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เทคโนโลยีชีวภาพเปนเทคโนโลยีหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดจากการลงทุนวิจัยพัฒนา
และการประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ของประเทศไทยตลอด
ระยะเวลาทีผ่านมา โดยมเีปาหมายเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลิตและการสรางนวัตกรรมใหมเพือ่เพิม่ความสามารถในการ
แขงขนั การยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทย รวมถงึการใชขอ
ไดเปรยีบดานความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนประโยชนแก
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อเทคโนโลยีชีวภาพไดกาวสูยุคจีโนมและหลังจีโนม 
เปนการปฏิวัติเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของประชากรโลกไมยิ่งหยอนไปกวาการปฏิวัติเทคโนโลยี 
3 ยุคที่ผานมา นอกจากบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลตอความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทยแลว ยัง
มีบทบาทที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางดานอุตสาหกรรม 

จากอุตสาหกรรมเคมี (chemical-based industry) เปน
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (bio-based industry) เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตสินคาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใชกระบวนการผลิตท่ีผลิตหลาย
ผลิตภัณฑไดภายในกระบวนการเดียว ปจจุบันประเทศตางๆ 
มกีารลงทนุวจิยัและพฒันาดานเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่ยกระดบั
ขีดความสามารถในการแขงขันและรองรับความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต 

สําหรับประเทศไทย ไดมีกรอบนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2552) ที่
มีเปาหมายเรงรัดการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
ชีวภาพของประเทศไทยใหเพิ่มขึ้น การดําเนินการตามกรอบ
นโยบายฯ ดงักลาวเปนผลใหเกิดความกาวหนาของเทคโนโลยี
ชีวภาพของประเทศไทยอยางมาก การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได

คํา ปรารภ



ชัดเจน ไดแก การเพ่ิมจํานวนของธุรกิจชีวภาพอยางรวดเร็ว 
การลงทนุวิจยัดานเทคโนโลยชีวีภาพของบรษิทัทีม่อียูเดมิและ
จัดตั้งใหม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ดานชุมชน
มีการนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใชในวิถีชีวิตมากขึ้น ทั้งในเร่ือง
การผลิตอาหารหมัก การผลิตปุยชีวภาพ และการขยายพันธุ
พืชพื้นเมือง/หายาก เปนตน การพัฒนาดังกลาวนอกจากจะ
เปนการเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขันแลว ยงัถอืเปนการ
ลดความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย

อยางไรก็ตาม แมวาองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศไทยมีการพัฒนามากขึ้น แตทุนความรูดาน
เทคโนโลยีชีวภาพของไทย และปจจัยเอื้อตางๆ เชน กลไก
ทางการเงินการคลัง ระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา 
กฎระเบียบและมาตรฐาน ยังไมคลองตัวและเหมาะสมเพียง
พอที่จะสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาประเทศได
อยางเต็มศักยภาพ และสามารถรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังเกิดขึ้นในหลายๆ ดาน เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ  ระบบเศรษฐกจิโลก วถิชีวีติ การระบาดของโรคตดิตอ
อุบัติใหม เปนตน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ได
รวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ (สวทช.) 
ดําเนินการจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ซึง่สอดคลองกับนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) โดยมุงหวงัใหเทคโนโลยีชวีภาพ

เปนปจจัยสําคัญในการสรางความสามารถทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ สรางความมั่นคงทั้งในดานพลังงาน อาหาร และ
สุขภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาอยางย่ังยืนของเศรษฐกิจ
และสังคม

ทัง้นี ้ในการตพีมิพครัง้ที ่2 ของหนงัสอื สาระสาํคญัของ
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 
(พศ. 2555-2564) ไดปรบัเนือ้หาในสวนของพลงังานชวีภาพ
ใหสอดคลองกับแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
25% ใน 10 ป (พศ. 2555-2564) ของกระทรวงพลังงาน

การดาํเนนิการจดัทาํกรอบนโยบายการพฒันาเทคโนโลยี
ชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ไดบรรลุ
วัตถุประสงคและเสร็จส้ินอยางสมบูรณ ดวยความกรุณาของ 
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ และ ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ในการเปน
ประธานกรรมการคณะกํากับฯ และประธานคณะทํางานฯ 
ตามลาํดบั ตลอดจนผูทรงคณุวฒุอิกีหลายทาน จงึขอขอบคณุ
ทุกทาน มา ณ ที่นี้  
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เลขาธิการ
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á¹Ç¤Ô´ ¾×é¹ °Ò¹ ã¹ ¡ÒÃ ̈Ñ´ ·Ó  ¡ÃÍº ¹âÂºÒÂ
 ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ ¢Í§ »ÃÐà·Èä·Â 

(¾.È. 2555-2564)

1 ãªŒ ¤ÇÒÁ μ ŒÍ§¡ÒÃ à»š¹ μ ÑÇ μ Ñ้§ áÅÐ ÊÍ´¤ÅŒÍ§ ¡Ñº ·ÔÈ·Ò§ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò   

สอดคลอง กบั ทศิทาง และ เปา หมาย ของ การ พฒันา ของ นานาชาติ และ ของ ประเทศ เชน เปา หมาย การ พฒันา 
แหง สหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN 
Economic Community - AEC) แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แหง ชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
นโยบาย และ แผน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม แหง ชาติ (พ.ศ. 2555-2564) นโยบาย และ 
ยุทธศาสตร การ วิจัย ของ ชาติ ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) แนวทาง การ ยก ระดับ ขีด ความ สามารถ ใน การ 
แขงขัน ดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ของ ประเทศ เปนตน

2 ãªŒ »ÃÐâÂª¹ � ̈ Ò¡ ¤ÇÒÁ ÃÙŒ áÅÐ ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ ¢Í§ à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ ã¹ ¡ÒÃ ÊÃŒÒ§ ¤ÇÒÁ à¢ŒÁ á¢ ็§ 

สราง ความ ได เปรียบ ใน การ แขงขัน และ การ พึ่งพา ตนเอง ใน สาขา ที่ ประเทศไทย มี ศักยภาพ และ/หรือ มี ความ 
จําเปน สูง 

3 Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ ãËŒ àÍ¡ª¹ Å§·Ø¹ ÇÔ Ñ̈Â áÅÐ ¾Ñ²¹Ò ́ ŒÒ¹ à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ áÅÐ ªØÁª¹ ÁÕ ¡ÒÃ ãªŒ 

à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ 

รวม ถึง มี สวน รวม ใน กระบวนการ วิจัย และ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ เพิ่ม ขึ้น
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

à»‡Ò ËÁÒÂ ¢Í§ ¡ÃÍº ¹âÂºÒÂ 
¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
¢Í§ »ÃÐà·Èä·Â (¾.È. 2555-2564)

1 à¾Ô่Á ¢Õ´ ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ã¹ ¡ÒÃ á¢‹§¢Ñ¹ ã¹ ÊÒ¢Ò ·Õ่ »ÃÐà·Èä·Â ÁÕ ¤ÇÒÁ

 ä Œ́ à»ÃÕÂº ËÃ×Í ÁÕ ÈÑ¡ÂÀÒ¾ ÊÙ§ รวม ถึง ขีด ความ สามารถ ดาน วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี ของ ประเทศ

2 Â¡ ÃÐ Ñ́º ÃÒÂ ä Œ́ ¢Í§ »ÃÐªÒª¹ โดย การ สราง งาน ใน พื้นที่ เพ่ือ นํา ไป สู การ ลด 
ความ ยากจน และ ความ เหลื่อม ล้ํา ทาง ราย ได อยาง ยั่งยืน 

3 Â¡ ÃÐ Ñ́º ¤Ø³ÀÒ¾ ªÕÇÔμ ¢Í§ »ÃÐªÒª¹ โดย เนน ให ชุมชน มี ความ มั่นคง ทาง 
เศรษฐกิจ ม ีชวีติ อยู ใน สงัคม และ สภาพ แวดลอม ที ่ด ีม ีสขุภาพ ที ่แขง็ แรง ม ีความ รู สาํหรบั 
เปน ภูมิคุมกัน ให กบั ตนเอง

4 ÁØ‹§ ÊÙ‹ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò ·Õ ่ÂÑ§่Â×¹ โดย กระบวนการ พฒันา เศรษฐกิจ ตอง เปนก ระ บวน การ
 ที่ ไม สง ผลก ระ ทบ หรือ ทําลาย สิ่ง แวดลอม และ ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจาก นี้ ยัง ตอง 
มี สวน ใน การ ดูแล สิ่ง แวดลอม หรือ การ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ให สามารถ นํา กลับ มา 
ใช ประโยชน 

5 ÊÃŒÒ§ ¤ÇÒÁ ÁÑ่¹¤§ ¢Í§ »ÃÐà·È โดย ผลิต สินคา หรือ บริการ พื้น ฐาน ที่ จําเปน ได 
ใน ระดับ หนึ่ง โดย เฉพาะ ดาน พลังงาน และ ดาน สุขภาพ

10



ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� áÅÐ à·¤â¹âÅÂÕ ·Õè ÁÕ ¼Å 
μ ‹Í ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò ÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 

การ พัฒนา สาขา ยุทธศาสตร ให สัมฤทธ์ิ ผล จําเปน ตอง ให ความ สําคัญ กับ การ 
ประยุกต ใช วิทยาการ ดาน เทคโนโลยี ฐาน ที่ สําคัญ เชน ชีววิทยา ระบบ (Systems 
Biology) วทิยาการ จ ีโนม(Genomics) โปร ต ีโอ มกิส (Proteomics) เทคโนโลย ีดเีอน็เอ 
(DNA technology) ชีววิทยา สังเคราะห (Synthetic Biology) ใช เซลล เปน เสมือน 
โรงงาน (Cell Factory) และ ดีเอ็นเอ ชิป (DNA chip) ควบคู กับ สาขา วิทยาศาสตร 
พื้น ฐาน เชน ชีววิทยา สัตววิทยา จุล ชีววิทยา ฟสิกส เคมี และ คณิตศาสตร เปนตน 
และ เทคโนโลยี สห สาขา เชน นา โน ไบ โอ เทคโนโลยี ชีว สารสนเทศ ศาสตร และ 
ไบ โอ ฟสิกส เปนตน
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ ¾×é¹ °Ò¹ 
áÅÐ »̃¨ Ñ̈Â àÍ×éÍ 

กรอบ นโยบาย การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีว ภาพฯ 
ระบุ โครงสราง พื้น ฐาน และ ปจจัย เอ้ือ ที่ จะ สนับสนุน 
การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ ของ ประเทศไทย ไดแก 

1  â¤Ã§ÊÃŒÒ§ ¾×้¹ °Ò¹ ·Ò§ ¡ÒÂÀÒ¾  เชน 
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร พื้น ฐาน ดาน ชีวภาพ 
ศนูย ความ เปน เลศิ โรงงาน ตนแบบ อทุยาน เทคโนโลย ี
ชีวภาพ ระดับ ภูมิภาค เปนตน

2 ¡ÒÃ ÊÃŒÒ§ áÅÐ ¾Ñ²¹Ò ¡Ó ÅÑ§ ¤¹ ́ ŒÒ¹ à·¤â¹âÅÂÕ 

ªÕÇÀÒ¾ áÅÐ ́ ŒÒ¹/ÊÒ¢Ò ·Õ่ à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ ·Ø¡ ÃÐ Ñ́º 
เชน นัก วิจัย มือ อาชีพ นัก บริหาร จัดการ ธุรกิจ ชีวภาพ 
นัก บริหาร จัดการ ทรัพยสิน ทาง ปญญา และ นัก วิจัย
 ทอง ถิ่น โดย ผาน โครงการ สห กิจ ศึกษา โครงการ 
ปริญญา เอ กกาญ จนาภิเษก เปนตน

3 ¡Í§·Ø¹ à¾×่Í ¾Ñ²¹Ò ̧ ØÃ¡Ô¨ ªÕÇÀÒ¾ 
มาตรการสนบัสนุนเงนิทนุสําหรบัผูประกอบ
การธรุกจิชวีภาพ โดยสงเสริมใหเปนการรวม
ลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน

4 ¡ÒÃ »ÃÑº»ÃØ§ ¹âÂºÒÂ/¡® ÃÐàºÕÂº 
เชน นโยบาย จีเอ็มโอ กฎ ระเบียบ เกี่ยว กับ 
สิทธิ ประโยชน ทาง ภาษี เปนตน
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วิสัยทััศน ของแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564)

เป นมิตรตอสิ่งแวดลอม

Lab-on-a-chip

 

 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

สาขา
ยุทธศาสตร*

โครงสรางพื้นฐาน

นวัตกรรมสีเขียว 
เพื่อเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ 

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

และสังคมคุณภาพ

เปาหมาย
 ยกระดับคุณภาพชีวิต

 ยกระดับรายได / สรางงานในพื้นท่ี

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

 ความม่ันคงของประเทศ

 การพัฒนาท่ียั่งยืน

วิ สั ย ทั ศ น 

ของแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบ
ับที่

 1

 (พ
ศ. 

25
55

-2
56

4)
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

·ÔÈ·Ò§ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ 
ªÕÇÀÒ¾¢Í§ »ÃÐà·Èä·Â 

กรอบ นโยบาย การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีว ภาพฯ เนน การ พัฒนา แบบ 
มุง เปา เพื่อ ให เกิด การ พัฒนา และ ผลก ระ ทบ สูงสุด ตอ ประเทศ โดย การ 
ระดม ทรัพยากร ใน ดาน ตางๆ เชน บุคลากร วิจัย และ เงิน ทุน เพื่อ เรงรัด 
การ พัฒนา ให เกิด ผล สําเร็จ ใน ระยะ เวลา อัน สั้น โดย มี เกณฑ การ พิจารณา 
สาขา ยุทธศาสตร ยอย ดังนี้ 

1 มี ความ สําคัญ เชิง สังคม และ เศรษฐกิจ สูง 

2 เทคโนโลยี ชวีภาพ ม ีบทบาท สาํคญั หรอื เปน วธิ ีการ ที ่ม ีประสิทธิผล สงูสดุ 
เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ วิธี การหรือเทคโนโลยี อื่นๆ 

3 ภาค เอกชน ม ีโอกาส จะ ลงทนุ วจิยั และ พฒันา ดาน เทคโนโลย ีชวีภาพ สงู 
และ/หรือ ชุมชน มี โอกาส ใช ประโยชน จาก เทคโนโลยี ชีวภาพ สูง
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มีความสำคัญเชิง
สังคมและเศรษฐกิจ

ชุมชนมีโอกาสใชประโยชน 
ภาคเอกชนมีโอกาสจะ
ลงทุนวิจัยพัฒนาสูง

เทคโนโลยีชีวภาพ
มีบทบาทสำคัญ

à¡ÉμÃáÅÐÍÒËÒÃ

เกณฑในการคัดเลือกสาขายุทธศาสตรยอย
15 



ÊÒ¢Ò ÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 
กรอบ นโยบาย การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีว ภาพฯ 

ให ความ สําคัญ ใน การ พัฒนา 
4 สาขา ยุทธศาสตร หลัก ไดแก

สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)16



à¡ÉμÃ
 áÅÐ ÍÒËÒÃ

¡ÒÃ á¾·Â� 
áÅÐ ÊØ¢ÀÒ¾

¾ÅÑ§§Ò¹ 
ªÕÇÀÒ¾

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 
ªÕÇÀÒ¾
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)18



¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ 
ªÕÇÀÒ¾ÊÒ¢Ò à¡ÉμÃ 
áÅÐ ÍÒËÒÃ

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 1
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

จากการที่ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออก
หลักสินคาเกษตรและอาหารของโลก จําเปนตอง
ปรับตัวตอแนวโนมที่สําคัญ ไดแก ความตองการ
สินคาอาหารในตลาดโลกท่ีสูงขึ้นเน่ืองจากการเพ่ิม
ขึ้นของประชากรโลกอยางตอเน่ือง การปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เชน การใช
พลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ ที่อาศัยวัตถุดิบจาก
ภาคการเกษตร  เพือ่ทดแทนการใชเชือ้เพลิงฟอสซลิ
และผลิตภัณฑปโตรเลียม แนวโนมดังกลาว ทําให
ภาคการเกษตรตองปรับตัวเพ่ือสามารถตอบสนอง
ตอแนวโนมความตองการในอุตสาหกรรมดังกลาว
ไดอยางเต็มที่

จากการคาดการณความตองการผลผลิต
ทางการเกษตรโดยเฉพาะมันสําปะหลัง ออย 
และปาลมนํ้ามันในระยะ 10 ปขางหนา เพื่อให
เพียงพอตอการผลิตในอุตสาหกรรมตอเน่ืองของ
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ และอุตสาหกรรม
วัสดุชีวภาพ ที่ประเทศไทยสามารถรักษาระดับ
การสงออกและรักษาสวนแบงในตลาดโลกได
นั้น ประเทศไทยตองมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑ
การเกษตรโดยเฉพาะมนัสาํปะหลัง ออย และปาลม
น้าํมนั รวมกันมากกวา 200 ลานตัน ซึง่สงูกวากําลัง
การผลิตในปจจุบันถึง 1 เทาตัว
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ศักยภาพพันธุกรรมของออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน1 

1 มรกต ตันติ เจริญ และคณะ. 2552. การ ศึกษา ความ เปน ไป ได ใน การ เพิ่ม ผลผลิต ออย มัน สําปะหลัง และ ปาลม น้ํามัน 

เพื่อ ผลิต เชื้อ เพลิง ชีวภาพ: การ ใช เทคโนโลยี และ การ เพิ่ม พื้นที่ เพาะ ปลูก ภาย ใต การ วิจัย เชิง นโยบาย เพื่อ สนับสนุน การ พัฒนา 

และ การ ใช พลงังาน หมนุเวยีน และ การ เพิม่ ประสทิธภิาพ การ ใช พลังงาน ใน ประเทศไทย ระยะ ที ่2 เสนอ ตอ กรม พฒันา พลังงาน ทดแทน 

และ อนุรักษ พลังงาน

ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะเพ่ิมผลผลิตการเกษตรใหสูงขึ้นดวยการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 
ประกอบกับการใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือชวยในการพัฒนาพันธุที่ใหผลผลิตเต็มตามศักยภาพของพันธุกรรม
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

á¹Ç¤Ô´ ã¹ ¡ÒÃ ¡Ó Ë¹´ ·ÔÈ·Ò§ ¡ÒÃ 
¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ÊÒ¢Ò 
à¡ÉμÃ áÅÐ ÍÒËÒÃ
• การพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และปจจัยการผลิต 

(ซึ่งสวนหนึ่งใชเทคโนโลยีชีวภาพ) เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต มุงสูการผลิตสินคาเกษตร
และอาหารที่มีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green 
Industry) และการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable 
Agriculture)    

• การเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตรตลอด
หวงโซมูลคา (Value Chain) ทั้งนี้เน่ืองจากปจจุบัน
การผลิตสินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มนอย สาเหตุหลัก
เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑแปรรูปข้ันตน อยางไรก็ดี 
ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเพ่ิมมูลคาใหสูงขึ้นได
อีกมาก ทั้งดวยการยกระดบัประสิทธิภาพการผลิต 
เชน การพัฒนาพันธุที่ใหผลผลิตสูงหรือมีคุณสมบัติ
ทีด่ ีการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การมีขอมลู
ดานโภชนาการ และการพัฒนาผลิตภัณฑใหหลาก
หลายและมีขัน้นวตักรรมท่ีสงูข้ึนซึง่จะชวยเพ่ิมมลูคา
ใหกบัผลติภณัฑอาหารไดอกีไมนอยรอยละ ๕๐ จาก
มูลคาปจจุบัน

ราคาเมล็ดพันธุขาวเปลือกประเภทตางๆ

ที่มา: รวบรวมโดยฝายวิจัยนโยบายและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
หมายเหตุ: กรมการขาว ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุ
ขาวชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 
บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ จํากัด

àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø� ÃÒ¤Ò 
(ºÒ·/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ)

ขาวเจา 23-25

ขาวหอมมะลิ 29

ขาวหอมนิล 35

ขาวลูกผสม 120
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มูลคาผลิตภัณฑที่ไดจากขาวสาร 1 กิโลกรัม (บาท)

มูลคาผลิตภัณฑที่ไดจากมันสําปะหลัง 1 กิโลกรัม (บาท)

ที่มา: รวบรวมโดยฝายวิจัยนโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

มันสด

มันเสน

เอทานอล

แปงมัน

บิวทานอล

แปงมันแปรส
ภาพ

กรดแลคติก

PLA

2.00

2.82

3.07

3.50

4.31

7.00

15.00

35.00

ขาวเปลือก
15

ขาวสาร
20

แปงขาว
45

กวยเต๋ียว
50

แปงทําเม็ดย
า 120

แปงฝุนทาตัว

450
แปงพัฟ

47,000
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

à»‡Ò ËÁÒÂ ËÅÑ¡ 

ยก ระดับ ความ สามารถ ใน การ แขงขัน และ เสริม สราง 
ความ เขม แขง็ ของ เกษตรกร อยาง ยัง่ยนื โดย ใช วทิยาการ ดาน 
เทคโนโลย ีชวีภาพ เพิม่ ประสทิธิภาพ การ ผลติ ลด ตนทุน เพิม่ 
คุณภาพ ผลผลิต พัฒนา นวัตกรรม ดาน เกษตร และ อาหาร 
และ รับมือ ตอ การ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิ อากาศ โลก

à»‡Ò ËÁÒÂ áÅÐ ·ÔÈ·Ò§ ¡ÒÃ 
¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ 
ÊÒ¢Ò à¡ÉμÃ áÅÐ ÍÒËÒÃ
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·ÔÈ·Ò§ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò 

ประยุกต ใช เทคโนโลยี จี โนม พันธุ วิศวกรรม ใช เซลล เปน 
เสมือน โรงงาน รวม กับ เทคโนโลยี ใน สา ขา อื่นๆ เชน การ ปรับปรุง 
พนัธุ แบบ ดัง้เดมิ และ พนัธ ุวศิวกรรม เพือ่ การ พฒันา ใน 3 ดาน ดงัน้ี 

1 »ÃÑº»ÃØ§ ¾Ñ¹¸Ø� ¾×ª-ÊÑμÇ� 

ให มี ผลผลิต สูง ตานทาน โรค และ ศัตรู 
พชื ที ่สาํคญั ม ีคณุลกัษณะ ตรง ตาม ความ 
ตองการ ของ อุตสาหกรรม ตอ เนื่อง และ 
ผู บริโภค เชน มัน สําปะหลัง มี สัดสวน 
ของ แปง สูง ขนาด เม็ด แปง เล็ก ขาว มี 
คุณคา ทาง โภชนาการ สูง เชน โปรตีน 
สูง มี สาร ตาน อนุมูล อิสระ พืช ทน ตอ 
การ เปล่ียนแปลง ของ สภาพ แวดลอม 
เชน ยางพารา ทน แลง เปนตน สัตว ที่ มี 
การ เจริญ เติบโต เร็ว มี สมรรถภาพ การ 
ผลิต สูง เชน สุกร ที่ มี ปริมาณ เนื้อ แดง 
มาก จํานวน ลูก ตอ ครอก สูง โคนม ที่ ให 
ปริมาณ น้ํานม มาก ทน รอน เปนตน 

2 ¾Ñ²¹Ò »̃¨ Ñ̈Â ¡ÒÃ ¼ÅÔμ 

ทั้ง ใน ดาน การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ 
ความ  หลาก  หลาย  ของ  หัว  เ ช้ือ 
จุลินทรีย เพื่อ การ ปรับปรุง บํารุง ดิน 
สาร ชีวภาพ กําจัด ศัตรู พืช สาร เสริม 
อาหาร สัตว เพ่ือ ลด การ ใช สาร ปฏิชีวนะ 
การ พัฒนา วัคซีน สัตว การ พัฒนา 
ชุด ตรวจ สอบ โรค เพื่อ การ เฝา ระวัง 
โรค ที่ มี ความ แมนยํา และ ใช งาน 
ได งาย เปนตน  

3 ÊÃŒÒ§ ÁÙÅ¤‹Ò à¾Ô่Á 

ให กับ สินคา เกษตร รวม ถึง ของ 
เหลือ ทิ้ง จาก การเกษตร และ 
อุตสาหกรรม อาหาร เพื่อ เปน 
ผลิตภัณฑ ใน กลุม อุตสาหกรรม 
อื่น เชน สาร ให ความ หวาน 
พลังงาน ชีวภาพ โพลิ เมอร 
ชี วภาพ  ผลิตภัณฑ  อาหาร 
สุขภาพ เชน เสนใย อาหาร ที่ 
ละลาย น้ํา ได อาหาร ที่ มี แคลอรี
ต่ํา สาร ทดแทน ไข มัน และ 
เคมีภัณฑ ชีวภาพ เปนตน 
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• พัฒนา/ปรับ แตง ผล งาน วิจัย และ พัฒนา 
เทคโนโลยี ที่ เหมาะ สม และ กระจาย 
เทคโนโลยี ชีวภาพ สู ชุมชน ผาน กลไก การ จัด 
แปลง สาธิต เทคโนโลยี ใน พื้นที่ ชุมชน โดย 
กระบวนการ มี สวน รวม ของ ชุมชน กลไก 
องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น และ กลไก ที่ มี 
อยู เดิม เชน คลินิก เทคโนโลยี ศูนย ถายทอด 
เทคโนโลยี การเกษตร ประจํา ตําบล และ 
มหาวิทยาลัย ใน ทอง ถิ่น เปนตน 

• เรงรัด การ วิจัย และ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ 
ทั้ง ดาน การ พัฒนา สาย พันธุ พืช/สัตว ที่ มี 
คุณสมบัติ ที่ ดี ดาน ปจจัย การ ผลิต เชน 
หัว เชื้อ จุลินทรีย ประสิทธิภาพ สูง เพื่อ การ 
ผลิต ปุย ชีวภาพ สาร ชีว ภัณฑ และ อาหาร 
เสริม สําหรับ สัตว เปนตน นวัตกรรม ดาน 
อาหาร และ การ วิจัย พื้น ฐาน เพ่ือ อนาคต 
โดย เงนิ ทนุ วจิยั สวน หนึง่ อาจ มา จาก เงนิ ภาษี 
สง ออก สินคา เกษตร และ อาหาร

• รัฐ มีน โย บาย สง เสริม การ วิจัย และ การ 
ผลิต จีเอ็มโอ ใน เชิง พาณิชย ควบคู กับ การ 
สราง ความ เขม แข็ง ดาน การ ประเมิน ความ 
ปลอดภัย ทาง ชีวภาพ
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ผล  ของ  การ  ดํ า เ นิน  ง าน  ตาม 
ยุทธศาสตร นี้ จะ ชวย ให เกษตรกร  มี 
คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี ขึ้น ทุน ทาง ธรรมชาติ ได 
รับ การ ฟนฟู และ กลับ มา ใช ประโยชน ได 
อีก ครั้ง สราง ความ มั่นคง ทาง อาชีพ ให กับ 
เกษตรกร โดย เนน การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ 
การ ผลิต และ ลด ตนทุน ใน สวน ของ สาร 
เคมี ที่ ใช ใน การ กําจัด ศัตรู พืช ให ลด ลง ลด 
ความ สญู เสีย ของ ผลผลิต อัน เกิด จาก ปญหา 
โรคแมลง ศัตรู พืชและ ภาวะ โลก รอน และ 
มี สวน ใน การ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ 
แขงขัน จาก การ เพิ่ม ผลผลิต เฉลี่ย ตอ พื้นที่ 
ผลผลิต เกษตร และ อาหาร มี คุณภาพ และ 
ความ ปลอดภัย และ การ สราง มูลคา เพิ่ม 
ให กับ ผลผลิต ทางการ เกษตร และ อาหาร
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

จากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในหลายทศวรรษที่ผานมาโดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน เศรษฐกิจแบบทุนนิยม อิทธิพลการ
ใชชวีติของโลกตะวันตก ทาํใหรปูแบบการใชชวีติ และพฤติกรรมประชากรไทยเปล่ียนไป ทัง้ในกลุมประชากรท่ีอาศัยในเมืองใหญ
และท่ีอาศยัในชนบท ซึง่ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกลาวมผีลตอวิถชีวีติและสุขภาพ รปูแบบการบริโภค การออกกําลงักาย 
ความเครียดสะสม ถือเปนปจจัยกําหนดสุขภาพท่ีสําคัญของประชากรไทย ทั้งตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังจะเห็นไดจาก
สถติโิรคทีเ่ปนสาเหตุการเสียชวีติของประชากรไทย ระหวางป 2550-2554 พบวา โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดในสมอง 
โรคเบาหวาน ถือเปนโรคที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับตนๆ ของประชากรไทย

นอกจากอัตราการเกิดโรคไมติดเชื้อบางประเภทท่ีสูงขึ้นแลว ปญหาโรคติดเช้ือยังถือเปนปญหาสําคัญ โดยเฉพาะอัตรา
การเกิดโรคติดตออุบัติใหม (Emerging Infectious Diseases, EID) และโรคอุบัติซ้ํา ที่มีความถี่ของการเกิดการระบาดของโรค
ติดตออุบัติใหมสูงขึ้น ซึ่งในการเกิดการระบาดของโรคแตละครั้งสงผลกระทบ และกอใหเกิดความเสียหายทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมขึ้นกับความรุนแรงของโรคและอัตราเร็วในการระบาดของโรค 

นอกจากนี้ การกาวเขาสูสังคมสงูอายุ ถือเปนแนวโนมสําคัญอีกประการหน่ึงของประเทศไทย ประชากรผูสูงอายุจะเพิ่ม
ขึ้นจากรอยละ 7.2 ในป พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 15.3 ใน ป พ.ศ. 2563 ซึ่งภาระโรคของประชากรที่ประกอบดวยสัดสวนผูสูง
อายุ จึงมีทั้งโรคเร้ือรังตางๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต รวมถึงโรคที่เกิดมากในผูสูงอายุ ไดแก โรคทางระบบประสาท 
เชน Alzheimer’s Parkinson’s ภาวะความจําเสื่อม ดวยเหตุนี้ คาใชจายภาครัฐดานสุขภาพจึงมีแนวโนมสูงขึ้นมาก และจะเปน
ภาระดานงบประมาณภาครัฐท่ีสําคัญในอนาคต

ในการรบัมอืกบัปญหาดานสขุภาพของประชากรไทย นอกจากการจดัการดานสาธารณสขุ และ งานสุขภาพเชงิการสงเสรมิ
และปองกัน (health promotion and prevention) เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคแลว เทคโนโลยีทางการแพทยมีบทบาทอยางสูง
ทัง้ในแงการติดตามและเฝาระวังการเกิดโรค การปองกันการเกิดโรค การตรวจวินจิฉยั การรักษา ตลอดจนการฟนฟสูมรรถภาพ
ของรางกาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพถือวามีบทบาทสําคัญอยางย่ิงสําหรับเทคโนโลยีดานการแพทยและสุขภาพ 

ประเทศไทยมีขอไดเปรียบสําหรับเทคโนโลยีทางการแพทยและสุขภาพในหลายดาน ทั้งความเขมแข็งดานการศึกษาและ
การวิจัยดานชีวภาพทางการแพทย (Biomedical Science) ประกอบกับประเทศไทยเปนแหลงสําคัญดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จึงเปนจุดแข็งในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยใหไปสูผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพ ทั้งผลิตภัณฑประเภทชีว
เวชภัณฑ ผลิตภัณฑสมุนไพรและ Functional Food ผลิตภัณฑ Active Pharmaceutical Ingredients (API) เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพที่เขมแข็ง ซึ่งนอกจากเปนการลดการนําเขาของผลิตภัณฑดานการ
แพทยและสุขภาพแลว ยังเปนการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจฐานความรูที่สรางรายไดใหแกประเทศได
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มะเร็ง และ เนื้อ งอก ทุก ชนิด

โรคระบบไหลเวียนโลหิต

โรคติดเชื้อและปรสิต

อุบัติเหตุและการฆาตัวตาย

โรคระบบทางเดินหายใจ

โรคระบบสืบพันธุและทาง
เดินปสสาวะ

โรคระบบยอยอาหาร

โรคตอมไรทอ โภชนาการ
และเมตาบอลิซึม

โรคระบบประสาท

โรคเลือดและอวัยวะสราง
เลือดและความผิดปกติ
เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุมกัน

รวม

54,343 

 34,742 

 38,123 

 42,884 

 25,414 

 14,095 

 13,072 

 8,505 

 5,259 

 594 
 

237,031 
 

 55,403 

 35,391 

 38,672 

 41,786 

 26,358 

 14,896 

 13,053 

 8,601 

 5,093 

 563 

 
239,816 

 56,058 
 

35,050 
 

38,511 
 

41,946  

26,166 
 

13,907 
 

13,038 

 7,901 

 4,590 

 538 

 
237,705 

 58,076 
 

39,459 
 

41,369 
 

39,926  

29,654 
 

14,705 
 

13,484 

 7,829 
 

4,633 

 596 

 
249,731 

 61,082 
 

44,133 
 

41,466 
 

40,682  

32,057 
 

15,811 
 

14,278 

 8,854 

 5,137 

 618 

 
264,118 

 84.9 

 55.2 

 60.6 

 68.1 

 40.4 

 22.4 

 20.8 

 13.5 

 8.4 

 0.9 
 

375 

 87.6 
 

56.0 
 

61.2 
 

66.1  

41.7 
 

23.6 
 

206.0 

 13.6 

 8.1 

 0.9 
 

565 

 88.3 

 55.2 

 60.7 

 66.1 

 41.2 

 21.9 

 20.5 

 12.5 

 7.2 

 0.8 
 

374 

 91.2 
 

61.9 
 

64.9 
 

62.7  

46.6 
 

23.1 
 

21.2 
 

12.3 

 7.3 

 0.9 
 

392 

 95.2 
 

68.8 
 

64.6 
 

63.4  

49.9 
 

24.6 
 

22.2 
 

13.8 

 8.0 

 1.0 
 

412 

 ÊÒàËμ Ø¡ÒÃμÒÂ
 จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา

 2550 2551 2552 2553 2554

3 กลุม ภารกิจ ดาน ขอมูล ขาวสาร และ สารสนเทศ สุขภาพ สํานัก นโยบาย และ ยุทธศาสตร กระทรวง สาธารณสุข, (http://bps.ops.moph.go.th/2.3.4-50.pdf)

จํานวนและอัตราการตายของคนไทยตอประชากร 100,000 คน (พ.ศ. 2550-2554) จําแนกตามสาเหตุุุ3
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จาก กระ แส โลกาภิ วัต น ทําให โรค ติดตอ อุบัติ 

ใหม เกิด อยาง รวดเร็ว และ อัตรา การ แพร ระบาด สูง 
ขึ้น อยาง มาก ความ สามารถ ใน การ ผลิต วัคซีน ได 
เอง ภายใน ประเทศ จึง มี ความ สําคัญ อยาง มาก ใน แง 
ของ ความ มั่นคง ภายใน ประเทศ ที่ จะ ยับยั้ง การ แพร 
ระบาด ของ เช้ือ โรค ซึง่ จะ นาํ ไป สู ความ เสีย หาย ทัง้ ทาง 
เศรษฐกิจ และ สังคม
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• เทคโนโลยีชีวภาพเปนปจจัยสําคัญในการแกปญหาดานสุขภาพของคนไทย 
โดยทําใหมีผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพที่ใหการดูแล รักษา และตรวจ
วินิจฉัยไดมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งตนทุนการผลิตตํ่าลง

• โอกาส ที่ เอกชน จะ เปน ผู ลงทุน วิจัย และ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ เพิ่ม เติม
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à»‡Ò ËÁÒÂ áÅÐ ·ÔÈ·Ò§ 
¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ 
ÊÒ¢Ò¡ÒÃ á¾·Â � áÅÐÊØ¢ÀÒ¾

à»‡Ò ËÁÒÂ ËÅÑ¡

เสริม สราง สุขภาพ ที่ ดี เพ่ิม การ พึ่งพา ตนเอง และ สรางความ สามารถ ใน การ 
แขงขัน ใน สาขา ที่ มี ศักยภาพ โดย ใช วิทยาการ ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ

·ÔÈ·Ò§ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò

ประยุกต ใช เทคโนโลยี จี โนม เทคโนโลยี จีเอ็ม เทคโนโลยี ชีววิทยาใน ระดับ 
โมเลกุล เทคโนโลยี วิเคราะห ทดสอบ และ การ สังเคราะห สาร สําคัญ และ 
เทคโนโลยี การ ผลิต ใน ระดับ อุตสาหกรรม ใน 4 สาขา ดังนี้ 
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4  ÍÒËÒÃ àÊÃÔÁÊØ¢ ÀÒ¾ 

ใ ห  คว าม  สํ า คั ญ  กั บ  กา ร
สง เสริม การ วิจัย เพื่อ ให มี 
ข อมู ล  ทาง  วิ ทยาศาสตร  
ต ล อ ด  จ น  ก า ร  พั ฒ น า 
กระบวนการ ผลิต วัตถุดิบ 
เพื่อ ให มี ปริมาณ สาร สําคัญ 
ใน ปริมาณ มาก และ สมํ่าเสมอ 
รวม ถึง การ ผลิต ใน ปริมาณ มาก
 และ ตอ เนื่อง ตลอด ทั้ง ป 

1 ªØ´ μÃÇ¨ ·Ò§¡ÒÃ á¾·Â � 

ให ความ สําคัญ กับ การ เรงรัด 
พัฒนา ชุด ตรวจ ทางการ แพทย 
ให ตรวจ ได หลายๆ โรค พรอม กนั 
มี การ ใช งาน งาย ใน ราคา 
ที่ สม เหตุ สม  ผล รวม ไป ถึง 
การ พัฒนา ชุด ตรวจ ใน ระดับ 
พันธุกรรม และ โรค เขต รอน     

2 àÀÊÑª ÀÑ³± � 

ใ ห  คว าม  สํ า คั ญ  กั บ  กา ร 
สราง เทคโนโลยี ฐาน ดาน 
การ  พัฒนา  เภสั ช  ภัณฑ  ที่  
ประเทศไทย มี ศักยภาพ สูง 
เชน โปรตีน เพื่อ การ รักษา 
(Therapeutic Proteins) 
เปนตน  รวม  ถึ ง  การ  เปน 
พนัธมติร กบั บรษิทั ยา ตาง ชาติ
 และ การ ดึงดูด การ ลงทุน 
จาก  ต าง  ประเทศ  เพื่ อ  ให  
ประเทศไทย สามารถพัฒนา
อุตสาหกรรม การ ผลิต ยา ได 
ตลอด ทั้ง สาย โซ การ ผลิต ใน 
ระยะ เวลา อัน รวดเร็ว

3 ÇÑ¤«Õ¹ 

ให  ความ  สํ าคัญ  กับ  การ 
เร งรัด การ พัฒนา วัคซีน 
พืน้ ฐาน ที ่สาํคญั ของ ประเทศ 
รวม ถึง การ สราง โรงงาน 
ตนแบบ การ ผลิต วัคซีน ใน 
ระดับ อุตสาหกรรม 
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¼Å ·Õ่ ¤Ò´ Ç‹Ò ̈ Ð ä Œ́ ÃÑº

ผล ของ การ ดําเนิน งาน ดัง กลาว จะ ชวย ให 
ประเทศไทย เปลี่ยน ผาน จาก การ ผลิต สินคา ที่ 
เนน จาก การ ผลิต สินคา ปริ มาณ มากๆ ไป สู การ 
ผลิต สินคา มูลคา สูง และ ระดับ ขั้น ของ นวัตกรรม 
ที่ สูง ขึ้น พรอม กับ การ มี โครงสราง พื้น ฐาน ดาน 
เทคโนโลยี ชีวภาพ ดาน การ แพทย และ สุขภาพ 
ที่ แข็งแกรง เพิ่ม ขึ้น เปนการ ยก ระดับ ขีด ความ 
สามารถ ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ ดาน การ แพทย 
และ สุขภาพ ของ ประเทศ ซึ่ง จะ ชวย ลด การนํา เขา 
อาหาร เสริมสุข ภาพ รอย ละ 20-30 ลด การนํา เขา 
วัตถุดิบ ใน การ ผลิต ยา อาหาร เสริม และ โปรตีน เพื่อ 
การ รกัษา ไม นอย กวา รอย ละ 10 และ เปน ศนูยกลาง 
การ ผลิต อาหาร เสริมสุข ภาพ ของ อาเซียน รวม ทั้ง มี 
ความ สามารถ ใน การ ผลิต วัคซีน พื้น ฐาน  เภสัชภัณฑ 
และชุดตรวจทางการแพทยได มาก ขึ้น  

ÁÒμÃ¡ÒÃ àÃ‹§ÃÑ´ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò

• จัด เตรียม โครงสราง พื้น ฐาน เพื่อ การ พัฒนา 
ผลิตภัณฑ ดาน การ แพทย และ สุขภาพ เชน ยก ระดับ 
ศูนย สัตว ทดลอง ให ได มาตรฐาน GLP การ จัด ตั้ง 
โรงงาน ตนแบบ ทั้ง เพ่ือ การ ผลิต อาหาร เสริม วัคซีน 
สาร ชีว ภัณฑ และ ยา เปนตน

• พัฒนา  เทคโนโลยี  ฐาน  ที่  สําคัญ  เชน  จี  โนม 
Nutrigenomics Pharmacogenomics Proteomics 
และ Drug Discovery

• สนับสนุน การ วิจัย เพื่อ ให มี ขอมูล ทาง วิทยาศาสตร ที่ 
เกี่ยวของ กับ คุณคา ทาง โภชนาการ รวม ทั้ง สรรพคุณ 
ของ ผลิตภัณฑ ทาง ธรรมชาติ เพื่อ ประโยชน ตอ
 ผู บริโภค และ สนับสนุน การ ขึ้น ทะเบียน อาหาร 
เสริมสุข ภาพ

• พัฒนา กระบวนการ ผลิต เพ่ือ ให มี สาร สําคัญ สูง และ 
คุณภาพ สม่ําเสมอ

• สราง กลไก/แรง จูงใจ เพื่อ ดึงดูด การ ลงทุน จาก 
ตาง ประเทศ เพื่อ ให ผู ประกอบ การ ไทย ดูด ซับ 
เทคโนโลยี และ เกิด การ พัฒนา อยาง กาว กระโดด
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ประเทศไทยมีเปาหมายเพ่ิมสดัสวนการใชพลงังานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
ใหเปนรอยละ 25 ของการใชพลังงานรวมทั้งหมด ในป พ.ศ. 2564 ในสวนของ
เชื้อเพลิงชีวภาพ กําหนดเปาหมายเพ่ิมปริมาณการใชเอทานอลเปน 9 ลานลิตรตอวัน 
ไบโอดีเซล 5.97 ลานลิตรตอวัน ปจจุบันวัตถุดิบการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพทั้ง
สองประเภทเกอืบทัง้หมดมาจากพชือาหาร ไดแก ออย มนัสําปะหลงั และปาลมน้าํมนั 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเอทานอลใหบรรลุเปาหมายที่กระทรวง
พลังงานกําหนดไวในป พ.ศ. 2564 แตอาจมีปญหาในดานของการแยงชิงพื้นที่ในการ
ผลิตอาหาร รวมถึงตนทุนการผลิตที่สูง 

การผลิตไบโอดีเซล คาดวามีศักยภาพท่ีจะเพิ่มการผลิตเปน 2.8 ลานลิตรตอวัน 
ซึง่ต่าํกวาเปาหมายท่ีกาํหนดไวถงึ 3.17 ลานลติรตอวนั เนือ่งจากมีขอจาํกดัดานพืน้ที่
ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันท่ีไมอาจขยายเพิ่มเติมไดมากนัก

ดวยขอจํากัดของการนําไบโอดีเซลมาทดแทนนํ้ามัน การวิจัยและพัฒนา “เช้ือ
เพลิงใหมทดแทนดีเซลในอนาคต” จึงมีความสําคัญ โดยมีการกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาเชื้อเพลิงใหม 25 ลานลิตรตอวัน

(ประเมินจากเปาหมายพลังงานของกระทรวงพลังงาน และอางอิงจากขอมูล
การศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มผลผลิตออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามันเพื่อ
ผลติเช้ือเพลิงชวีภาพ; การใชเทคโนโลยีและการเพ่ิมพืน้ทีเ่พาะปลูก ภายใตการวิจยัเชิง
นโยบายเพือ่สนบัสนนุการพฒันา และการใชพลงังานหมนุเวยีนเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใชพลังงานในประเทศไทยระยะท่ี 2)
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ศักยภาพ และ เปา หมาย พลังงาน ชีวภาพ ของ ประเทศไทย4

4 ประเมิน จาก เปา หมาย พลังงาน ของ กระทรวง พลังงาน และ อางอิง จาก ขอมูล การ ศึกษา ความ เปน ไป ได ใน การ เพิ่ม ผลผลิต ออย 

มัน สําปะหลัง และ ปาลม น้ํามัน เพื่อ ผลิต เชื้อ เพลิง ชีวภาพ: การ ใช เทคโนโลยี และ การ เพิ่ม พื้นที่ เพาะ ปลูก ภาย ใต การ วิจัย เชิง นโยบาย 

เพื่อ สนับสนุน การ พัฒนา และ การ ใช พลังงาน หมุนเวียน และ การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ใช พลังงาน ใน ประเทศไทย ระยะ ที่ 2

¼Å¼ÅÔμ
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ÊÙ§¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂ

10 ÅŒÒ¹ÅÔμÃ/ÇÑ¹

1.7 ÅŒÒ¹ÅÔμÃ/ÇÑ¹
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กาซชีวภาพเปนอีกแหลงพลังงานที่มีความสําคัญ 
รฐัตัง้เปาหมายใหมกีารใชกาซชวีภาพเปนแหลงพลงังาน
ความรอนและไฟฟาในป พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นประมาณ 
3 เทาจากป 2554 เนื่องจากเปนแหลงพลังงานที่มี
ตนทุนต่ํา และประเทศไทยมีศักยภาพท้ังดานวัตถุดิบ
ที่เปนของเสียจากฟารมปศุสัตว กระบวนการผลิตของ
อตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรปู และขยะมลูฝอย 
รวมท้ังมีความพรอมดานเทคโนโลยีที่มีการวิจัยและ
พัฒนาจนกระท่ังพรอมตอการถายทอดสูการใชจริง
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á¹Ç¤Ô´ ã¹ ¡ÒÃ ¡Ó Ë¹´ ·ÔÈ·Ò§ 
¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾
ÊÒ¢Ò ¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÀÒ¾

• วัตถุดิบ ของ พลังงาน ชีวภาพ ไม ควร เปน พืช อาหาร เปน พลังงาน 
สะอาด  ชวย ลด การ ปลอย กาซ เรือน กระจก

• เทคโนโลยี ชีวภาพ เปน ตัว ขับ เคลื่อน สําคัญ ของ การ พัฒนา
• มี โอกาส ที่ ภาค เอกชน จะ ลงทุน วิจัย พัฒนา และ ตอย อด ใน อนาคต 
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à»‡Ò ËÁÒÂ áÅÐ ·ÔÈ·Ò§ ¡ÒÃ 
¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ 
ÊÒ¢Ò ¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÀÒ¾

à»‡Ò ËÁÒÂ ËÅÑ¡

เพิม่ ความ มัน่คง ดาน พลงังาน ดวย การ ใช เทคโนโลยี ชวีภาพ 
พัฒนา พลังงาน ทดแทน ที่ ไม กอ ปญหา การ แยง ชิง พืช อาหาร 

ประเทศไทย จาํเปน ตอง ลงทุน การ วจิยั และ พฒันา พลงังาน 
ชีวภาพ ยุค ที่ 2 ‘เอ ทา นอล จาก วสั ดุ เซลลูโลสิ ก จาก ของ เหลือ 
ทางการ เกษตร’ และ ยุค ที่ 3 ‘การ พัฒนา และ ผลิต พลังงาน 
จาก สาหราย’ เพื่อ ไม ให เกิด การ แยง ชิง พื้นที่ ใน การ ผลิต อาหาร 
และ บรรล ุเปา หมายความ มัน่คง ดาน พลังงาน รวม ทัง้ การ สง เสรมิ
 การ ผลิต และ ใช ‘พลังงาน กาซ ชีวภาพ จาก ของ เสีย’ ให กวาง ขวาง 
มาก ขึ้น

·ÔÈ·Ò§ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò

ประยุกต ใช เทคโนโลยี จี โนม สรีรวิทยา 
ของ จุลินทรีย เทคโนโลยี จีเอ็ม เทคโนโลยี การ 
คัด กรอง แบบ รวดเร็ว และ แมนยํา สูง (High-
throughput Screening) เทคโนโลยี การ หมัก 
และ เทคโนโลยี การ ผลิต ใน ระดับ อุตสาหกรรม 
เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ พัฒนา พลังงาน ชีวภาพ 
ใน 3 สาขา ดังนี้

• การผลิตกาซชวีภาพจากนํ้าเสียและของเสีย
• เอทานอลจากวัสดุเซลลูโลสิก
• ไบโอดีเซลจากสาหราย
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1 ¡ÒÃ ¼ÅÔμ ¡ �Ò« ªÕÇÀÒ¾ ̈ Ò¡ ¹ ้Ó  àÊÕÂ áÅÐ ¢Í§ àÊÕÂ 

เนน สง เสรมิ ขยาย การ ใช เทคโนโลย ีการ ผลิต กาซ ชวีภาพ ทัง้ ใน ระดบั 
อตุสาหกรรม และ ชมุชน โดย เฉพาะ การ ใช ใน ระดับ ชมุชน ที ่ม ีแหลง วตัถดุบิ 
ที่ มี ศักยภาพ ใน การ ผลติ กาซ ชีวภาพ อยู ปริมาณ มาก ไดแก ของ เสีย จาก 
ฟารม ปศุสัตว ขยะ อินทรีย เปนตน  

รวม ทั้ง ตอง มุง พัฒนา เทคโนโลยี ฐาน และ เทคโนโลยี สห สาขา 
ที่ สําคัญ เชน ชีว วิศวกรรม (Bioengineering) เพื่อ ให เทคโนโลยี 
กาซ ชีวภาพ พัฒนา อยาง กาว กระโดด พัฒนา ระบบ ผลิต กาซ ชีวภาพ ที่ 
เหมาะ สม กับ การ ใช งาน แตละ ระดับ ไดแก พัฒนา ระบบ กาซ ชีวภาพ 
ประสทิธิภาพ สงู สาํหรบั ภาค อตุสาหกรรม พฒันา หวั เชือ้ ทอง ถิน่ ที ่ชวย เรง 
ประสิทธิภาพ การ ยอย สลาย/ระบบ กาซ ชีวภาพ ขนาด เล็ก และ ตนทุน ต่ํา 
สําหรับ ชุมชน พรอม กับ สง เสริม ให มี การ ใช กาซ ชีวภาพ มาก ขึ้น 

ทัง้ เปน แหลง พลงังาน ทดแทน น้าํมนั และ ไฟฟา ใน กระบวนการ ผลติ 
ของ ภาค อุตสาหกรรม และ ทดแทน การ ใช กาซ แอล พี จี ใน บาน เรือน และ
การใชกาซชีวภาพเพื่อการคมนาคมขนสง

ที่ ผาน มา ภาค รัฐ มี มาตรการ สง เสริม ชวย ผลัก ดัน ให ภาค เอกชน 
ลงทุน สราง ระบบ ผลิต กาซ ชีวภาพ ทั้ง มาตรการ การ เงิน และ สิทธิ 
ประโยชน ทาง ภาษ ีแต หาก ตองการ ขยาย การ ใช เทคโนโลย ีไป สู ชมุชน โดย ม ี
ความ สอดคลอง กบั ความ ตองการ ของ ชมุชน เพือ่ ให แตละ ชมุชน สามารถ 
พึ่งพา ตนเอง ดาน พลังงาน ได จําเปน ตอง มี กลไก ใน การ ดําเนิน งาน ที่ 
เหมาะ สม สําหรับ แตละ ชุมชน และ ตอง มี มาตรการ เรงรัด เพิ่ม เติม ไดแก 

• เงิน กู ปลอด ดอกเบี้ย 
สำ หรับ ชุมชน โดย ใช เงิน 
จาก กองทุน สิ่ง แวดลอม  

• เรงรัด การ พัฒนา 
จุลินทรีย ประสิทธิภาพ สูง 
ที่ เหมาะ สม กับ วัตถุดิบ 
รวม ทั้ง การ พัฒนา ระบบ 
ขนาด เล็ก ท่ี มี ประสิทธิภาพ สูง  

หาก มี การ ดําเนิน การ ดัง กลาว การ 
ลงทุน กอสราง ระบบ และ ใช กาซ ชีวภาพ ของ 
ประเทศ จะ กวาง ขวาง มาก ขึ้น ขยาย จาก การ 
ใช เทคโนโลยี กาซ ชีวภาพ ใน ภาค อุตสาหกรรม 
ขนาด ใหญ ไป สู ชมุชน มาก ขึน้ ชวย ลด การนํา เขา 
พลงังาน และ ที ่สาํคญั ชวย สราง สิง่ แวดลอม ที ่ด ี
ลด การ ปลอย กาซ เรือน กระจก สู สิ่ง แวดลอม 
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ตองการ พฒันา เอนไซม ที ่เหมาะ สม กบั วตัถดุบิ ของ ประเทศ เพือ่ ลด ตนทนุ การ ผลิต ขยาย ขนาด 
การ ผลิต เอนไซม และ พฒันา เทคโนโลยี การ หมัก ประสิทธภิาพ สงู ไป สู การ ผลิต ใน ระดับ อตุสาหกรรม 
ซึ่ง การ พัฒนา เหลา นี้ จําเปน ตอง มี เทคโนโลยี ฐาน ที่ เขม แข็ง เชน เทคโนโลยี การ หมัก เทคโนโลยี 
จี โนม เทคโนโลยี จีเอ็ม เปนตน และ ตอง เพ่ิม กําลัง คนใน สาขา ที่ จําเปน ตอ การ ขยาย การ ผลิต ไป สู 
ระดับ โรงงาน สาธิต และ ระดับ อุตสาหกรรม เชน ชีว วิศวกรรม เปนตน 

นอกจาก นี้ ยัง ตอง มี มาตรการ เรงรัด การ พัฒนา เพื่อ สง เสริม ให ภาค เอกชน ลงทุน วิจัย มาก ขึ้น 
ไดแก 

คาดวาในชวง 10 ป (พ.ศ. 2564) ตนทุนการผลิตเอทานอลจากวัสดุเซลลูโลสิกในเชิงพาณิชยจะเทากับ 10 บาท
ตอลิตร และมีการผลิตเอทานอลจากวัสดุเซลลูโลสิกคิดเปนรอยละ 10 ของเปาหมายเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศ 

• สราง พันธมิตร/ลงทุน เพื่อ เขา ถึง
 เทคโนโลยี ที่ กาวหนา/สำ คัญ 
ใน ตาง ประเทศ (Technology 
Acquisition) โดย เฉพาะ เทคโนโลยี 
การ หมัก ใน ระดับ อุตสาหกรรม 
(Fermentation Technology) 
และ Downstream Processing 

• จัด ตั้ง กองทุน รวม วิจัย (Matching 
Fund) ระหวาง ภาค รัฐ และ เอกชน 
สำ หรับ การ ผลิต ใน ระดับ โรงงาน สาธิต

• ใช มาตรการ ภาษี เชน ภาษี 
คารบอน (Carbon Tax) เพื่อ 
สราง ตลาด รวม ท้ัง นำ  เงิน ดัง กลาว
 กลับ มา ใช เพื่อ การ วิจัย และ พัฒนา 
เทคโนโลยี ใน สาขา ดัง กลาว

• รัฐ มีน โย บาย สง เสริม การ วิจัย และ 
พัฒนา และ การ ผลิต จีเอ็มโอ ใน เชิง 
พาณิชย ควบคู กับ การ สราง ความ 
เขม แข็ง ดาน การ ประเมิน ความ 
ปลอดภัย ทาง ชีวภาพ 
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จําเปนตองพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพตลอดทั้งสายโซการผลิต ตั้งแตการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุสาหราย 
การพัฒนาและจัดการระบบเลี้ยง การสกัดน้ํามัน การตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพ โดยในชวง 5 ปแรก (พ.ศ. 
2555-2559) ตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน ไดแก เทคโนโลยีจีโนม สรีรวิทยา เทคโนโลยีจีเอ็ม เปนตน รวมถึง
การเพิ่มกําลังคนอีก 5 เทา เพิ่มโครงสรางพื้นฐาน ทั้งจํานวนหองปฏิบัติการและการขยายขนาดระบบเพาะเลี้ยง
ตนแบบไปสูระดับ 100,000 ลิตร และในชวง 5 ปถัดไป (พ.ศ. 2560-2564) เปนการนําองคความรูไปใชประโยชน
ในการคัดเลือกและพัฒนาพันธุสาหรายใหมีผลผลิตสูงขึ้น ปรับปรุงระบบเลี้ยงที่มีความเหมาะสม การขยายขนาด
ระบบการเลี้ยงไปสูระดับโรงงานสาธิต และขณะเดียวกันยังคงตองพัฒนากําลังคนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จําเปนตอง
มีมาตรการสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนการวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี ไดแก

• ใชมาตรการภาษี เชน ภาษีคารบอน 
เพื่อสรางตลาด รวมทั้งนำ เงิน
ดังกลาวกลับมาใชเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีในสาขาดังกลาว

• รัฐมีนโยบายสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา และการผลิตจีเอ็มโอ
ในเชิงพาณิชย ควบคูกับการสราง
ความเขมแข็งดานการประเมิน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

จากการดําเนินการดังกลาว คาดวาในชวง 10 ป 
ประเทศไทยจะผลิตไบโอดีเซลจากสาหรายไดคดิเปนรอยละ 
10 ของเปาหมายเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศ 

อยางไรก็ดี จากสถานการณราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลใน
ปจจุบัน และเปาหมายการวิจัยของไทยที่ตั้งเปาลดตนทุน
ผลิตไบโอดีเซลใหได 150 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ทําให
การผลติไบโอดเีซลจากสาหรายในระยะ 10 ปนีย้งัไมคุมทนุ 
เนื่องจากตนทุนยังคงแพงกวาราคานํ้ามันฟอสซิล ดังนั้น 
การวิจัยและพัฒนาในชวง 10 ป จึงตองใหความสําคัญกับ
ผลิตภัณฑผลิตรวมมูลคาสูง (Co-product) ที่ไดจากการ
เลี้ยงสาหราย อาทิ รงควัตถุ (Pigment) วิตามิน อาหาร
เสริม มากกวาการวิจัยเพื่อผลิตเปนนํ้ามันเพียงอยางเดียว

47 



สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)48



¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò 
à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾
ÊÒ¢ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ªÕÇÀÒ¾

4ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè

49 



สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

ประเทศไทย นํา เขา เคมีภัณฑ เพ่ือ อุตสาหกรรม ประมาณ 
3.5 แสน ลาน บาท ตอ ป ใน จํานวน นี้ เปน ผลิตภัณฑ เคมี ชีวภาพ 
ไดแก กรด อนิทรยี ยา ปฏชิวีนะ แอลกอฮอล วติามนิ กรด อะ ม ิโน 
เอนไซม และ ยีสต เปน มูลคา ถึง 14,000 ลาน บาท 

อุตสาหกรรม ใน อนาคต มี แนว โนม มุง ไป ยัง อุตสาหกรรม 
ฐาน ชีวภาพ เนื่องจาก ตลาด ให ความ สําคัญ กับ การ รักษา
 สิง่ แวดลอม เพ่ือ ลด การ ใช ทรพัยากร ลด ปรมิาณ ของ เสยี รวม ถงึ
 การ ผลิต ผลิตภัณฑ หลาย ชนิด ภายใน กระบวนการ เดียว เพื่อ ให 
เกิด ความ ยั่งยืน

ประเทศไทย มี ความ พรอม ที่ จะ พัฒนา อุตสาหกรรม จาก 
อุตสาหกรรม เคมี ไป สู การ เปน อุตสาหกรรม ชีวภาพ ซึ่ง เปน 
อุตสาหกรรม ที่ สะอาดและเปน มิตร ตอ สิ่ง แวดลอม ได มาก 
เนื่องจาก ความ พรอม ดาน วัตถุดิบ การเกษตร และ ทรัพยากร 
ชวีภาพ ที ่หลาก หลาย ที ่จะ นาํ เทคโนโลยี ชวีภาพ มา พฒันา ตอย อด 
เพ่ือ พฒันา และ เพิม่ มลูคา ให กบั สนิคา ได อกี หลาย เทา ตวั รวม ถงึ 
การ เพิม่ ประสิทธภิาพ ใน กระบวนการ ผลติ และ ลด การ ปลด ปลอย
 กาซ คารบอนไดออกไซด ออก สู สิ่ง แวดลอม  
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• แนว โนม อุตสาหกรรม ใน อนาคต ที่ มุง สู อุตสาหกรรม ฐาน 
ชีวภาพ

• เทคโนโลยี  ชี วภาพ  เปน  ปจจัย  สํ าคัญ  ใน  การ  เพิ่ ม 
ประสิทธิภาพ ใน กระบวนการ ผลิต ลด ตนทุน การ ผลิต ลด 
มลพิษ จาก ของ เสีย หรือ ลด การ ปลด ปลอย คารบอน

• ภาค เอกชน มี โอกาส ลงทุน วิจัย และ พัฒนา เทคโนโลยี 
ชีวภาพ
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พัฒนา ความ สามารถ 
ของ อุตสาหกรรม ที่  เปน 
มิตร ตอ สิ่ง แวดลอม โดย ใช 
เทคโนโลยี ชีวภาพ  พัฒนา 
กระบวนการ ผลิต และ สราง 
นวัตกรรม ที่ ประเทศไทย 
มี ความ ได เปรียบ

·ÔÈ·Ò§ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò

ประยุกต ใช เทคโนโลยี จี โนม พันธุ วิศวกรรม เทคโนโลยี 
การ หมัก และ เทคโนโลยี การ ผลิต ใน ระดับ อุตสาหกรรม โดย มุง 
พฒันา ตวั เรง ปฏกิริยิา ทาง ชวีภาพ (Biological Catalyst) เนน การ 
คนหา สาย พนัธุ ปรบัปรงุ สาย พนัธุ จลุนิทรยี ให ม ีประสิทธภิาพ สงู 
รวม ทัง้ ยก ระดับ ความ สามารถ ใน การ ผลิต ใน ระดับ อตุสาหกรรม 
โดย การนํา เขา เทคโนโลยี จาก ตาง ประเทศ เพื่อ ให เกิด การ กาว 
กระโดด ของ ความ สามารถ ดาน เทคโนโลยี การ หมัก ของ ประเทศ

52



ÁÒμÃ¡ÒÃ àÃ‹§ÃÑ´ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò

• เรงรัด พัฒนา กลไก ดูแล ความ ปลอดภัย ทาง ชีวภาพ ใน การ
 ใช ประโยชน จาก จุลินทรีย จี เอ็ม ใน สภาพ ควบคุม 

• ดึงดูด การ ลงทุน จาก ตาง ประเทศ และ/หรือ นํา เขา เทคโนโลยี 
การ หมัก และ กระบวนการ ขั้นปลาย (Downstream 
Process) ใน ระดับ อุตสาหกรรม เพื่อ ให ผู ประกอบ การ 
ไทย ดดู ซบั เทคโนโลย ีและ เกดิ การ พฒันา อยาง กาว กระโดด

• การ จัด ซื้อ จัด จาง ภาค รัฐ เพื่อ สราง ตลาด สําหรับ ผลิตภัณฑ 
ชีวภาพ 

หาก ปจจยั แวดลอม สนบัสนนุ ม ีพรอม เชน นโยบาย จเีอม็โอ 
มาตรการ ดงึดดู การ ลงทุน จาก ตางประเทศ การ บงัคบั ใช มาตรการ 
ที่ ผู กอ มลพิษ ตอง รับ ผิด ชอบ (Polluter Pays Principle) เปนตน 
ม ีการ คาด การณ วาการ ใช หวั เชือ้ จลุนิทรยี ผลติ สาร มลูคา สงู หรอื 
ใช เอนไซม ทดแทน สาร เคมี จะ เปน ปจจัย สําคัญ ใน การ สนับสนุน 
การ พัฒนา ประเทศ สู การ เปน สังคม เศรษฐกิจ คารบอน ต่ํา 

นอกจาก นี้ การ ใช เอนไซม ใน กระบวนการ ผลิต จะ ชวย 
ประหยัด การ ใช พลังงาน และ น้ํา ชวย ลด มลพิษ ที่ ปลอย ออกสู 
สิ่ง แวดลอม มี รายงาน วา โดย เฉลี่ย การ ใช เอนไซม 1 กิโลกรัม 
สามารถ ลด การ ปลอย กาซ คารบอนไดออกไซด ได 100 กโิลกรัม 
ดงั นัน้ หาก คดิ วา แตละ ป นาํ เขา เอนไซม 5 ลาน กโิลกรมั จะ ลด การ 
ปลอย คารบอน ได ประมาณ 0.5 ลาน ตัน ตอ ป
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¸ØÃ¡Ô¨¢¹Ò´ãËÞ‹ SMEs

ªØÁª¹

สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

กลุม ผู ที่ มี บทบาท สําคัญ ใน การ ผลัก ดัน กรอบ นโยบาย 
การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ ของ ประเทศไทย

¼ÙŒ ·Õè ÁÕ º·ºÒ· ã¹ ¡ÒÃ ¼ÅÑ¡ ́ Ñ¹¡ÃÍº ¹âÂºÒÂ 
¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ 
¢Í§ »ÃÐà·Èä·Â

การ เรงรัด กระบวนการ พัฒนา และ ใช ประโยชน 
จาก วิทยาการ ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ เปนการ ดําเนิน 
การ ผลัก ดัน ผาน ผู ที่ มี บทบาท สําคัญ 4 กลุม ไดแก 
• กลุม ชุมชน 
• กลุม วิสาหกิจ ขนาด กลาง และ ขนาด ยอม 

(Small and Medium Enterprises - SMEs) 
• กลุม ธุรกิจ ขนาด ใหญ 
• ประชาคม วิจัย และ นวัตกรรม
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1 ¡ÅØ‹Á ªØÁª¹ 

เทคโนโลยี ชีวภาพ เปน สวน หน่ึง ใน ชีวิต ประจํา วัน ของ สังคม ไทย มา 
ชา นาน โดย เฉพาะ เรื่อง การ ทํา มา หากิน เริ่ม จากการ หมัก ดอง
 ผลผลิต ทางการ เกษตร เพ่ือ ใช เปน อาหาร และ เคร่ือง ด่ืม หรือ 
เพื่อ ถนอม อาหาร ไว ใน ยาม ขาดแคลน หนวย งาน ภาค รัฐ 
และ เอกชน ถายทอด เทคโนโลยี ชีวภาพ สมัย ใหม และ สง เสริม 
การ ประยุกต ใช ใน ระดับ ชุมชน เชน การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ พืช 
การ ผลิต หัว เช้ือ เห็ด ปุย ชีวภาพ สาร ธรรมชาติ เพื่อ ควบคุม ศัตรู 
พืช และ การ ผลิต กาซ ชีวภาพ จาก ของ เสีย ใน ฟารม/ขยะ มูลฝอย 
อินทรีย ภายใน ชุมชน เปนตน 

อยางไร ก็ ดี มี ปจจัย ตางๆ ที่ เปน แรง ผลัก ดัน ให ชุมชน ตอง 
พิจารณา การนํา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง 
เทคโนโลยี ชีวภาพ ไป พัฒนา ชุมชน ให เขม แข็ง เชน เศรษฐกิจ 
เสรี ที่ ไร พรมแดน ทุน ทรัพยากร เส่ือมโทรม และ รอย หรอ ภาวะ 
ขาดแคลน แรงงาน เนื่องจาก ประชากร ผู สูง อายุ เพิ่ม ขึ้น เปนตน

มาตรการ สง เสริม การ พัฒนา ชุมชน ให สราง และ ใช ความ รู 
ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ อยาง เหมาะ สม เพื่อ ให ชุมชน มี ภูมิคุมกัน 
หรือ ดูแล ตนเอง ได อยาง ยั่งยืน ประกอบ ดวย การเต รี ยม/การ 
ปรับ แตง และ กระจาย ความ รู ที่ เอื้อ ตอ วิถี ชีวิต ของ ชุมชน โดย ใช 
การ ‘รวม คิด รวม ทํา และ รวม ทุน’ (Public Private People 
Partnership: 4P) ของ ภาค ชมุชน ภาค รฐั ภาค เอกชน การ สราง/
พัฒนา นัก วิจัย ทอง ถิ่น นัก ถายทอด เทคโนโลยี และ ผูนํา การ 
ปฏิบัติ ดาน เทคโนโลยี ระดับ ชุมชน รวม ถึง การ ผนวก งาน พัฒนา 
และ การ สง เสริม การ พัฒนา เทคโนโลยี ใน แผน พัฒนา ทอง ถิ่น
ตางๆ ที่ เกี่ยวของ
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

2 ¡ÅØ‹Á ̧ ØÃ¡Ô¨  

กรอบ นโยบาย การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีว ภาพฯ ฉบับ นี้ 
กาํหนด มาตรการ/กลไก เพิม่ เตมิ สาํหรบั ธรุกจิ โดย แบง 
ธุรกิจ เปน 2 กลุม ไดแก กลุมุ ธุรกิจ ขนาด กลาง และ 
ขนาด ยอม (SMEs) และ ธุรกิจ ขนาด ใหญ

2.1 ÇÔÊÒË¡Ô¨ ¢¹Ò´ ¡ÅÒ§ áÅÐ ¢¹Ò´ Â‹ÍÁ (SMEs) 
กลุม ธุรกิจ SMEs โดย เฉพาะ ธุรกิจ ขนาด เล็ก มี จํานวน 

มากกวา รอย ละ 70 ของ ธุรกิจ เทคโนโลยี ชีวภาพ ทั้งหมด แต 
ม ีศกัยภาพ ใน การ ลงทุน วจิยั และ พฒันา เทคโนโลยี ชวีภาพ ดวย 
ตนเอง นอย เนื่องจาก มี ขอ จํากัด ใน การ เขา ถึง แหลง เงิน ทุน
 สําหรับ ธุรกิจ ชีวภาพ เทคโนโลยี ขั้น สูง และ โครงสราง พื้น ฐาน 
ที่ จําเปน

ÁÒμÃ¡ÒÃ Ê‹§ àÊÃÔÁ ¡ÒÃ ÇÔ Ñ̈Â áÅÐ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ 

ªÕÇÀÒ¾ ¢Í§ SMEs

มาตรการ ที่ เปน ไป ได ใน การ เรงรัด การ พัฒนา ความ 
สามารถ ดาน เทคโนโลย ีชวีภาพ เพ่ือ ยก ระดบั ความ สามารถ ใน 
การ แขงขัน ของ ธุรกิจ ขนาด กลาง และ ขนาด ยอม ประกอบ ดวย 

1. ¡ÒÃ ̈ Ñ´ μÑé§ ¡Í§·Ø¹ à¾×èÍ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ́ ŒÒ¹ 
à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ ¢Í§ ̧ ØÃ¡Ô¨ ä·Â ดวย การ ระดม ทุน จาก ภาค 
ธุรกิจ/เอกชน และ การ บริจาค ของ บุคคล ทั่วไป เพื่อ สนับสนุน 

กิจกรรม ตางๆ เชน การ ลงทุน วิจัย และ พัฒนา การ สนับสนุน 
คา ใช จาย สําหรับ การ เขา ถึง เทคโนโลยี ข้ัน สูง ท้ัง ใน และ ตาง ประเทศ 
ใน รูป ของ การ ซื้อ สิทธิ หรือ สิทธิ บัตร การ ค้ํา ประกัน เงิน กู ตอ 
สถาบนั การ เงนิ ใน การ ให สนิ เช่ือ ดอกเบีย้ ต่าํ แก ภาค เอกชน เพือ่ 
การ ลงทุน สราง โครงสราง พืน้ ฐาน ระดับ อตุสาหกรรม และ การ 
พัฒนา ตอย อด งาน วิจัย สู เชิง พาณิชย 

การ สราง สิ่ง แวดลอม ที่ เอื้อ ให เกิด การ พัฒนา เทคโนโลยี 
ชีวภาพ (เชน โรงงาน ตนแบบ ศูนย บม เพาะ ธุรกิจ เปนตน) 

2. ¡ÒÃ ̈ Ñ´ ãËŒ ÁÕ ÊÀÒ¾ áÇ´ÅŒÍÁ ·Õè àÍ×éÍ ÍíÒ¹ÇÂ μ‹Í ¡ÒÃ ÇÔ¨ÑÂ 
áÅÐ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ ดวย การ พัฒนา ระบบ การ บริหาร จัดการ 
ที ่เอือ้ ให เอกชน ใช ประโยชน จาก บคุลากร วจิยั โครงสราง พืน้ ฐาน
 และ งาน บริการ ภาค รัฐ (เชน ฐาน ขอมูล งาน วิจัย บุคลากร 
วิจัย เครื่อง มือ/อุปกรณ ศูนย ให บริการ สนับสนุน การ วิจัย 
และ พัฒนา แบบ เบ็ดเสร็จ การ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เปนตน) 
การ สราง/พัฒนา โครงสราง พื้น ฐาน ที่ จําเปน เพิ่ม เติม (เชน 
ศูนย สัตว ทดลอง ที่ ได มาตรฐาน GLP งาน ทดสอบ มาตรฐาน 
คุณภาพ หอง ปฏิบัติ การ ที่ ได มาตรฐาน อุทยาน วิทยาศาสตร 
ใน ภูมิภาค เปนตน)

3. ¡ÒÃ »ÃÑº»ÃØ§ ÁÒμÃ¡ÒÃ ÀÒÉÕ à¾×èÍ ¡ÃÐμØŒ¹ ¡ÒÃ Å§·Ø¹ 
ÇÔ̈ ÑÂ áÅÐ ¾Ñ²¹Ò โดย เปนการ ลด หยอน คา ใช จาย ใน การ วจิยั และ 
พัฒนา ตาม สาขา ยุทธศาสตร/หรือ ระดับ ความ เสี่ยง รวม ถึง
 ขยาย เวลา การ หัก ลด หยอน ภาษี จาก 8 ป เปน 10-15 ป ซึ่ง 
สาํนกังาน คณะ กรรมการ สง เสรมิ การ ลงทนุ (บ ีโอ ไอ) ได ให สทิธ ิ
ประโยชน กบั บรษิทั ที ่เปน SME อยู แลว การ เพิม่ มาตรการ นี ้จะ 
ชวย กระตุน ให เกิด การ ขยาย การ ลงทุน เพิ่มขึ้น 
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2.2 ¸ØÃ¡Ô¨ ¢¹Ò´ ãËÞ‹

มลูคา การ ลงทนุ  วจิยั และ พฒันา ดาน เทคโนโลย ีตอ ราย ได 
ของ บริษัท ชั้น นํา ของ ไทย ยัง อยู ใน อัตรา ที่ คอน ขาง นอย เมื่อ 
เปรียบ เทียบ กับ บริษัท ใน ตาง ประเทศ เนื่องจาก วิสัย ทัศน/
นโยบาย ใน ระดับ ประเทศ ไม ชัดเจน ขนาด ของ ตลาด ไม คุม คา 
ตอ การ ลงทุน และ ขาดแคลน บุคลากร วิจัย ที่ มี ความ เชี่ยวชาญ 
ระดับ สูง

ÁÒμÃ¡ÒÃ Ê‹§ àÊÃÔÁ ¡ÒÃ ÇÔ Ñ̈Â áÅÐ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ 

ªÕÇÀÒ¾ ¢Í§ ºÃÔÉÑ· ¢¹Ò´ ãËÞ‹

มาตรการ เรงรดั พฒันา องค ความ รู ดาน เทคโนโลยี ชวีภาพ 
เพือ่ เสรมิ สราง ความ เขม แขง็ ของ กลุม ธรุกจิ ขนาด ใหญ ประกอบ 
ดวย

1. ÃÑ° »ÃÐ¡ÒÈ ÇÔÊÑÂ ·ÑÈ¹� áÅÐ ¹âÂºÒÂ ·Õè à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ªÑ´à¨¹ 
เชน วิสัย ทัศน การ เปน Green & Clean Country นโยบาย 
สง เสริม การ วิจัย และ ใช ประโยชน จีเอ็มโอ ที่ ผาน การ ทดสอบ 
วา ปลอดภัย เปนตน

2. ÁÕ ¡Åä¡ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ ¼ÅÔμÀÑ³±� à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ à¢ŒÒ ÊÙ‹ μÅÒ´ 
เชน การ จัด ซื้อ จัด จาง ภาค รัฐ การ ขยาย ตลาด ไป สู ประเทศ 
เพื่อน บาน และ ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน เปนตน

3. ¡ÒÃ »ÃÑº»ÃØ§ ÃÐàºÕÂº à¾×èÍ àÍ×éÍ ãËŒ à¡Ô´ ¡ÒÃ áÅ¡ à»ÅÕèÂ¹ 
ºØ¤ÅÒ¡Ã ÇÔ¨ÑÂ ÃÐËÇ‹Ò§ ÀÒ¤ ÃÑ° áÅÐ àÍ¡ª¹ โดย บุคลากร วิจัย ใน 
หนวย งาน ภาค รฐั สามารถ ทาํงาน ใน ภาค เอกชน เปน ระยะ เวลา 
หนึ่ง (0.5-2 ป)

4. ¡ÒÃ ̈ Ñ´ μÑé§ ËŒÍ§ »¯ÔºÑμÔ ¡ÒÃ ÇÔ¨ÑÂ ËŒÍ§ ºÃÔ¡ÒÃ §Ò¹ ÇÔ¨ÑÂ/
ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂ ã¹ ÀÒ¤ àÍ¡ª¹ โดย ใช กลไก จูงใจ ทั้ง ใน รูป ของ สิทธิ 
ประโยชน ทาง ภาษี การ สนับสนุน จาก หนวย งาน ภาค รัฐ ทั้ง ใน 
รูป ของ เงิน รวม ทุน รวม วิจัย และ เปน ที่ ปรึกษา ดาน การ วิจัย 
เปนตน
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

3 »ÃÐªÒ¤Á ÇÔ Ñ̈Â áÅÐ ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

ประเทศไทย มี ความ สามารถ ใน การ วิจัย และ พัฒนา องค ความ รู ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ 
ใน ระดับ คอน ขาง ดี แต มี ขอ จํากัด ใน การ วิจัย เชิง ลึก และ เชิง บูรณ า การ แบบ สห สาขา รวม ทั้ง 
โครงสราง พืน้ ฐาน สนบัสนนุ การ วจิยั ยงั ไม เขม แขง็ พอ ทัง้ ดาน หอง ปฏบิตั ิการ เครือ่ง มอื บคุลากร วจิยั 
แหลง ทุน วิจัย และ ระบบ วิจัย ที่ เชื่อม ตอ องค ความ รู ให เกิด การ ใช ประโยชน ใน เชิง พาณิชย

ÁÒμÃ¡ÒÃ àÊÃÔÁ ÊÃŒÒ§ ¤ÇÒÁ à¢ŒÁ á¢็§ ́ ŒÒ¹ à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ ¢Í§ »ÃÐªÒ¤Á ÇÔ Ñ̈Â

 áÅÐ ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

1. เรงรัด ให เกิด การ ลงทุน วิจัย และ พัฒนา ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ เพิ่ม ขึ้น เปน รอย ละ 0.2 
ของ GDP ภายใน 10 ป โดย งบ ประมาณ ใน ภาค รัฐ บาง สวน มา จาก การ จัดสรร ผาน หนวย งาน
 สนับสนุน การ วิจัย ของ ประเทศ ผาน การ พิจารณา รวม กัน ของ ที่ ประชุม รวม สถาบันวิจัย ระบบ 
สาธารณสุข (สวร ส.) สํานักงาน พัฒนาการ วิจัย การเกษตร (องคการ มหาชน) (สวก.) สํานักงาน 
พฒันา วทิยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ชาต ิ(สวทช.) สาํนกังาน กองทุน สนบัสนุน การ วจิยั (สกว.) 
สํานักงาน คณะ กรรมการ นโยบาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม แหง ชาติ (สว ทน.)  
สํานักงาน คณะ กรรมการ วิจัย แหง ชาติ (วช.) และ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หรือที่ เรียก วา ‘6 ส 1 ว’ 

2. แสวงหา และ ใช ประโยชน จาก นวัตกรรม ทั่ว โลก ดวย การ สราง พันธมิตร วิจัย กับ 
สถาบนัวจิยั ใน ตาง ประเทศ เพือ่ สราง ความ สามารถ ใน สาขา ที ่ประเทศ ขาด ความ เชีย่วชาญ แต ม ี
ความ จาํเปน สูง ซือ้ เทคโนโลย/ีสทิธบิตัร จาก ตาง ประเทศ หรอื การ ซือ้ หุน/กจิการ ใน ตาง ประเทศ 
เพื่อ การ เขา ถึง ความ รู และ เทคโนโลยี ขั้น สูง ได ใน ระยะ เวลา อัน สั้น และ เปน ชอง ทางการ ตลาด 
ใน อนาคต รวม ทั้ง ใช ประโยชน จาก ความ ตกลง ระหวาง ประเทศ 
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3. เรงรัด พัฒนา/สราง เทคโนโลยี หลัก ที่ จําเปน ใน แตละ สาขา ยุทธศาสตร 
รวม ทั้ง มี การ จัดการ เพ่ือ เชื่อม โยง เทคโนโลยี เหลา นี้ ให มี การ ใช ประโยชน กวาง ขึ้น

4. การ บริหาร จัดการ งาน วิจัย ใน รูป แบบ สห วิทยาการ โดย การ เช่ือม โยง 
ระหวาง การ วิจัย พื้น ฐาน และ การ วิจัย ประยุกต และ การ เช่ือม โยง ความ รู ที่ เปน 
สห สาขา รวม ท้ัง จัด ให มี ผู จัดการ งาน วิจัย มือ อาชีพ เช่ือม โยง ความ รู ตลอดหวงโซคุณคา 
(Value Chain)

5. จดั สราง สถาบนัวจิยั วทิยาศาสตร พืน้ ฐาน ดาน ชวีภาพ สถาบนั เพือ่ ความ เปน 
เลิศ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร ขั้น สูง ศูนย เชี่ยวชาญ เฉพาะ ดาน เพื่อ เรง ให เกิด 
การ สราง องค ความ รู ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ ใน ระยะ เวลา อัน สั้น รวม ทั้ง เปนการ บม 
เพาะ บคุลากร วจิยั/ตลาด แรงงาน ดาน วจิยั ของ ประเทศ เชน ศนูยวจิยั ดาน นวตักรรม 
อาหาร/อาหาร เสริม ศูนยวิจัย ดาน สาหราย เพื่อ การ ผลิต พลังงาน เปนตน

6. จดั ตัง้/พฒันา โครงสราง พืน้ ฐาน เพือ่ การ วจิยั และ พฒันา ตอย อด เชน โรงงาน 
ตนแบบ สําหรับ การ พัฒนา เทคโนโลยี การ หมัก ใน ระดับ อุตสาหกรรม ที่ ได มาตรฐาน 
GMP ศูนย สัตว ทดลอง ที่ ได มาตรฐาน GLP เปนตน

7. สราง บคุลากร วจิยั เพิม่ เตมิ โดย เฉพาะ ระดับ ปรญิญา เอก โดย ใช แนวคดิ สห กจิ 
ศกึษา สถาบนั วทิยาศาสตร และ เทคโนโลยี ชัน้ สงู (THAIST) และ โครงการ ปริญญา เอ 
กกาญ จนาภิเษก (คปก.) รวม ถึง การ พัฒนา เสน ทาง อาชีพ ของ นัก วิจัย

8. ปรับปรุง ระเบียบ ของ สํานักงาน คณะ กรรมการ ขาราชการ พลเรือน เพื่อ เปด 
ตลาด แรงงาน ใน ภาค รัฐ และ สง เสริม ให มี การ ประยุกต ใช วิทยาการ ดาน เทคโนโลยี 
ชีวภาพ รวม กับ วิทยาการ ที่ มี อยู เดิม ใน การ เรงรัด พัฒนา ผลิตภัณฑ/บริการ ใหม ให 
เกิด ขึ้น รวม ทั้ง เปนการ สั่งสม องค ความ รู และ บุคลากร วิจัย ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ ใน 
หนวย งาน ของ ภาค รัฐ
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สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

เทคโนโลยี หลัก ที่ จําเปน ตอ การ พัฒนา ใน แตละ สาขา ยุทธศาสตร

Core Technology

 
Lab-on-a-Chip
High-throughput 

 Screening
Chemical Biology

Biological CatalystMarker Assisted 
 Breeding

High-throughput 
 Screening

Genetic Engineering

 
Screening and 

   Strain Improvement

Microbial and Single Cell Technology Enzyme Technology Genomic / Post Genomics 
Synthetic Biology DNA Recombinant Technology Systems Biology
Fermentation and Downstream Processing (Bioengineering)
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สรุป มาตรการ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ ตาม กลุม เปา หมาย

SMEs
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- กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ 
และ สิ่ง แวดลอม
- กระทรวง เกษตร และ สหกรณ 
- กระทรวง สาธารณสุข
- กระทรวง วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี
- สภา อุตสาหกรรม แหง 
ประเทศไทย

- กระทรวงการคลัง
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพไทย

- อุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค
- มหาวิทยาลัยในภูมิภาค

- องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น
- มหาวิทยาลัย ใน ภูมิภาค
- สํานักงาน คณะ กรรมการ วิจัย 
แหง ชาติ
- สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี แหง ประเทศไทย
- ศูนย พันธุ วิศวกรรม และ เทคโนโลยี 
ชีวภาพ แหง ชาติ

- มหาวิทยาลัย ที่ จัดการ เรียน การ 
สอน ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ
- สํานักงาน คณะ กรรมการ การ 
อุดมศึกษา
- สมาคม เทคโนโลยี ชีวภาพ แหง 
ประเทศไทย

- สํานักงาน คณะ กรรมการ วิจัย 
แหง ชาติ
- ศูนย สัตว ทดลอง แหง ชาติ

- สมาคม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 
ชีวภาพ ไทย
- ศูนย พันธุ วิศวกรรม และ เทคโนโลยี 
ชีวภาพ แหง ชาติ
- มหาวิทยาลัย
- ภาค เอกชน

- สํานักงาน คณะ กรรมการ อาหาร 
และ ยา
- มหาวิทยาลัย
- สมาคม อาหาร เสริมสุข ภาพ

- อุทยาน วิทยาศาสตร ใน ภูมิภาค
- สมาคม วิทยาศาสตร แหง 
ประเทศไทย ใน พระบรม ราชูปถัมภ
- มหาวิทยาลัย

- 6 ส 1 ว
- สภา อุตสาหกรรม แหง ประเทศไทย
- สมาคม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 
ชีวภาพ ไทย

- มหาวิทยาลัย ที่ จัดการ เรียน การ สอน 
ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ
- สํานักงาน คณะ กรรมการ การ 
อุดมศึกษา
- สมาคม เทคโนโลยี ชีวภาพ แหง 
ประเทศไทย

- กระทรวง เกษตร และ สหกรณ
- ศูนย พันธุ วิศวกรรม และ เทคโนโลยี 
ชีวภาพ แหง ชาติ
- สํานักงาน พัฒนาการ วิจัย การเกษตร
- ภาค เอกชน

- กระทรวง เกษตร และ สหกรณ
- สํานักงาน พัฒนาการ วิจัย การเกษตร
- สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง 
ประเทศไทย
- อุทยาน วิทยาศาสตร ใน ภูมิภาค
- มหาวิทยาลัย

- กระทรวง พลังงาน
- องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น
- สถาบัน สิ่ง แวดลอม ไทย
- อุทยาน วิทยาศาสตร ใน ภูมิภาค
- มหาวิทยาลัย

- สํานักงานคณะ กรรมการ วัคซีน แหง ชาติ
- สํานักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี 
แหง ชาติ
- สํานักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา
- มหาวิทยาลัย
- ภาค เอกชน

- สํานักงาน คณะ กรรมการ สง เสริม การ ลงทุน
- กระทรวง การ คลัง
- สมาคม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ชีวภาพ ไทย
- ภาค เอกชน

à»‡Ò ËÁÒÂ ÃÒÂ·Ò§ ¢Í§ ¡ÃÍº ¹âÂºÒÂ ¡ÒÃ ¾Ñ²¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ ¢Í§ »ÃÐà·Èä·Â (¾.È. 2555-2564)
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หนวย งาน
 ผูรับ ผิด ชอบ 
ของ เปา หมาย 
รายทาง หลัก 

(Key signpost)

มี ศูนย สัตว ทดลอง 
ที่ ได มาตรฐาน GLP

ประกาศ ใช 
พ.ร.บ.ความ ปลอดภัย 
ทาง ชีวภาพ

มี การ จัด ตั้ง Biotech Fund 

มูลคา 1,000 ลาน บาท

มี หลักสูตร 
สห สาขา วิชาดาน 
Bio-engineering

Matching Fund 
รัฐ รวม กับ เอกชน 
ใน โครงการ ขนาด ใหญ

มี สถาบัน การ ศึกษา 
นานาชาติ ระดับ สูง 
ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ 
เกษตร และ อาหาร

มี ธุรกิจ ดาน 
สิ่ง แวดลอม ที่ ใช เทคโนโลยี 
ชีว ภาพ ขั้น สูง

ขอมูล วิทยาศาสตร ยืนยัน 
ผลผลิต ภัณฑ อาหาร เสริม

30% 
ของ ขยะ/ของ เสีย ชุมชน 
ถูก นํา มา ใช ผลิต กาซ ชีว ภาพ

เกษตรกร ใช สาร 
ชีว ภัณฑ เพิ่ม ขึ้น 

1 เทา ตัว

ไทย ผลิต วัคซีน พื้น ฐาน ดวย 
เทคโนโลยี สมัย ใหม

สัดสวน การ ลง ทุน เทค โนโลยี 
ชีวภาพ รัฐ : เอกชน 

70 : 30

5% 
ของ แผน อบต. 
มี เรื่อง เทคโนโลยี 
ชีวภาพ

มี One-stop Service 
ดาน บริการ งาน วิจัย

มี พันธุ พืช ที่ ให ผลผลิต สูง 
มี คุณสมบัติ ที่ ดี

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร 
พื้น ฐาน ดาน ชีวภาพ



- กระทรวง สาธารณสุข
- กระทรวง วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี 
- มหาวิทยาลัย และ หนวย งาน วิจัย
- สํานักงาน คณะ กรรมการ อาหาร 
และ ยา 
- สมาคม อาหาร เสริมสุข ภาพ

- สํานักงาน นวัตกรรม แหง ชาติ
- สถาบัน พลาสติก
- มหาวิทยาลัย
- ภาค เอกชน

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

- กระทรวง การ คลัง
- กระทรวง เกษตร และ สหกรณ
- กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่ง แวดลอม
- กระทรวง วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี
- กระทรวง สาธารณสุข 
- สํานักงาน คณะ กรรมการ สง เสริม 
การ ลงทุน
- สภา อุตสาหกรรม แหง 
ประเทศไทย 
- เครือ ขาย วิจัย พลังงาน จาก 
สาหราย ขนาด เล็ก แหง ประเทศไทย
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

  
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กระทรวง สาธารณสุข 

- กระทรวงศึกษาธิการ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

- กระทรวง อุตสาหกรรม
- สํานักงาน คณะ กรรมการ สง เสริม การ ลงทุน
- อุทยาน วิทยาศาสตร ประเทศไทย
- สภา อุตสาหกรรม แหง ประเทศไทย
- สมาคม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ชีวภาพ ไทย

- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- มหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัย
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
- มูลนิธิ/เครือขายเกษตรกร

- อุทยาน วิทยาศาสตร แหง 
ประเทศไทย และ ใน ภูมิภาค
- สมาคม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 
ชีวภาพ ไทย

- กระทรวง อุตสาหกรรม
- กระทรวง พาณิชย
- อุทยาน วิทยาศาสตร แหง 
ประเทศไทย และ ใน ภูมิภาค
- มหาวิทยาลัย
- ภาค เอกชน

- กระทรวง พลังงาน
- สํานักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี แหง ชาติ
- 6 ส 1 ว
- สถาบัน ปโตรเลียม แหง ประเทศไทย
- เครือ ขาย วิจัย พลังงาน จาก สาหราย 
ขนาด เล็ก แหง ประเทศไทย
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

- กระทรวงพลังงาน
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย
- ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
- มหาวิทยาลัย

- กระทรวงการคลัง
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน
- ภาคเอกชน

- อุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค
- มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
- สมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจและ
อุทยานวิทยาศาสตรไทย

2560 2561 2562 2563 2564

ไทย เปน ศูนยกลาง การ 
ผลิต พลาสติก ชีวภาพ 
ของ อาเซียน

VC ตาง ประเทศ ลงทุน 
ธุรกิจ ชีวภาพ ไทย

10% 
ของ เอ ทา นอล ที่ ผลิต 
จาก วัส ดุ เซลลูโลสิ ก

ยก ระดับ ราย ได โดย 
พัฒนา เพิ่ม คา สินคา 
ชุมชน / ลด ตนทุน 

20%
10% 
ของ ไบ โอ ดีเซล 
ผลิต จาก สาหราย

อุทยาน เทคโนโลยี 
ชีวภาพ ภูมิภาค 

4 แหง

ไทย เปน ผู สง ออก สินคา 
เกษตร และ อาหาร อันดับ 
1 ใน 10 ของ โลก โดย 

60% เปน สินคา มูลคา สูง 

รายไดของชุมชน
เพิ่มขึ้นอยางนอย

20%

สัดสวน การ ลงทุน เทคโนโลยี 
ชีวภาพ รัฐ : เอกชน 

50 : 50

50% 
ของ อุตสาหกรรม ที่ ใช 
กระบวนการ ทาง เคมี 
เปลี่ยน มา ใช วิธี การ ชีวภาพ

จํานวน บริษัท ที่ มี หอง 
ปฏิบัติ การ เทคโนโลยี 
ชีวภาพ เพิ่ม ขึ้น เทา ตัว

50% 
สินคา อาหาร สง ออก 
เปน สินคา มูลคา สูง

โรงงาน ตนแบบ 
พลังงาน จาก สาหราย

ผลิตภัณฑ อาหาร เสริม 
ไทย เปน ที่ ยอมรับ
 ใน ตลาด โลก



สาระสำ คัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)64



มาตรการ ที่ สนับสนุน ผู มี บทบาท ทั้ง 4 กลุม ใน การ 
พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ ของ ประเทศ ไดแก
• จัด ตั้ง กองทุน รวม วิจัย (Matching Fund) ระหวาง ภาค 

รัฐ และ เอกชน สําหรับ การ ผลิต ใน ระดับ โรงงาน สาธิต
• มาตรการ สิทธิ ประโยชน ดาน ภาษี โดย ลด หยอน คา ใช 

จาย เพื่อ การ วิจัย และ พัฒนา เทคโนโลยี ใน อัตรา 300 
เปอรเซ็นต ของ คา ใช จาย ใน แตละ ป

พ
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§º »ÃÐÁÒ³ ã¹ ¡ÒÃ ÇÔ Ñ̈Â

ประเทศไทย ตอง ลงทุน วิจัย และ พัฒนา ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ เพิ่ม ขึ้น อยาง ตอ เนื่อง โดย เพิ่ม ขึ้น เปน 26,000 ลาน 
บาท ใน ป ที่ 5 และ 67,000 ลาน บาทใน ป ที่ 10 ทั้งนี้ ภาค เอกชน จะ มี สัดสวน ใน คา ใช จาย ดาน การ วิจัย และ พัฒนา ดาน 
เทคโนโลยี ชีวภาพ ตอ คา ใช จาย ใน การ วิจัย และ พัฒนา ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ ทั้งหมด ของ ประเทศ เพิ่ม เปน รอย ละ 30 
และ 50 ใน ป ที่ 5 และ ป ที่ 10 ตาม ลําดับ

ºØ¤ÅÒ¡Ã ÇÔ Ñ̈Â

สํานักงาน คณะ กรรมการ นโยบาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม แหง ชาติ ประเมิน วา มี ความ จําเปน ที่ 
ประเทศไทย ตอง ผลิต บัณฑิต ระดับ ปริญญา เอกสาขา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ไม นอย กวา 4,000 คน ใน ป 2559 
ขณะ ที ่เปา หมาย ของ กรอบ นโยบาย การ พฒันา เทคโนโลยชีวี ภาพฯ กาํหนด ให บคุลากร วจิยั ดาน เทคโนโลย ีชวีภาพ คดิ เปน 
รอย ละ 20 ของ บุคลากร วิจัย ดาน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี 

ดงั นัน้ จงึ อนมุาน ได วา ใน ป 2559 ประเทศไทย ตอง ผลติ บณัฑติ ใน ระดบั ปรญิญา เอก สาขา เทคโนโลย ีชวีภาพ ไม นอย 
กวา 800 คน ประกอบ ดวย กําลัง คน สาขา เทคโนโลยี ชีวภาพ ดาน การเกษตร และ อาหาร จํานวน 270 คน สาขา สุขภาพ 
และ การ แพทย จํานวน 200 คน สาขา พลังงาน ชีวภาพ จํานวน 150 คน และ สาขา อุตสาหกรรม ชีวภาพ จํานวน 180 คน 

อนึ่ง มี ความ จําเปน ตอง ปรับปรุง หลักสูตร การ เรียน การ สอน สาขา เทคโนโลยี ชีวภาพ ใน ระดับ ปริญญา ตรี และ โท ให 
ทนั ตอ ความ กาวหนา ของ วทิยาการ และ เนน หลกัสตูร ที ่เปน สห วทิยาการ เพิม่ ขึน้ เชน Bioinformatics, Bioengineering, 
Biophysics, Biomaterial, Systems Biology, Computational Biology, Bioelectronics เปนตน

§º »ÃÐÁÒ³/ºØ¤ÅÒ¡Ã ÇÔ Ñ̈Âà¾×èÍ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ 
¡ÒÃ ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ ¢Í§ »ÃÐà·Èä·Â
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à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾¢Í§ »ÃÐà·Èä·Â (¾.È. 2555-2564)

¼Å¡ÃÐ·º 5 »‚ 10 »‚

ขีด ความ สามารถ

ใน การ แขงขัน

• ดาน เศรษฐกิจ

• ดาน วิทยาศาสตร 

และ เทคโนโลยี

• มูลคา ของ ผลผลิต สินคา เกษตร และอาหาร 

เพ่ิม ข้ึน จาก การ เพ่ิม ประสิทธิภาพ การ ผลิต 

และ การ พัฒนา นวัตกรรม ใหม 

ไม นอย กวา 30,000 ลาน บาท/ป

• สัดสวน การ วิจัย และ พัฒนาภาค เอกชน 

ตอ ภาค รัฐ ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ ของ 

ประเทศไทย เพิ่ม ขึ้น เปน 30 ตอ 70 

• เอกชน ขยาย การ ลงทุน สู ประชาคม

เศรษฐกิจ อาเซียน

• ประเทศไทย เปน ผู สง ออก สินคา เกษตร 

และ อาหาร 1 ใน 10 อันดับ แรก ของ 

โลก อัน เปน ผล จาก การ เพิ่ม สัดสวน 

การ สง ออก สินคา เกษตร และ อาหาร ที่ มี 

คุณคา/มูลคา เพิ่ม

• สัดสวน การ วิจัย และ พัฒนาภาค เอกชน 

ตอ ภาค รัฐ ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ ของ 

ประเทศไทย เพิ่ม ขึ้น เปน 50 ตอ 50

ยก ระดับ คุณภาพ ชีวิต • คา ใช จาย ดาน สุขภาพ ของ คน ไทย ลด ลง

อยาง นอย รอย ละ 10

• คน ไทย ทุก ครัว เรือน เขา ถึง อาหาร ที่ มี 

คุณภาพ และ ปลอดภัย

• คนไทยเขาถึงบริการดานการแพทย

และสุขภาพไดทั่วถึง

ยก ระดับ ราย ได • เกษตรกร ไม นอย กวา 0.5 ลาน ครัว เรือน 

มี ประสิทธิภาพ การ ผลิต เพิ่ม ขึ้น ไม นอย 

กวา รอย ละ 10

• เกษตรกร ไม นอย กวา 1 ลาน ครัว เรือน 

มี ประสิทธิภาพ การ ผลิต เพิ่ม ขึ้น ไม นอย 

กวา รอย ละ 20
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¼Å¡ÃÐ·º 5 »‚ 10 »‚

ความ มั่นคง ของ 

ประเทศ

• ประเทศไทย ผลิต วัคซีน พื้น ฐาน ได เพิ่ม ขึ้น 

เชน ไข สมอง อักเสบ ไวรัส ตับ อัก เสบบี 

เปนตน  

• มี วัตถุดิบ เพื่อ ปอน อุตสาหกรรม การ ผลิต 

พลังงาน ชีวภาพ เอ ทา นอล 9 ลาน ลิตร/

วัน และ ไบ โอ ดีเซล 4.5 ลาน ลิตร/วัน

• สราง ความ มั่นคง ดาน อาหาร ใน ระดับ 

ชุมชน

• ผลิต พลังงาน ชีวภาพ จาก เซลลูโลสิ ก 

และ สาหราย ไม นอย กวา รอย ละ 10 

ของ พลังงาน ชีวภาพ หรือ คิด เปน มูลคา 

11,500 ลาน บาท/ป

• รอย ละ 50 ของ ผลิตภัณฑ เคมี ชีวภาพ 

ผลิต ได ใน ประเทศไทย

การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน • รอย ละ 10 ของ พื้นที่ เสื่อมโทรม ได รับ 

การ ฟนฟู

• รอย ละ 30 ของ ของ เสีย ในชุมชนถูก นํา มา 

ใช ประโยชน ครบ วงจร

• รอย ละ 30 ของ พื้นที่ เสื่อมโทรม 

ได รับ การ ฟนฟู พัฒนา สู สังคม/

เศรษฐกิจ คารบอน ต่ํา
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¡Åä¡¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹áÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÃÍº
¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (¾.È.2555-2564)

เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศไทย (พ.ศ.2555-2564) อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
สวทน. จะบูรณาการในการดําเนินงานทั้งการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสาขาอื่นๆ 
ในลักษณะเปนสหวิทยาการเพ่ือใชจุดเดนของแตละสาขาเทคโนโลยี  และการทํางาน
รวมกบัผูทีม่บีทบาทสาํคญัเพือ่ผลกัดนัใหงานวจิยัและพฒันาไปสูการใชประโยชนจรงิท้ัง
ในดานเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากน้ี  สวทน. ใหความสําคัญกับการผลักดันเปนราย
ประเด็น (issue based) โดยจัดใหมีการจัดทําแผนท่ีนําทางที่ระบุมาตรการ แนวทาง
การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลักในแตละมาตรการซึ่งจะสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว และจะมีการนําเสนอขอเสนอดังกลาวตอไปยังคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) เพือ่การขับเคล่ือนสูการปฏิบตัิ
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คณะ กรรมการ กํากับ การ จัด ทํา กรอบ นโยบาย การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ ของ ประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564)

 1. นาย ยง ยุทธ ยุทธ วงศ ประธาน กรรมการ

 2. เลขาธิการ คณะ กรรมการ วิจัย แหง ชาติ หรือผูแทน กรรมการ

 3.  ปลัด กระทรวง การ คลัง หรือผูแทน กรรมการ

 4.  ปลัด กระทรวง เกษตร และ สหกรณ หรือผูแทน กรรมการ

 5. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูแทน กรรมการ

 6.  เลขาธิการ สํานักงาน คณะ กรรมการ พัฒนา  กรรมการ

  การ เศรษฐกิจ และ สังคม แหง ชาติ หรือผูแทน 

 7.  เลขาธิการ คณะ กรรมการ สง เสริม การ ลงทุน หรือผูแทน กรรมการ

 8.  เลขาธิการ คณะ กรรมการ การ อุดมศึกษา หรือผูแทน กรรมการ

 9.  ผู อํานวย การ สํานักงาน กองทุน สนับสนุน การ วิจัย หรือผูแทน กรรมการ

 10.  ผู อํานวย การ สํานักงาน พัฒนา  กรรมการ

  วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ชาติ หรือผูแทน

 11.  เลขาธิการ สํานักงาน คณะ กรรมการ นโยบาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กรรมการ

  และ นวัตกรรม แหง ชาติ หรอืผูแทน      

 12.  นาย กานต ตระ กูล ฮุน กรรมการ

 13.  นาย พร ศิลป พัช ริ นทร ตนะ กุล กรรมการ

 14.  นาย พิสุทธ์ิ เลิศ วิไล กรรมการ

 15.  นางสาว มรกต ตันติ เจริญ กรรมการ

 16.  นาย มี ชัย วี ระ ไวทย ะ กรรมการ

 17.  นา ยศัก ริ นทร  ภูมิ รัตน  กรรมการ

 18.  นาย สง เกียรติ ทานสัมฤทธ์ิ  กรรมการ

 19.  นาย อมเรศ ภูมิ รัตน  กรรมการ

 20.  นาย อา ชว เตา ลา นนท กรรมการ

 21.  ผู อํานวย การ ศูนย พันธุ วิศวกรรม และ เทคโนโลยี ชีวภาพ แหง ชาติ กรรมการ และเลขานุการ

 22.  ผู อํานวย การ ฝาย วิจัย และ การ จัดการ นโยบายสํานักงาน คณะ กรรมการ กรรมการ และผู ชวย เลขานุการ

   นโยบาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ นวัตกรรม แหง ชาติ (นาย นเรศ ดํารง ชัย)     
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คณะ ทํางาน จัด ทํา กรอบ นโยบาย การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ ของ ประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564)

 1. นาย อมเรศ ภูมิ รัตน ประธาน คณะ ทํางาน

 2. นาย พิเชฐ ดุ รงค เวโรจน ผู ทํางาน

 3. นาย พีร เดช ทอง อําไพ ผู ทํางาน

 4. นาย สิ ทธิ วัฒน เลิศ ศิริ ผู ทํางาน

 5. นาย ศุภ ชัย เนื้อ นวล สุวรรณ ผู ทํางาน

 6. นาง สา วกัญญ วิมว กีรติ กร ผู ทํางาน

 7. นาง ลิ ลี่ เอื้อ วิไล จิตร ผู ทํางาน

 8. นาง อุทัย วรรณ กรุ ดลอ ยมา ผู ทํางาน และ เลขานุการ รวม

 9. นาย นเรศ ดํารง ชัย   ผู ทํางาน และ เลขานุการ รวม
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ผู เชี่ยวชาญ ใน การ จัด ทํา กรอบ นโยบาย การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ ของ ประเทศไทย 
(พ.ศ. 2555-2564)

ประเด็น ‘แนวทาง การเต รี ยม ความ พรอม และ มาตรการ สนับสนุน การ ผลิต โบ โอ ดีเซล จาก สาหราย’

 1. ดร.อาภา รัตน มหา ขันธ  สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ประเทศไทย (วว.)

 2. ดร.ส รวิ ศ เผา ทอง ศุข ศูนย เชี่ยวชาญ เฉพาะ ทาง ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ ทาง ทะเล

   ศูนย พันธุ วิศวกรรม และ เทคโนโลยี ชีวภาพ แหง ชาติ

 3. รศ.ดร.ประเสริฐ ภ วสันต  ภาค วิชา วิศวกรรม เคมี คณะ วิทยาศาสตร 

   จุฬาลงกรณ มหาวทิยาลัย

 4. รศ.ดร.ประหยัด โภค ฐิติ ยุกต ภาค วิชา ชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล

 5. ดร.เมธา มี แตม ภาค วิชา ชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล

 6. ดร.กันย กังวาน สาย ชล ฝาย วิจัย และ พัฒนา ผลิตภัณฑ ปโตรเลียม

    และ เชื้อ เพลิง ทาง เลือก

   สถาบันวิจัย และ เทคโนโลยี ปตท. 

 7. ดร.วิภา วรรณ เสียง ดัง สถาบัน พัฒนา และ ฝก อบรม โรงงาน ตนแบบ  

   มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี

 8. รศ.ดร.บุษย า บุนนาค สถาบัน พัฒนา และ ฝก อบรม โรงงาน ตนแบบ

   มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี

 9. นสพ.รุจ เวทย ทหาร แกลว เครือ เบ ทา โกร

 10. ดร.ชญาน จัน ท วสุ บริษัท ปตท.เคมคิอล จํากัด (มหาชน)

 11. ดร.วิไล พร เจ ตน จันทร เครือ ซีเมนตไทย

 12. ดร.เอนก ศิลป พันธุ เครือ เจริญ โภคภัณฑ
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ประเด็น ‘มาตรการ กระตุน การ ลงทุน วิจัย และ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ ของ ภาค เอกชน’ 

 1. นาย คม กฤช สัจ จา อนันต กุล  บริษัท I-Med Laboratories จํากัด 

 2. นางสาว วิ วรรณ ธารา หิรัญ โชติ บริษัท ศูนยวิจัย กสิกร ไทย จํากัด 

 3. นาย วิฑูรย วงศ หาญ กุล บริษัท BioNet-Asia จํากัด

 4. ดร.อัคร วิทย กาญ จน โอ ภาษ ภาค วิชา เทคโนโลยี ชีวภาพ อุตสาหกรรม

   คณะ อุตสาหกรรม เกษตร มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร 

 5. ดร.พสุ พา นิช ศุภ ผล สถาบันวิจัย นโยบาย เศรษฐกิจ การ คลัง

 6. ดร.ธน พล วี รา สา วิทยาลัย การ จัดการ  มหาวิทยาลัย มหิดล

ประเด็น ‘มาตรการ/กลไก สง เสริม การ ใช ประโยชน จาก เทคโนโลยี ชีวภาพ สู ชุมชน อยาง ย่ังยืน’

 1. นาย สุเมธ ทาน เจริญ  ศูนยวิจัย และ บริการ เพื่อ ชุมชน และ สังคม 

   สํานัก วิจัย และ บริการ วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี มจธ. 

 2. นาง เบญจ มา ภ รณ จันทร พัฒน สํานัก สนับสนุน การ พัฒนา ระบบ สุขภาพ และ บริการ

   สุขภาพ สํานักงาน กองทุน สนับสนุน การ สราง เสริมสุข ภาพ

 3. นาย สม ศักดิ์ พลอย พา นิช เจริญ สํานักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ชาติ

 4. นาย นันท ภักดี ผู ประกอบ การ เพื่อ สังคม (Social Entrepreneur)

 5. ผศ.ชาญ ชัย ลิม ปย า กร อาศรม พลังงาน

 6. นาง รังสิมา ตัณฑ เลขา โครงการ พัฒนา องค ความ รู และ ศึกษา นโยบาย การ จัดการ

   ทรัพยากร ชีวภาพ ใน ประเทศไทย
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ประเด็น ‘ศักยภาพ และ ความ พรอม ของ เทคโนโลยี ดาน อาหาร เสริมสุข ภาพ’

 1. รศ.ดร.ไพบูลย ธรรม รัตน วา สิก นัก วิชาการ อิสระ 

 2. ภก.ดร.พิสุทธิ์ เลิศ วิไล บมจ. มัลติ แบก ซ

 3. ผศ.ดร.อาณ ดี นิติธรรม ยง สถาบัน โภชนาการ  มหาวิทยาลัย มหิดล

 4. ดร.อัคร วิทย กาญ จน โอ ภาษ ภาค วิชา เทคโนโลยี ชีวภาพ อุตสาหกรรม คณะ อุตสาหกรรม

   เกษตร มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร 

 5. รศ.ดร.ปาริฉัตร หงส ประภาส ภาค วิชา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี การ อาหาร

   คณะ อุตสาหกรรม เกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

 6. ผศ. ดร.วันทนีย เกรียง สิน ยศ สถาบัน โภชนาการ  มหาวิทยาลัย มหิดล

 7. ศ.ดร.ภา วิณี ชิ นะ โชติ คณะ อุตสาหกรรม เกษตร  มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร

 8. ภญ.ศุภ กัญญา ตันตระ บัณฑิตย หนวย ปฏิบัติ การ วิจัย เภสัชเคมี และ ผลิตภัณฑ ธรรมชาติ

   คณะ เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

 9. ผศ.ดร.จินต นา ภ รณ วัฒนธร ภาค วิชา สรีรวิทยา คณะ แพทยศาสตร 

   มหาวิทยาลัย ขอนแกน

 10. รศ.พรอม จิต ศร ลัมพ ภาค วิชา เภสัชพฤกษศาสตร คณะ เภสัชศาสตร 

   มหาวิทยาลัย มหิดล

 11. ภก.สม นึก สุ ชัย ธนา วนิช ศูนย พัฒนา ยา ไทย และ สมุนไพร

   กรม พัฒนา แพทย แผน ไทย และ การ แพทย ทาง เลือก

   กระทรวง สาธารณสุข

 12. ดร.พสุ พา นิช ศุภ ผล สถาบันวิจัย นโยบาย เศรษฐกิจ การ คลัง

 13. นาย ชาญวิทย รัตน รา ศรี สํานักงาน นวัตกรรม แหง ชาติ
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ฝาย เลขานุการ ของ คณะ ทํางาน จัด ทํา กรอบ นโยบาย
 การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพ ของ ประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564)

ศูนย พันธุ วิศวกรรม และ เทคโนโลยี ชีวภาพ แหง ชาติ สํานักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ชาติ

 1.  นาง อุทัย วรรณ  กรุ ดลอ ยมา

 2.  นาง นต พร  จัน ทรว รา สุ ทธ์ิ

 3.  นางสาว วัชริน  มี รอด

 4.  นาง สุ ริ สา  ทิพย ผอง

 5.  นางสาว ยุ วนันท  สันติ ทวี ฤกษ

 6.  นา ยกฤษ ดา  บํารุง วงศ

 7.  นาง สา วกุล ว ราง ค  สุวรรณ ศรี

สํานักงาน คณะ กรรมการ นโยบาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม แหง ชาติ

 1. นาย นเรศ ดํารง ชัย

 2. นาย สุ ชาต อุดม โสภ กิจ

 3. นาง สาว โสภิ ดา ทอง โสภิ ต

 4. นางสาว ศิริ จรรยา ออก รัมย
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