สาระสําคัญของ

กรอบนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)
เกษตรและอาหาร l การแพทยและสุขภาพ l พลังงานชีวภาพ l อุตสาหกรรมชีวภาพ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

คําปรารภ

เทคโนโลยีชีวภาพเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดจากการลงทุนวิจัยพัฒนา
และการประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ของประเทศไทยตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า นมา โดยมีเปาหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตและการสรางนวัตกรรมใหมเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการ
แขงขัน การยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทย รวมถึงการใชขอ
ไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนประโยชนแก
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อเทคโนโลยีชีวภาพไดกาวสูยุคจีโนมและหลังจีโนม
เปนการปฏิวัติเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของประชากรโลกไมยิ่งหยอนไปกวาการปฏิวัติเทคโนโลยี
3 ยุคที่ผานมา นอกจากบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลตอความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทยแลว ยัง
มีบทบาทที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางดานอุตสาหกรรม

จากอุตสาหกรรมเคมี (chemical-based industry) เปน
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (bio-based industry) เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใชกระบวนการผลิตที่ผลิตหลาย
ผลิตภัณฑไดภายในกระบวนการเดียว ปจจุบันประเทศตางๆ
มีการลงทุนวิจยั และพัฒนาดานเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ ยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันและรองรับความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต
สํ า หรั บ ประเทศไทย ได มี ก รอบนโยบายการพั ฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2552) ที่
มีเปาหมายเรงรัดการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
ชีวภาพของประเทศไทยใหเพิ่มขึ้น การดําเนินการตามกรอบ
นโยบายฯ ดังกลาวเปนผลใหเกิดความกาวหนาของเทคโนโลยี
ชีวภาพของประเทศไทยอยางมาก การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได

ชัดเจน ไดแก การเพิ่มจํานวนของธุรกิจชีวภาพอยางรวดเร็ว
การลงทุนวิจยั ดานเทคโนโลยีชวี ภาพของบริษทั ทีม่ อี ยูเ ดิมและ
จัดตั้งใหม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ดานชุมชน
มีการนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใชในวิถีชีวิตมากขึ้น ทั้งในเรื่อง
การผลิตอาหารหมัก การผลิตปุยชีวภาพ และการขยายพันธุ
พืชพื้นเมือง/หายาก เปนตน การพัฒนาดังกลาวนอกจากจะ
เปนการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันแลว ยังถือเปนการ
ลดความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย
อยางไรก็ตาม แมวาองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศไทยมี ก ารพั ฒนามากขึ้ น แต ทุ น ความรู ด า น
เทคโนโลยีชีวภาพของไทย และปจจัยเอื้อตางๆ เชน กลไก
ทางการเงินการคลัง ระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา
กฎระเบียบและมาตรฐาน ยังไมคลองตัวและเหมาะสมเพียง
พอที่จะสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาประเทศได
อยางเต็มศักยภาพ และสามารถรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังเกิดขึ้นในหลายๆ ดาน เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ระบบเศรษฐกิจโลก วิถชี วี ติ การระบาดของโรคติดตอ
อุบัติใหม เปนตน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายและแผนพั ฒ นา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ได
รวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
ดําเนินการจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ซึง่ สอดคลองกับนโยบาย
และแผนวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห ง ชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) โดยมุง หวังใหเทคโนโลยีชวี ภาพ

เปนปจจัยสําคัญในการสรางความสามารถทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ สรางความมั่นคงทั้งในดานพลังงาน อาหาร และ
สุขภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของเศรษฐกิจ
และสังคม
ทัง้ นี้ ในการตีพมิ พครัง้ ที่ 2 ของหนังสือ สาระสําคัญของ
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
(พศ. 2555-2564) ไดปรับเนือ้ หาในสวนของพลังงานชีวภาพ
ใหสอดคลองกับแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
25% ใน 10 ป (พศ. 2555-2564) ของกระทรวงพลังงาน
การดําเนินการจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
ชี ว ภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ได บ รรลุ
วัตถุประสงคและเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ ดวยความกรุณาของ
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ และ ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ในการเปน
ประธานกรรมการคณะกํากับฯ และประธานคณะทํางานฯ
ตามลําดับ ตลอดจนผูท รงคุณวุฒอิ กี หลายทาน จึงขอขอบคุณ
ทุกทาน มา ณ ที่นี้

´Ã.¾Ôàª° ´ØÃ§¤àÇâÃ¨¹
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

สารบัญ

แนวคิดพื้นฐานในการจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)
เปาหมายของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนายุทธศาสตร
โครงสรางพื้นฐานและปจจัยเอื้อ
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
สาขายุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผูที่มีบทบาทในการผลักดันกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศไทย
งบประมาณ / บุคลากรวิจัย
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á¹Ç¤Ô´¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¡ÃÍº¹âÂºÒÂ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÇÕ ÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
(¾.È. 2555-2564)

1 ãªŒ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃà»š¹μÑÇμÑ้§áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

สอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของการพัฒนาของนานาชาติและของประเทศ เชน เปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community - AEC) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบาย และ แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม แหง ชาติ (พ.ศ. 2555-2564) นโยบาย และ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) แนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เปนตน

2 ãªŒ»ÃÐâÂª¹¨Ò¡¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน และการพึ่งพาตนเองในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพและ/หรือมีความ
จําเปนสูง

3 Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒàÍ¡ª¹Å§·Ø¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ áÅÐªØÁª¹ÁÕ¡ÒÃãªŒ
à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
รวมถึงมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้น
9

à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§¡ÃÍº¹âÂºÒÂ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (¾.È. 2555-2564)
1 à¾Ô่Á ¢Õ´ ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ã¹ ¡ÒÃ á¢‹§¢Ñ¹ ã¹ ÊÒ¢Ò ·Õ่ »ÃÐà·Èä·ÂÁÕ ¤ÇÒÁ

ä´Œ à»ÃÕÂº ËÃ×Í ÁÕ ÈÑ¡ÂÀÒ¾ ÊÙ§ รวม ถึง ขีด ความ สามารถ ดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีของประเทศ

2 Â¡ÃÐ´ÑºÃÒÂä´Œ¢Í§»ÃÐªÒª¹ โดยการสรางงานในพื้นที่เพื่อนําไปสูการลด
ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายไดอยางยั่งยืน

3 Â¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§»ÃÐªÒª¹ โดยเนนใหชุมชนมีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ มีชีวติ อยูใน
 สังคมและสภาพแวดลอมทีดี่ มีสุขภาพทีแข็
่ งแรง มีความรูสํ าหรับ
เปนภูมิคุมกันใหกับตนเอง

4 ÁØ§‹ ÊÙ¡ÒÃ
‹ ¾Ñ²¹Ò·ÕÂÑ่ §่ Â×¹ โดยกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจตองเปนกระบวนการ

ที่ไมสงผลกระทบหรือทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังตอง
มีสวนในการดูแลสิ่งแวดลอมหรือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหสามารถนํากลับมา
ใชประโยชน

5 ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§¢Í§»ÃÐà·È โดยผลิตสินคาหรือบริการพื้นฐานที่จําเปนได
ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะดานพลังงานและดานสุขภาพ

10

สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ·ÕèÁÕ¼Å
μ‹Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÂØ·¸ÈÒÊμÃ
การพัฒนาสาขายุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผล จําเปนตองใหความสําคัญกับการ
ประยุกตใชวิทยาการดานเทคโนโลยีฐานที่สําคัญ เชน ชีววิทยาระบบ (Systems
Biology) วิทยาการจีโนม(Genomics) โปรตีโอมิกส (Proteomics) เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
(DNA technology) ชีววิทยาสังเคราะห (Synthetic Biology) ใชเซลลเปนเสมือน
โรงงาน (Cell Factory) และดีเอ็นเอชิป (DNA chip) ควบคูกับสาขาวิทยาศาสตร
พื้นฐาน เชน ชีววิทยา สัตววิทยา จุลชีววิทยา ฟสิกส เคมี และคณิตศาสตร เปนตน
และเทคโนโลยีสหสาขา เชน นาโนไบโอเทคโนโลยี ชีวสารสนเทศศาสตร และ
ไบโอฟสิกส เปนตน

11

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹
áÅÐ»˜¨¨ÑÂàÍ×éÍ
กรอบ นโยบาย การ พัฒนา เทคโนโลยี ชีว ภาพฯ
ระบุ โครงสราง พื้น ฐาน และ ปจจัย เอื้อ ที่ จะ สนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ไดแก

1 â¤Ã§ÊÃŒ Ò § ¾×้ ¹ °Ò¹ ·Ò§ ¡ÒÂÀÒ¾ เช น

3 ¡Í§·Ø¹à¾×่Í¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨ªÕÇÀÒ¾

สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐาน ด า น ชี ว ภาพ
ศูนยความเปนเลิศ โรงงานตนแบบ อุทยานเทคโนโลยี
ชีวภาพระดับภูมิภาค เปนตน

มาตรการสนับสนุนเงินทุนสําหรับผูป ระกอบ
การธุรกิจชีวภาพ โดยสงเสริมใหเปนการรวม
ลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน

2 ¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ

4 ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¹âÂºÒÂ/¡®ÃÐàºÕÂº

ªÕÇÀÒ¾ áÅÐ ´ŒÒ¹/ÊÒ¢Ò ·Õ่ à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ ·Ø¡ ÃÐ´Ñº
เชน นักวิจัยมืออาชีพ นักบริหารจัดการธุรกิจชีวภาพ
นักบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และนักวิจัย
ทอง ถิ่น โดย ผาน โครงการ สห กิจ ศึกษา โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เปนตน
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เชน นโยบายจีเอ็มโอ กฎระเบียบเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนทางภาษี เปนตน

สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

วิสยั ทัศั น ของแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

เปาหมาย
สาขา
ยุทธศาสตร*

u ยกระดับคุณภาพชีวิต
u ยกระดับรายได / สรางงานในพื้นที่
u เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
u ความมั่นคงของประเทศ

Â«¥Ã§²¯´´¥

ĵöăæñāÐāòúôĀÖ×ĄčèðČôÿčüðăÐùŞ
ĵĎÙśċÚôôŞċêŢèċùðĆüèčòÖÖāè
ĵLab-on-a-chip

ร

เ

íĀáèāÓöāðùāðāòåÑüÖ
üćäùāúÐòòðæĄēċêŢèðăäòäŚü
ùăēÖČöãôśüðčãñĎÙśċæÓčèčôñĄ
ÙĄöïāííĀáèāÐòÿéöèÐāòëôăä
ČôÿùòśāÖèöĀäÐòòðæĄēêòÿċæ÷ďæñ
ðĄÓöāðďãśċêòĄñé

โน โ

นม

ลยีแ

ิ ต ร ต  อ ส ิ่ ง แ

ละนวัต

อ
วดล

กรรมแหง

.2
555
-2564)

าสต

¯º¬´¥¥£·©¢´ 

ทค

เป

ม

ฉบับ
ชาติ

(พศ

ยาศ

ċíăēðÓöāððĀēèÓÖãśāèíôĀÖÖāè
ãśöñÐāòĎÙśċæÓčèčôñĄÙĄöïāí
íĀáèāíôĀÖÖāèæāÖċôĆüÐ
æĄēďðŚÐŚüêŠÜúāÐāòČñŚÖÙăÖ
íĆÙüāúāòĎèüèāÓä

Ä¥¬¥n´ ¹Ë´´´¤¢´

นวัตกรรมสีเขียว
เพื่อเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
และสังคมคุณภาพ

ของแผนวิท

§³´·©¢´ 

โครงสรางพื้นฐาน

วิ สั ย ทั ศ น

´¥Ã ¤qÃ§²¬º¢´ 
ċùòăðùòśāÖùćÑïāíæĄēãĄ
ċíăēðÐāòíąēÖíāäèċüÖ
ČôÿÓöāðùāðāòå
ĎèÐāòČÑŚÖÑĀèĎèùāÑāæĄēðĄ
÷ĀÐñïāíčãñĎÙśċæÓčèčôñĄ
ÙĄöïāí

ĵèāčèďéčüċæÓčèčôñĄ
ĵÙĄöùāòùèċæ÷÷āùäòŞ
ĵďéčüîőùăÐùŞ

ÂÄÄ§¤·´

u การพัฒนาที่ยั่งยืน

ñÐòÿãĀéÓöāðùāðāòåĎèÐāòČÑŚÖÑĀè
ċùòăðùòśāÖÓöāðċÑśðČÑĒÖ
ÑüÖċÐøäòÐòüñŚāÖñĀēÖñĆè
čãñĎÙśċæÓčèčôñĄÙĄöïāíôãäśèæćè
ċíăēðÓćâïāíëôëôăäČôÿíĀáèā
èöĀäÐòòðãśāèċÐøäòČôÿüāúāò

ÂÄÄ§¤·¬¬´´

ที่

1

ĵ#JPQBSLÐòÿ×āñùĈŚïĈðăïāÓ
ĵùåāéĀèöă×Āñöăæñā÷āùäòŞíĆĔèßāèãśāèÙĄöïāí
ĵčòÖÖāèäśèČéé

©¶¤´ª´¬¥q ¹Ë´
ĵÙĄööăæñā
ĵ×ćôÙĄööăæñā
ĵùĀäööăæñā
ĵîőùăÐùŞ
ĵċÓðĄ
ĵÓâăä÷āùäòŞ

µ§³
ĵċíăēðÐĂôĀÖÓèċæÓčèčôñĄÙĄöïāí
ĵċíăēðèĀÐöă×ĀñæśüÖåăēèèĀÐåŚāñæüãċæÓčèčôñĄ
ĵċíăēðèĀÐéòăúāò×ĀãÐāòċæÓčèčôñĄ æòĀíñŞùăèæāÖêŠÜÜā
ĵčÓòÖÐāòùúÐă×÷ąÐøā
ĵùåāéĀèöăæñā÷āùäòŞČôÿċæÓčèčôñĄÑĀĔèùĈÖ
ĵčÓòÖÐāòæćèÓêÐ

´¥¥¶´¥³´¥
ĵéòăúāòæòĀíñŞùăèæāÖêŠÜÜā
ĵÐāòċÑśāåąÖČôÿĎÙśêòÿčñÙèŞæòĀíñāÐòÙĄöïāí ċæÓčèčôñĄ
ĵÐüÖæćè#JPUFDI'VOEùĂúòĀé4.&T
ĵðāäòßāèÐāòöă×ĀñÐāòëôăäëôăäïĀâàŞ
ĵÙĄö×òăñçòòð
ĵÓöāðêôüãïĀñæāÖÙĄöïāí
ĵéòăúāò×ĀãÐāòòÿééöă×ĀñČééðćŚÖċêŖāČôÿÓòéöÖ×ò
ĵùòśāÖÓöāðċÑśāĎ×ùāçāòâÿ
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·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ
ªÕÇÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพฯ เนนการพัฒนาแบบ
มุงเปา เพื่อใหเกิดการพัฒนาและผลกระทบสูงสุดตอประเทศ โดยการ
ระดมทรัพยากรในดานตางๆ เชน บุคลากรวิจัย และเงินทุน เพื่อเรงรัด
การพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น โดยมีเกณฑการพิจารณา
สาขายุทธศาสตรยอย ดังนี้

1 มีความสําคัญเชิงสังคมและเศรษฐกิจสูง
2 เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทสําคัญหรือเปนวิธการ
ี ทีมี่ ประสิทธิผลสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการหรือเทคโนโลยีอื่นๆ

3 ภาคเอกชนมีโอกาสจะลงทุนวิจยั และพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพสูง

และ/หรือ ชุมชนมีโอกาสใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพสูง

14

สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

มีความสำคัญเชิง
สังคมและเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพ
มีบทบาทสำคัญ

ชุมชนมีโอกาสใชประโยชน
ภาคเอกชนมีโอกาสจะ
ลงทุนวิจัยพัฒนาสูง

à¡ÉμÃáÅÐÍÒËÒÃ

´¥Ã ¤qÃ§²¬º¢´

ĵíĀèçćŞíĆÙíĀèçćŞùĀäöŞ
ĵêŠ××ĀñÐāòëôăä
ĵÐāòČêòòĈêċíăēððĈôÓŚā

ĵüāúāòċùòăðùćÑïāí
ĵÙćãäòö×öăèă×ØĀñ
ĵöĀÓÚĄè
ĵñā

§³´·©¢´
ĵÐŜāÚÙĄöïāí
ĵíôĀÖÖāè×āÐöĀùãćċÚôôĈčôùăÐ
ĵíôĀÖÖāè×āÐùāúòŚāñ

เกณฑในการคัดเลือกสาขายุทธศาสตรยอย

¯º¬´¥¥£·©¢´
ĵ#JPDBUBMZTU
 $FMM &O[ZNF
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ÊÒ¢ÒÂØ·¸ÈÒÊμÃ
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพฯ
ใหความสําคัญในการพัฒนา
4 สาขายุทธศาสตรหลัก ไดแก
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à¡ÉμÃ
áÅÐÍÒËÒÃ

¡ÒÃá¾·Â
áÅÐÊØ¢ÀÒ¾

¾ÅÑ§§Ò¹
ªÕÇÀÒ¾

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ªÕÇÀÒ¾
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ·Õè

1

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ
ªÕÇÀÒ¾ÊÒ¢Òà¡ÉμÃ
áÅÐÍÒËÒÃ
19

จากการที่ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออก
หลักสินคาเกษตรและอาหารของโลก จําเปนตอง
ปรับตัวตอแนวโนมที่สําคัญ ไดแก ความตองการ
สินคาอาหารในตลาดโลกที่สูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่ม
ขึ้ นของประชากรโลกอย า งต อ เนื่ อ ง การปรั บ ตั ว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เชน การใช
พลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ ที่อาศัยวัตถุดิบจาก
ภาคการเกษตร เพือ่ ทดแทนการใชเชือ้ เพลิงฟอสซิล
และผลิตภัณฑปโตรเลียม แนวโนมดังกลาว ทําให
ภาคการเกษตรตองปรับตัวเพื่อสามารถตอบสนอง
ตอแนวโนมความตองการในอุตสาหกรรมดังกลาว
ไดอยางเต็มที่
จากการคาดการณ ค วามต อ งการผลผลิ ต
ทางการเกษตรโดยเฉพาะมั น สํ า ปะหลั ง อ อ ย
และปาลมน้ํามันในระยะ 10 ปขางหนา เพื่อให
เพียงพอตอการผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่องของ
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ และอุตสาหกรรม
วั ส ดุ ชี ว ภาพ ที่ ประเทศไทยสามารถรั ก ษาระดั บ
การส ง ออกและรั ก ษาส ว นแบ ง ในตลาดโลกได
นั้น ประเทศไทยต อ งมี กําลัง การผลิตผลิ ตภั ณฑ
การเกษตรโดยเฉพาะมันสําปะหลัง ออย และปาลม
น้าํ มัน รวมกันมากกวา 200 ลานตัน ซึง่ สูงกวากําลัง
การผลิตในปจจุบันถึง 1 เทาตัว
20
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ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเพิ่มผลผลิตการเกษตรใหสูงขึ้นดวยการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
ประกอบกับการใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชวยในการพัฒนาพันธุที่ใหผลผลิตเต็มตามศักยภาพของพันธุกรรม

÷ĀÐñïāíùĈÖùćãæāÖíĀèçćÐòòð
÷ĀÐñïāííĀèçćÐòòð íĀèçćŞČèÿèĂ ÑüÖďæñ
ëôëôăääŚüíĆĔèæĄēêŠ××ćéĀè ċØôĄēñæĀēöêòÿċæ÷
ÐāòêòĀéêòćÖíĀèçćŞ
Ðāòéòăúāò×ĀãÐāòċæÓčèčôñĄ

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
และการใชพลังงานหมุนเวียนและการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานในประเทศไทยระยะที่ 2 เสนอตอ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน

21

á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ
¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ÊÒ¢Ò
à¡ÉμÃáÅÐÍÒËÒÃ
•

•
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การพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และปจจัยการผลิต
(ซึ่งสวนหนึ่งใชเทคโนโลยีชีวภาพ) เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต มุงสูการผลิตสินคาเกษตร
และอาหารที่ มี เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม (Green
Industry) และการผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Agriculture)
การเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตรตลอด
หวงโซมูลคา (Value Chain) ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบัน
การผลิตสินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มนอย สาเหตุหลัก
เนื่องจากเปน ผลิตภัณฑแปรรูปขั้นตน อยางไรก็ดี
ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้นได
อีกมาก ทั้งดวยการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
เชน การพัฒนาพันธุที่ใหผลผลิตสูงหรือมีคุณสมบัติ
ทีด่ ี การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การมีขอ มูล
ดานโภชนาการ และการพัฒนาผลิตภัณฑใหหลาก
หลายและมีขนั้ นวัตกรรมทีส่ งู ขึน้ ซึง่ จะชวยเพิม่ มูลคา
ใหกบั ผลิตภัณฑอาหารไดอกี ไมนอ ยรอยละ ๕๐ จาก
มูลคาปจจุบัน

ราคาเมล็ดพันธุขาวเปลือกประเภทตางๆ
àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø
ขาวเจา
ขาวหอมมะลิ
ขาวหอมนิล
ขาวลูกผสม

ÃÒ¤Ò

(ºÒ·/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ)

23-25
29
35
120

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

15
20

แปงขาว

45

กวยเตี๋ยว

50

แปงทําเม็ดยา
แปงฝุนทาตัว

120
450

แปงพัฟ

47,000

มูลคาผลิตภัณฑที่ไดจากขาวสาร 1 กิโลกรัม (บาท)
มันสด

2.00

มันเสน

2.82

เอทานอล

3.07

แปงมัน

3.50

บิวทานอล

4.31

ภาพ
แปงมันแปรส
กรดแลคติก
PLA

7.00
15.00
35.00

มูลคาผลิตภัณฑที่ไดจากมันสําปะหลัง 1 กิโลกรัม (บาท)
ที่มา: รวบรวมโดยฝายวิจัยนโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
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ยกระดับความสามารถในการแขงขันและเสริมสราง
ความเขมแข็งของเกษตรกรอยางยัง่ ยืน โดยใชวิทยาการดาน
เทคโนโลยีชีวภาพเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน เพิม่
คุณภาพ ผลผลิต พัฒนานวัตกรรมดานเกษตรและอาหาร
และรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
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·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ประยุกตใชเทคโนโลยีจีโนม พันธุวิศวกรรม ใชเซลลเปน
เสมือนโรงงาน รวมกับเทคโนโลยีในสาขาอื่นๆ เชน การปรับปรุง
พันธุแบบ
 ดัง้ เดิม และพันธุวิศวกรรมเพือ่ การพัฒนาใน 3 ดาน ดังนี้

1 »ÃÑº»ÃØ§¾Ñ¹¸Ø¾×ª-ÊÑμÇ

ให มี ผลผลิต สูง ตานทาน โรค และ ศัตรู
พืชทีสํ่ าคัญ มีคุณลักษณะตรงตามความ
ตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่องและ
ผูบริโภค เชน มันสําปะหลังมีสัดสวน
ของ แปง สูง ขนาด เม็ด แปง เล็ก ขาว มี
คุณคาทางโภชนาการสูง เชน โปรตีน
สูง มี สาร ตาน อนุมูล อิสระ พืช ทน ตอ
การ เปลี่ยนแปลง ของ สภาพ แวดลอม
เชน ยางพาราทนแลง เปนตน สัตวที่มี
การเจริญเติบโตเร็ว มีสมรรถภาพการ
ผลิต สูง เชน สุกร ที่ มี ปริมาณ เนื้อ แดง
มาก จํานวนลูกตอครอกสูง โคนมที่ให
ปริมาณน้ํานมมาก ทนรอน เปนตน

2 ¾Ñ²¹Ò»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔμ

ทั้ ง ใน ด า น การ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความ หลาก หลาย ของ หั ว เชื้ อ
จุลินทรียเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน
สารชีวภาพกําจัดศัตรูพืช สารเสริม
อาหารสัตวเพือ่ ลดการใชสารปฏิชวี นะ
การ พัฒนา วัคซีน สัตว การ พัฒนา
ชุดตรวจสอบโรคเพื่อการเฝาระวัง
โรค ที่ มี ความ แม น ยํ า และ ใช งาน
ไดงาย เปนตน

3 ÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่Á

ใหกับสินคาเกษตร รวมถึงของ
เหลื อ ทิ้ ง จาก การเกษตร และ
อุ ต สาหกรรม อาหาร เพื่ อ เป น
ผลิตภัณฑในกลุมอุตสาหกรรม
อื่ น เช น สาร ให ความ หวาน
พลั ง งาน ชี ว ภาพ โพลิ เ มอร
ชี ว ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ อาหาร
สุขภาพ เชน เสนใย อาหาร ที่
ละลายน้ําได อาหารที่มีแคลอรี
ต่ํ า สาร ทดแทน ไข มั น และ
เคมีภัณฑชีวภาพ เปนตน
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พั ฒนา/ปรั บ แต ง ผล งาน วิ จั ย และ พั ฒนา
เทคโนโลยี ที่ เหมาะ สม และ กระจาย
เทคโนโลยีชีวภาพสูชุมชน ผานกลไกการจัด
แปลง สาธิต เทคโนโลยี ใน พื้นที่ ชุมชน โดย
กระบวนการ มี สวน รวม ของ ชุมชน กลไก
องคกร ปกครอง สวน ทอง ถิ่น และ กลไก ที่ มี
อยูเดิม เชน คลินิกเทคโนโลยี ศูนยถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร ประจํา ตําบล และ
มหาวิทยาลัยในทองถิ่น เปนตน
เรงรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทั้ ง ด า น การ พั ฒนา สาย พั น ธุ พื ช /สั ต ว ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ด า น ป จ จั ย การ ผลิ ต เช น
หัว เชื้อ จุลินทรีย ประสิทธิภาพ สูง เพื่อ การ
ผลิต ปุย ชีวภาพ สาร ชีว ภัณฑ และ อาหาร
เสริมสําหรับสัตว เปนตน นวัตกรรมดาน
อาหาร และ การ วิจัย พื้น ฐาน เพื่อ อนาคต
โดยเงินทุนวิจยั สวนหนึง่ อาจมาจากเงินภาษี
สงออกสินคาเกษตรและอาหาร
รั ฐ มี น โย บาย ส ง เสริ ม การ วิ จั ย และ การ
ผลิต จีเอ็มโอ ใน เชิง พาณิชย ควบคู กับ การ
สรางความเขมแข็งดานการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
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¼Å·Õ่¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº
ผ ล ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุ ท ธศาสตร นี้ จะ ช ว ย ให เกษตรกร มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุนทางธรรมชาติได
รับ การ ฟนฟู และ กลับ มา ใช ประโยชน ได
อีกครั้ง สรางความมั่นคงทางอาชีพใหกับ
เกษตรกร โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การ ผลิต และ ลด ตนทุน ใน สวน ของ สาร
เคมีที่ใชในการกําจัดศัตรูพืชใหลดลง ลด
ความสูญเสียของผลผลิตอันเกิดจากปญหา
โรคแมลงศัตรูพืชและภาวะโลกรอน และ
มีสวนในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันจากการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่
ผลผลิตเกษตรและอาหารมีคุณภาพและ
ความปลอดภัย และการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
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จากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในหลายทศวรรษที่ผานมาโดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน เศรษฐกิจแบบทุนนิยม อิทธิพลการ
ใชชวี ติ ของโลกตะวันตก ทําใหรปู แบบการใชชวี ติ และพฤติกรรมประชากรไทยเปลีย่ นไป ทัง้ ในกลุม ประชากรทีอ่ าศัยในเมืองใหญ
และทีอ่ าศัยในชนบท ซึง่ ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดังกลาวมีผลตอวิถชี วี ติ และสุขภาพ รูปแบบการบริโภค การออกกําลังกาย
ความเครียดสะสม ถือเปนปจจัยกําหนดสุขภาพที่สําคัญของประชากรไทย ทั้งตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังจะเห็นไดจาก
สถิตโิ รคทีเ่ ปนสาเหตุการเสียชีวติ ของประชากรไทย ระหวางป 2550-2554 พบวา โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดในสมอง
โรคเบาหวาน ถือเปนโรคที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับตนๆ ของประชากรไทย
นอกจากอัตราการเกิดโรคไมติดเชื้อบางประเภทที่สูงขึ้นแลว ปญหาโรคติดเชื้อยังถือเปนปญหาสําคัญ โดยเฉพาะอัตรา
การเกิดโรคติดตออุบัติใหม (Emerging Infectious Diseases, EID) และโรคอุบัติซ้ํา ที่มีความถี่ของการเกิดการระบาดของโรค
ติดตออุบัติใหมสูงขึ้น ซึ่งในการเกิดการระบาดของโรคแตละครั้งสงผลกระทบ และกอใหเกิดความเสียหายทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมขึ้นกับความรุนแรงของโรคและอัตราเร็วในการระบาดของโรค
นอกจากนี้ การกาวเขาสูสังคมสูงอายุ ถือเปนแนวโนมสําคัญอีกประการหนึ่งของประเทศไทย ประชากรผูสูงอายุจะเพิ่ม
ขึ้นจากรอยละ 7.2 ในป พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 15.3 ใน ป พ.ศ. 2563 ซึ่งภาระโรคของประชากรที่ประกอบดวยสัดสวนผูสูง
อายุ จึงมีทั้งโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต รวมถึงโรคที่เกิดมากในผูสูงอายุ ไดแก โรคทางระบบประสาท
เชน Alzheimer’s Parkinson’s ภาวะความจําเสื่อม ดวยเหตุนี้ คาใชจายภาครัฐดานสุขภาพจึงมีแนวโนมสูงขึ้นมาก และจะเปน
ภาระดานงบประมาณภาครัฐที่สําคัญในอนาคต
ในการรับมือกับปญหาดานสุขภาพของประชากรไทย นอกจากการจัดการดานสาธารณสุข และ งานสุขภาพเชิงการสงเสริม
และปองกัน (health promotion and prevention) เพื่อลดอัตราการเกิดโรคแลว เทคโนโลยีทางการแพทยมีบทบาทอยางสูง
ทัง้ ในแงการติดตามและเฝาระวังการเกิดโรค การปองกันการเกิดโรค การตรวจวินจิ ฉัย การรักษา ตลอดจนการฟน ฟูสมรรถภาพ
ของรางกาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพถือวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งสําหรับเทคโนโลยีดานการแพทยและสุขภาพ
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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2550

จํานวน

อัตรา

2551

จํานวน

อัตรา

2552

จํานวน

2553

อัตรา

จํานวน

อัตรา

2554

จํานวน

อัตรา

มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด

54,343

84.9

55,403

87.6

56,058

88.3

58,076

91.2

61,082

95.2

โรคระบบไหลเวียนโลหิต

34,742

55.2

35,391

56.0

35,050

55.2

39,459

61.9

44,133

68.8

โรคติดเชื้อและปรสิต

38,123

60.6

38,672

61.2

38,511

60.7

41,369

64.9

41,466

64.6

อุบัติเหตุและการฆาตัวตาย

42,884

68.1

41,786

66.1

41,946

66.1

39,926

62.7

40,682

63.4

โรคระบบทางเดินหายใจ

25,414

40.4

26,358

41.7

26,166

41.2

29,654

46.6

32,057

49.9

โรคระบบสืบพันธุและทาง
เดินปสสาวะ

14,095

22.4

14,896

23.6

13,907

21.9

14,705

23.1

15,811

24.6

โรคระบบยอยอาหาร

13,072

20.8

13,053

206.0

13,038

20.5

13,484

21.2

14,278

22.2

โรคตอมไรทอ โภชนาการ
และเมตาบอลิซึม

8,505

13.5

8,601

13.6

7,901

12.5

7,829

12.3

8,854

13.8

โรคระบบประสาท

5,259

8.4

5,093

8.1

4,590

7.2

4,633

7.3

5,137

8.0

594

0.9

563

0.9

538

0.8

596

0.9

618

1.0

237,031

375

239,816

392 264,118

412

โรคเลือดและอวัยวะสราง
เลือดและความผิดปกติ
เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุมกัน
รวม

565 237,705

374 249,731

จํานวนและอัตราการตายของคนไทยตอประชากร 100,000 คน (พ.ศ. 2550-2554) จําแนกตามสาเหตุุ3ุ
3 กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, (http://bps.ops.moph.go.th/2.3.4-50.pdf)
31

จากกระแสโลกาภิวัตน ทําใหโรคติดตออุบัติ
ใหมเกิดอยางรวดเร็วและอัตราการแพรระบาดสูง
ขึ้น อยาง มาก ความ สามารถ ใน การ ผลิต วัคซีน ได
เองภายในประเทศ จึงมีความสําคัญอยางมากในแง
ของความมั่นคงภายในประเทศ ที่จะยับยั้งการแพร
ระบาดของเชือ้ โรคซึง่ จะนําไปสูความ

เสียหายทัง้ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
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á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´·ÔÈ·Ò§
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
ÊÒ¢Ò¡ÒÃá¾·ÂáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
•
•

เทคโนโลยีชีวภาพเปนปจจัยสําคัญในการแกปญหาดานสุขภาพของคนไทย
โดยทําใหมีผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพที่ใหการดูแล รักษา และตรวจ
วินิจฉัยไดมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งตนทุนการผลิตต่ําลง
โอกาสที่เอกชนจะเปนผูลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มเติม

33

à»‡ÒËÁÒÂáÅÐ·ÔÈ·Ò§
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
ÊÒ¢Ò¡ÒÃá¾·ÂáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
à»‡ÒËÁÒÂËÅÑ¡
เสริมสรางสุขภาพที่ดี เพิ่มการพึ่งพาตนเอง และสรางความสามารถในการ
แขงขันในสาขาที่มีศักยภาพโดยใชวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ
·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ประยุกตใชเทคโนโลยีจีโนม เทคโนโลยีจีเอ็ม เทคโนโลยีชีววิทยาในระดับ
โมเลกุล เทคโนโลยีวิเคราะหทดสอบและการสังเคราะหสารสําคัญ และ
เทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมใน 4 สาขา ดังนี้
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1 ªØ´μÃÇ¨·Ò§¡ÒÃá¾·Â

ให ความ สํ า คั ญ กั บ การ เร ง รั ด
พัฒนา ชุด ตรวจ ทางการ แพทย
ใหตรวจไดหลายๆ โรคพรอมกัน
มี การ ใช งาน ง า ย ใน ราคา
ที่ สม เหตุ สม ผล รวม ไป ถึ ง
การ พั ฒ นา ชุ ด ตรวจ ใน ระดั บ
พันธุกรรม และโรคเขตรอน

2 àÀÊÑªÀÑ³±

ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร
สร า ง เทคโนโลยี ฐาน ด า น
การ พั ฒ นา เภสั ช ภั ณ ฑ ที่
ประเทศไทย มี ศั ก ยภาพ สู ง
เช น โปรตี น เพื่ อ การ รั ก ษา
(Therapeutic Proteins)
เป น ต น รวม ถึ ง การ เป น
พันธมิตรกับบริษทั ยาตางชาติ
และ การ ดึ ง ดู ด การ ลงทุ น
จาก ต า ง ประเทศ เพื่ อ ให
ประเทศไทย สามารถพัฒนา
อุตสาหกรรม การ ผลิต ยา ได
ตลอด ทั้ง สาย โซ การ ผลิต ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว

3 ÇÑ¤«Õ¹

ให ความ สํ า คั ญ กั บ การ
เร ง รั ด การ พั ฒ นา วั ค ซี น
พืน้ ฐานทีสํ่ าคัญของประเทศ
รวม ถึ ง การ สร า ง โรงงาน
ต น แบบ การ ผลิ ต วั ค ซี น ใน
ระดับอุตสาหกรรม

4

ÍÒËÒÃàÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾
ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร
ส ง เสริ ม การ วิ จั ย เพื่ อ ให มี
ข อ มู ล ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร
ต ล อ ด จ น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการ ผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ
เพื่ อ ให มี ปริ ม าณ สาร สํ า คั ญ
ในปริมาณมากและสม่ําเสมอ
รวมถึงการผลิตในปริมาณมาก
และตอเนื่องตลอดทั้งป
35
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ÁÒμÃ¡ÒÃàÃ‹§ÃÑ´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

•
•
•
•
•

จั ด เตรี ย ม โครงสร า ง พื้ น ฐาน เพื่ อ การ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑดานการแพทยและสุขภาพ เชน ยกระดับ
ศูนยสัตวทดลองใหไดมาตรฐาน GLP การจัดตั้ง
โรงงานตนแบบทั้งเพื่อการผลิตอาหารเสริม วัคซีน
สารชีวภัณฑ และยา เปนตน
พั ฒ นา เทคโนโลยี ฐาน ที่ สํ า คั ญ เช น จี โนม
Nutrigenomics Pharmacogenomics Proteomics
และ Drug Discovery
สนับสนุนการวิจัยเพื่อใหมีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของกับคุณคาทางโภชนาการ รวมทั้งสรรพคุณ
ของ ผลิ ต ภั ณ ฑ ทาง ธรรมชาติ เพื่ อ ประโยชน ต อ
ผู บริ โ ภค และ สนั บ สนุ น การ ขึ้ น ทะเบี ย น อาหาร
เสริมสุขภาพ
พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใหมีสารสําคัญสูงและ
คุณภาพสม่ําเสมอ
สร า ง กลไก/แรง จู ง ใจ เพื่ อ ดึ ง ดู ด การ ลงทุ น จาก
ต า ง ประเทศ เพื่ อ ให ผู ประกอบ การ ไทย ดู ด ซั บ
เทคโนโลยีและเกิดการพัฒนาอยางกาวกระโดด

¼Å·Õ่¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº
ผล ของ การ ดํ า เนิ น งาน ดั ง กล า ว จะ ช ว ย ให
ประเทศไทย เปลี่ ย น ผ า น จาก การ ผลิ ต สิ น ค า ที่
เนน จาก การ ผลิต สินคา ปริ มาณ มากๆ ไป สู การ
ผลิต สินคา มูลคา สูง และ ระดับ ขั้น ของ นวัตกรรม
ที่ สู ง ขึ้ น พร อ ม กั บ การ มี โครงสร า ง พื้ น ฐาน ด า น
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ด า น การ แพทย และ สุ ข ภาพ
ที่ แข็ ง แกร ง เพิ่ ม ขึ้ น เป น การ ยก ระดั บ ขี ด ความ
สามารถ ด า น เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ด า น การ แพทย
และ สุขภาพ ของ ประเทศ ซึ่ง จะ ชวย ลด การนํา เขา
อาหารเสริมสุขภาพรอยละ 20-30 ลดการนําเขา
วัตถุดิบในการผลิตยา อาหารเสริมและโปรตีนเพื่อ
การรักษาไมนอยกวารอยละ 10 และเปนศูนยกลาง
การผลิตอาหารเสริมสุขภาพของอาเซียน รวมทั้งมี
ความสามารถในการผลิตวัคซีนพื้นฐาน เภสัชภัณฑ
และชุดตรวจทางการแพทยไดมากขึ้น
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ·Õè

3

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ
ªÕÇÀÒ¾ÊÒ¢Ò
¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÀÒ¾
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ประเทศไทยมีเปาหมายเพิม่ สัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ใหเปนรอยละ 25 ของการใชพลังงานรวมทั้งหมด ในป พ.ศ. 2564 ในสวนของ
เชื้อเพลิงชีวภาพ กําหนดเปาหมายเพิ่มปริมาณการใชเอทานอลเปน 9 ลานลิตรตอวัน
ไบโอดี เ ซล 5.97 ล า นลิ ต รต อวั น ป จ จุ บั นวั ต ถุ ดิ บ การผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพทั้ ง
สองประเภทเกือบทัง้ หมดมาจากพืชอาหาร ไดแก ออย มันสําปะหลัง และปาลมน้าํ มัน
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเอทานอลใหบรรลุเปาหมายที่กระทรวง
พลังงานกําหนดไวในป พ.ศ. 2564 แตอาจมีปญหาในดานของการแยงชิงพื้นที่ในการ
ผลิตอาหาร รวมถึงตนทุนการผลิตที่สูง
การผลิตไบโอดีเซล คาดวามีศักยภาพที่จะเพิ่มการผลิตเปน 2.8 ลานลิตรตอวัน
ซึง่ ต่าํ กวาเปาหมายทีก่ าํ หนดไวถงึ 3.17 ลานลิตรตอวัน เนือ่ งจากมีขอ จํากัดดานพืน้ ที่
ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันที่ไมอาจขยายเพิ่มเติมไดมากนัก
ดวยขอจํากัดของการนําไบโอดีเซลมาทดแทนน้ํามัน การวิจัยและพัฒนา “เชื้อ
เพลิงใหมทดแทนดีเซลในอนาคต” จึงมีความสําคัญ โดยมีการกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาเชื้อเพลิงใหม 25 ลานลิตรตอวัน
(ประเมินจากเปาหมายพลังงานของกระทรวงพลังงาน และอางอิงจากขอมูล
การศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มผลผลิตออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามันเพื่อ
ผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ; การใชเทคโนโลยีและการเพิม่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูก ภายใตการวิจยั เชิง
นโยบายเพือ่ สนับสนุนการพัฒนา และการใชพลังงานหมุนเวียนเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานในประเทศไทยระยะที่ 2)
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ศักยภาพและเปาหมายพลังงานชีวภาพของประเทศไทย4
4 ประเมินจากเปาหมายพลังงานของกระทรวงพลังงานและอางอิงจากขอมูลการศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่ม ผลผลิตออย
มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ: การใชเทคโนโลยีและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ภายใตการวิจัยเชิงนโยบาย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และการใชพลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในประเทศไทยระยะที่ 2
41

กาซชีวภาพเปนอีกแหลงพลังงานที่มีความสําคัญ
รัฐตัง้ เปาหมายใหมกี ารใชกา ซชีวภาพเปนแหลงพลังงาน
ความรอนและไฟฟาในป พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นประมาณ
3 เทาจากป 2554 เนื่องจากเปนแหลงพลังงานที่มี
ตนทุนต่ํา และประเทศไทยมีศักยภาพทั้งดานวัตถุดิบ
ที่เปนของเสียจากฟารมปศุสัตว กระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป และขยะมูลฝอย
รวมทั้งมีความพรอมดานเทคโนโลยีที่มีการวิจัยและ
พัฒนาจนกระทั่งพรอมตอการถายทอดสูการใชจริง
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á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´·ÔÈ·Ò§
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
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•
•
•

วัตถุดิบ ของ พลังงาน ชีวภาพ ไม ควร เปน พืช อาหาร เปน พลังงาน
สะอาด ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก
เทคโนโลยีชีวภาพเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญของการพัฒนา
มีโอกาสที่ภาคเอกชนจะลงทุนวิจัยพัฒนาและตอยอดในอนาคต
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à»‡ÒËÁÒÂáÅÐ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ
¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
ÊÒ¢Ò¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÀÒ¾
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เพิม่ ความมัน่ คงดานพลังงานดวยการใชเทคโนโลยีชีวภาพ
พัฒนาพลังงานทดแทนที่ไมกอปญหาการแยงชิงพืชอาหาร
ประเทศไทยจําเปนตองลงทุนการวิจยั และพัฒนาพลังงาน
ชีวภาพยุคที่ 2 ‘เอทานอลจากวัสดุเซลลูโลสิกจากของเหลือ
ทางการเกษตร’ และยุคที่ 3 ‘การพัฒนาและผลิตพลังงาน
จากสาหราย’ เพื่อไมใหเกิดการแยงชิงพื้นที่ในการผลิตอาหาร
และบรรลุเปาหมายความมัน่ คงดานพลังงาน รวมทัง้ การสงเสริม
การผลิตและใช ‘พลังงานกาซชีวภาพจากของเสีย’ ใหกวางขวาง
มากขึ้น
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·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี จี โนม สรี ร วิ ท ยา
ของ จุลินทรีย เทคโนโลยี จีเอ็ม เทคโนโลยี การ
คั ด กรอง แบบ รวดเร็ ว และ แม น ยํ า สู ง (Highthroughput Screening) เทคโนโลยี การ หมัก
และ เทคโนโลยี การ ผลิต ใน ระดับ อุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาพลังงานชีวภาพ
ใน 3 สาขา ดังนี้

•
•
•

การผลิตกาซชีวภาพจากน้าํ เสียและของเสีย
เอทานอลจากวัสดุเซลลูโลสิก
ไบโอดีเซลจากสาหราย

สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)
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เนนสงเสริมขยายการใชเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพทัง้ ในระดับ
อุตสาหกรรมและชุมชน โดยเฉพาะการใชในระดับชุมชนทีมี่ แหลงวัตถุดบิ
ที่มีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพอยูปริมาณมาก ไดแก ของเสียจาก
ฟารมปศุสัตว ขยะอินทรีย เปนตน
รวม ทั้ง ตอง มุง พัฒนา เทคโนโลยี ฐาน และ เทคโนโลยี สห สาขา
ที่ สําคัญ เชน ชีว วิศวกรรม (Bioengineering) เพื่อ ให เทคโนโลยี
กาซชีวภาพพัฒนาอยางกาวกระโดด พัฒนาระบบผลิตกาซชีวภาพที่
เหมาะสมกับการใชงานแตละระดับ ไดแก พัฒนาระบบกาซชีวภาพ
ประสิทธิภาพสูงสําหรับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาหัวเชือ้ ทองถิน่ ทีช่ วยเรง
ประสิทธิภาพการยอยสลาย/ระบบกาซชีวภาพขนาดเล็กและตนทุนต่ํา
สําหรับชุมชน พรอมกับสงเสริมใหมีการใชกาซชีวภาพมากขึ้น
ทัง้ เปนแหลงพลังงานทดแทนน้าํ มันและไฟฟาในกระบวนการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม และทดแทนการใชกาซแอลพีจีในบานเรือน และ
การใชกาซชีวภาพเพื่อการคมนาคมขนสง
ที่ ผาน มา ภาค รัฐ มี มาตรการ สง เสริม ชวย ผลัก ดัน ให ภาค เอกชน
ลงทุ น สร า ง ระบบ ผลิ ต ก า ซ ชี ว ภาพ ทั้ ง มาตรการ การ เงิ น และ สิ ท ธิ
ประโยชนทางภาษี แตหากตองการขยายการใชเทคโนโลยีไปสูชุ มชนโดยมี
ความสอดคลองกับความตองการของชุมชน เพือ่ ใหแตละชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองดานพลังงานได จําเปนตองมีกลไกในการดําเนินงานที่
เหมาะสมสําหรับแตละชุมชน และตองมีมาตรการเรงรัดเพิ่มเติม ไดแก

•

เงินกูปลอดดอกเบี้ย
สำหรับชุมชนโดยใชเงิน
จากกองทุนสิ่งแวดลอม

•

เรงรัดการพัฒนา
จุลินทรียประสิ

ทธิภาพสูง
ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ
รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ขนาดเล็กทีมี่ ประสิทธิภาพสูง

หาก มี การ ดํ า เนิ น การ ดั ง กล า ว การ
ลงทุน กอสราง ระบบ และ ใช กาซ ชีวภาพ ของ
ประเทศจะกวางขวางมากขึ้น ขยายจากการ
ใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญไปสูชุ มชนมากขึน้ ชวยลดการนําเขา
พลังงาน และทีสํ่ าคัญชวยสรางสิง่ แวดลอมทีดี่
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูสิ่งแวดลอม
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ตองการพัฒนาเอนไซมทีเหมาะ
่
สมกับวัตถุดบิ ของประเทศเพือ่ ลดตนทุนการผลิต ขยายขนาด
การผลิตเอนไซมและพัฒนาเทคโนโลยีการหมักประสิทธิภาพสูงไปสูการ
 ผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ซึ่งการพัฒนาเหลานี้จําเปนตองมีเทคโนโลยีฐานที่เขมแข็ง เชน เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยี
จีโนม เทคโนโลยีจีเอ็ม เปนตน และตองเพิ่มกําลังคนในสาขาที่จําเปนตอการขยายการผลิตไปสู
ระดับโรงงานสาธิตและระดับอุตสาหกรรม เชน ชีววิศวกรรม เปนตน
นอกจากนี้ยังตองมีมาตรการเรงรัดการพัฒนาเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนวิจัยมากขึ้น
ไดแก

•

•

สรางพันธมิตร/ลงทุนเพื่อเขาถึง
เทคโนโลยีที่กาวหนา/สำคัญ
ในตางประเทศ (Technology
Acquisition) โดยเฉพาะเทคโนโลยี
การหมักในระดับอุตสาหกรรม
(Fermentation Technology)
และ Downstream Processing
จัดตั้งกองทุนรวมวิจัย (Matching
Fund) ระหวางภาครัฐและเอกชน
สำหรับการผลิตในระดับโรงงานสาธิต

•

•

ใชมาตรการภาษี เชน ภาษี
คารบอน (Carbon Tax) เพื่อ
สรางตลาด รวมทัง้ นำเงินดังกลาว
กลับมาใชเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีในสาขาดังกลาว
รัฐมีนโยบายสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา และการผลิตจีเอ็มโอในเชิง
พาณิชย ควบคูกั บการสรางความ
เขมแข็งดานการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

คาดวาในชวง 10 ป (พ.ศ. 2564) ตนทุนการผลิตเอทานอลจากวัสดุเซลลูโลสิกในเชิงพาณิชยจะเทากับ 10 บาท
ตอลิตร และมีการผลิตเอทานอลจากวัสดุเซลลูโลสิกคิดเปนรอยละ 10 ของเปาหมายเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ
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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 รวมทั้งนำเงิน
ดังกลาวกลับมาใชเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีในสาขาดังกลาว
รัฐมีนโยบายสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา และการผลิตจีเอ็มโอ
ในเชิงพาณิชย ควบคูกับการสราง
ความเขมแข็งดานการประเมิน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

จากการดําเนินการดังกลาว คาดวาในชวง 10 ป
ประเทศไทยจะผลิตไบโอดีเซลจากสาหรายไดคดิ เปนรอยละ
10 ของเปาหมายเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ
อยางไรก็ดี จากสถานการณราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลใน
ปจจุบัน และเปาหมายการวิจัยของไทยที่ตั้งเปาลดตนทุน
ผลิตไบโอดีเซลใหได 150 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ทําให
การผลิตไบโอดีเซลจากสาหรายในระยะ 10 ปนยี้ งั ไมคมุ ทุน
เนื่องจากตนทุนยังคงแพงกวาราคาน้ํามันฟอสซิล ดังนั้น
การวิจัยและพัฒนาในชวง 10 ป จึงตองใหความสําคัญกับ
ผลิตภัณฑผลิตรวมมูลคาสูง (Co-product) ที่ไดจากการ
เลี้ยงสาหราย อาทิ รงควัตถุ (Pigment) วิตามิน อาหาร
เสริม มากกวาการวิจัยเพื่อผลิตเปนน้ํามันเพียงอยางเดียว
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ประเทศไทยนําเขาเคมีภัณฑเพื่ออุตสาหกรรมประมาณ
3.5 แสนลานบาทตอป ในจํานวนนี้เปน ผลิตภัณฑเคมีชีวภาพ
ไดแก กรดอินทรีย ยาปฏิชวี นะ แอลกอฮอล วิตามิน กรดอะมิโน
เอนไซม และยีสต เปนมูลคาถึง 14,000 ลานบาท
อุตสาหกรรมในอนาคตมีแนวโนมมุงไปยังอุตสาหกรรม
ฐาน ชี ว ภาพ เนื่ อ งจาก ตลาด ให ความ สํ า คั ญ กั บ การ รั ก ษา
สิง่ แวดลอม เพือ่ ลดการใชทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย รวมถึง
การผลิตผลิตภัณฑหลายชนิดภายในกระบวนการเดียว เพื่อให
เกิดความยั่งยืน
ประเทศไทยมีความพรอมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมจาก
อุตสาหกรรม เคมี ไป สู การ เปน อุตสาหกรรม ชีวภาพ ซึ่ง เปน
อุ ต สาหกรรม ที่ สะอาดและเป น มิ ต ร ต อ สิ่ ง แวดล อ ม ได มาก
เนื่องจาก ความ พรอม ดานวัตถุดิบ การเกษตร และ ทรัพยากร
หลายทีจะ
่ นําเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาตอยอด
ชีวภาพทีหลาก
่
เพือ่ พัฒนาและเพิม่ มูลคาใหกับสินคาไดอีกหลายเทาตัว รวมถึง
การเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และลดการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดออกสูสิ่งแวดลอม
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•
•
•

แนวโนมอุตสาหกรรมในอนาคตที่มุงสูอุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ใน การ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดตนทุนการผลิต ลด
มลพิษจากของเสียหรือลดการปลดปลอยคารบอน
ภาค เอกชน มี โอกาส ลงทุ น วิ จั ย และ พั ฒนา เทคโนโลยี
ชีวภาพ
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พัฒนา ความ สามารถ
ของ อุ ต สาหกรรม ที่ เป น
มิตร ตอ สิ่ง แวดลอม โดย ใช
เทคโนโลยี ชีวภาพ พัฒนา
กระบวนการผลิตและสราง
นวั ต กรรม ที่ ประเทศไทย
มีความไดเปรียบ

52

·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ประยุกตใชเทคโนโลยีจีโนม พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยี
การหมัก และเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยมุง
พัฒนาตัวเรงปฏิกริ ยิ าทางชีวภาพ (Biological Catalyst) เนนการ
 มีประสิทธิภาพสูง
คนหาสายพันธุ ปรับปรุงสายพันธุจุ ลนิ ทรียให
รวมทัง้ ยกระดับความสามารถในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
โดยการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อใหเกิดการ กาว
กระโดดของความสามารถดานเทคโนโลยีการหมักของประเทศ
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ÁÒμÃ¡ÒÃàÃ‹§ÃÑ´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
เรงรัดพัฒนากลไกดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพในการ
ใชประโยชนจากจุลินทรียจีเอ็มในสภาพควบคุม
ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศและ/หรือนําเขาเทคโนโลยี
การ หมั ก และ กระบวนการ ขั้ น ปลาย (Downstream
Process) ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อใหผูประกอบการ
ไทยดูดซับเทคโนโลยีและเกิดการพัฒนาอยางกาวกระโดด
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อสรางตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
ชีวภาพ

•
•
•

หากปจจัยแวดลอมสนับสนุนมีพรอม เชน นโยบายจีเอ็มโอ
มาตรการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ การบังคับใชมาตรการ
ที่ผูกอมลพิษตองรับผิดชอบ (Polluter Pays Principle) เปนตน
มีการคาดการณวาการใชหัวเชือ้ จุลนิ ทรียผลิ
 ตสารมูลคาสูง หรือ
ใชเอนไซมทดแทนสารเคมี จะเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศสูการเปนสังคมเศรษฐกิจคารบอนต่ํา
นอกจาก นี้ การ ใช เอนไซม ใน กระบวนการ ผลิต จะ ชวย
ประหยัดการใชพลังงานและน้ํา ชวยลดมลพิษที่ปลอยออกสู
สิ่งแวดลอม มีรายงานวาโดยเฉลี่ยการใชเอนไซม 1 กิโลกรัม
สามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 100 กิโลกรัม
ดังนัน้ หากคิดวาแตละปนําเขาเอนไซม 5 ลานกิโลกรัมจะลดการ
ปลอยคารบอนไดประมาณ 0.5 ลานตันตอป
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¼ÙŒ·ÕèÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹¡ÃÍº¹âÂºÒÂ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
การเรงรัดกระบวนการพัฒนาและใชประโยชน
จากวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพเปนการดําเนิน
การผลักดันผานผูที่มีบทบาทสําคัญ 4 กลุม ไดแก
กลุม ชุมชน
กลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(Small and Medium Enterprises - SMEs)
กลุม ธุรกิจขนาดใหญ
ประชาคมวิจยั และนวัตกรรม

•
•
•
•

¥²´£©¶³¤

SMEs

¸ØÃ¡Ô¨¢¹Ò´ãËÞ‹

ªØÁª¹

กลุมผูที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันกรอบนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
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1 ¡ÅØ‹ÁªØÁª¹
เทคโนโลยีชีวภาพเปนสวนหนึง่ ในชีวติ ประจําวันของสังคมไทยมา
ชานาน โดยเฉพาะเรื่องการทํามาหากิน เริ่มจากการหมักดอง
ผลผลิต ทางการ เกษตร เพื่อ ใช เปน อาหาร และ เครื่อง ดื่ม หรือ
เพื่ อ ถนอม อาหาร ไว ใน ยาม ขาดแคลน หน ว ย งาน ภาค รั ฐ
และ เอกชน ถายทอด เทคโนโลยี ชีวภาพ สมัย ใหม และ สง เสริม
การประยุกตใชในระดับชุมชน เชน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การผลิตหัวเชื้อเห็ด ปุยชีวภาพ สารธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรู
พืช และการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียในฟารม/ขยะมูลฝอย
อินทรียภายในชุมชน เปนตน
อยางไรก็ดี มีปจจัยตางๆ ที่เปนแรงผลักดันใหชุมชนตอง
พิจารณาการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยี ชีวภาพ ไป พัฒนา ชุมชน ให เขม แข็ง เชน เศรษฐกิจ
เสรีที่ไรพรมแดน ทุนทรัพยากรเสื่อมโทรมและรอยหรอ ภาวะ
ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้น เปนตน
มาตรการสงเสริมการพัฒนาชุมชนใหสรางและใชความรู
ดานเทคโนโลยีชีวภาพอยางเหมาะสม เพื่อใหชุมชนมีภูมิคุมกัน
หรือดูแลตนเองไดอยางยั่งยืน ประกอบดวย การเตรียม/การ
ปรับแตงและกระจายความรูที่เอื้อตอวิถีชีวิตของชุมชนโดยใช
การ ‘รวมคิด รวมทํา และรวมทุน’ (Public Private People
Partnership: 4P) ของภาคชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน การสราง/
พัฒนา นักวิจัย ทอง ถิ่น นัก ถายทอด เทคโนโลยี และ ผูนํา การ
ปฏิบัติดานเทคโนโลยีระดับชุมชน รวมถึงการผนวกงานพัฒนา
และ การ สง เสริม การ พัฒนา เทคโนโลยี ใน แผน พัฒนา ทอง ถิ่น
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
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2 ¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพฯ ฉบับนี้
กําหนดมาตรการ/กลไกเพิม่ เติมสําหรับธุรกิจโดยแบง
ธุรกิจเปน 2 กลุม ไดแก กลุมุธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจขนาดใหญ

2.1 ÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁ (SMEs)
กลุมธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กมีจํานวน
มากกวารอยละ 70 ของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพทั้งหมด แต
มีศักยภาพในการลงทุนวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพดวย
ตนเอง นอย เนื่องจากมี ขอจํากัด ใน การ เขา ถึง แหลง เงิน ทุน
สําหรับธุรกิจชีวภาพ เทคโนโลยีขั้นสูง และโครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปน
ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ
ªÕÇÀÒ¾¢Í§ SMEs
มาตรการ ที่ เป น ไป ได ใน การ เร ง รั ด การ พั ฒนา ความ
สามารถดานเทคโนโลยีชีวภาพ เพือ่ ยกระดับความสามารถใน
การแขงขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย
1. ¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶´ŒÒ¹
à·¤â¹âÅÂÕ ªÕÇÀÒ¾ ¢Í§ ¸ØÃ¡Ô¨ ä·Â ดวย การ ระดม ทุน จาก ภาค
ธุรกิจ/เอกชนและการบริจาคของบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุน
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กิจกรรมตางๆ เชน การลงทุนวิจัยและพัฒนา การสนับสนุน
คาใชจายสําหรับการเขาถึงเทคโนโลยีขัน้ สูงทัง้ ในและตางประเทศ
ในรูปของการซื้อสิทธิ หรือสิทธิบัตร การค้ําประกันเงินกูตอ
สถาบันการเงินในการใหสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่าํ แกภาคเอกชน เพือ่
การลงทุนสรางโครงสรางพืน้ ฐานระดับอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาตอยอดงานวิจัยสูเชิงพาณิชย
การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ชีวภาพ (เชน โรงงานตนแบบ ศูนยบมเพาะธุรกิจ เปนตน)
2. ¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàÍ×éÍÍíÒ¹ÇÂμ‹Í¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
áÅÐ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ ดวยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทีเอื
่ อ้ ใหเอกชนใชประโยชนจากบุคลากรวิจยั โครงสรางพืน้ ฐาน
และงานบริการภาครัฐ (เชน ฐานขอมูลงานวิจัย บุคลากร
วิจัย เครื่อง มือ/อุปกรณ ศูนย ให บริการ สนับสนุน การ วิจัย
และพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ การปรับปรุงกฎระเบียบ เปนตน)
การ สราง/พัฒนา โครงสราง พื้น ฐาน ที่ จําเปน เพิ่ม เติม (เชน
ศูนยสัตวทดลองที่ไดมาตรฐาน GLP งานทดสอบมาตรฐาน
คุณภาพ หองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน อุทยานวิทยาศาสตร
ในภูมิภาค เปนตน)
3. ¡ÒÃ »ÃÑº»ÃØ§ ÁÒμÃ¡ÒÃ ÀÒÉÕ à¾×èÍ ¡ÃÐμØŒ¹ ¡ÒÃ Å§·Ø¹
ÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¾Ñ²¹Ò โดยเปนการลดหยอนคาใชจายในการวิจยั และ
พัฒนาตามสาขายุทธศาสตร/หรือระดับความเสี่ยง รวมถึง
ขยายเวลาการหักลดหยอนภาษีจาก 8 ป เปน 10-15 ป ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไดใหสิทธิ
ประโยชนกับบริษทั ทีเป
่ น SME อยูแล
 ว การเพิม่ มาตรการนีจะ
้
ชวยกระตุนใหเกิดการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น
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2.2 ¸ØÃ¡Ô¨¢¹Ò´ãËÞ‹
มูลคาการลงทุนวิจยั และพัฒนาดานเทคโนโลยีตอรายได
ของบริษัทชั้นนําของไทย ยังอยูในอัตราที่คอนขางนอยเมื่อ
เปรียบ เทียบ กับ บริษัท ใน ตาง ประเทศ เนื่องจากวิสัย ทัศน/
นโยบายในระดับประเทศไมชัดเจน ขนาดของตลาดไมคุมคา
ตอการลงทุน และขาดแคลนบุคลากรวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง

4. ¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§ËŒÍ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ËŒÍ§ºÃÔ¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ/
ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ ã¹ ÀÒ¤ àÍ¡ª¹ โดย ใช กลไก จูงใจ ทั้ง ใน รูป ของ สิทธิ
ประโยชนทางภาษี การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐทั้งใน
รูปของเงินรวมทุน รวมวิจัย และเปนที่ปรึกษาดานการวิจัย
เปนตน

ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ
ªÕÇÀÒ¾¢Í§ºÃÔÉÑ·¢¹Ò´ãËÞ‹
มาตรการเรงรัดพัฒนาองคความรูด านเทคโนโลยีชีวภาพ
เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งของกลุม ธุรกิจขนาดใหญ ประกอบ
ดวย
1. ÃÑ°»ÃÐ¡ÒÈÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹áÅÐ¹âÂºÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ªÑ´à¨¹
เชน วิสัยทัศนการเปน Green & Clean Country นโยบาย
สงเสริมการวิจัยและใชประโยชนจีเอ็มโอที่ผานการทดสอบ
วาปลอดภัย เปนตน
2. ÁÕ¡Åä¡Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¼ÅÔμÀÑ³±à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾à¢ŒÒÊÙμÅÒ´
‹
เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การขยายตลาดไปสูประเทศ
เพื่อนบานและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนตน
3. ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐàºÕÂºà¾×èÍàÍ×éÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
ºØ¤ÅÒ¡ÃÇÔ¨ÑÂÃÐËÇ‹Ò§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ โดยบุคลากรวิจัยใน
หนวยงานภาครัฐสามารถทํางานในภาคเอกชนเปนระยะเวลา
หนึ่ง (0.5-2 ป)
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3 »ÃÐªÒ¤ÁÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ
ประเทศไทย มี ความ สามารถ ใน การ วิจัย และ พัฒนา องค ความรู ดาน เทคโนโลยี ชีวภาพ
ในระดับคอนขางดี แตมีขอจํากัดในการวิจัยเชิงลึกและเชิงบูรณาการแบบสหสาขา รวมทั้ง
โครงสรางพืน้ ฐานสนับสนุนการวิจยั ยังไมเขมแข็งพอ ทัง้ ดานหองปฏิบตั การ
ิ เครือ่ งมือ บุคลากรวิจยั
แหลงทุนวิจัย และระบบวิจัยที่เชื่อมตอองคความรูใหเกิดการใชประโยชนในเชิงพาณิชย

ÁÒμÃ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾¢Í§»ÃÐªÒ¤ÁÇÔ¨ÑÂ
áÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ
1. เรงรัดใหเกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.2
ของ GDP ภายใน 10 ป โดยงบประมาณในภาครัฐบางสวนมาจากการจัดสรรผานหนวยงาน
สนับสนุนการวิจัยของประเทศ ผานการพิจารณารวมกันของที่ประชุมรวม สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือที่เรียกวา ‘6 ส 1 ว’
2. แสวงหา และ ใช ประโยชน จาก นวัตกรรม ทั่ว โลก ดวย การ สราง พันธมิตร วิจัย กับ
สถาบันวิจยั ในตางประเทศ เพือ่ สรางความสามารถในสาขาทีประเทศ
่
ขาดความเชีย่ วชาญ แตมี
ความจําเปนสูง ซือ้ เทคโนโลยี/สิทธิบตั รจากตางประเทศ หรือการซือ้ หุน /กิจการในตางประเทศ
เพื่อการเขาถึงความรูและเทคโนโลยีขั้นสูงไดในระยะเวลาอันสั้นและเปนชองทางการตลาด
ในอนาคต รวมทั้งใชประโยชนจากความตกลงระหวางประเทศ
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3. เรงรัด พัฒนา/สราง เทคโนโลยี หลัก ที่ จําเปน ใน แตละ สาขา ยุทธศาสตร
รวมทั้งมีการจัดการเพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีเหลานี้ใหมีการใชประโยชนกวางขึ้น
4. การ บริ ห าร จั ด การ งาน วิ จั ย ใน รู ป แบบ สห วิ ท ยาการ โดย การ เชื่ อ ม โยง
ระหวาง การ วิจัย พื้น ฐาน และ การ วิจัย ประยุกต และ การ เชื่อม โยง ความ รู ที่ เปน

วงโซคณ
ุ คา
สหสาขา รวมทัง้ จัดใหมีผูจั ดการงานวิจยั มืออาชีพเชือ่ มโยงความรูตลอดห
(Value Chain)
5. จัดสรางสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรพืน้ ฐานดานชีวภาพ สถาบันเพือ่ ความเปน
เลิศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรขั้นสูง ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อเรงใหเกิด
การสรางองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งเปนการบม
เพาะบุคลากรวิจยั /ตลาดแรงงานดานวิจยั ของประเทศ เชน ศูนยวจิ ยั ดานนวัตกรรม
อาหาร/อาหารเสริม ศูนยวิจัยดานสาหรายเพื่อการผลิตพลังงาน เปนตน
6. จัดตัง้ /พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเพือ่ การวิจยั และพัฒนาตอยอด เชน โรงงาน
ตนแบบสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการหมักในระดับอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐาน
GMP ศูนยสัตวทดลองที่ไดมาตรฐาน GLP เปนตน
7. สรางบุคลากรวิจยั เพิม่ เติม โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยใชแนวคิดสหกิจ
ศึกษา สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชัน้ สูง (THAIST) และโครงการปริญญาเอ
กกาญจนาภิเษก (คปก.) รวมถึงการพัฒนาเสนทางอาชีพของนักวิจัย
8. ปรับปรุงระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เพื่อเปด
ตลาดแรงงานในภาครัฐ และสงเสริมใหมีการประยุกตใชวิทยาการดานเทคโนโลยี
ชีวภาพรวมกับวิทยาการที่มีอยูเดิมในการเรงรัดพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหมให
เกิดขึ้น รวมทั้งเปนการสั่งสมองคความรูและบุคลากรวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพใน
หนวยงานของภาครัฐ
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Core Technology
Â«¥Ã§²¯´´¥
OMarker Assisted

Breeding
OHigh-throughput
Screening
OGenetic Engineering

´¥Ã ¤qÃ§²¬º¢´
OLab-on-a-Chip
OHigh-throughput

Screening
OChemical Biology

§³´·©¢´
OScreening and

Strain Improvement

¯º¬´¥¥£·©¢´ 
OBiological Catalyst

ÂÄÄ§¤·§³·Êº¬´´Ån¥m©£³
Microbial and Single Cell Technology
OEnzyme Technology
Synthetic Biology
ODNA Recombinant Technology
OFermentation and Downstream Processing (Bioengineering)
O

O

O

O

Genomic / Post Genomics
Systems Biology

เทคโนโลยีหลักที่จําเปนตอการพัฒนาในแตละสาขายุทธศาสตร
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เกษตรกรใชสาร
ชีวภัณฑเพิ่มขึ้น

1

มี One-stop Service
ดานบริการงานวิจัย

5%
ประกาศใช
พ.ร.บ.ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

มีการจัดตั้ง Biotech Fund
มูลคา
ลานบาท

1,000

2555
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
- กระทรวงการคลัง
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพไทย

หนวยงาน
ผูร บั ผิดชอบ
ของเปาหมาย
รายทางหลัก
(Key signpost)

ของแผน อบต.
มีเรื่องเทคโนโลยี
ชีวภาพ

Matching Fund
รัฐรวมกับเอกชน
ในโครงการขนาดใหญ

มีธุรกิจดาน
สิ่งแวดลอมที่ใชเทคโนโลยี
ชีวภาพขั้นสูง

มีหลักสูตร
สหสาขาวิชาดาน
Bio-engineering

มีสถาบันการศึกษา
นานาชาติระดับสูง
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรและอาหาร

ขอมูลวิทยาศาสตรยืนยัน
ผลผลิตภัณฑอาหารเสริม

มีศูนยสัตวทดลอง
ที่ไดมาตรฐาน GLP

2556
- อุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค
- มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย
- ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ
- มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการ
สอนดานเทคโนโลยีชีวภาพ
- สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
- สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ประเทศไทย
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
- ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ

มีพันธุพืชที่ใหผลผลิตสูง
มีคุณสมบัติที่ดี

2557
-6ส1ว
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพไทย
- มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ
- สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
- สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ประเทศไทย
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ
- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
- ภาคเอกชน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
พื้นฐานดานชีวภาพ

2558

เทาตัว

30%

ของขยะ/ของเสียชุมชน
ถูกนํามาใชผลิตกาซชีวภาพ

ไทยผลิตวัคซีนพื้นฐานดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม
สัดสวนการลงทุนเทคโนโลยี
ชีวภาพ รัฐ : เอกชน

70:30

2559

- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพไทย
- ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ
- มหาวิทยาลัย
- ภาคเอกชน

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
- อุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค
- มหาวิทยาลัย

- สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
- มหาวิทยาลัย
- สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ

- กระทรวงพลังงาน
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
- อุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค
- มหาวิทยาลัย

- อุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค
- สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
- มหาวิทยาลัย

- สํานักงานคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- มหาวิทยาลัย
- ภาคเอกชน
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- กระทรวงการคลัง
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย
- ภาคเอกชน

รายไดของชุมชน
เพิ่มขึ้นอยางนอย

10%

จํานวนบริษัทที่มีหอง
ปฏิบัติการเทคโนโลยี
ชีวภาพเพิ่มขึ้นเทาตัว

50%

สินคาอาหารสงออก
เปนสินคามูลคาสูง

โรงงานตนแบบ
พลังงานจากสาหราย

ไทยเปนศูนยกลางการ
ผลิตพลาสติกชีวภาพ
ของอาเซียน

- อุทยานวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยและในภูมิภาค
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย
- อุทยานวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยและในภูมิภาค
- มหาวิทยาลัย
- ภาคเอกชน
- กระทรวงพลังงาน
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
-6ส1ว
- สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
- เครือขายวิจัยพลังงานจากสาหราย
ขนาดเล็กแหงประเทศไทย
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ของอุตสาหกรรมที่ใช
กระบวนการทางเคมี
เปลี่ยนมาใชวิธีการชีวภาพ

ของเอทานอลที่ผลิต
จากวัสดุเซลลูโลสิก

ผลิตภัณฑอาหารเสริม
ไทยเปนที่ยอมรับ
ในตลาดโลก

2560

20%
50%

2561
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- มหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัย
- สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
- สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ
- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
- สถาบันพลาสติก
- มหาวิทยาลัย
- ภาคเอกชน

VC ตางประเทศลงทุน
ธุรกิจชีวภาพไทย
อุทยานเทคโนโลยี
ชีวภาพภูมิภาค

4 แหง

2562
- กระทรวงพลังงาน
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย
- ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
- มหาวิทยาลัย
- กระทรวงการคลัง
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน
- ภาคเอกชน
- อุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาค
- มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
- สมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจและ
อุทยานวิทยาศาสตรไทย

ยกระดับรายไดโดย
พัฒนาเพิ่มคาสินคา
ชุมชน / ลดตนทุน

20%
10%

ของไบโอดีเซล
ผลิตจากสาหราย

2563
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- กระทรวงสาธารณสุข
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน
- สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
- เครือขายวิจัยพลังงานจาก
สาหรายขนาดเล็กแหงประเทศไทย
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ไทยเปนผูสงออกสินคา
เกษตรและอาหารอันดับ
1 ใน 10 ของโลก โดย
เปนสินคามูลคาสูง

60%

สัดสวนการลงทุนเทคโนโลยี
ชีวภาพ รัฐ : เอกชน

50 : 50

2564
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงศึกษาธิการ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย
- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- มหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัย
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
- มูลนิธิ/เครือขายเกษตรกร
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มาตรการ ที่ สนับสนุน ผู มี บทบาท ทั้ง 4 กลุม ใน การ
พพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ไดแก
จัดตั้งกองทุนรวมวิจัย (Matching Fund) ระหวางภาค
รัฐและเอกชนสําหรับการผลิตในระดับโรงงานสาธิต
มาตรการสิทธิประโยชนดานภาษี โดยลดหยอนคาใช
จายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอัตรา 300
เปอรเซ็นตของคาใชจายในแตละป

•
•
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§º»ÃÐÁÒ³/ºØ¤ÅÒ¡ÃÇÔ¨ÑÂà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ประเทศไทยตองลงทุนวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นเปน 26,000 ลาน
บาทในปที่ 5 และ 67,000 ลานบาทในปที่ 10 ทั้งนี้ ภาคเอกชนจะมีสัดสวนในคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีชีวภาพตอคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพทั้งหมดของประเทศ เพิ่มเปนรอยละ 30
และ 50 ในปที่ 5 และปที่ 10 ตามลําดับ

ºØ¤ÅÒ¡ÃÇÔ¨ÑÂ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติประเมินวา มีความจําเปนที่
ประเทศไทยตองผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 4,000 คน ในป 2559
ขณะทีเป
่ าหมายของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพฯ กําหนดใหบุคลากรวิจยั ดานเทคโนโลยีชีวภาพคิดเปน
รอยละ 20 ของบุคลากรวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดังนัน้ จึงอนุมานไดวาในป 2559 ประเทศไทยตองผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพไมนอย
กวา 800 คน ประกอบดวยกําลังคนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตรและอาหารจํานวน 270 คน สาขาสุขภาพ
และการแพทยจํานวน 200 คน สาขาพลังงานชีวภาพจํานวน 150 คน และสาขาอุตสาหกรรมชีวภาพจํานวน 180 คน
อนึ่ง มีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปริญญาตรีและโทให
ทันตอความกาวหนาของวิทยาการ และเนนหลักสูตรทีเป
่ นสหวิทยาการเพิม่ ขึน้ เชน Bioinformatics, Bioengineering,
Biophysics, Biomaterial, Systems Biology, Computational Biology, Bioelectronics เปนตน
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¼Å¡ÃÐ·º·Õ¤Ò´
่ Ç‹Ò¨Ðà¡Ô´¢Ö¹
้ ¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¡ÃÍº¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (¾.È. 2555-2564)

¼Å¡ÃÐ·º

5 »‚

10 »‚

ขีดความสามารถ
• มูลคาของผลผลิตสินคาเกษตรและอาหาร • ประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตร
ในการแขงขัน
เพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
และอาหาร 1 ใน 10 อันดับแรกของ
และการพัฒนานวัตกรรมใหม
โลก อันเปนผลจากการเพิ่มสัดสวน
• ดานเศรษฐกิจ
ไมนอยกวา 30,000 ลานบาท/ป
การสงออกสินคาเกษตรและอาหารที่มี
• ดานวิทยาศาสตร
คุณคา/มูลคาเพิ่ม
และเทคโนโลยี
• สัดสวนการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
ตอภาครัฐ ดานเทคโนโลยีชีวภาพของ
• สัดสวนการวิจยั และพัฒนาภาคเอกชน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 30 ตอ 70
ตอภาครัฐ ดานเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 50 ตอ 50
• เอกชนขยายการลงทุนสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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ยกระดับคุณภาพชีวติ • คาใชจายดานสุขภาพของคนไทยลดลง
อยางนอยรอยละ 10
• คนไทยทุกครัวเรือนเขาถึงอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัย

• คนไทยเขาถึงบริการดานการแพทย
และสุขภาพไดทั่วถึง

ยกระดับรายได

• เกษตรกรไมนอยกวา 1 ลานครัวเรือน
มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 20

• เกษตรกรไมนอยกวา 0.5 ลานครัวเรือน
มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 10

¼Å¡ÃÐ·º

5 »‚

10 »‚

ความมั่นคงของ
ประเทศ

• ประเทศไทยผลิตวัคซีนพื้นฐานไดเพิ่มขึ้น • ผลิตพลังงานชีวภาพจากเซลลูโลสิก
เชน ไขสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบี
และสาหรายไมนอยกวารอยละ 10
เปนตน
ของพลังงานชีวภาพ หรือคิดเปนมูลคา
11,500 ลานบาท/ป
• มีวัตถุดิบเพื่อปอนอุตสาหกรรมการผลิต
พลังงานชีวภาพเอทานอล 9 ลานลิตร/ • รอยละ 50 ของผลิตภัณฑเคมีชีวภาพ
วัน และไบโอดีเซล 4.5 ลานลิตร/วัน
ผลิตไดในประเทศไทย
• สรางความมั่นคงดานอาหารในระดับ
ชุมชน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

• รอยละ 10 ของพื้นที่เสื่อมโทรม ไดรับ • รอยละ 30 ของพื้นที่เสื่อมโทรม
การฟนฟู
ไดรับการฟนฟู พัฒนาสูสังคม/
• รอยละ 30 ของของเสียในชุมชนถูกนํามา เศรษฐกิจคารบอนต่ํา
ใชประโยชนครบวงจร
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¡Åä¡¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹áÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÃÍº
¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (¾.È.2555-2564)
เพื่ อ ให เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นกรอบนโยบายการพั ฒ นาเทคโนโลยี ชี ว ภาพของ
ประเทศไทย (พ.ศ.2555-2564) อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
สวทน. จะบู ร ณาการในการดํ า เนิ น งานทั้ ง การเชื่ อ มโยงกั บ เทคโนโลยี ส าขาอื่ น ๆ
ในลักษณะเปนสหวิทยาการเพื่อใชจุดเดนของแตละสาขาเทคโนโลยี และการทํางาน
รวมกับผูท มี่ บี ทบาทสําคัญเพือ่ ผลักดันใหงานวิจยั และพัฒนาไปสูก ารใชประโยชนจริงทัง้
ในดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ สวทน. ใหความสําคัญกับการผลักดันเปนราย
ประเด็น (issue based) โดยจัดใหมีการจัดทําแผนที่นําทางที่ระบุมาตรการ แนวทาง
การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบหลักในแตละมาตรการซึ่งจะสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว และจะมีการนําเสนอขอเสนอดังกลาวตอไปยังคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) เพือ่ การขับเคลือ่ นสูก ารปฏิบตั ิ
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คณะกรรมการกํากับการจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นายยงยุทธ ยุทธวงศ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ หรือผูแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผูแทน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือผูแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูแทน
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผูแทน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือผูแทน
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ หรือผูแทน
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ หรือผูแทน
นายกานต ตระกูลฮุน
นายพรศิลป พัชรินทรตนะกุล
นายพิสุทธิ์ เลิศวิไล
นางสาวมรกต ตันติเจริญ
นายมีชัย วีระไวทยะ
นายศักรินทร ภูมิรัตน
นายสงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์
นายอมเรศ ภูมิรัตน
นายอาชว เตาลานนท
ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
ผูอํานวยการฝายวิจัยและการจัดการนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (นายนเรศ ดํารงชัย)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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นายอมเรศ ภูมิรัตน
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน
นายพีรเดช ทองอําไพ
นายสิทธิวัฒน เลิศศิริ
นายศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
นางสาวกัญญวิมว กีรติกร
นางลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
นางอุทัยวรรณ กรุดลอยมา
นายนเรศ ดํารงชัย

ประธานคณะทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางานและเลขานุการรวม
ผูทํางานและเลขานุการรวม

ผูเชี่ยวชาญในการจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564)

ประเด็น ‘แนวทางการเตรียมความพรอมและมาตรการสนับสนุนการผลิตโบโอดีเซลจากสาหราย’
1. ดร.อาภารัตน มหาขันธ
2. ดร.สรวิศ เผาทองศุข
3. รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต
4. รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต
5. ดร.เมธา มีแตม
6. ดร.กันย กังวานสายชล

7. ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง
8. รศ.ดร.บุษยา บุนนาค
9.
10.
11.
12.

นสพ.รุจเวทย ทหารแกลว
ดร.ชญาน จันทวสุ
ดร.วิไลพร เจตนจันทร
ดร.เอนก ศิลปพันธุ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียม
และเชื้อเพลิงทางเลือก
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เครือเบทาโกร
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
เครือซีเมนตไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ
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ประเด็น ‘มาตรการกระตุน การลงทุนวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของภาคเอกชน’
1.
2.
3.
4.

นายคมกฤช สัจจาอนันตกุล
นางสาววิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
นายวิฑูรย วงศหาญกุล
ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ

5. ดร.พสุ พานิชศุภผล
6. ดร.ธนพล วีราสา

บริษัท I-Med Laboratories จํากัด
บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด
บริษัท BioNet-Asia จํากัด
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเด็น ‘มาตรการ/กลไกสงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพสูชุ มชนอยางยัง่ ยืน’
1. นายสุเมธ ทานเจริญ
2. นางเบญจมาภรณ จันทรพัฒน
3.
4.
5.
6.
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นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
นายนันท ภักดี
ผศ.ชาญชัย ลิมปยากร
นางรังสิมา ตัณฑเลขา

ศูนยวิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม
สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจธ.
สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและบริการ
สุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ผูประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur)
อาศรมพลังงาน
โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

ประเด็น ‘ศักยภาพและความพรอมของเทคโนโลยีดานอาหารเสริมสุขภาพ’
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก
ภก.ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล
ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง
ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ

5. รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส
6. ผศ. ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ
7. ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
8. ภญ.ศุภกัญญา ตันตระบัณฑิตย
9. ผศ.ดร.จินตนาภรณ วัฒนธร
10. รศ.พรอมจิต ศรลัมพ
11. ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช

12. ดร.พสุ พานิชศุภผล
13. นายชาญวิทย รัตนราศรี

นักวิชาการอิสระ
บมจ. มัลติแบกซ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตรคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนยพัฒนายาไทยและสมุนไพร
กรมพัฒนาแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
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ฝายเลขานุการของคณะทํางานจัดทํากรอบนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564)

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางอุทัยวรรณ กรุดลอยมา
นางนตพร จันทรวราสุทธิ์
นางสาววัชริน มีรอด
นางสุริสา ทิพยผอง
นางสาวยุวนันท สันติทวีฤกษ
นายกฤษดา บํารุงวงศ
นางสาวกุลวรางค สุวรรณศรี

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
1.
2.
3.
4.

80

นายนเรศ ดํารงชัย
นายสุชาต อุดมโสภกิจ
นางสาวโสภิดา ทองโสภิต
นางสาวศิริจรรยา ออกรัมย
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