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• เศรษฐกิจชีวภาพ 
(BIOECONOMY) คืออะไร

• สถานการณ์เศรษฐกิจชีวภาพ

• วิเคราะห์ SWOT

• ยุทธศาสตร์/มาตรการเพื่อ
พัฒนาการค้าและตลาด
BIOECONOMY ของไทย

หัวข้อการน าเสนอ



เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy)

เทคโนโลยี นวัตกรรมสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรเพื่อ

ความยังยืน

ค านึงถึงการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์
ให้หมุนเวียนและเกิด

ประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy)

B C
G ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

ที่มา: ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

BIOECONOMY



เศรษฐกิจชีวภาพแก้ปัญหาโลก

ประชากรเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตอาหารคนและสัตว์

ลดการปล่อย CO2 
และของเสีย

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพลังงานทางเลือก

มลพิษ/โลกร้อน
/สภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลง

ขาดแคลนพลังงาน
สะอาด

CO2



แนวโน้มเศรษฐกิจชีวภาพของโลก

• มูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพโลก 2 แสนล้านยูโร

• เติบโตเฉลี่ยปีละร้อยละ 13.8

ชีวเภสัชภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ

ที่มา: 1. World Economic Forum
2. โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมชวีภาพ (Bio Hub) จากอ้อยและน  าตาลทราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย

2563



ประเทศไทย 4.0
• เศรษฐกิจฐานคุณค่า” (Value Based Economy) 
• Technology + Innovation + Creativity
• Demand Driven

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
• การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
• การต่อยอดทรัพยากรธรรมชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
• การส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
• การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
• การพัฒนาตลาดการบริโภคสินค้าชีวภาพและสินค้า

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การสนับสนุนสาขาเกษตรและอุตสาหกรรม

เป้าหมาย



S-Curve Industries 
and 

Bio-Industries

Next-Generation
Automotive

Smart Electronics

Affluent, Medical and 
Wellness Tourism

Food for the Future

Advanced agriculture 
and biotechnology 

Comprehensive 
healthcare

Robotics

Aviation and 
Logistics

Defense

Biofuel and 
biochemical 

Digital

Education and 
Human  resource 
development



Non-Food

FoodBIO Material 
and BIOENERGY

ไทยมีต้นทุนที่ดี > อุตสาหกรรมชีวภาพเป้าหมาย
ข้าว

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงั

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

วัตถุดิบในกลุ่มแป้งและน้ าตาล 

อ้อยและน้ าตาลทราย
ยางพารา



อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพของไทย กลุ่มอาหาร
SWOT

STRENGTHS

• ไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเหมาะส าหรับการผลิตและการลงทุนทาง
การเกษตรและพัฒนาต่อยอดมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
• ภาคเกษตรไทยผลิตอาหารได้เพียงพอกับการบริโภค
และส่งออกสินค้าเกษตรเป็นล าดับต้นของโลก
• มีองค์กรเพื่อการวิจัยทางการเกษตรทั้งภาครัฐและ
เอกชน
• เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อ
การส่งออก

WEAKENESSES

• ประสิทธิภาพการผลิตยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจาก
ขาดองค์ความรู้และเงินทุนเพื่อสร้าง Value added 
และ Value creation
• ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ต่างประเทศเข้ามาช่วยในการผลิต ท าให้ต้นทุนสูง
• ถึงแม้ไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่
ส าคัญของโลก แต่ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ขั้นต้นที่มีมูลค่าเพิ่มไม่มาก
• ยังขาดการวิจัยและพัฒนา (R&D) เชิงพาณิชย์
• ยังขาดหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างต้นน้ า
กลางน้ าปลายน้ าอย่างเป็นระบบ

OPPORTUNITIES

• กระแสเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ 
Green Economy Bio Economy มากขึ้น ท าให้เห็น
ช่องทางการขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น
• พืช สัตว์ น ามาทดแทนอาหาร เป็นอาหารทางเลือก
ได้ มากขึ้น
• ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น น ามาสร้าง
นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้ 

THREATS

• ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจโลก
• ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ท าให้มีความเสี่ยงต่อผลผลิตทาง
การเกษตร
• กฎระเบียบ มาตรการ ยังเป็นอุปสรรคทางการค้า
• การจดสิทธิบัตรยังมีความล่าช้า



อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพของไทย กลุ่มไม่ใช่อาหาร

SWOT

STRENGTHS

• ไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยี และความพร้อมที่
สามารถน าไปย่อยอดได้
• โครงสร้างพ้ืนฐานของไทยดี จากการที่มี
นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งและมีห้องปฏิบัติการ
• มีการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีขยายตัวข้ึน 
เช่น การแพทย์ทางสมุนไพร/เครื่องส าอาง 
การท่องเท่ียว (Bio Tourism) และพลาสติกชีวภาพ WEAKENESSES

• การน านวัตกรรมที่มีการค้นคว้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์
ยังน้อยมาก
• การลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพยังมีไม่มาก 
เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน อย่างสิงคโปร์
และมาเลเซีย
• ผู้บริโภคบางกลุ่มยังมาตระหนักถึงความส าคัญ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก
ธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• กลุ่มธุรกิจ Startup ยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้

OPPORTUNITIES

• ฐานทรัพยากรที่หลากหลายและความรู้น ามาต่อ
ยอดรวมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์
ชีวภาพเชิงพาณิชย์ได้
• กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพมากขึ้น เพื่อให้ไทยมีโอกาสเป็นผู้น าในธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพในอาเซียน
• แนวโน้มตลาดต่างประเทศและในประเทศ
เรื่อง Go Green หรือ การบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น

THREATS

• ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจโลก
• การชะลอการซื้อ-ขาย ของประเทศคู่ค้า
• ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ท าให้มีความเสี่ยงต่อผลผลิตทาง
การเกษตร
• กฎระเบียบ มาตรการ ยังเป็นอุปสรรคทางการค้า
• การจดสิทธิบัตรยังมีความล่าช้า



อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพของไทย กลุ่มพลังงานชีวภาพ

SWOT

STRENGTHS

• ไทยมีศักยภาพการผลิตเอทานอล (มันส าปะหลัง ข้าว 
อ้อย กากน้ าตาล) อันดับ 8 ของโลก 
มีโรงงานผลิตเอทานอลและยังไม่มีการแข่งขันในตลาดโลก
• ไทยมีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากมีพ้ืนที่
เหมาะส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน
• ไทยมีศักยภาพแหล่งชีวมวลส่วนใหญ่จากวัสดุเหลือท้ิง
จากภาคเกษตรกรรม
• ไทยมีความพร้อมด้านแหล่งวัตถุดิบ แหล่งพลังงาน
เมื่อเทียบกับทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้น อินโดนีเซีย
• ไทยมีความพร้อมตลอดห่วงโซ่ (Value chain) 
สามารถใช้ความรู้และศักยภาพ ต่อยอดเชิงธุรกิจได้

WEAKENESSES

• ข้อจ ากัดของพลังงานทดแทนแต่ละชนิด เช่น 
เชื้อเพลิงชีวภาพมีข้อจ ากัด จากการน าอาหารมาเป็น
พลังงาน ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ขนส่ง
• ยังขาดนโยบายด้านสิทธิประโยชน์/การลดหย่อน 
หากมีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานชีวภาพ
• ข้อก าหนด กฎระเบียบ ยังเป็นอุปสรรค
ในการด าเนินธุรกิจ 
• ระบบการจัดการขนส่งและการแปรรูปชีวมวล 
เพื่อน าไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งผลิตยังขาด
ประสิทธิภาพ
• ทัศนคติของผู้บริโภคยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
พลังงานชีวภาพ

OPPORTUNITIES

• แนวโน้มหลายประเทศในอาเซียนให้ความสนใจใช้
พลังงานทางเลือก เช่น เอทานอล มากขึ้น
• หลายประเทศในอาเซียนยังขาดความพร้อมในการ
ด าเนินด้วยตัวเองในการเข้าถึงแม้จะมีวัตถุดิบ จึงเป็น
โอกาสของไทยที่จะพัฒนาและก้าวน าไปก่อน
• ประเทศสหภาพยุโรปยกเลิกการน าเข้าน้ ามันปาล์ม 
ไทยซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตปาล์มน้ ามันจ านวนมาก 
ต้องปรับเปลี่ยนจากอุปสรรคครั้งนี้ เป็นโอกาสให้การ
ส่งออกพลังงานชีวภาพเพิ่มขึ้น

THREATS

• ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจโลก
• ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ท าให้มีความเสี่ยงต่อผลผลิตทาง
การเกษตร
• กฎระเบียบ มาตรการ ยังเป็นอุปสรรคทางการค้า
• การจดสิทธิบัตรยังมีความล่าช้า



เป้าหมายการผลักดันให้ไทยเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร 
(Bio-Hub) และเป็นผู้น าด้านการผลิตและการค้าอาหารโลก

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

1

2

3

4

• การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม การต่อยอด แปรรูป และเพิ่มมูลค่าสินค้า 
สูก่ารประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์

ข้อเสนอ : ยุทธศาสตร์/มาตรการเพื่อพัฒนาการค้า
และตลาด BIOECONOMY ของไทย

• การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการลดต้นทุน
การผลิตและการบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ า

• การเช่ือมโยงผู้ประกอบการไทยกับการค้าโลกด้วยการส่งเสริม การส่งออก 
ขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทยในตลาดโลก

• การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

วิสัยทัศน์: 
เศรษฐกิจชีวภาพ
ขับเคลื่อนไทยให้
เติบโตอย่างยั่งยืน



ยุทธศาสตร์ 1 การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม การต่อยอด แปรรูป และเพิ่มมูลค่าสินค้า สู่การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

1. สร้างองค์ความรู้
เร่ือง Bio Economy

สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้มีส่วน
ได้เสีย ทั งในส่วนของ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดภาคการผลิตและ
การบริโภคอย่างครบวงจร

1) สร้างองค์ความรู้เรื่องแนวโน้ม
ของ Bio economy ให้แก่
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัด
อบรมสัมมนา และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

2) สร้าง Link เว็บไซต์หน่วย
งานวิจัยต่างๆ กับกระทรวง
พาณิชย์

ภาคเอกชน/
ผู้ประกอบการ
ประชาชนผู้บริโภค
หน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

จ านวนผู้เข้าร่วม/
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
โครงการอบรมสัมมนา 
หรือช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลความรู้

2. จัดโครงการ ThaiBio 
mark เป็นตราสัญลักษณ์
ที่มอบให้กับเกษตรกร 
หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มี
แนวคิด Bioeconomy
และประยุกต์ใช้
กระบวนการ
เทคโนโลยีชีวภาพในการ
จัดการกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

1) เพ่ือผลักดันการวิจัยและ
พัฒนาสู่การประกอบธุรกิจเชิง
พาณิชย์
2) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ประกอบการท่ีมีแนวคิด 
Bioeconomy และผลักดันให้
ผู้ประกอบการยกระดับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

สนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมีการน า
เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการเพ่ิม
มูลค่าและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตสินค้าสู่การท าธุรกิจ

ผู้ประกอบการ 1) จ านวนสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ตรา 
ThaiBio Mark
2) จ านวนผู้ประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ



ยุทธศาสตร์ 1 การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม การต่อยอด แปรรูป และเพิ่มมูลค่าสินค้า สู่การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

3. จัดอบรมเพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการในกลุ่ม
ธุรกิจ Bio และจัด
โครงการหน่วยธุรกิจ
ทดลอง (startup 
business)

1) เพ่ือสร้างองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้แก่
ผู้ประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจ
2) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้
ประกอบธุรกิจสามารถ
ทดลองการประกอบ
ธุรกิจ/ทดลองการท า
ตลาด

1. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจและการ
เจาะตลาด Bio
2. สร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการด้าน Bio
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่าง
ผู้ประกอบการ
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญ/
บริษัทผู้ผลิตสินค้า Bio จาก
ต่างประเทศมาแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

ผู้ประกอบการ 1) จ านวนผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ
2) จ านวนผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส าเร็จ



ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการลดต้นทุนการผลิต
และการบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ า

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

สร้าง online platform
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต
สินค้าต้นน้ า (เกษตรกร
และผู้ผลิตวัตถุดิบขึ้นต้น) 
เช่ือมโยงกับ
ผู้ประกอบการ/กลุ่ม
อุตสาหกรรมกลางน้ า
และปลายน้ า ท าให้เกิด
ความต่อเนื่องกันในห่วง
โซ่คุณค่าของ 
Bioeconomy

1) เพ่ือการวาง
แผนการผลิต
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ตรงกับ
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม
2) เพ่ือเชื่อมโยง
ผู้ผลิตขั นต้นกับ
ผู้ประกอบการ/
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลางน  าและปลาย
น  า ท าให้เกิดความ
ต่อเนื่องกันในห่วง
โซ่คุณค่าของ 

1) น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการผลิต และการติดตาม
ผลผลิตต้นน  า 
2) ใช้การค้าแบบ 
e-commerce และ Blockchain
มาช่วยในการเก็บข้อมูลและ
เช่ือมโยงข้อมูลด้านอุปสงค์และ
อุปทานของผู้ผลิตขั นต้นกับ
ผู้ประกอบการ/กลุ่มอุตสาหกรรม
กลางน  าและปลายน  า
3) จัดท าฐานข้อมูลสินค้าเกษตร 
สถานการณ์การเพาะปลูก ผลผลิต 
ราคาผลผลิตและราคาปัจจัยการ
ผลิต ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการสร้าง Dashboard 
Big data สินค้าเกษตร

1) เกษตรกร/ผู้ผลิต
วัตถุดิบขึ นต้น
2) กลุ่มธุรกิจ/
อุตสาหกรรม Bio
3) หน่วยงานภาครัฐ 
(อาจเป็นการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงอุตสาหกรรม)

จ านวนผู้ประกอบการใช้
ประโยชน์จากการค้าแบบ 
e-commerce
Blockchain และ online 
platform ในการติดตาม
ข้อมูลผลผลิต และซื อขาย
ผลผลิตทางการเกษตร



ยุทธศาสตร์ 3 การเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับการค้าโลก ด้วยการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด
สินค้าและธุรกิจบริการของไทยในตลาดโลก

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

1. จัดกิจกรรมบ่มเพาะ
แบรนด์ไทย ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมแบรนด์สินค้าและ
ธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล 
โดยแนะน าให้ธุรกิจไทยที่มี
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สามารถสร้างแบรนด์ได้จริง 
และมีการวางแผนธุรกิจและ
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์

1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ
ในการสร้างคุณค่าของแบรนด์
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับของสากล
และสามารถขยายการค้าระหว่าง
ประเทศ
2) เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ในการ
สร้างแบรนด์สินค้า

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ฝึกจัดท าแผนกลยุทธ์การสร้าง
แบรนด์สินค้า
2) ให้ค าปรึกษาเชิงลุกด้านกล
ยุทธ์ในการสร้างแบรนด์สินค้า

ผู้ประกอบการ Bio อาทิ 
กลุ่มสินค้าอาหาร 
functional food กลุ่ม
สินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใช้วัสดุ
ชีวภาพ

ผู้ประกอบการสามารถ
สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็น
ที่รู้จักในต่างประเทศ

2. ส่งเสริมการส่งออกกลุ่ม
สินค้า Bio ไปยังตลาดที่
ผู้บริโภคมีความตื่นตัวใน
กระแสรักษ์โลกและรัก
สิ่งแวดล้อม เช่น สหรัฐฯ และ
ประเทศในยุโรป และ
สนับสนุนข้อมูลด้านตลาดแก่
ผู้ประกอบการไทยที่มีแนวคิด 
Bioeconomy

1) เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
ท าตลาดในต่างประเทศได้อย่าง
เข้มแข็ง
2) เพ่ือขยายมูลค่าการส่งออก
สินค้าของไทย และปรับเปลี่ยน
จากการส่งออกสินค้าขึ นต้นที่มี
มูลค่าไม่สูงไปเป็นการส่งออก
สินค้านวัตกรรม

1) จัดกิจกรรม Business 
matching ในสินค้านวัตกรรม 
และสินค้าที่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิม
2.) ให้ค าปรึกษาด้านตลาด Bio
และแนวโน้มผู้บริโภคของ
ต่างประเทศ
3) คัดเลือกผู้ประกอบการที่ผลิต
สินค้านวัตกรรม และสินค้าท่ีมี
การสร้างมูลค่าเพ่ิมไปเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศ

ผู้ประกอบการ Bio อาทิ 
กลุ่มสินค้าอาหาร 
functional food กลุ่ม
สินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใช้วัสดุ
ชีวภาพ

จ านวนผู้ประกอบการ 
Bio อาทิ กลุ่มสินค้า
อาหาร functional 
food กลุ่มสินค้าไลฟ์
สไตล์ที่ใช้วัสดุชีวภาพ



ยุทธศาสตร์ 4 การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ปรับปรุงกฎระเบียบและ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ควร
เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมยา ยาชีววัตถุ 
วัคซีน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ใช้
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อ
ประโยชน์การน าต่อยอดเชิง
พาณิชย์ รวมทั้งแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้กับชุมชนที่
เป็นธรรม (Access and 
Benefitsharing) 

1) เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อ
ความเป็นธรรมในการแข่งขัน
2) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
3) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจผลิต
สินค้าใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การวิจัย

1) เผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี
หรือสิทธิบัตรที่คิดค้นได้ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือ
เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับ
ทราบข้อมูล สามารถน าไปใช้สร้าง
ประโยชน์ทั งเชิงพาณิชย์
2) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีตั ง
ต้นที่เป็นเทคโนโลยีหลัก 
(CoreTechnology) 
3) ส่งเสริมพัฒนากลไกและสร้าง
ความเชื่อมโยงระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 
เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลและการ
เลือกใช้อย่างเหมาะสม มีการ
ประมวลผล สร้างหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ และสามารถบูรณาการ
ให้เกิดงานบริหารในอุตสาหกรรม
เกษตร

ผู้วิจัย/สถาบันวิจัย 
ผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถในการ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

1) จ านวนค าขอขึ น
ทะเบียนสิทธิบัตรใน
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
มากขึ น

2) ระยะเวลาในการขอ
ขึ นทะเบียนสิทธิบัตร



ยุทธศาสตร์ 4 การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

4) ปรับปรุงขั นตอนการการจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจ
แบบ fast track ให้แก่
ผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจผลิต
สินค้าใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การวิจัย โดยน าเทคโนโลยี AI 
และ Blockchain มาใช้



รับฟังความคิดเห็นต่อประเด็น
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)



ขอบคุณค่ะ

ดาวโหลดเอกสารฉบับเตม็


