประมาณจาก
ภาครัฐ (รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น )  และ
หน่วยงานไม่แสวงหาก าไร และส่วนท่ีเหลือเป็นเงิน
ลงทุนจากภาคเอกชน) ส าหรับปี ค.ศ. 2017 มูลค่าการ
ลงทุน R&D เพิ่มเป็น 112.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็นมีร้อยละ 2.8 ของ GDP ในเชิง เปรียบเทียบ
ประเทศเยอรมันมีสัดส่วนการลงทุน R&D คิดเป็นร้อย
ละ 5.4 ของมูลค่าการลงทุน R&D รวมของโลกและ
มากถึง 1 ใน 4 ของมูลค่าการลงทุน R&D ของสหภาพ
ยุโรป  สะท้อนความเป็นประเทศผู้น าด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีของโลก 

ส าหรับปี ค.ศ. 2017 รัฐบาลลงทุน R&D ด้วยมูลค่า 
19.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ สาขาการวิจัยหลักท่ี รัฐบาล
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยประกอบด้วย สาขาสุขภาพ 
สาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาท่ียั่งยืน สาขาการพัฒนาเครื่องมือขนาดใหญ่ 

เพื่อการวิจัยพื้นฐานและสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับนาโน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที:่ ความร่วมมือในการลงทุนวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยรีะหว่าง
รัฐบาลกลางและท้องถิ่น 

ที่มา: https://www.research-in-germany.org/en/research-
funding/research-funding 

-system/government-funding.html 

 
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทความ
รับผิดชอบในการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และการวิจัยใน 3 แนวทาง 

1. การสนับสนุนงบประมาณในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
เงินเดือน อุปกรณ์ และวัสดุพื้นฐาน การลงทุน
ก่อสร้างอาคารใหม่ หรือการลงทุนเครื่องมือหรือ
โครงสร้างพื้นฐานใหม่  
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2. การสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาที่
แน่นอนทั้งเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษา 
การเรียน การสอน และการวิจัย รวมถึงการ
สนั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ร่ ว ม ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัย นักวิจัย และ SMEs 

3. การสนับสนุนการจ้างวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อการก าหนดนโยบาย หรือการ
บริหารจัดการ  

การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยส าหรับการ
ด าเนินโครงการนั้น เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ในการจัดสรร
งบประมาณให้กับแต่ละหน่วยงาน ท้ังนี้รัฐบาล
กลางและรัฐบาลท้องถิ่นมีการท างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดผ่านกลไกท่ีเรียกว่า Joint Science 
Conference Coordination 

หน่วยงานวิจัยหลักด้านเศรษฐกิจชีวภาพ  

หน่วยงานวิจัยหลักด้านเศรษฐกิจชีวภาพของ
ประเทศเยอรมนี คือ German Bioeconomy 
Council เป็นองค์กรอิสระ ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน 17 ท่านมาจากหลากหลายสาขา  จัดตั้ง
ขึ้ น เ พื่ อ ก า ร ผ ลั ก ดั น  “National Research 
Strategy Bioeconomy 2030” แ ล ะ 
“National Policy Strategy on  
Bioeconomy” หน้าท่ีของหน่วยงานนี้คือ  

1. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
ก้าวสู่เศรษฐกิจชีวภาพบนฐานความรู้ 

2. ก าหนดกรอบ/ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ  

3. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
รองรับเศรษฐกิจชีวภาพ  

4. การสื่อสารกับกลุ่มต่าง ๆ ของสังคม  

ที่มา:  

1) สวทช. 

2) รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

Credit: gbs2015.com 
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