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เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 บริษัท ไบโอเบส ยุโรป 
ไพล็อท แพลนท์ (BBEPP) ประเทศเบลเยียมและ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ประเทศไทย ได้ประกาศเปิดตัวบริษัท ไบโอ
เบส เอเชีย ไพล็อท แพลนท์ (BBAPP) ซึ่งเป็นโรงงาน
ต้ น แ บ บ ไ บ โ อ รี ไ ฟ เ น อ รี่ แ บ บ อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์ 
(multipurpose biorefinery pilot plant) สร้างขึ น
ในพื นที่  “ไบโอโพลิส (Biopolis)” เมืองนวัตกรรม
ชีวภาพที่รองรับการท าวิจัยขยายผลซึ่งเป็นแพลทฟอร์ม
นวัตกรรมตั งอยู่ที่นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) ประเทศไทย  

โดยที่ผ่านมาส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานและเข้า
ร่ ว มปร ะชุ ม ร ะหว่ า ง ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร รมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้ สวทช. 
แ ล ะ  บ ริ ษั ท  BBEPP ป ร ะ เ ท ศ เ บ ล เ ยี ย ม  ซึ่ ง มี
ประสบการณ์ในการให้บริการโรงงานต้นแบบประเภท 
Multi-purpose เพื่อแสดงเจตจ านงค์การร่วมกันจัดตั ง
โรงงานต้นแบบไบโอเบสเอเชีย (Bio Base Asia Pilot 
Plant) ที่จะกลายเป็นโครงสร้างพื นฐานด้านโรงงาน 
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ต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีแห่งแรกในประเทศไทย และในโอกาสดังกล่าวส านักงานที่ปรึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับ

เกียรติให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานเปิดตัวดังกล่าว 

ข้อมูลภูมิหลัง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป็นวาระแห่งชาติ ตั งแต่ปี 2564  เป็นต้นไป และให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ -เศรษฐกิจ

หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) พิจารณาก าหนดและด าเนิน

แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG 2564-2570 โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารฯ 

โดยการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางไบโอรี

ไฟเนอรีแห่งอาเซียนภายในปี 2570 เป็นหนึ่งใน

เป้าหมายส าคัญของ BCG Model สาขาพลังงาน 

วัสดุและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี 

(Biorefinery) เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

และชีวมวลด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และ/

หรือชีวภาพ เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio Credit: ec.europa.eu 
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-based products) ตัวอย่างเช่น วัสดุชีวภาพ 

เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ ส่วนประกอบเชิง

หน้าที่ในผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

จากจุลินทรีย์ที่ให้คุณสมบัติพิเศษ (synthetic 

biology) ส าหรับน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ที่หลากหลาย เช่น เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์

สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร 

เป็นต้น เนื่องจากอุตสาหกรรมนี ได้สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางเกษตร หลาย ๆ ประเทศที่เป็นผู้น า

ทางด้านเทคโนโลยีและด้านเกษตรกรรมได้มีนโยบายผลักดันให้อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีเป็นอุตสาหกรรม

เป้าหมายโดยมีการเชื่อมโยงโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาใน

ภาคเอกชน และเป็นที่คาดกันว่าตลาดด้านอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีจะเติบโตอย่างมีนัยส าคัญในอนาคตอย่าง

แน่นอน หลักส าคัญของอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี คือการให้ความส าคัญกับระบบการผลิตที่ยั่งยืนซึ่งเกิดจากการ

น าวัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (renewable resources) ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี

การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาน้อยกว่าการผลิตจากปิโตรเลียม อุตสาหกรรมไบ

โอรีไฟเนอรีจึงเป็นอุตสาหกรรมที่จะลดช่องว่างระหว่างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและการเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างแท้จริง  

Credit: renewables.org 
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ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีเพื่อเป็นกลไกการสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ โดยการอาศัยข้อได้เปรียบที่ส าคัญคือ มีความพร้อมของวัตถุดิบตั งต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบใน

กลุ่มแป้งและน  าตาล รวมถึงมีวัสดุเหลือทิ งการเกษตรที่เป็นเซลลูโลสจ านวนมาก โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น า

การผลิตและส่งออกอ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน  ามัน และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ปัจจุบันพบว่า

ชีวมวลมากกว่า 40 ล้านตันยังไม่ได้รับการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งช่องว่าง (gap) นี ถือเป็นโอกาสอย่าง

มหาศาลส าหรับเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีที่สามารถเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงาน เคมีภัณฑ์ และวัสดุชีวภาพ ช่วยเพิ่ม

มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและผลพลอยได้อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพมูลค่าสูงจากระดับห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับการขยายขนาด เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีฐาน

ด้านวิศวกระบวนการ (Chemical and bioprocess engineer) ส าหรับผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพในระดับขยายขนาด 

เพื่อสร้างนวัตกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพในประเทศไทย  

ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในประเทศไทยภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG  รัฐบาลไทยจึงได้

อนุมัติการลงทุนเพื่อที่จะจัดตั งโครงสร้างพื นฐานด้านอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) ณ เขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ซึ่งตั งอยู่ที่ต าบลป่า

ยุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ทั งนี  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และ 
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยส าคัญของประเทศ ได้รับ

มอบหมายให้ร่วมกันก ากับดูแลการจัดตั งโครงสร้างพื นฐานโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีแบบอเนกประสงค์ 

(multipurpose biorefinery infrastructure) ขึ น โครงสร้างพื นฐานแห่งนี ประกอบไปด้วยโรงงานต้นแบบทั งใน

แบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และ Non-GMP และถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาค

อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาในระดับขยายขนาดกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

จากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับน าร่องสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

ของเทคโนโลยีฐานชีวภาพ หากแต่ยังมีการคาดหวังไว้ว่าอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจะเจริญเติบโตและ

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน 

ความร่วมมือระหว่างบริษัท BBEPP ประเทศเบลเยียมและ สวทช. 

จากการติดต่อและประสานงานของส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ผู้บริหารของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอ

เทค ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การท างาน รวมถึงได้พูดคุยกับผู้บริหารของ

บริษัท BBEPP ประเทศเบลเยียม เป็นจ านวนหลายครั ง ซึ่งต่อมาส านักงานฯ ได้ประสานการลงนามบันทึกความ

เข้าใจ (Memorandum of Understanding on Collaboration for Establishing the Bio Base Asia Pilot 

Plant in Thailand) ระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกัน โดยภายใต้ข้อตกลง  

 

Credit: ec.europa.eu 
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ได้น าไปสู้ร่วมกันจัดตั งบริษัทร่วมทุนที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

(not-for-profit ) ภายใต้ชื่อ บริษัท    ไบโอเบส เอเชีย 

ไ พ ล็ อ ท  แ พ ล น ท์  ( Bio Base Asia Pilot Plant - 

BBAPP) ระหว่างสวทช. และ BBEPP ในรูปแบบการร่วม

ทุน ( joint venture) ซึ่ ง เป็นการร่วมลงทุนทั งในส่วน

เงินทุนและเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและ

ความเชี่ยวชาญของทั งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ ข้อได้เปรียบของ 

BBAPP ซึ่งเกิดจากการรวมสิ่งที่ดีที่สุดจากพันธมิตรแต่ละ

ฝ่ายทั งเงินทุน องค์ความรู้ และความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จะช่วยให้เกิดโครงสร้างพื นฐานและ

เทคโนโลยีระดับโลก ท าให้ BBAPP ขึ นมาเป็นผู้น าในธุรกิจประเภทเดียวกันในภูมิภาคอาเซียน 

ท าความรู้จักกับบริษัท BBEPP 

บริษัท Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) ประเทศเบลเยี่ยม เป็นบริษัทที่ให้บริการการพัฒนาเทคโนโลยีไบ

โอรีไฟเนอรีในระดับขยายขนาด มามากกว่า 10 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ  
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โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี การ

จั ด ตั ง โ ค ร ง ส ร้ า ง พื น ฐ า น ด้ า น

อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีที่ EECi ถือ

เป็นความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะ

ในส่วนของการด าเนินงานและการ

บริหารจัดการโรงงานต้นแบบให้มี

ประสิทธิภาพ และช่วยในการพัฒนา

นวัตกรรมเทคโนโลยี  ไบโอรีไฟเนอรีของภาคเอกชนให้ประสบความส าเร็จได้ในระยะเวลาอันสั น 

บริษัท BBEPP ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น พลาสติกชีวภาพ ชีววัสดุ และพลังงาน

ชีวภาพ เป็นต้น และถ่ายโอนผลลัพธ์ไปสู่ระดับอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง อาหารเสริม ฯลฯ ซึ่ง

สามารถรับรองงานวิจัยได้ทุกขนาด และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและให้ค าปรึกษาในด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตและการขยายขนาดการผลิต เพื่อตอบโจทย์การแปรรูปชีวมวลสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

BBEPP ได้รับทุนสนับสนุนจากแคว้น Flanders ของประเทศเบลเยียม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ สหภาพยุโรปใน

การจัดตั ง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 2009 และเปิดให้บริการปลายปี ค.ศ. 2010 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั งคือ 

เพื่อลดช่องว่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้บริการเป็น โรงงาน

ต้นแบบส าหรับกระบวนการตั งแต่ต้นน  า (green resources) จนถึงปลายน  า (final products) เพื่อส่งเสริมและ

ผลักดันการขยายขนาดของกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นคอขวดของการ

พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

Credit: http://bbeu.org/ 
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BEPP ให้บริการในรูปแบบ Open Innovation projects 

ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) Bilateral Collaboration เป็นการ

ท าสัญญาระหว่าง BBEPP กับภาคเอกชน แหล่งทุนมาจาก

ภาคเอกชน และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ นเป็นของ

เอกชน ตอบโจทย์ความต้องการ เชิ งพาณิชย์ และ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  2 )  Consortia-based Collaboration 

แหล่งทุนมาจากการระดมทุนของกลุ่ม Consortium โดยที่ 

BBEPP สนับสนุนทุนบางส่วน องค์ความรู้ที่ได้เป็นรูปแบบของ Open Innovation ตอบโจทย์ Inclusive Growth 

ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตของกลุ่ม Consortium ให้สูงขึ น 

ปัจจุบัน BBEPP มีจ านวนพนักงานทั งหมด 70 คน มีโครงการในความดูแลมากกว่า 200 โครงการ ส าหรับ 100 

บริษัท โดยโรงงานของ Bio Base Europe เป็นโรงงานที่มีความทันสมัยซึ่งท างานจากระดับห้องปฏิบัติการจนถึง

ระดับอุตสาหกรรม ทั งนี ยังเป็นผู้ให้บริการส าหรับการพัฒนากระบวนการ ขั นตอนการผลิตตามความต้องการของ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อขยายเป็นการผลิตขนาดใหญ่ โดยกระบวนการผลิตของหน่วยงานจะมีความ

ยืดหยุ่นในการด าเนินงาน ท าให้สามารถถ่ายโอน Protocol ของผู้รับบริการลงในกระบวนการอุตสาหกรรมที่ท างาน

ได้จริง ดังนั นทางโรงงานของ Bio Base Europe จึงสามารถช่วยให้การแปลงชีวมวล (เช่น พืชผลทางการเกษตร

และผลผลิตที่ได้ทางอุตสาหกรรม) เป็นชีวเคมี วัสดุชีวภาพ เชื อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่น ๆ  ทั งนี ความ

เชี่ยวชาญยังครอบคลุมไปถึงการแปลงชีวมวลให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพบริสุทธิ์ การปรับสภาพชีวมวล การหมัก

ชีวภาพ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ และการท าให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ 

Credit: http://bbeu.org/ 
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พนักงานประจ าที่ BBEPP ส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกรและผู้ประกอบการกระบวนการและมีหน้าที่ 4 อย่างได้แก่ 1. การ

จัดท าการทดลอง 2. การออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการผลิต 3. การค านวณหาสมดุลเชิงมวลและพลังงาน  

4. ให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจเริ่มต้น (startup) 

BBEPP จัดตั งเป็นองค์กรอิสระแบบไม่แสวงหาผลก าไร ดังนั นจึงเป็นบริบทที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินงานในการ

ขอทุนหรือการสนับสนุนจากรัฐบาลเบลเยียมหรือ สหภาพยุโรป ทั งนี  บริษัทหรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลกก็

สามารถเข้ามาใช้บริการได้ การใช้บริการศูนย์วิจัยนี สามารถลดค่าใช้จ่าย เวลาการท าการ และ ความเสี่ยงของ

กระบวนการ lab scale process ได้ ท าให้การพัฒนานวัตกรรมของบริษัทรวดเร็วและค่าใช้จ่ายน้อยลง  

โรงงานต้นแบบไบโอเบสเอเชีย (Bio Base Asia Pilot Plant, BBAPP) 

โรงงานต้นแบบไบโอเบสเอเชีย (Bio Base Asia Pilot Plant, BBAPP) เป็นโรงงานต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทย

และภูมิภาคอาเซียนที่มีคุณสมบัติ โดดเด่น  แตกต่างจากบริษัทอื่นๆที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน

เนื่องจาก  BBAPP มีพันธกิจในการพัฒนาและขยายขนาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (biobased products) และ

กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน” โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีนี มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนทั งในและต่างประเทศ ในระดับขยายขนาดกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  
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จากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับน าร่อง และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี  BBAPP ยังช่วยผู้ประกอบการการใน

วิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ และช่วยในการน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ก่อนที่

ผู้ประกอบการจะตัดสินใจลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นจากการลงทุน 

โดยโรงงาน BBAPP มีรูปแบบการด าเนินงานแบบ modular scale-up คือการแบ่งเป็นระบบย่อยหรือ module 

อิสระ ซึ่งสามารถน าโมดุลเหล่านั นมาต่อกันเป็น full-scale และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการได้เพื่อให้ได้ผล

ลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด บริษัทดังกล่าวจะเป็นเสมือนหนึ่งหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาชีวกระบวน

การในระดับขยายขนาด ซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการ ให้กับทั งภาครัฐและเอกชน 

นอกจากนั น บริษัทยังเป็นหน่วยงานที่จะศูนย์กลางการแบ่งปัน (sharing center) ให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบ

และวิศวกรรมของกระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ น 

บริษัท BBAPP ประกอบด้วยโรงงานต้นแบบทั งในแบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และ Non-GMP 

ถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โรงงานต้นแบบ Non-GMP จะสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวเคมี 

วัสดุชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่โรงงานต้นแบบ GMP จะสนับสนุนอุตสาหกรรม

อาหาร อาหารสัตว์ เครื่องส าอาง และโภชนเภสัชภัณฑ์ (nutraceuticals) ครอบคลุมบริการตั งแต่กระบวนการต้น

น  า (Upstream process) จนถึงกระบวนการปลายน  า (Downstream process) ประกอบด้วยการปรับสภาพชีว

มวล (biomass pretreatment) เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม (การหมักจุลินทรีย์และปฏิกิริยาทางชีวภาพ:  
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microbial fermentation and biocataysis) กระบวนการเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green chemistry) และ

กระบวนการปลายน  า (downstream processing) เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบชีวมวลที่มีมูลค่าต่ าให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ที่มีมูลค่าสูงหลากหลายประเภท 

ทั งนี  บริษัท BBAPP จะเป็นผู้บริหารจัดการ

โรงงานต้นแบบทั งในแบบ GMP และ Non-

GMP  อีกทั งบุคลากรส าคัญจาก BBAPP จะ

ได้รับการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญของ BBEPP 

ในหลักสูตรที่ครอบคลุมทั งในระยะสั นและระยะ

ยาว เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

เมื่อมาใช้บริการโรงงานต้นแบบแห่งนี   ซึ่ ง

โรงงานต้นแบบนี จะให้บริการครอบคลุมตั งแต่

การให้ค าปรึกษาในเรื่องของการพัฒนากระบวนการ การบริการขยายขนาดการผลิต และการผลิตตามความต้องการ

ของลูกค้า (custom manufacturing) เพื่อทดลองตลาด ทั งนี  คาดว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทจะมีทั งสถาบันวิจัยของ

รัฐและเอกชนทั งในประเทศและต่างประเทศ โดย สวทช. จะช่วยสนับสนุนฐานลูกค้าและเครือข่ายภายในประเทศ

และภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ขณะนี บริษัท BBAPP อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและจะเปิดด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ

ในปี 2567 

ที่มา: 
https://bbeu.org/ 
www.biotec.or.th 
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ผลลัพธ์และศักยภาพ 

ด้านนวัตกรรมของออสเตรีย 

ใ นทุ ก  ๆ  ปี  คณะกร รมา ธิ ก า ร ยุ โ ร ปจะจั ดท า  

Innovation Scoreboard เพื่อเป็นตัวชี วัดถึงผลลัพธ์

แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น น วั ต ก ร ร ม  ( Innovation  

Performance) ซึ่ ง ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง

เปรียบเทียบของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป รวม

ไปถึงประเทศอื่น ๆ ในยุโรป โดยจะมีการประเมินถึง

จุดอ่อนและจุดแข็งของระบบนวัตกรรมในแต่ละ

ประเทศพร้อมทั งระบุถึงประเด็นที่แต่ละประเทศควรให้

ความสนใจและพัฒนา ส าหรับรายงานผลลัพธ์และ

ศักยภาพด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรปประจ าปี  

 

 

ค.ศ .  2021  (European Innovation Scoreboard 

2021) ในภาพรวมสหภาพยุโรปได้ก าลังพัฒนาสู่การ

เป็นผู้ น าทางนวัตกรรมของโลก แต่การพัฒนา

นวัตกรรมในยุโรปก็ยังประสบปัญหาในประเด็นอัตรา

การลงทุนจากภาคธุรกิจที่ต่ า และกฎระเบียบข้อบังคับ

ที่เข้มงวดมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในการจัดล าดับประเทศ

นวัตกรรมในยุโรปของคณะกรรมาธิการยุโรป ปี 2021 

ประเทศออสเตรียถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 8 โดยถือเป็น

ผู้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม ร ะ ดั บ สู ง  ( Strong  

innovators) ซึ่ งมี ค่ าผลลัพธ์ และศั กยภาพด้ าน

นวัตกรรมใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของ

สหภาพยุโรป 

Credit: freepik (ibrandify) 
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Credit: ec.europa.eu 

หน่วยงานภาครัฐด้าน อววน. 

ประเทศออสเตรีย หรือสาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) เป็นประเทศสหพันธรัฐ (federal republic) 

ที่แบ่งออกเป็น 9 รัฐ หรือ Bundesländer ซึ่งรัฐเหล่านี มีพันธะกิจในด้านการบริหาร (administrative division) 

และได้รับอ านาจด้านนิติศาสตร์จากรัฐบาลกลาง (federal government) เช่นในด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม การ

ดูแลเยาวชน สิ่งแวดล้อม การล่าสัตว์และการแบ่งการใช้พื นที่ต่างๆ โดยที่รัฐบาลกลางของออสเตรียก็มีกระทรวง 13 

กระทรวงที่ดูแลในด้านต่างๆ ซึ่งน้อยเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีถึง 20 กระทรวง การแบ่งความรับผิดชอบของแต่

ละกระทรวงของออสเตรียจึงแตกต่างจากประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบพันธะกิจของกระทรวงในออสเตรียกับ

กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยแล้ว พบว่ามี 3 กระทรวงที่มีหน้าที่และกิจกรรมด้าน อววน. กระทรวงเหล่านี คือ 1) 

กระทรวงการกสิกรรม ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน  า (Federal Ministry of Agriculture, Forestry,  

Environment and Water Management), 2) กระทรวงวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเศรษฐกิจ (Federal  

Ministry of Science, Research and Economy) และ 3) กระทรวงคมนาคม นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

(Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology)  

http://www.bmlfuw.gv.at/en
http://www.bmlfuw.gv.at/en
http://www.bmwfw.gv.at/
http://www.bmwfw.gv.at/
http://www.bmvit.gv.at/en/
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Credit: climate.copernicus.eu 

1) กระทรวงการกสิกรรม ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน  า  (Federal Ministry of Agriculture,  

Forestry, Environment and Water Management, BMLFUW)   

กระทรวง BMLFUW ท าหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกสิกรรม ดูแลป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้เป้าหมายที่จะท าให้ออสเตรียมีความน่าอยู่ มีอากาศที่สะอาด น  าที่บริสุทธิ์ สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความ

หลากหลายและปลอดภัย รวมทั งอาหารที่มีคุณภาพที่สูงและราคาย่อมเยา โดยมีจุดโฟกัสหลัก 6 จุดด้วยกันคือ 

• Unternehmen Energiewende – หรือการผลักดันการใช้พลังงานทดแทนในกิจการและบริษัทต่างๆ เพื่อลด

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้

พลังงาน มาตรการในด้านดังกล่าวได้แก่ การส่งเสริมพลังงานทดแทน การต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ การ

ส่งเสริมการเดินทางโดยใช้การเดินและจักรยาน และการร่วมจัดการด้านสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกับสหภาพ

ยุโรป เป็นต้น 

• Green Future – การน านวัตกรรมด้านต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างงานและเปิด

โอกาสการส่งออกใหม่ๆ ไปสู่นานาชาติ มาตรการในด้านดังกล่าวได้แก่ อุตสาหกรรม 4.0 การสร้างงานสรเขียว 

(Green Job) เศรษฐกิจหมุนเวียน และการผลิตที่มีความยั่งยืน เป็นต้น 

http://www.bmlfuw.gv.at/en
http://www.bmlfuw.gv.at/en
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• Konsum Bewusst – หรือการให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื อและตัดสินใจในการซื อสินค้าเช่น การซื อ

สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่มีจริยธรรม มีการผลิตขยะที่น้อยลง และใช้สินค้าที่มาจากท้องถิ่นมากขึ นเป็นต้น 

มาตรการในด้านดังกล่าวได้แก่ การลดปริมาณขยะ การแยกขยะที่ถูกต้อง และการจัดกิจกรรม ตลาด 

นิทรรศการ ที่ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการบริโภค 

• Verantwortung Ressourcen – หรือการมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร โดยมุ่งรักษาคุณภาพของ

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั งน  า ป่าไม้ อากาศ ปกป้องความหลากหลายของพรรณไม้ สัตว์และแมลง จัดการการดูแลป่า

แห่งชาติและ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆ อย่างชาญฉลาด 

• Zukunftsraum Land – ส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรและกสิกรรมในชนบทในด้านต่างๆ เพื่อเป็นฐานของความ

เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในออสเตรีย โดยผลักดันการลงทุนด้านกสิกรรมในชนบท ส่งเสริมให้เยาวชนท างานใน

ด้านดังกล่าว และสร้างองค์ความรู้และให้ค าแนะน ากับเกษตรกร 

• Vorsorge Naturgefahren – การจัดการอุทกภัยต่างๆ เช่นน  าท่วม ระบุความเสี่ยงด้านอุทกภัยและต าแหน่งที่

เกิด และพิจารณานโยบายและมาตรการการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุทกภัย ภายใต้บริบทของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Credit: climate.copernicus.eu 
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Credit: faz.net 

กระทรวง BMLFUW มีทั งหมด 6 กรม (Directorates-General) ด้วยกันคือ: 1) กรมปลัดและการบริหาร Chief 

Executive Departmen, 2)กรมสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ หรือ DG I – Environment and Climate 3) 

กรมกสิกรรมและการพัฒนาชนบท – DG II – Agriculture and Rural Development 4) กรมป่าไม้ – DG III – 

Forestry 5) กรมการจัดการน  า – DG IV – Water Management 6) กรมจัดการขยะ นโยบายสารเคมีและ

เ ทค โน โลยี ด้ า นสิ่ ง แ วดล้ อม - DG V – Waste Management, Chemicals Policy and Environmental  

Technology 

โครงการที่น่าสนใจของ BMLFUW ในปัจจุบันได้แก่  

1) โครงการ Green Care ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับหอการค้ากสิกรรมของออสเตรีย โครงการดังกล่าวได้รับการ

ด าเนินการมาตั งแต่ปีค.ศ. 2011 และมีจุดประสงค์ในการให้ความดูแลด้านสังคมให้กับประชาชนที่อยู่ในภาค

เกษตรกรรมและกสิกรรมในเขตชนบท โดยรูปแบบของมาตรการก็มีความหลากหลาย เช่น การให้ความรู้และ

ฝึกสอนแรงงานที่ต้องการท างานในภาคกสิกรรม ให้ความรู้ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการช่วยเหลือแรงงาน

กสิกรรมที่เป็นผู้สูงอายุ  

2) โครงการ Initiative Agriculture 2020 ซึ่งเป็นการวางยุทธศาสตร์ในด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ภายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมในด้านการพัฒนาเกษตรกรรม การพัฒนาชนบท การวางแผนธุรกิจและการศึกษา 

การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรกรรม การสร้างความสามารถในการแข่งขันในทุกภาพส่วน การลดขั นตอนที่ไม่

จ าเป็นและท าให้ขั นตอนการด าเนินการมีความกระชับ และการด าเนินการหาแนวทางในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม

ใหม่ โดยพิจารณาผ่านบริบทต่างๆ เช่นด้านพลังงานทดแทน  
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3) โครงการ Export Initiative โครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมระกว่าง BMLFUW กับหอการค้าออสเตรีย และ 

Agrarmarkt องค์กรที่ดูแลด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เกษตรในออสเตรีย โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และเครื่องดื่มของออสเตรียไปสู่ตลาดในประเทศยุโรปกลางและยุโรป

ตะวันออกในระยะยาว 

หน้าที่ที่ส าคัญของกระทรวง BMLFUW อีกหน้าที่หนึ่งคือการป้องการอุทกภัย ในช่วงที่ผ่านมาออสเตรียประสบ

ปัญหาน  าท่วมที่รุนแรงหลายครั ง ก่อให้เกิดความสูญเสียถึงหลายล้านยูโรด้วยกัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความ

เสียหายที่รุนแรงอีก รัฐบาลออสเตรียได้ท าการระดมความคิดจากผู้เชียวชาญมากกว่า 100 คนจากกว่า 60 สถาบัน

ต่างๆ เพื่อสรุปข้อแนะน าในการจัดการความเสี่ยงด้านน  าท่วมอย่างบูรณาการ ซึ่งมีแนวคิดหลากหลาย เช่น การ

จัดการแก้มลิง การจัดการอุทกภัย และการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนในเขตพื นที่เสี่ยง 

2) กระทรวงวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเศรษฐกิจ (Federal Ministry of Science, Research and  

Economy) หรือ BMWFW 

กระทรวง BMWFW ท าหน้าที่ในการวางโครงสร้างส าหรับธุรกิจต่าง ๆ และท าการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ

ออสเตรียในระดับนานาชาติด้านเป็นประเทศส าหรับการท าธุรกิจ โดยผ่านการด าเนินการด้านการวิจัย การสร้าง  

http://www.bmwfw.gv.at/
http://www.bmwfw.gv.at/
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เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระทรวง BMWFW มี

พันธกิจหลักในด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา การวิจัย การวางนโยบายเศรษฐกิจ

และการพัฒนานวัตกรรม นโยบายการค้าระหว่าง

ประเทศ สนับสนุนกิจการและบริษัทต่างๆ ดูแล

สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ และด้านพลังงานและเหมืองแร ่

• ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาระดับอุดมศึกษา: BMWFW ท าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

ต่างๆ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมส าหรับแต่ละสถาบัน นอกจากนี ยังช่วยในการหา

ทุนและเงินการวิจัยและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเหล่านี  

• การวิจัย: ออสเตรียเป็นประเทศที่เล็ก ดังนั นความรู้ในด้านต่างๆ จึงเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุดในการคง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไว้ กระทรวงจึงมุ่งให้ความสนับสนุนในด้านงานวิจัย ผ่านโครงการต่างๆ 

และความร่วมมือในระดับนานาชาติ ทั งระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ นอกจากนี ออสเตรีย

ยังร่วมมือกับองค์การอื่นๆ ในการพัฒนาเขตการวิจัยยุโรป (European Research Area) เพื่อช่วยให้สหภาพ

ยุโรปพัฒนาความรู้และความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน 

Credit: bmbwf.gv.at 

Credit: bmbwf.gv.at 
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• การวางนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรม : เป้าหมายหลักของภารกิจในด้านนี คือการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับออสเตรียเพื่อเพิ่มพูนความน่าลงทุนทางธุรกิจ ผ่านการลงทุนด้านการวิจัย การพัฒนา และ

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี แล้วกระทรวงยังรับผิดชอบในด้าน

นโยบายการตลาดภายในสหภาพยุโรปอีกด้วย 

• นโยบายการค้าระหว่างประเทศ: ในปัจจุบันออสเตรียเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกของโลก ภารกิจด้านการค้า

ระหว่างประเทศของกระทรวงมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในด้านการส่งออก เพื่อให้มีความเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ โดยร่วมด าเนินการกับหอการค้าออสเตรีย 

(WKO) 

• สนับสนุนกิจการและบริษัทต่างๆ: เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการค้าและเศรษฐกิจ BMWFW มุ่งผลักดัน

โครงสร้างทางการค้าและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อการลงทุน ส่งเสริมการท าการค้า และง่ายต่อการริเริ่มบริษัท 

Start-up ต่างๆ นอกจากนี กระทรวงยังรับผิดชอบในด้านการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้งาน หรือ  

apprenticeships ที่จะช่วยส่งเสริมเยาวชนในการฝึกฝนและเรียนรู้งานเพื่ออนาคตของออสเตรียอีกด้วย 

• การท่องเที่ยว: ออสเตรียได้รับการประเมินให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับที่สอง

ในสหภาพยุโรป ศักยภาพในด้านดังกล่าวของออสเตรียนั นมีสูงเช่นเดียวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาค  
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ดังกล่าวเช่นกัน BMWFW ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยการผลักดันโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับด้าน

ดังกล่าว และวางนโยบายการท่องเที่ยวโดยเน้นไปที่สามจุดด้วยกันคือ เทือกเขาแอลป์ แม่น  าดานูป และเมือง

และวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากด้านนโยบายแล้วกระทรวงยังมีความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลสถานที่

ท่องเที่ยวและสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั งพิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ต่างๆ อีกด้วย 

• ด้านพลังงานและเหมืองแร่: นโยบายด้านพลังงานและทรัพยากรเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ออสเตรียมี

ความสามารถในการแข่งขันที่สูง BMWFW มีหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงในด้านพลังงานและแหล่งทรัพยากร

ส าหรับออสเตรียในปัจจุบันและอนาคต กระทรวงพยายามที่จะสร้างความยั่งยืนในด้านดังกล่าว โดยผลักดันให้มี

การใช้พลังงานทดแทนมากขึ น เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และวางแผนระยะยาวในด้านดังกล่าว

ส าหรับประเทศ 

3) กระทรวงคมนาคม นวัตกรรม และเทคโนโลยี  (Federal Ministry of Transport, Innovation and  

Technology) หรือ BMVIT 

ภารกิจของกระทรวง BMVIT คือการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรม หน้าที่ของกระทรวงมีทั งหมดสามด้านหลักคือ ด้านคมนาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้าน

โทรคมนาคม โดยด าเนินการต่างๆ ผ่านส านักงานทั งหมด 4 ส านักงานด้วยกัน คือ 1) ส านักงานปลัดและ

ความสัมพันธ์นานาชาติ 2) ส านักงานการวางแผน การลงทุนและจัดการด้านโครงสร้างพื นฐาน 3) ส านักงานด้าน

นวัตกรรมและการโทรคมนาคม 4) ส านักงานด้านคมนาคม 

Credit: freepik.com 
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• ด้านคมนาคม: กระทรวงมีความรับผิดชอบในการดูแลการคมนาคมทุกรูปแบบเช่น ทางอากาศ เคเบิลคาร์ ทาง

ถนน ทางราง ระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ การเดินเท้า ทางจักรยาน และทางคูคลองต่างๆ โดย

ด าเนินการประสานงานกับองค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) ที่ดูแลรถไฟ

ระหว่างเมือง หรือ Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft  ที่ดูแลคลองและการล่องเรือต่างๆ 

• ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี: กระทรวงฯ ด าเนินการตามนโยบายนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น 

การบิน ทรัพยากรมนุษย์ คมนาคม การก าหนดนโยบาย การพัฒนาที่ยั่งยืน จนถึงเทคโนโลยีอวกาศ ผลการ

ด าเนินการของกระทรวงจะถูกรวบรวมและตีพิมพ์ในรายงาน Austrian Research and Technology Report 

นอกจากนี กระทรวงยังมีหน้าที่ในการควบคุมการใช้เงินของรัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุดในด้านดังกล่าวอีกด้วย 

• ด้านโทรคมนาคม: กระทรวงท าการดูแลนโยบายด้านโทรคมนาคมภายในออสเตรียและความเชื่อมโยงระหว่าง

ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และดูแลคุณภาพของการให้บริการและโครงสร้างพื นฐานในด้านดังกล่าว 

ภารกิจดังกล่าวมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความส าคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

กิจกรรมปัจจุบันของกระทรวง BMVIT ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนด้านการคมนาคม เช่น จัดท า

แผ่นพับให้ความรู้การปั่นจักรยานในฤดูหนาว การจัดระเบียบการใช้โดรน จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เช่น Long 

Night Research (Lange Nacht der Forschung) เพื่อสร้างความตระหนักถึงต่อความส าคัญของการท าวิจัย อีก

ทั งจัดท าแผนนโยบายต่างๆ เช่นแผนแม่บทโครงสร้าง Broadband นอกจากนี แล้ว BMVIT ยังจัดท ารายงานด้าน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของกระทรวง 

Credit: 123rf.com 



 

 

วารสารข่าวด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนเมษายน 2564 
22 

ที่มา: 
• ส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา 
• https://www.bmlfuw.gv.at/en/initiatives.html 
• https://www.bmlfuw.gv.at/service/presse/wasser/2016/160104Hochwasser.html 
• http://www.en.bmwfw.gv.at/Ministry/Seiten/TheMinistry.aspx  

https://www.bmlfuw.gv.at/en/initiatives.html
https://www.bmlfuw.gv.at/service/presse/wasser/2016/160104Hochwasser.html
http://www.en.bmwfw.gv.at/Ministry/Seiten/TheMinistry.aspx
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