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หลกัการและเหตุผล 

                      ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ (Biodiversity) เป็นองค์ประกอบท่ีมคีวามสําคัญย่ิงต่อ         
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และความสาํคัญน้ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชมุชน จนถึงการผลิต ใน
ระดับอตุสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะสามารถนําประเทศไทยให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน หากมีการบริหารจัดการ
ให้เกิดการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่สามารถนําไปสู่การสร้างเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพพร้อม
ทั้งบูรณาการ ให้เกิดความย่ังยืนของทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดลอ้ม   

                      เศรษฐกิจชีวภาพ (BioEconomy) หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจทัง้ในระดับประเทศและระดับ
ชุมชน     ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดจากการผลิต การจาํหน่าย และการทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้า ผลติภัณฑ์และ
บริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทีคํ่านึงถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดลอ้มและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน รวมท้ังพัฒนากระบวนการผลิตที่ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ตลอดจนการบริหารจัดการองค์ความรู้และงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมใหทุ้กภาค
ส่วนเข้าร่วม         ในการผลิต การบรโิภค และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เศรษฐกิจชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  มีหลักการสําคัญที่ตรงกัน คือ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพหรือใช้
ประโยชนท์างเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศในทิศทางท่ีมุ่งสู่
ความยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่จะให้มีการใช้ประโยชนท์รัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับ
การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งด้านฐานข้อมลู/
องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง การสร้างขีดความสามารถให้ชมุชนทุกสาขาการผลติมีรายไดค้้าํจุนการดํารงชพี และเข้ามามี
ส่วนร่วมการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพมีความย่ังยืนตอ่ไป 

                     ประเทศไทยเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพสูง เพราะต้ังอยู่ในพ้ืนที่
บริเวณความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความสําคัญสูงสุด 8 อันดับแรกของโลก มีระบบนิเวศสภาพแวดล้อม
เอื้ออํานวยให้สิ่งมีชีวิตกําเนิด อยู่อาศัย และแพร่กระจายพันธ์ุ โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดพันธุ ์
พันธุกรรม และระบบนิเวศ โดยมีจุลินทรียก์ว่า 200,000 ชนิด พืชมีทอ่และไร้ท่อลําเลยีงมี ประมาณ 12,000 ชนิด 
สัตว์มีกระดูกสนัหลังกว่า 4,000 ชนิด สตัว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกกว่า 80,000 ชนิด ใช้ในการศึกษาวิจัยด้าน
การแพทย์และการพัฒนาสินค้าทางด้านการเกษตรอตุสาหกรรม รวมถึงด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม    ด้วยความ 
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หลากหลายและความม่ังค่ังของทรัพยากรพันธุกรรม ทาํให้ประเทศไทยมีความได้เปรยีบในด้านสินทรัพย์ชีวภาพ 
(Bio-Asset) ที่เป็นต้นทุนของประเทศและเป็นจุดแข็งสาํคัญ เน่ืองจากความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพเป็น
รากฐานสําคัญของวิถีชีวติ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาหารและปัจจัยในการดํารงชีวิตของประชากรในประเทศ 
ซึ่งองค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นปัจจัยสําคัญและเป็นโอกาสของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพตั้งแตก่ารผลิต
ระดับชมุชน ซึง่เป็นการผลิตสินค้าข้ันต้นจากทรัพยากรชีวภาพโดยตรง อาจจะมีการแปรรูปในระดับตน้ แต่ไมม่ีการ
ใช้เทคโนโลยีทีซ่ับซอ้น มีฐานการผลติสินค้าจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู่ในระบบนิเวศของแต่
ละชุมชนทั่วประเทศ ไปจนถึงการผลิตระดบัวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ซึ่งเป็นการผลิตที่มีการ
จัดการในระยะเริ่มต้น เป็นข้ันที่มีการพฒันาให้ชมุชนเกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  จาก
ทรัพยากรชีวภาพท้องถ่ิน แมจ้ะไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญ              แตใ่นรายงานของ
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2546 พบว่า จากผลิตภัณฑ์ชมุชน (OTOP) จํานวน 15,133 รายการ ผลิตจากทรัพยากร
ชีวภาพถึง 13,724 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90 และตอ่ไปถึงการผลิตในระดับอตุสาหกรรมขนาดต่างๆ ซึ่งมีข้อมูล
จากกระทรวงอตุสาหกรรมในปี พ.ศ. 2549 ระบุว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium 
Enterprises: SMEs) มากกว่าร้อยละ 95 ของผู้ประกอบการทั้งหมดมีสดัส่วนมูลค่าตอ่ผลติภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 32.2 มีสดัส่วนมลูค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 30.0 ของมูลค่าการส่งออกของ
ประเทศ โดยมี SMEs ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตฐานชีวภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 29.7 ของสินค้า SMEs ทั้งหมด และมี
สัดส่วนการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 33.0 ของ SMEs ทั้งหมด  

                      ปัจจุบัน SMEs ในประเทศไทย ผลติสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ ่ และเร่ิมมีทิศทางการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดระดบักลาง และ
ตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ทําให้ทรัพยากรชวีภาพเป็นวัตถุดิบสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งนําไปสู่
การสร้างมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อตุสาหกรรมที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยตีอ่ยอด พัฒนาไปสู่
เทคโนโลยีขั้นสูง และสร้างธุรกิจใหม่จากนวัตกรรมจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมที่เป็นความหวัง
ใหม่ คลื่นลูกใหม่ (New Wave Industry) ที่นําไปสูก่ารสร้างมูลค่าใหม่ๆ  และเพ่ิมมูลค่าและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นธงของประเทศที่ เป็นเจ้าของเทคโนโลย ีไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี เป็น
ต้น ล้วนเกิดข้ึนจากการวิจัยและพัฒนา 

                      เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีหลักการสําคัญท่ีตรงกัน คือ การ
ใช้ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพหรือใช้ประโยชน์การสร้างเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาประเทศในทิศทางที่มุง่สู่ความย่ังยืน โดยมแีนวทางการพัฒนาที่จะให้มีการใช้
ประโยชนท์รัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธภิาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งด้านฐานข้อมลู/องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง การสร้างขีดความสามารถ
ให้ชมุชนทุกสาขาการผลิตมีรายได้คํ้าจุนการดํารงชีพ และเข้ามามีส่วนร่วมการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจจาก
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ฐานความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความยั่งยืนต่อไป เศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพจะสามารถ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางตรงต่อการเพิ่มผลผลิต และสร้างเสริมผลผลิตใหม่ๆ  จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตลอดจนส่งผลทางอ้อมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตน้ันๆ ไปสู่การผลิตด้านอื่นๆ ทีส่ร้างมลูค่าเพ่ิมอย่าง
มหาศาล อาท ิภาคอุตสาหกรรม พลังงานสาธารณสุข และการท่องเท่ียว ประเทศท่ีมีทรัพยากรชีวภาพมาก มีองค์
ความรู้ด้านการวิจัยและเทคโนโลยี จะเปน็ผู้นําในการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจใหม่ระดับโลก เน่ืองจากสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ และก่อให้เกิด          ความมั่นคงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเทศใดที่
ไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลง จะมีความเส่ียงในการสูญเสีย ขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งอาจถูกแย่งชิงทรัพยากรชวีภาพ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์โดยประเทศท่ี
มีความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงกว่า 

                     สําหรับประเทศไทยแม้จะมีศักยภาพและโอกาสสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ    แตก่ารวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพไปขยายผล
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์และเชือ่มโยงกับการผลิตในระดับอตุสาหกรรมให้เป็นสินค้านวัตกรรม ยังไม่ไดม้กีาร
ดําเนินการอย่างจริงจัง  และหากมองในองค์รวม การวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพยังเป็นแบบกระจัดกระจาย โครงการวิจัยส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นการเสนอจากความสนใจของนักวิจัย เป็นข้อมลูพ้ืนฐานทางชีววิทยา และการใชป้ระโยชน์ทั่วไป 
และเป็นเชิงอนุรักษ์มากกว่าจะเป็นการวิจัยเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ให้โอกาสและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และ
ช่วยให้ชุมชนมรีายได้อย่างยั่งยืน 

                  ในการนี ้ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้รับการอนุมตัิ
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ จึงเห็นควรจัดทํา “โครงการยุทธศาสตรว์ิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” ข้ึน โดยมุ่งหวังให้มแีนวทางในการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในทุกระดับ ตั้งแตร่ะดับชมุชน ระดับวิสาหกิจ
ชุมชน (Community Enterprise) ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small Medium Enterprises, 
SMEs) ไปจนถึงระดับอตุสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเป็นแนวทางให้นักวิจัยสามารถจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย
และพัฒนาที่มาจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์งานวิจยัด้วย 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือนําเสนอ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูท้ี่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆต่อ “ร่าง
ยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย”  เพ่ือนําไปพัฒนา
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์  และนําเสนอตอ่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเพ่ือพิจารณาประกอบการจัดทํา
กรอบวิจัยในระยะ 5 ปีข้างหน้า (2559-2563)   
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) หรอื สพภ. โดยการสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

กําหนดการจัดสัมมนา 

        วันพฤหัสบดี ที่  18   กุมภาพันธ์  2559 เวลา 08.30-14.00 น. 

สถานท่ีจัดสัมมนา  

        ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ  

 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารว่มสัมมนา 

1) นักวิจัย นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
2) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์        
3) ผู้ประกอบการระดับ วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และระดับใหญ่  
4) สภาอุตสาหกรรม  สภาหอการค้า และสมาคมธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ    

          ได้รับทราบข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตอ่ “ร่างยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาตใิช้เป็นแนวทางในการเชญิชวนนักวิจัยเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุน
วิจัยต่อไป   

                            _______________________________________________ 

หมายเหตุ  ไมเ่ก็บค่าลงทะเบียน 


