
ธนิต  ชังถาวร 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  

(องค์การมหาชน) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

จากทรัพยากรชวีภาพ ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น สูส่ิ่งบง่ชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
เศรษฐกิจจากทรพัยากรชีวภาพ 



ท าไมต้องมี BEDO 

Convention on 
Biological Diversity 
หรือ CBD 

1. Conservation 

2. Sustainable use 

3. Access and benefit 
sharing (ABS) Working with partners to 

promote the sustainable use 
of biodiversity on a fair and 
equitable basis. 



Using economic incentives 
as tools to promote the 

conservation of biodiversity 

and related traditional knowledge 



ทรัพยากรชวีภาพ (BioResources) 

Prof. Keith Harding, UK 
“You sit on precious hidden treasure” 



ความสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย 

สิ่งมีชีวิต คาดวา่พบในโลก คาดวา่พบในไทย ค้นพบแล้วในไทย 

แบคทีเรีย 10,000 4,000 1,600 

เห็ด รา 1,500,000 500,000 6,754 

สาหร่ายน ้าจืด
ขนาดเล็ก 

20,000 5,000 2,300 

พืชมีท่อล้าเลียง 287,655 10,000 7,000 

ไส้เดือน 8,000 100 55 

แมลง 9,600,000 100,000 7,000 

กิ งกือ 12,000 500 188 

สัตว์เลื อยคลาน
และสัตว์สะเทินน ้า
สะเทินบก 

13,900 490 490 

นก 9,917 980 980 

สัตว์เลี ยงลูก 
ด้วยนม 

5,416 300 300 

ที่มา: สวทช 2557 

5.4% 
คาดว่า 

พบในไทย 



ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 



ความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่ง 



ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก 



คุณคา่และความส าคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ … ตอ่ชุมชนและคนเมือง 

ความจ าเป็นพื้นฐาน: ปัจจัย 4 
 ที่อยู่อาศัย 
 เครื่องนุ่งห่ม 
 อาหาร 
 ยารักษาโรค 

ความนิยมเพิ่มเติมในปัจจุบัน 
 เครื่องส าอาง – ความสวยงาม 
 บ ารุงสุขภาพ – สปา 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

* Personalized medicine 



คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ … กับที่อยู่อาศัย 



คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ … กับเคร่ืองนุ่งห่ม 

Fashion show ผ้าย้อมครามเผยแพร่ Fashion Channel 



ผ้าไทย…สู่นานาชาต ิ

ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ 

ผ้าย้อมคราม
สกลนครในTROY 



คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ … กับอาหาร 



คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ … ต่อยารักษาโรค 

ยาจากกุหลาบ 

พืชสมุนไพร
หลากหลายน ามาใช้

รักษาโรค 

ขมิ้นชัน 



ความหลากหลายทางชีวภาพในเครื่องส าอาง 

ครีมหอยทาก 

ครีมรังไหม 

เซรั่มจาก
ดอกไม้ 
นานาชนิด 

โลชั่นจากธัญพืช 



ความหลากหลายทางชีวภาพและการบ ารุงรักษา
สุขภาพ 

กาแฟผสมพชืสมุนไพร
จากต ารบัโอสถ 
พระรานายณ ์

เมล็ดหมามุ่ย 

พืช เช่น ไพล มะกรูด 
ขิง ใช้ในลกูประคบ 



การท่องเที่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Current extinction rates about 100-1000 x higher than 
natural rate 

 Biologists speak about the 6th mass extinction 

 

ที่มา: Train the Trainer Workshop, Global Nature Fund 
 

www.bedo.or.th 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 



ข้อมูลจากองคก์าร World Wildlife Federation 

ปี 2014  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของโลกลดลง 30% 

การสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ 
• การสูญเสียจากปัจจัยธรรมชาติ เช่น 

Climate change เป็นต้น 
• การสูญเสียโดยมนุษย์ ได้แก่  

• การบุกรุกถิ่นอาศัย  
• การน้าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์เป็น

จ้านวนมาก 
• การฉกฉวยทรัพยากรไปใช้ประโยชน ์

(Biodiversity Piracy) 
 

www.bedo.or.th 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 



โดยประมาณมูลค่าการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพของโลกมาก
ถึงปีละประมาณ 60-135 ล้านล้านบาท 
(TEEB, 2553)  



ทรัพยากรชีวภาพ (BioResources) 

Prof. Keith Harding, UK 
“You sit on precious hidden treasure” 

How can we utilise and protect our treasure? 

BioBank 

Legal protection – ABS law 



การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
หลายประเทศมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมโดยการเก็บรวบรวมและจัดท้าข้อมูลท่ี
เรียกว่า Biobank ท้าให้ประเทศเหล่านี สามารถพัฒนาธุรกิจและสร้างรายได้จากทรัพยากรพันธุกรรมที่ตนเก็บรักษา โดยในปี 
2012 ได้มีการสรุปและรายงานมูลค่าของธุรกิจท่ีเกิดจาก Biobank ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์
นอกจากนี ยังมีการประเมินมูลค่าและราคาของตัวอย่างท่ีมีการให้บริการ , มีตัวอย่างประเทศและ biobank ในการให้บริการ  

Name Funding source Price per sample 

Australasian Bio specimen 
Network (Australia)  

Government (Australia) and 
public 

Avilable upon request 

banconADN (spain) Government and university €1 per ug DNA for non profit organization  
€1.54 per ug DNA for commercialization 

cofederation of cancer 
biobank (UK) 

Collaboration between biobank 
each with its own funding source 

Cost recovery, fee for service 

Euro biobank Government (European 
commission) and charitable 

Varies by participating bank: processing and 
shiping fee  applys 

Singapore Tissue Network Government Available upon request 

UK biobank Government and charitable 
funding 

Partial cost recovery 

Wales cancer bank Government and 
charitable funding 

Varies according to the type of sample requests 

ท่ีมา :  a review of 
internationall biobanks 
and networks: success 
factor and key 
benchmark ,  
biopreservation and 
biobank, 2010 
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เกือบทุกประเทศมีการด าเนินการจัดต้ัง Biobank มีการลงทุนโดยรัฐ เช่น ประเทศเกาหลี
ใต้ ได้มีการลงทุนและจัดต้ัง biobank ขึ้นในปี 1995 เป็นการท างานร่วมกันของกระทรวง
ศึกษาและวิทยาศาสตร์ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันก าลังเข้าสู่
แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 ซึ่งมีการเน้นไปในเรื่องสุขภาพและมีการประเมินการลงทุนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดต้ัง biobank ของประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ลงทุน 120 ล้าน
เหรียญ ประเทศอังกฤษลงทุน 212 ล้านเหรียญ  

ท่ีมา : Second Phase (2013-2015) of the korea biobank project 



Current & Trend Global Biodiversity bank 
• USA :National Center for Genetic Resources Preservation 

The largest and most diverse in the U.S. government   
• Collections consist of animals, plants, microbes, and invertebrates important 

to food and agricultural production 
 

 

Animal Collection  
• More than 775,000 units under LN2 storage 
• Mostly semen samples, some embryo samples 

Microbe Collections 
 Backup storage at Ft. Collins (living microbes) 

 

Insect Collections 

• Over 35 million specimens located in Washington, DC 
and  Beltsville, Maryland 

U.S. National Plant Germplasm  
System Collections 

• About 565,000 plant accessions, >13,500 species 

• All genetic resources in NPGS  are considered a 

global asset  

• Material added from explorations, donations, 

research, etc. 

• Freely available to researchers 

NCGRP : All aspects of gene banking approaches 

– Facilities 

– Managing collections (testing, strategies for monitoring)  

– Information systems 

              _      Clonal cryopreservation 

• Wild species (Native and CWR germplasm) 

– Ex situ storage of wild-collected seed 

 
ที่มา : www.ars.usda.gov 



ธนาคารแห่งชาติ : คลังทรัพยากรส ารองหลักของประเทศ 

ธนาคารเฉพาะ
ด้าน: เก็บรักษา
ทรัพยากรหลักที่
ดูแลรับผิดชอบ 

ศูนย์วิจัยปฏิบัติการกลางทรัพยากรของ
ประเทศ 

ด้าเนินการ โดยรัฐบาลและกระทรวงที่เก่ียวข้องแต่ละทรัพยากร 



ESBB: European, Middle Eastern and African Society for Biopreservation 
and Biobanking 

Main  Goal :  

•  Collection and storage of biological materials from all species. 

•  ESBB EMEA Regional Biobanks (Europe, Middle East, Africa)   

    62 medical 6 enviro-bio biobanks from:  UK, Ireland, France,   

    Germany, Luxembourg, Denmark, Netherlands, Norway, Italy,   

    Spain, Austria, Belgium, Kuwait, Iran, Jordan, Uganda, South  

    Africa 

•  Encourage and support public-private biobank-related 

partnerships because of their scientific, medical and commercial 

importance.  

 
The Natural History Museum is the UK's national 

museum of natural history, and a world centre of 
scientific excellence in taxonomy and biodiversity 

The Museum has 70 million specimens. 

- LIFE SCIENCES: Zoology, Botany, Entomology  

-  EARTH SCIENCES: Palaeontology,  Mineralogy 

  

Banking the World’s Seeds 

ที่มา :www. esbb.org /www.kew.org 

research departments are:  
• Collections 
• Identification and Naming 
• Comparative Plant and  Fungal Biology 
• Conservation Science 
• Natural Capital and Plant  Health 
•  Biodiversity Informatics  and Spatial Analysis 



Natural History Museum 

Sir David Attenborough  



A Bioresource Backup Facility 

JAPAN : 

RIKEN BioResource Center 

 

 
Cell  
Lines 

 

 
Genetic 

Materials  
 

 Experimental  
Plant 

Experimental  
Animal 

Micro- 
organism 

Information 

Harima Campus 

Tsukuba 

Campus 

มีหน่วยงานกระทรวงต่างๆ เป็นเครือข่าย เก็บส ารองท่ี RIKEN Research Center 



Korea National Research Resource Center 

Microorganism Animal Plant Human Origin Fusion Matter 

KNRRC 

National Research Foundation of Korea (NRF) 

11 7 4 6 7 

- Korean Cell Line Bank 

- Liver Cancer Specimen   

  Bank  

- Korea Prostate Bank  

- Human Serum Bank  

- Korean Leukemia Bank  

- Korean Gynecologic  

  Cancer Biospecimen  

  Bank 

 

- Center for Fungal Genetic Resources  

- Metagenome Resource Bank 

- Bacteriophage Bank   

- Korea Bank for Pathogenic Viruses  

- Plant Virus GenBank  

- Korean Lichen & Allied    

  Bioresource  Center 

- Korean Collection for Oral  Micro. 

- Korea Marine Microalgae  Culture  

- Culture Collection of  

  Antimicrobial Resistant Microbes  

- Helicobacter pylori Korean Type  

  Culture Collection  

- Korea National Environmental  

  Microorganisms Bank 

- Bank for Polymer Pro- 

  drug Precursor  

- Crystal Bank  

- Bank of Modified  

  Nucleic Acid Systems  

- Bank of Color Tunable  

  Microparticles  

- Phosphor Bank  

- Sphingolipid Bank 

- Porous Nanoparticle Bank  

- Noncentrosymmertic 

Materials Bank 

- Parasite Resource Bank 

- Aging Tissue Bank 

- Animal Bioresources  

  Bank  

- Bovine Genome  

  Resources Bank 

- Arthropods of Medical  

  Importance Resource  

  Bank  

- Zebrafish Organogenesis  

Mutant Bank  

- Neuromarker Resource Bank 

- Korea Bioactive Natural  

  Material Bank 

- Medicinal Plant  

  Resources Bank 

- Ginseng Bank  

- Plant DNA Bank in Korea  

Korea Bio-resource Information System, KOBIS 

MSIP MOAF MOE MOM MOHW 

National Science 

Museum of Korea 

Division of Biological 

Infrastructure, KRIBB 
KNRRC 

Korea Agency of Education, 

Promotion and Information 

Service in Food, Agriculture, 

Forestry and Fisheries 

22 organizations 27 organizations 7 organizations 10 organizations 

National Biological 

Resources Integrated 

Management System 

4 organizations 

Marine Bio Resource 

Information System 

Korea Biobank 

Network 

9 organizations 18 organizations 



ปิ่นแก้วถูกจัดเก็บที่เกาหลี 



ความจ าเป็นท่ีต้องจัดเก็บข้อมูล BioBank  

• เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของประเทศร่วมกัน สามารถบอกได้วา่ประเทศไทย              
มีความหลากหลายเท่าไหร่ หน่วยงานใดดูแล และสามารถสร้างเศรษฐกิจและ
ความได้เปรียบแก่ประเทศไทยได ้

• บัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ (Inventory) และ 
ฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าสืบค้น ณ จุดเดียว  

• เป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ เพ่ือตรวจสอบ เปรียบเทียบพันธุ์ และ       
เพื่อการท าธุรกจิต่อเนื่อง 

แนวทางที่ 1 : การคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 



องค์ประกอบส าคัญของการเป็น BIODIVERSITY  

BIOBANK 

ต้องประกอบด้วย :- 

 1. บัญชีรายการที่สมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
(Inventory) 

 2. แหล่งเก็บรักษาต้นพันธุ์ / เชื้อพันธุ์ / สายพันธุ์ / 
สารพันธุกรรม (Collections of Germplasm / Culture / Genetic 
Materials (DNA))  

 3.  ฐานข้อมูลที่เป็นระบบ สืบค้นได้ และผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
(Data Verification) 

 4. งานวิจัยที่เจาะลึกด้านการใช้ประโยชน์ (Research for 
Utilization) 



ธนาคารเชื้อพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity Biobank ) คือ หน่วยงานกลางทีท่ าหน้าที่ประสาน
หรือบริหารจัดการใน 4 องค์ประกอบ ดังนี ้:- 
 
1. การจัดท าบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพในภาพรวมของ
ประเทศ (Inventor Listing) 
2. ก าหนดรปูแบบการจัดเก็บเชื้อพันธุกรรมในรูปแบบตัวจริง 
ตัวอย่างแหง้ ของสิง่มชีีวิตทุกประเภท  
3. ก าหนดมาตรฐานและจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง 
(Information Center) โดยมีstandard data set  
4. สนับสนนุและก าหนดทิศทาง งบประมาณในการวิจัย 
(Research Direction)  

แนวคิดรูปแบบและการบริหารจัดการ  

Biodiversity BioBank ของประเทศไทย 



1. การจัดท าบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพใน
ภาพรวมของประเทศ (Listing) เพื่อประเมิน
สถานภาพและเป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดนโยบาย
ของรัฐบาลและหน่วยงานที่ต้องรายงานต่ออนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention 
on Biological Diversity: CBD) โดยการก าหนด
มาตรฐานของข้อมูลในการเก็บบันทึกข้อมูล
ทรัพยากรแต่ละชนิด มีการตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลแล้ว 



2. ก าหนดรูปแบบการจัดเก็บเชื้อพันธุกรรมในรูปแบบตัวจริง 
ตัวอย่างแหง้ ของสิง่มชีีวิตทุกประเภท (Collection) ทั้งที่พบใน
ป่า พิพิธภัณฑ ์(Natural Museum) สวนพฤกษศาสตร์ 
(Botanical Garden) ธนาคารเมล็ดพันธ์ุ (Seed Bank) หรือ สวน
สัตว ์ไปจนถึงการเก็บรักษาในรูปแบบเนื้อเยื่อ เซล เพื่อการ
เก็บรักษาระยะยาว (Long-term Biodiversity Repository) รวม
ไปสิ่งการเก็บรักษาชิ้นส่วนทางพันธุกรรมในรูปแบบ 
DNA/RNA /whole genome บันทึกการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
พันธุกรรมตามกฎหมาย การก าหนดนโยบาย สถานทีส่ ารอง
ในการเก็บรักษาเพื่อความปลอดภัย 

 



3. ก าหนดมาตรฐานและจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง 
(Information Center) โดยมี standard data set ให้ทุก
หน่วยงานและนักวิชาการด าเนินการบันทึก จัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการประเมินผล จัดท าระดับชั้นความลับและ
การเข้าถึง รวมไปถึงการเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพกับหน่วยงานที่มีการจัดเก็บและ
เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสถานีวิจัยหลักในการเก็บ
รักษาเชื้อพันธุกรรมน้ันๆ 

 

 



4. สนับสนนุและก าหนดทิศทาง งบประมาณในการวิจัย 
(Research Direction) ตั้งแต่การส ารวจ การเก็บรักษา
เพื่อการคงอยู่ของทรพัยากร และการใช้ประโยชน์จากเชื้อ
พันธุกรรมอย่างชาญฉลาด  เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ และความยั่งยืนของทรพัยากรชีวภาพในประเทศ 



BANANA BIOBANK   

Ex situ  main collection 

 back up collection 

Sample repositories  
Tissue culture 

DNA bank  

Data management USER 

Inventory  
Next  step 

Cryopreservation  

ภาพรวมการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม ตัวอย่างการด าเนินการของ BEDO 



Queensirikit Botanical Garden : 100 varieties: 
cultivars, ornamental , wild  and imported species 
 

Kasetsart University : Nakhornratchasima : 180 
varieties: cultivars, ornamental  

Pathumthani : 100 varieties : Back up collection from 
Kumpangpetch and Trial plantation from tissue 
culture 

Kumpaengpet  : 100 varieties: cultivars, ornamental , 
wild  and imported species  

Department of Agriculture /Sukothai : 100 varieties: 
cultivars  and tissue culture collections 
 

Banana Collection : Living plant collection = 6 repositories  

Nongnuch Botanical Gargen :Private sector collection  
100 varieties: cultivars, ornamental , wild  and imported species   
 

ตัวอย่างการด าเนินการของ BEDO 



Working Plan with Banana : 4 Year Plan(2014-2017 

200 
varieties  

Economic domesticated cultivars  
(7 Group  22 varieties) 

UPDATE 

Increase academic studies in more 
Cultivars (160 varieties) 

Wild  banana  10   varieties 
Ornamental /imported  

Banana Biobank 

2014 2015 2016 2017 

2014 Goal 
- DNA fingerprint 
- Tissue culture 
- Morphological, 
-Horticultural (such as : 
Cropcycle,productivity etc.). 

2015 Goal 
- Taxonomy/crop cycle 
- DNA fringerprint 
- tissue culture  
- utilization/marketing 
-  Professional network 
 

 2016 Goal 
-  Guideline  
- Long-term 

conservation 
-Main and back up 

collection 

ตัวอย่างการด าเนินการของ BEDO 



Inventory and Morphological Characteristics of Banana 

Banana Evaluation :  

- Morphological Characteristics  
- Horticultural characteristics 
- General Characteristics  

 

Economically-important Banana  
G1 : Kluai Khai , Kluai Khai Kasetsart 2 ,Kluai Pha Tabong 
G2 : Kluai Hom Tong, Kluai Hom Khieo, Kluai Hom Khieo Kom 
G3 : Kluai Namwa Pakchong 50, Mali Ong, Tanaow Sri, Khom,    
        Kluai Namwa Dum, Kluai Namwa Ngern, Kluai Namwa Tong   

        Ma Eang, Kluai Nam Vo 
G4 : Kluai Lep Mu Nang 
G5 : Kluai Hin 
G6 : Kluai Hak Muk Khao, Kluai Hak Muk Kheio,  
        Kluai Hak Muk Tong 
G7 : Kluai Tani Nua,  Kluai Tani Eisan, Kluai Tani Tai  
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1. BioBank  
 – Specialized BioBank 
 - National BioBank 
1. Community BioBank 



ภูมิปญัญาท้องถิ่น  
(Traditional 
knowledge) 



ท่านรู้จกัภูมิปญัญาจริงหรือไม่ 



ปฐมบท 
“ภูมิปัญญาเป็นเรื่องใหญ่  

เมื่อมองกันอย่างกว้างๆ เหมือนก าปั้นทุบดิน 
ทุบไปที่ไหนก็เจอภูมิปัญญาทั้งนั้น 

ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีทิศทางที่จะมอง  
ในส่วนตัวของผมคิดว่าปัญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทยในขณะนี้ คือไม่รู้จักตัวเอง 

เพราะที่ผ่านมาเราเขียนอะไรเราคิดอะไร  
ห่างตัวเองทั้งหมด” 

 
 รศ. ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม 



ประเทศไทยเป็นบ่อหลอมของวัฒนธรรม 

ไทย 
ปรับให้เป็นของไทย 

ขอม 

อินเดยี จีน 

ชาติอื่นๆ 



ประเทศไทยพัฒนาภูมิปญัญามายาวนาน
โดยเฉพาะด้านการแพทย์  

• การแพทย์แผนโบราณทีท่างราชการขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ
มีต ารับต ารา  

• การรักษาทางไสยศาสตร์ ขึน้อยู่กบัความเชื่อ อทิธพิลของศาสนา เช่น 
หมอทรง หมอธรรมที่ใช้พลงัจิต สามารถติดตอ่วิญญาณต่างๆ  

• “ยากลางบา้น” หรือยาผีบอก ส่วนใหญ่จะมีคนแก่ผู้ใหญ่รวบรวมบันทกึ
เรื่องสตูร  

• “ สมุนไพร”  โดยหมอพื้นบา้นเป็นผู้มีบทบาทในการใชส้มุนไพรและมี
ประสบการณ ์ 

• ฝังเข็ม ซึ่งไดร้ับอทิธพิลจากจีน  
• การรักษาโดยใช้พิธีกรรม เป็นวิธีการรกัษาของหมอพืน้บ้านโดยทั่วไป มี

พิธีตรวจวินิจฉัย เช่น การสอ่ง หรอืลงธรรม    (เพื่อหาสาเหตุและโรค) 
การร่ายร า แสดงท่าทาง เช่น  ล าผีฟ้า 

• กรรมวิธกีารรกัษา เช่น การปลุกเสก ทาน้ ามัน ใช้สมุนไพร  ท าพิธีขับไล่ผี
หรอืพิธีสู่ขวัญ  หรอือองขวญั การนวดซึง่แตกตา่งกันไปตามลกัษณะของ
โรคหรอือาการ เช่น การนวดพื้นบ้าน การนวดเชลยศักดิ์  



ภาพทั่วไปของภูมิปัญญาในประเทศไทย 

ความหลากหลายของค าศัพท์ 

ยังไม่มีนิยามสากล 

ความสับสนระหว่าง ภูมิปัญญา v. นวัตกรรมชาวบ้านหรือชุมชน 



หลากหลายค าเรียก ความหมายเดียวกันมั่ง 
ต่างกันมั่ง … ใช้กันต่างกรรม ต่างวาระ 

ภูมิปญัญาชาวบ้าน 

ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

คติชน ความเชื่อ 

Traditional 
knowledge 

Indigenous 
knowledge 

Local knowledge 

Local wisdom 

มรดกภมูิปญัญาทางวัฒนธรรม 

มรดกภมูิปญัญาที่จบัตอ้งไม่ได้ ภูมิปญัญา 

Traditional Knowledge (TK) กับ  Folklore (FL) เป็นค าที่
มักใช้กับงานที่แสดงความรู้ ความคิดของกลุม่ชนที่ถ่ายทอด
และสืบทอดกันมาตามประเพณี   ค าทัง้สองค ามีความหมาย
ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดยีว  

Folklore 



ภูมิปัญญา เกิดจากการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้มา
ยาวนาน ความรู้ด้านต่าง ๆ     จะเชื่อมโยงกันไปหมด ไม่ได้
แยกออกเป็นวิชาๆตามที่ร่ าเรียนกัน ดังนัน้ ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ อาชีพ ความเป็นอยู่ การใช้จ่าย การศึกษาและ
วัฒนธรรม มันผสมกลมกลืนหรือเชื่อมโยงกัน         บางทแียก
ไม่ออกว่าเป็นวิชาอะไรไม่ว่าจะจบวิชาอะไร มันจะเห็นความ

เชื่อมโยง ดงันัน้ ความรู้      ที่เป็นภูมิปัญญา จึงหมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม
และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ที่สัง่สมกัน
มาตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวกับจารีตประเพณ ีวิถีชีวิต 
การท ามาหากิน การศึกษาเล่าเรียน พิธีกรรมต่าง ๆ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน คนกับสิ่งแวดล้อมและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
เพื่อให้เกิดความสุขในการด ารงชีวิต (ประเวศ วะส,ี 2533) 



ภูมิปัญญาของมนษุย์มิได้เกิดขึ นลอยๆ หากแต่
ความรู้เปน็สิ่งที่ก่อเกิดภายในระบบนิเวศของ
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาเกิดและพัฒนาในกระบวนการที่
คนและชุมชนปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศ    ชุดหนึ่ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กลุม่ชุมชนต่างๆได้สั่งสมสืบ
ทอดและพัฒนามาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีเปน็องค์
ความรู้ทีม่ีลักษณะใกล้เคียงกับองคค์วามรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในแง่ที่ว่าภูมิปญัญาท้องถิ่นเกิดจาก
การศึกษาเชิงประจักษ์ ผ่านการพิสูจน์ทดลอง และ
กระบวนการคัดสรร ปรับปรุง และพัฒนาความคิด
อย่างเป็นระบบ (ยศ สันตสมบัติ และวิฑูรย์ 
ปญัญษกุล, 2542) 



ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายความว่า ประสบการณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายทอดต่อๆกันมาจาก
บรรพบุรุษ หรือได้รับโดยการศึกษาอบรมจากสถาบันใน
ชุมชน ได้แก่      วัดและครอบครัว ความรู้และ
ประสบการณ์ตรงของคนในท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายทอด
ต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษ หรือได้รับโดยการศึกษาอบรม
จากสถาบันในชุมชน ได้แก่ วัดและครอบครัว ความรู้และ
ประสบการณ์ตรงของคนในท้องถิ่น ที่ได้จากการสะสม
ประสบการณ์การท้างาน การประกอบอาชพี และการ
เรียนรู้จากธรรมชาติ อาจเป็นแนวคิด กิจกรรม และบุคคล
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน  
(นิธิ เอียวศรีวงศ์,  2536)  



เนื อหาหรือสาระของความรู้ซึ่งเป็นผลของกิจกรรมเชิงปัญญา
และการเข้าใจในบริบทดั งเดิม รวมทั งวิธีการปฏิบัติ ทักษะ การ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ การปฏิบตัิและการเรียนรู้ซึ่งประกอบเป็น
ระบบภูมิปญัญาและความรู้ที่อยู่ในวิถีชีวิตดั งเดิมของคนหรือ
ชุมชน หรอืเป็นระบบความรู้ที่ถูกถ่ายทอดตีความจากชนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง (WIPO หรือองค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก) 

10 กว่าปี WIPO / IGC 



ค านิยามสากลก็ยังไม่มี มแีต่แนวคิด 
• องค์ความรู้ 

• ที่สั่งสมกันมา ผ่านการทดลอง ทดสอบ 

• สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น 

กี่ป?ี ดีกรีความเก่า พิสูจน์อย่างไร 

หากไม่เก่า นวัตกรรม 



ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมชาวบ้าน/ 

ชุมชน 

ภูมิปัญญา 

คติความเชื่อ 

1 4 

1. ชุมชนหรือชาวบ้านสร้างสรรค์นวัตกรรมขึน้มา และมีการน าไปใช้หรือเผยแพร่จนเป็นท่ียอมรับในท้องถ่ินหรือชุมชนจนกลายเป็น      ภูมิ
ปัญญาหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ิน ในขณะเดียวกันภูมิปัญญาก็ถูกน ามาเป็นต้นทุนในการพัฒนาเป็นนวัตกรรม 

2. นวัตกรรมชุมชนเป็นองคค์วามรูส้ร้างสรรคข์ึ้นมาใหม่ ดังนั้นบางนวัตกรรมอาจได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และเกิดเป็นสิทธิ
ส่วนบุคคล 

3. ทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อหมดอายุการคุ้มครองแล้ว และมีการน าไปใช้หรือเผยแพร่จนเป็นท่ียอมรับในท้องถ่ินหรือชุมชนจนอาจกลายเป็น
ภูมิปัญญา 

4. ภูมิปัญญาได้ถูกน ามาปฏิบัติใช้ โดยผสมผสานกับคติความเชื่อเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ชมุชนเข้ามีร่วม และแนวปฏิบัติท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
ตลอดจนการแสดงออกต่างๆ โดยท้ังหมดนี้รวมตัวกันโดยมีภูมิปัญญาเป็นแก่น และมคีติความเชื่อ แนวปฏิบัติ และการแสดงออกเป็น
เปลือก จนเกิดเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติกันสืบเนื่อง และในที่สุดอาจเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้น 

ประเพณี วัฒนธรรม 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

2 3 



การแบ่งประเภท
ภูมิปัญญา 



ภูมิปัญญา ๒ ระดับ 

ภูมิปัญญาทั่วไป – ถือปฏิบัติกันทั่วไปในหลาย

ท้องถิ่น ไม่จ้าเพาะเจาะจงกับ  ท้องถิ่นใด 

ภูมิปญัญาเฉพาะท้องถิ่น – ถือปฏิบัติกันในท้องถิ่น อัน

เน่ืองจากทรพัยากรธรรมชาติที่พบในท้องถิ่นนั น หรือ วัฒนธรรม 
ประเพณี ตลอดจนค่านิยม 



แบ่งตามผู้ปฏิบัติใช้ 

ภูมิปัญญาที่มีผู้ปฏิบัติใช้อยู่ทั่วไป ภูมิปัญญาที่มีผู้ปฏิบัติใช้อยู่ในเฉพาะกลุ่ม 

ภูมิปัญญาที่มีการปฏิบัติใช้
และถ่ายทอดกันในเฉพาะ
กลุ่มหรือครอบครัว - ช่าง 

ภูมิปัญญาที่มีการปฏิบัติใช้
และถ่ายทอดกันในราชส านัก

หรือชนชัน้สูง 

sacred & secret 



แบ่งตามสภาพการจดบันทึก 

ภูมิปัญญาที่มีการจดบันทึก ภูมิปัญญาที่ไม่มีการจดบันทึก 

จดบันทึก รวบรวมโดยผู้รู้หนังสือ เช่น 
พระ นักปราชณ์ ราชบัณฑิต 

ครูภูมิปัญญาไม่สามารถจดบันทึกอย่าง
เป็นระบบได้ 

Practical skill สืบทอดโดยการ 
training 

มุขปาฐะ 



ภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นเปรยีบเสมือน     
“ลายแทงขุมทรัพย์” ส้าหรับนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

โอกาสการพบสารพันธุกรรมที่น ามา
พัฒนาให้เกิดประโยชน ์1% 84% 

มูลค่าภูมิปัญญาในอุตสาหกรรมปัจจุบัน 



Ethno botanic research 

Dendrobium 



SWOT Analysis 



จุดแข็งของภมูิปัญญา 

• ความหลากหลายของภูมิปัญญาและทรัพยากรชีวภาพ   
(ประเทศไทยมีความหลากหลายมากเป็นอันดบั 8 ของโลก)  

• ความอุดมสมบูรณ์/ทรัพยากรชีวภาพของไทยมีศักยภาพสูง    
ในการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย 

• ยังมีการใช้ในวิถีชีวิต โดยเฉพาะในชุมชนทีม่ีความเขม้แข็ง และ
มีแนวโน้มทีจ่ะใช้กันมากขึ้น 



จุดอ่อนของภูมิปัญญา 

• ขาดผู้สืบทอด 

• ขาดระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาหรือมีแต่น้อยและ            
ไม่ต่อเนื่อง  

• สูญสลายไปตามกาลเวลา 

• ภูมิปัญญาเป็นความเชื่อ แต่ยังขาดข้อมูลทางวิชาการอธิบาย 

• ยังมีการน าวิทยาการสมัยใหม่มาใช้เพื่อความยั่งยืนและการเพิ่มค่าให้กบั
ภูมิปัญญาน้อย 



โอกาสของภูมิปัญญา 

• เป็นที่ยอมรับ เช่น FAO ยอมรับว่าไข่มดแดงเป็นอาหาร
ทรงคุณค่า ความมั่นคงด้านอาหาร หรือ UNESCO ยกย่อง จารึก
วัดโพธิ ์

• กระแสนิยม 

• ตลาดท่ีขยายตัวทั้งในและต่างประเทศ 

• นโยบายรัฐบาลที่สนับสนนุ เช่น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 



อุปสรรคของภมูิปัญญา 
• ฉกฉวย 

– ฉกฉวยภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือน าภูมิปัญญาไปครอบครอง 
เช่น ทป 4097/2551 

– ฉกฉวยชื่อภูมิปัญญา 

• น าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 
– ไม่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีภูมิปัญญา 

– ชื่อภูมิปัญญาถูกน าไปใช้จนเกิด Dilution of value เช่น กาแฟสูตรโบราณ หรือ 
Misleading เช่น EM 

• คนไทยไม่ค่อยให้ความส าคญัองค์ความรู้ในภูมิปัญญาสนใจแต่เปลือกนอก  
 



เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาถูกน าไปใช้ในทางที่อาจไม่เหมาะสม 
บทบาททรัพย์สินทางปัญญา: ดาบสองคม 

• ทป 4097/2551 

• Thai TCE (ancient cloth 
pattern: Elephant 
pattern) was slightly 
modified and claimed for 
copyright protection. 

• The industry brought a 
copyright infringement 
case to the IP Court.  



กิจกรรมส าคัญ 
ด้านภูมิปัญญา 



กิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา 

อนุรักษ์ 

คุ้มครอง 

ส่งเสริม นวัตกรรม 
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

เศรษฐกิจ 



ส่งเสริม 
การใช้ภูมิปัญญาของคนไทยส่วนใหญ่ใช้โดยไม่เข้าใจ

ความหมายที่แท้จริง ภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่    เมื่อ
ใช้ร่วมกันจะเป็นพลังในการสร้างสรรค์สินค้าที่มีมูลค่าสูง

และมีความยั่งยืน 
ความย่ังยืนของการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาเป็นส่วนผสม

ของการสร้างให้เกิดเรื่องราวที่น าไปสู่การรับรู้ เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ใช้ โดยอาศัยความร่วมมือของ
เครือข่ายพันธมิตรรวมถึงมีการแบ่งปันประโยชน์ที่เกิดขึ้น

อย่างเป็นธรรมภายในกลุ่มเครือข่าย 



การส่งเสริมภูมิปัญญา 



ในอดีตเรามีการท าผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 
(OTOP) มาเยอะ แต่สว่นใหญ่มักไปไม่ถึงฝัน 

ผลิตภัณฑ์ – Me too (เธอส าเรจ็ ฉันท าด้วย) 

หากผลิตภัณฑ์ขายได้ด ีพอ order เข้ามา
เยอะ …. ฉันท าได้แค่นี้ละ 

ชุมชนมีความรู้เรือ่งการตลาดดีพอหรือไม ่



ต่อยอดภูมิปัญญา 

นวัตกรรม 

ให้เข้ากับบริบทปัจจุบัน - รสนิยม สภาพแวดล้อม โลกร้อน
พฤติกรรม (office syndrome โรคก้มหน้า) เป็นต้น 

ให้ใช้ได้ ใหข้ายได ้



มุมมอง demand side  

ผู้บริโภคหรือ
ลูกค้าจะเป็น
แหล่งข้อมูลที่ดี  
- คุย 
- ฟัง 
- เก็บรวบรวม 
- วิเคราะห์ 





ตัวอย่างนวัตกรรม 



วัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต 

เอนไซม ์

18 เดือน 

11 เดือน 



- สูตรยาหมอหวาน รอดม่วง (๒๔๑๑-๒๔๘๘) 
- เทคโนโลย ี
- Positioning – after meal 
- 35 บาท 

เอาของโบราณมาปรบัให้เข้ากับรสนิยมปัจจุบัน 

เฉลว 



story 

ท าเป็น tag ติด 



ชุดของขวัญ ๑๒๕๐ บาท 



ชุดของขวัญเดี่ยว 



- จับกระแส 
- ภูมิปัญญา? 
- แต่อาจอยูไ่ด้ไม่นาน 

แต่ไมไ่ด้ต่อยอดจากภูมิ
ปัญญา 





เรียบง่าย แต่ขายได้เพราะเข้ากับค่านิยม 



ภูมิปัญญาชาวอีสาน สู่นวัตกรรม 



แหนม:ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร 

Widely consumed throughout the 

country, esp, the North and the North 

East 

TK: Fermentation of minced pork with natural 

microorganisms. 



ปญัหา: การปนเปื้อนของเชื้อที่ท าให้เกิดโรค 

งานวิจัย  

Starter Culture 

สิทธิบัตร อนุญาตให้ใช้สิทธิ 

Funding 



“ We determine to preserve and develop our 
traditional knowledge” 

แหนมไบโอเทค 



วัตถุดิบ 

200 บาท 

120 บาท 

Production 

ว & ท (ความปลอดภัย) 

สิทธิบัตร 

ความมั่นใจของผู้บริโภค 

ชื่อ “แหนมไบโอเทค” 

กระตุ้นยอดขาย 

http://www.bloggang.com/data/nah-nok/picture/1195696784.jpg


คราม: จากสกลนครสู่ Hollywood 

Indigo dye cotton was used by farmers or villagers 
especially in the North or the North East. 

สีตก แบบไม่สวย 

ผลิตภัณฑ์ชาวบ้านใช้ 



เปลี่ยนความคิด 

ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นงานศิลปะ ไม่ใช่
แค่ผ้าย้อมครามถูกๆ 

+ แก้ปัญหาคุณภาพส ี

+ เพิ่มมูลค่าโดยการออกแบบผลิตภัณฑ ์

+ สร้างสรรคเ์ครื่องหมายการค้า 

+ Niche market 



Mae Teeta® Natural Indigo Dyes 

เครื่องหมาย
การค้า 

การออกแบบ
ผลติภัณฑ ์



ผ้าย้อมครามไทยไป Hollywood 

ทรอย 



Louis Vuitton 



วัตถดุิบ 

การผลิตผ้ายอ้มคราม 

>2,000 บาท/ผืน 

>200 บาท/ผืน 

คุณภาพ ดีไซด์ และแบรนด์ 



ครามญี่ปุ่น 

ดีไซน์หลากหลาย 



http://japan-cc.com/images/samue1.jpg




เมื่อกล้วยตากโกอินเตอร์! 

ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร 

ของว่างราคาถูก 

ล้าสมัย 



กล้วยตาก “Banana Society”  
จังหวัดพิษณุโลก 

นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญา
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทใน

ปัจจุบัน 

Product 
development 

Re brand 

Packaging 





ต่อยอดภมูิปัญญา ... บริบทปจัจุบัน 

เปลี่ยนหน้าตา เปลี่ยนหน้าตา + การใช้ 



คนซื้อไม่ตั้งใจจะ
ซื้อชา แต่ซื้อ
เพราะ Idea 



กรณีศึกษาส้มโอท่าข่อย จ.พิจิตร 

ความเชื่อ … สร้างโอกาส และนวัตกรรม 

เครดิต: อาจารย์ณรงค์ ผ้าเจริญ และพีรวงศ์ จาตุรงคกุล 



















อย่าหยุดคิด หรือ ควรคิด
เรื่องนวัตกรรมตลอดเวลา 

Me too  
เกิดขึ้นตาม 

ผู้บริโภคเปลี่ยน 
รสนิยมเปลี่ยน 

สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยน 



ท าไมสินค้าประเภทเดียวกันจึงมีราคาต่างกัน 

-ต้นทุนการผลิต   
-ความมีชื่อเสียงของผู้ผลิต/แบรนด์ 
-เรื่องราวหรือที่มาของสินค้า/ความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม (story) 
-ความสมบูรณ์หรือคุณภาพสินค้า (ฝีมือ/ดีไซด์ /

วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม) 
-ความหายาก (limited edition) ท าให้ผู้ซื้อรู้สึก
ภูมิใจที่ได้ครอบครองของที่มีอยู่ไม่กี่ชิ้นในโลก 
--รสนิยม/คุณค่าที่ให้กับสินค้านั้น (ผู้ซื้อ /ผู้ขาย) 
-ทรัพย์สินทางปัญญา               

ราคาก าหนดจาก 

ปรับจากแนวคิดการก าหนดมูลค่าของศิลปะของววิรรณ ธาราหิรัญโชติ อ้างถึงเควิน ซิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของซอธเธอะบี เอซยี    

http://www.iconarchive.com/show/webdev-icons-by-icontexto/webdev-bullet-icon.html


ภูมิปัญญา …นวัตกรรม.…ทรัพย์สินทางปัญญา 

พัฒนา 
มองย้อนหลัง 

พัฒนาจนผิดรูปผิดรอย 

ภูมิปัญญา มีขนบ จารีต 

อนุรักษ ์ ธุรกิจ 

นักวัฒนธรรม อุตสาหกรรม 
สมดุล 

แนวโน้ม กระแส
ตลาด

ภายในประเทศ
และโลก 

สมุนไพร 



น าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jMPV4TVCXTAwUM&tbnid=lItibYJz0P6laM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=4756&ei=-4aTUfSrCYeLrQeh6YAw&bvm=bv.46471029,d.bmk&psig=AFQjCNFDepKAgQRX_8uevfKqsXY2u8jPgw&ust=1368709220822259


ยอดพระปรางคห์น้าลอบบี้โรงแรมดงั 





พุทธพาณิชย์ ความเชื่อ หรือความเสื่อม 



การน าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนภาชนะบรรจุ 

ดูว่าเป็นเรื่องมงคล แสดงถึงแหล่งที่มา วัฒนธรรม 

ค าถาม: เหมาะสมหรือไม่ 

ส่งเสริมการค้า 



ชาวบ้านแห่เข้าป่าขุดหาว่านจักจั่นแตส่่วนหัวมีเนื อเยื่อ
ยื่นออกมาคล้ายดอกเหด็เชื่อเป็นของลางน้าโชคลาภ 
แคล้วคลาดปลอดภัย หลังชาวบ้านโชคดฝีันเห็น
จักจั่นใบ้หวย ถกูหวยถ้วนหน้า ขุดขายได้ราคาดตีั งแต่ 
199 – 5000 บาท 

หนองคาย และ อุดรธาน ี

สร้างเรื่องสร้างราว? 



พญาว่านกายสิทธิ์ ต่อเงิน-ต่อทอง หรือ
ว่านจั๊กจั่น (เป็นของกายสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัว
มีเทพเทวาสถิตรักษา) เป็นพญาว่านกึ่ง
พืชกึ่ งสัตว์  เป็นของอาถรรพ์ท านอง
เดียวกันมักกะลีผล อย่างไรอย่างนั้น ถือ
ว่าเป็นของกายสิทธิ์  ซึ่งมี เทพเทวดา
รักษาเป็นของดีมีอาถรรพณ์ที่หายากจะ
พูดได้เลยว่า เกือบชั่วชีวิตของคนบางคน
ที่เกิดมายังไม่เคยเห็นพญาว่านกายสิทธิ์
ประเภทนี้เลย คุณสมบัติพิเศษมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ในตัวเองมีพลังบารมีจากเทพ
ชั้นสูง ดูแลรักษาอยู่ พุทธคุณดีทางด้าน 
เมตตาโชคลาภ ค้าขาย แคล้วคลาด กัน
และแก้ของไม่ดีต่างๆ  

1900 บาทต่อชิ น 



Folklore v. Fakelore 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%81&source=images&cd=&cad=rja&docid=5I7ahvZNMMT5gM&tbnid=PI391iE3BwPmbM:&ved=&url=http://various99.blogspot.com/2010/02/blog-post_16.html&ei=a4eTUYuvMM6-rgfi8IDgCA&bvm=bv.46471029,d.bmk&psig=AFQjCNE8Kh9wWXMhCljrMgRwbhhv9Zp8Hw&ust=1368709356246851
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%81&source=images&cd=&docid=iubuNbg_7-syBM&tbnid=xqAM8ktIm0MbWM:&ved=&url=http://huaykonnarak.fix.gs/index.php?topic=2035.0&ei=a4eTUYuvMM6-rgfi8IDgCA&bvm=bv.46471029,d.bmk&psig=AFQjCNE8Kh9wWXMhCljrMgRwbhhv9Zp8Hw&ust=1368709356246851
http://upic.me/show/41565865


ปีนี้ใครชง 



ฟื้นฟู อนุรักษ ์
ภูมิปัญญานับวันมีแตจ่ะสูญหายไป
เรื่อย หากเราไม่รีบฟื้นฟูสิ่งทีสู่ญหาย 
และอนุรักษ์สิ่งที่ยังมีอยู่ อนาคต
ข้างหน้าลูกหลานเราจะไม่ได้เห็นภูมิ
ปัญญา 
สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทอย่าง
มากในการอนุรักษ์ แต่การอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรใด
องค์กรหนึง่ ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญา 
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา  
ไม่ใช่แค่ท ากิจกรรมกันแค่ปีละวันสอง
วัน ต้องด าเนินการให้ตอ่เนื่อง ท าทกุ
ลมหายใจ 



อนุรักษ์เพื่อไว้อ้างอิง กลับไปหาฐานเดิมหาก
สิ่งที่พัฒนาผิดเพี้ยน ไม่ถูกต้อง 



ความผิดพลาดในเรื่องภูมิปัญญา: 
การถ่ายทอด สื่อสาร 

• ส าคญัมากในงานวิจัยทีต่่อยอดภูมิ
ปญัญา เช่น Ethno botanic research 

• เจอบ่อยในภูมิปญัญามุขปาฐะ 



น้ าตาลิง 

น้ าต าลึง 



น้ าหมาเน่า 

น้ ามะนาว 



ขนาดเท่าเม็ดขนุ่น 

ขนาดเท่าเม็ดนุ่น 



กินกะได ทากะได 

กินก็ได้ ทาก็ได ้



ปิดบัง 

เปลือกสอง ดอกสอง 

เปลือกจัน ดอกจัน 



ตีความผิด 

•ให้ใช้ยาขนาดเท่าเม็ดพุทรา 
แล้วมันคือ ขนาดเท่าเม็ดใน
ของผลพุทรา หรือเม็ดพุทรา
ที่มีเนื้อ 





การอนุรักษ ์

ไม่ใช่แค่การเก็บ รวบรวมต ารับ ต าราเก่า 

ไม่ใช่แค่การคัดลอก 

ควรไขความลับ ออกให้เป็นความรู ้



เสียงสะท้อนจากครูภูมิปญัญา…สู่นักวชิาการ 

ตอนมาเก็บข้อมูล มีการเก็บอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 
ชาวต่างชาติบางคนมาอยู่ด้วยกันหลายวันจนไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน หลงัจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีก
เลย ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลไปท าอะไร 

คนทีเ่ก็บข้อมูลยืมเอกสารเอาไป ตอนยืมก็รับปากว่าจะมาคืน 
พอได้ไปแล้ว ก็เงียบหาย เอกสารบางชิ้นมีอยู่ชิ้นเดียว 

ภูมิปัญญาบางอย่างเป็นเรื่องที่ตอ้งลงมือปฏิบัติถึงจะเข้าใจ 
โดยเฉพาะงานช่าง ไมส่ามารถถ่ายทอดออกเป็นค าพูด ตอ้ง
ลงมือท าเอง แต่คนที่มาเก็บข้อมูลตั้งหน้าตัง้ตาแต่จะถาม
ข้อมูลเพียงอย่างเดียว ไม่ยอมลงมือท า แล้วอย่างนี้จะเข้าใจ
ได้อย่างไร 



ทรัพยากรชีวภาพ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น… 
สู่การสร้างสรรค ์



เศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงออกทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรม ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

ผลิตภัณฑ ์ บริการ 

นวัตกรรม 

นวัตกรรมทางเทคนิค 

Brand innovation 

นวัตกรรมคตชิน 

พัฒนาต่อยอด 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

เพ
ิ่มม

ูลค
่า 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานวิจัย 



ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล 
(private property) 

2. ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน 
(community property) 

3. ทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ 
(national property) 



สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical indication: GI) 

2. ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน 
(community property) 

กลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน 



 

ความส าคัญของสินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียน GI 
 

• ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใด ทีใ่ช้เรียกแทน
แหล่งภมูิศาสตร์ 

ชื่อ 

• สามารถบ่งบอกได้ว่า สินค้าที่เกิดจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์นั นมี คุณภาพ ชื่อเสยีง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะ ของแหล่งภูมิศาสตร์
ดังกล่าว (ปัจจยัธรรมชาติ ผสมผสานกับ ปัจจัย
มนุษย ์

คุณสมบัต ิ



FRANCE 



[   ]  



[   ]  





Famous GI Products 

Parma ham  

Parmesan cheese 

Darjeeling tea 

Tequila 
Cognac 

Scotch whisky 



ทรัพยากรชีวภาพของไทย 



Doi Chang wins GI award 

Doi Chang, a local coffee brand from the 

North of Thailand, won an geographical 

indications (GI) award from "One Village 

One Brand" competition in September in 

Korea, hosted by APEC Intellectual Property 

Rights Experts' Group (Apec-Ipec). 

Review: Doi Chaang Civet coffee, revisited 



สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) 
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง /มีกฎหมายรองรับ  

BEDO 
• พริกบางช้าง 
• มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า 
• หมากเม่า 
• ผ้าย้อมคราม 
• ฯลฯ 

 
 

แนวทางที่ 2 : การคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
ตัวอย่างการด าเนินการของ BEDO 



การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

•การคุ้มครองสิทธิ
ของชุมชน 

•ผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญา ทรัพยากร
ชีวภาพ ในท้องถิ่น
นั้น 

www.bedo.or.th 



 
 

 
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ท าอย่างไร 

 



สินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียน GI 

สินค้าเกษตร สินค้าหตัถกรรม 
สินค้าอุตสาหกรรม 
(สินค้าเกษตรแปรรูป) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jT5DWX2lPxeN1M&tbnid=Lu-05Vbzj3tCgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lib.ubu.ac.th/html/report/thaisilk/&ei=KXaUUePZFcWOrgfIyYHwBg&bvm=bv.46471029,d.bmk&psig=AFQjCNFzsJ5xUhRQV0fQpeyS54l-R_vaww&ust=1368770456748342
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uAKXcldu8M6J0M&tbnid=Swt5t9i-eEeTRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://10-most.com/the-top-10-most-expensive-bottles-of-wine/&ei=iHmUUcraH4eNrgfQnYCABw&bvm=bv.46471029,d.bmk&psig=AFQjCNGa-lG_P-vI-0gxs31kKY3b-zigqQ&ust=1368770538288634


รวมกลุ่ม  เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และ 
รวมรวมข้อมูลที่จะขอรับความคุ้มครอง 

ร่าง ค าขอข้ึนทะเบียน 
และจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย        
(การควบคุมการใช้ GI)  

     ชื่อเสียงของสินค้า  
 
 

คุณภาพ /ลักษณะพิเศษ 
วิธีการผลิต 

ความเชื่อมโยง 
สินค้า กับ แหล่งภูมิศาสตร์ 

ขอบเขตพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์ 

     แบบ     
    สช.01 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

    คู่มือปฏิบัติงาน 
 

ตรวจสอบและข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย 

 ควบคุมอัตโนมัติ 

   ควบคุมภายใน 

ควบคุมภายนอก 

การบริหารจัดการ  
การประชาสัมพันธ์ และการตลาด 

 

การได้มาซึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 



ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ 

รับ ไม่รับ อุทธรณ์ 

ประกาศโฆษณา 
(90 วัน) คัดค้าน 

ขึ้นทะเบียน 

ฟ้องศาล 

รับค าขอ 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย 

 



1. ก าหนดสินค้าที่ต้องการคุ้มครอง และรวมกลุ่มผู้ประกอบการทั้งสายการผลิต 
จนถึงผู้ประกอบการแปรรูป 
2. ก าหนดข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสินค้า รวมถึงมาตรฐานในการผลิต
สินค้า (Specification and Standard of Production) เช่น ถ้าพูดถงึสินค้าจาก
แหล่งนี้ ผู้บริโภคจะนึกถึงคุณลักษณะอะไรเป็นส าคัญ 
3. ก าหนดขอบเขตพื้นที่ในการผลิต (Zoning or Boundary setting) ตามสภาพ
ของพื้นที่ที่เอื้อในการผลิตสินค้านั้นจริง (ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามเขตการปกครอง) 
4. ยกร่างค าขอขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งจัดท าคู่มอืปฎิบัตงิานเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบในการขอยื่นขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย 
5. ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ตามกฎหมายตอ่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
6. จัดสร้างระบบการควบคุมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Control Plan) 
ทั้งระบบการควบคุมภายในและระบบการควบคุมภายนอก และ/หรือ น าร่าง
มาตรฐานการผลิตมาขอรับรองกับหน่วยงานรบัรอง (Certification Boby:CB) วา่
ได้มาตรฐานหรอืไม ่
7. ด าเนินจัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้
คุณลักษณะพิเศษของสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นตัวน า 

 
 

การเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์



ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน/ผู้มีสิทธิใช้ 

 
มาตรา ๗ 
ส่วนราชการ 
ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุม 
บริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ 
ผู้ประกอบการ 
บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการค้า 
เกีย่วขอ้งกบัสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
และมถีิ่นที่อยู่ในแหล่งผลิตภูมิศาสตร์ของสินค้า 
กลุ่มผู้บริโภคสินค้า 

 

มาตรา ๒๕ 
ผู้ผลิตสินค้า 
 ( ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ ) 
 
ผู้ประกอบการค้า 
 ( เกี่ยวกบัสินค้า ) 



 
 

ประโยชน์ของการคุ้มครอง 

• ของสินค้า และเป็นเครื่องมือการตลาด เพิ่มมูลค่า 

• มาตรฐานของสินค้า และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูแลรักษา 

• ชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิ์เฉพาะของชุมชนที่ขึ นทะเบียน ความคุ้มครอง 

• อุตสาหกรรมรากหญ้า หรือ SMEs ส่งเสริม ยกระดับ 

• ให้แก่ชุมชน เพิ่มความสามัคคี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็ง      

• การท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิตอย่างยั่งยืน สนับสนุน 

• ในแหล่งที่มาและคุณภาพของตัวสินค้าให้กับผู้ซื อ สร้างความเชื่อมั่น 

• ได้รับการสนับสนุนการจดทะเบียนในระดับต่างประเทศ ก้าวสู้ระดับสากล 



BEDO กับการท างานกบัชุมชน หน่วยงานพันธมิตร
ในการขึ้นทะเบยีนสิ่งบ่งชีท้างภูมศิาสตร ์

มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า 

น้ าหมากเม่าสกลนคร ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 

พริกบางช้าง เพื่อสนองพระราชปรารภในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



www.bedo.or.th 

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน &

รัฐ 

workshop 
กลุ่มย่อยเพื่อ
จัดท าค าขอ 

ประชุมรับฟัง ผู้
มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ด าเนินการ
ยื่นค าขอ 

ส่งเสริม ติดตาม 
ควบคุม

มาตรฐาน และ
ส่งเสริม

การตลาด 

After filling 



Working strategy:การท างานร่วมกับชมุชน 
นักวิชาการ หนว่ยงานพนัธมิตร เพื่อจดสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร ์

www.bedo.or.th 



ชุมชน 

•เรียนรู:้ ก่อนเร่ิมด าเนินการ ชุมชนควรเรียนรู้
เข้าใจเรื่อง GI 
 

•มีส่วนร่วม: ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมค า
ขอ GI กับ BEDO นักวิชาการ หน่วยงาน
พันธมิตร 
 

•เห็นชอบ: ชุมชนเห็นชอบในค าขอ GI    ก่อนที่
จะน าไปยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

•บริหารจัดการ: ชุมชนบริหารจัดการสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ 

www.bedo.or.th 
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กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI)  
กรณีมะม่วงน้ าดอกไม้“คุ้งบางกะเจ้า” 
 อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 



กระบวนการวางแผน และจัดท าข้อมูลประกอบ 



กระบวนการอบรมและเพิ่มศักยภาพ 
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ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การเพิ่มมูลค่าและการเพิ่มศักยภาพการผลิต 
มะม่วงน้ าดอกไม้ “คุ้งบางกะเจา้” 
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การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด 

-การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ 
- ศึกษาความ
ต้องการด้านการ
ผลิตและด้านความ
ต้องการ 
(Demand and 
Supply side 

ราคามะม่วงจาก 80 บาท/กิโล เพิ่มเป็น 200 บาท/กิโล 



การควบคุมคุณภาพ และการขออนุญาตใช้ตรา GI 

•จัดท าคู่มือการผลิตมะม่วงฯ 

•จัดท าแผนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพ 

•การต้ังคณะกรรมการฯตรวจสอบและ
ประเมิน 

•การขออนุญาตใช้ตาม GI 
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ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม 

แหล่งเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
(หมากเม่าสกลนคร) 

GI ผ้าย้อมครามสกลนคร 

GI น้ าหมากเม่าสกลนคร 

Sustainable 
BioTourism ร่วมกับ 
ททท. 

วัด 
วัฒนธรรม 



บ้านกุดแฮด 
สกลนคร 

คู่มือการท าผ้าย้อมคราม 
พัฒนาสูตรคราม 

พัฒนาเทคนคิการทอ 
เพิ่มการสร้างลวดลายใหม ่

• แคตตาลอกลายผ้า 

2551-2556 

2557-58 

200 ล้านบาท 

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ 

จับคู่ธุรกิจ  
สร้างความร่วมมือ 
กับภาคเอกชน 

ป่าชุมชน 

400 ล้านบาท  

พัฒนาช่องทางจ้าหน่าย/พัฒนา
หลักสูตรครามศึกษา 
เพิ่มมูลค่า.....ล้านบาท 

Support Needs 

• การส่งเสริมแหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ (ฝ้าย/คราม) 

• ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

• สนับสนุนให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
สวยงาม และเพ่ิมมูลค่าแก่ผลงาน (สนับสนุนนัก
ออกแบบ/ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน) 

• สนับสนุนส่งเสริมการเปิดตลาดต่างประเทศ               
(ออกงานโชว์สินค้า/กรรมวิธีการผลิต) 

ยื่นคุ้มครอง GI 

สนับสนุน 
 BEDO 

เศรษฐกจิชมุชน 

พัฒนาธุรกจิ & การตลาด 

 ทรัพย์สินทางปัญญา 
 จัดการองค์ความรู้ -กฎหมาย 

พัฒนากลยุทธ์ -การต่างประเทศ 
  

สกลนคร 
Model 

ตัวอย่างการด าเนินการของ BEDO 
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สถานการณ์เศรษฐกิจชีวภาพ 
(BioEconomy Situation) 

www.bedo.or.th 



*

 

 
ประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสสูง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ มีทรัพยากรชีวภาพมาก 
เ พ ร า ะ ตั้ ง อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพหนาแน่นเป็น
ล าดับที่  8  ของโลก มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ มาอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่อง  
 



ประเทศ จ านวน    
สปีชีส ์

จ านวนสปีชสี์ท่ีมีการใช้ทางการแพทย ์ 
(MEDICAL PLANT SPECIES) 

คิดเป็น % 

จีน 26 092 4 941 18.9 

อินเดีย 15 000 3 000 20.0 

อินโดนิเซีย 22 500 1 000 4.4 

มาเลเซีย 15 500 1 200 7.7 

เนปาล 6 973 700 10.0 

ปากีสถาน 4 950 300 6.1 

ฟิลิปปินส ์ 8 931 850 9.5 

ศรีลังการ 3 314 550 16.6 

ไทย 11 625 1 800 15.5 

สหรัฐอเมริกา 21 641 2 564 11.8 

เวียดนาม 10 500 1 800 17.1 

เฉลี่ย 13 366 1 700 12.5 

ท่ัวโลก 422 000 52 885   

จ านวนชนิดพนัธุ์พืชที่มกีารใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั่วโลก  

ที่มา :  IMPACT OF CULTIVATION AND GATHERING OF MEDICINAL PLANTS ON 
BIODIVERSITY:          
         GLOBAL TRENDS AND ISSUES, 2002, FAO  

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
คาดว่าจะมีในประเทศไทย 

ที่มา : สวทช, 2557 



ประเทศน าเข้า ปริมาณ 
[TONNES] 

มูลค่า [1 000 US$] ประเทศที่ส่งออก ปริมาณ 
[TONNES] 

มูลค่า [1 000 US$] 

ฮ่องกง 73 650 314 000  จีน 139 750 298 650 

ญี่ปุ่น 56 750 146 650 อินเดีย 36 750 57 400 

สหรัฐอเมริกา 56 000 133 350 เยอรมัน 15 050 72 400 

เยอรมัน 45 850 113 900 สหรัฐอเมริกา 11 950 114 450 

เกาหลีใต้ 31 400 52 550 ชิล ี 11 850 29 100 

ฝร่ังเศส 20 800 50 400 อียิปต์ 11 350 13 700 

จีน 12 400 41 750 สิงคโปร ์ 11 250 59 850 

อิตาลี 11 450 42 250 เมกซิโก 10 600 10 050 

ปากีสถาน 11 350 11 850 บัลกาเลีย 10 150 14 850 

สเปน 8 600 27 450 ปากีสถาน 8 100 5 300 

อังกฤษ 7 600 25 550 อัลบาเนีย 7 350 14 050 

สิงคโปร ์ 6 550 55 500 มารอคโค 7 250 13 200 

รวม 342 550 1 015 200 รวม 281 550 643 200 

ประเทศผู้น าที่มีการน าเข้า-ส่งออก พืชส าหรับการใช้ประโยชน์บ าบัดและสารสกัดหอมระเหย 
(medicinal and aromatic plant) 



การใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ท่ีมา : สวทช , 2557 

อัตราการขยายตัว  
> ร้อยละ 10 ต่อปี  

   ประเทศสหรัฐอเมรกิา ตลาดสินคา้ สมุนไพรและสารธรรมชาติ      

   เติบโตจาก 60,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในป ีค.ศ. 2000 เป็น 200,000 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ในปี 2008 และประมาณว่าจะโตเป็น 5,000,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ในปี 2050 

กลุ่มสหภาพยุโรป มีการประเมิน มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ            
ในกลุ่มสหภาพยุโรปไว้ประมาณ 1.6 ล้านล้านยูโร ในปี 2010   

ถนนเส้นทางเศรษฐกิจมุ่งสู่  Bio-Economy 

บริการตรวจ
วิเคราะห์
ทดสอบ
ชีวภาพ  

6,800 ลบ 

ยาและอาหาร
เสริมสุขภาพ 
100,000 ลบ. 

 

เกษตรและ
อาหาร  

7,800 ลบ. 

USA : National Bioeconomy Blueprint  
ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ประกาศในเดือนเมษายน ค.ศ. 2012  
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ยาและอาหารเสริมสุขภาพ 

** 

ยาและอาหารเสริมสุขภาพ 100,000 ลบ. 



ประเทศน าเข้า ปริมาณ 
[TONNES] 

มูลค่า [1 000 US$] ประเทศที่ส่งออก ปริมาณ 
[TONNES] 

มูลค่า [1 000 US$] 

ฮ่องกง 73 650 314 000  จีน 139 750 298 650 

ญี่ปุ่น 56 750 146 650 อินเดีย 36 750 57 400 

สหรัฐอเมริกา 56 000 133 350 เยอรมัน 15 050 72 400 

เยอรมัน 45 850 113 900 สหรัฐอเมริกา 11 950 114 450 

เกาหลีใต้ 31 400 52 550 ชิล ี 11 850 29 100 

ฝร่ังเศส 20 800 50 400 อียิปต์ 11 350 13 700 

จีน 12 400 41 750 สิงคโปร ์ 11 250 59 850 

อิตาลี 11 450 42 250 เมกซิโก 10 600 10 050 

ปากีสถาน 11 350 11 850 บัลกาเลีย 10 150 14 850 

สเปน 8 600 27 450 ปากีสถาน 8 100 5 300 

อังกฤษ 7 600 25 550 อัลบาเนีย 7 350 14 050 

สิงคโปร ์ 6 550 55 500 มารอคโค 7 250 13 200 

รวม 342 550 1 015 200 รวม 281 550 643 200 

ประเทศผู้น าที่มีการน าเข้า-ส่งออก พืชส าหรับการใช้ประโยชน์บ าบัดและสารสกัดหอมระเหย 
(medicinal and aromatic plant) 



ความส าคญัของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

ต้องมียุทธศาสตร์ เพื่อ
ก าหนดทิศทาง และ

สร้างบูรณาการร่วมกนั
อย่างเป็นระบบ 

ทิศทางใหม่ของโลก
อนาคต  มุ่งสู่  
Green Economy  

โอกาสการเปน็ผู้น าของ
ภาคเศรษฐกิจใหม่  
หากตามไมท่ันการ
เปลี่ยนแปลงอาจถกูแย่ง
ชิงทรัพยากร 

เป็นการพฒันาที่ช่วย
สร้างภมูิคุ้มกนัเพ่ือ
รองรับวิกฤติการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ จากฐาน
ทรัพยากรและภูมิปญัญา 

ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท าให้
ทรัพยากรชีวภาพ
เป็นที่ต้องการและมี
มูลค่าสูง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  



European Commission (EC)     
has proposed “The European 

BioEconomy in 2030”  

National BioEconomy 

Blueprint (April 2012)             
by the United States of America 

ในปี พ.ศ. 2553  
มูลค่ามากกว่า 1.6 ล้านล้านยูโร 

World Bank Industrial 

Technology Report 2002  

มูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ

5,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ในปี พ.ศ. 2593 

ภายในปี พ.ศ. 2563  
ประมาณร้อยละ 25  
ของภาคอุตสาหกรรมจะใชส้าร 
จากชีวภาพทดแทนสารเคมใีน
กระบวนการผลิต  



องค์กรความร่วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organization for 
Economic Co-operation and 
Development: OECD)  

คณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission: EC) ก าหนดยุทธศาสตร์ 
“The European Bioeconomy in 
2030  

ประเทศสหรฐัอเมริกา ได้จัดท า 
แผนแม่บท (พิมพ์เขียว)  
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
แห่งชาติ (National Bioeconomy 
Blueprint, April 2012)  

“Bio-based Economy” คือ เศรษฐกิจชีวภาพเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจซ่ึงใช้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการเติบโตในแนวทางใหม่
ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ และผลประโยชน์
ทางอ้อมจากการสนับสนุนสุขภาพ โภชนาการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบนิเวศ และความมั่นคงพึ่งตนเองได้ของ
ชุมชนและท้องถิ่น  

Bioeconomy หมายถึง “เศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีชีวภาพ” 

Bioeconomy หมายถึง “เศรษฐกิจชีวภาพหมายรวมถึงภาค
การผลิตทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ อาทิ 
เกษตรกรรม อาหาร การป่าไม้ การประมง และอุตสาหกรรมอื่น 
ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับชีวภาพ” 



ความหมายของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับ
ชุมชนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดจากการผลิต 
การจ าหน่าย และการท าธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้า 
ผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ค านึงถึง
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตที่ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจน
การบริหารจัดการองค์ความรู้และงานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการผลิต การ
บริโภค และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

ใน นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. 2557 – 2564  



การใช้ประโยชน์และพัฒนาผลติภัณฑ์จาก 
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช ้

เทคโนโลยีขั้นสูง 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน 

ชะมด งูสวยงาม 

ผ้าย้อมคราม 

ผลิตภัณฑ์ไหม 

หมามุ่ย 

กล้วยไม้เพื่อสุขภาพ 





พืช สัตว์ จุลินทรีย์ 

1. ใบแปะก๊วย 10. ปลาทูน่า 21. แบคทีเรียแอคติโนมัย
ซีท 

2. กระเทียม 11. หนอน 22. เห็ด  

3. โสม 12. กุ้ง 23. รา 

4. ยางพารา 13. ปู 24. ยีสต์  

5. สับปะรด 14. หอย 25. สาหร่าย 

6. อ้อย 15. แมงมุม   

7. ขมิ้นชัน 16. กระต่าย   

8. ข้าวโพด 17. ไส้เดือน   

9. หญ้าหวาน 18. หอยทาก   

  19. ปลิงทะเลขาว   

  20. จระเข้   

รายการทรัพยากรชวีภาพทีม่ีศกัยภาพทางเศรษฐกิจในระดับโลก  
ที่มา: Millennium Ecosystem Assessment (2011) Ecosystems and Human Well-Being: Volume 1: Current State and Trends "New Products and Industries from Biodiversity" และทีป่รึกษา 



TOP 50 



มาตรการกีดกันทางการคา้ที่ไม่ใช่ภาษี  
แนวคิด The EU Business @ Biodiversity Platform 

www.bedo.or.th 
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The EU Business @ Biodiversity Platform 

Food supply 
Carrefour 
Nestlé 
Unilever 
Etc. 

Finance 
ASN Bank 
European Investment Bank 
FMO 
Etc. 

Tourism 
Accor 
Avantless / Etourism Forum 
Club Med 
Etc. 

Forestry 
AmBioDiv - Valor Natural, Ltd 
Confederation of European 
Paper Industries (CEPI) 
Etc. 



www.bedo.or.th 191 



www.bedo.or.th 192 



Business @ Biodiversity Platform และ Business & Biodiversity Check 

2553 2554 2556 

Business & Biodiversity Check และ Business 
and Biodiversity Initiative Thailand  

2558 

BEDO ศึกษา 
the EU 

Business and 
Biodiversity 

Platform  
 

2557 

Platform in EU 
German/Finland/  
Belgium/France/  

Netherland/Spain/  
Poland 

Platform outside EU 
Brazil/Japan/ 
Canada/India 

BEDO สมัคร
สมาชิก 

(Observer 
Status) 

BEDO & GNF 
ลงนาม ROD 
(12 เดือน) 

Train-the-
trainer โดย 

GNF 

เผยแพร่
แนวคิด BB 

Check                
แก่กลุ่มธุรกิจ 

ประสานภาค
ธุรกิจ 2 แห่ง 
เพ่ือทดลอง

ประเมินน าร่อง 

2559 

ขยายเวลา 
ROD ระหว่าง 
BEDO & GNF 

คู่มือ BB 
Check 

ภาษาไทย 

ตรวจประเมิน
SMEs 6 ศูนย์/             
ภาคธุรกิจ               
2 แห่ง 

2555 

ตรวจ
ประเมิน             

ภาคธุรกิจ 4 
แห่ง 

2560 


