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(ราง) กรอบนโยบาย
เทคโนโลยชีีวภาพของประเทศไทย

 โดย  เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

10 กันยายน 2546  

เสนอ
 นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร
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สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐

(๕๐-๕๔)

กรอบนโยบาย(แผนที่นําทาง)
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
๒๕๔๗-๒๕๕๔
Thailand Biotechnology Policy
(Road Map)2004-2011

แผนกลยทุธดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
(๒๕๔๕-๒๕๔๙)



ลําดับเหตุการณสําคัญของกระบวนการจัดทํา
กรอบนโยบาย(แผนที่นําทาง)เทคโนโลยีชีวภาพประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๔)

คณะรัฐมนตรี
มีมตเิมื่อ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๖

 

แตงตั้ง “คณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ”

•นายกรัฐมนตรีเปนประธาน

•ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวทิยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
เปนเลขานุการ

พ.ค.-
ม.ิย. ๔๖ รวมจัดทําภาพฉายอนาคต

ก.ค. ๔๖   จดัประชาศึกษาในวงกวาง

ก.ย. ๔๖   กรอบนโยบาย(แผนทีน่ําทาง)

เม.ย ๔๖ คณะผูเชีย่วชาญศึกษา
สถานภาพและมองอนาคต

ลําดับขั้นตอนการทํางาน
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 วาระแหงชาติหลักที่เปนนโยบายรัฐบาล ไดแก

1. ความสามารถใน
การแขงขันอยางยั่งยืน

2. สภาวะสขุภาพ
ดีถวนหนา

 3. การกระจายราย
ไดอยางทั่วถึง

 4. ระบบเศรษฐกิจ
พอเพยีง
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R&D, Technology Acquisition, Knowledge Stock, Technology Transfer, …

GENOMICS BIOINFORMATICSDNA CHIP

HI-THROUGHPUT SCREENING
PROTEOMICS 

           MOLECULAR BREEDING BIOREMEDIATION

NANOBIOTECHNOLOGY

METABOLIC ENGINEERING

GENETIC ENGINEERING

Economy... ...Society
5. พัฒนาวิถี
ชวีิตชมุชน
เพิ่มรายไดและ
คุณภาพชีวติให
แกทองถิ่น
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4. สิ่งแวดลอม/
พลงังานสะอาด
รักษาสิ่งแวดลอม
และผลิต
พลังงานสะอาด

3. ศูนยสขุภาพ

สังคมไทยมีฐาน
สุขภาพเขมแข็ง
และเปนศูนยกลาง
ธุรกิจสุขภาพแนว
ใหม

2. ครัวของโลก

สงออกอาหารเพื่อ
เตรียมตัวเปนครัว
ที่สําคัญ ของโลก

1. ธุรกิจใหม
มีการลงทุน R&D
เทคโนโลยชีีว
ภาพไมนอยกวา
5,000 ลานบาท/
ป และเกิดบริษทั
ใหมไมนอยกวา
100 บริษทั
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INFRASTRUCTURE ETHICAL, LEGAL, SOCIAL 
IMPLICATIONS (ELSI)มีสภาวะที่ดึงดูด

การลงทุนและ
ดึงดูดการทํา
วจิัย เชน
BioPark

6. กําลงัคนทีม่ีคุณภาพ
มีการรวมกลุมนักวิจัย
อาชีพดานเทคโนโลยีชีว
ภาพไม ต่ํากวา  5,000
คน  เพื่อมุง เนนวิจัยใน
คลัสเตอรที่สําคัญ

•บริหารทรัพยสินทาง
ปญญา
•การเขาถึงและใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพ

•ชีวจริยธรรม
•ความเขาใจ
สาธารณะ
•ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
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2. ครัวของโลก

ป 2554 การสง
ออกสนิคา
อาหารมีมลูคา
1.7 ลานลาน
บาท

เกิดการจางงาน
เพิ่มขึ้น
130,000 คน
และรักษาระดบั
การจางงาน
600,000 คน

3. ศูนยสุขภาพ

มรีายไดเพิ่มขึ้น
5,000 ลานบาท/ป
จากทองเที่ยวเชงิ
สขุภาพ

ป 2554 ลดการนําเขา
ผลติภัณฑสขุภาพ
15,500  ลานบาท

ลดความสญุเสยีทาง
เศรษฐกิจจากโรค
สาํคัญ 32,000 ล าน
บาท/ ป�

4. พลังงาน
สะอาด

ลดการนําเขา
น้ํามนัเตา
1,900 ลานบาท

ประหยดัคาใช
จายดานน้ําใน
โรงงาน 1,700
ลานบาท

1. ธุรกิจใหม

เกิดการจางงาน
เพิ่มขึ้น 45,000
คน โดยสวนมาก
เปนแรงงานดาน
เทคโนโลยี

กลุมบริษัท
เทคโนโลยชีวี
ภาพใหมมรีายได
ประมาณ 30,000
ลานบาท

มกีารลงทนุวิจยั
และพัฒนาดาน
เทคโนโลยชีวี
ภาพ 5,000 ลาน
บาท

เกิดบริษัท
เทคโนโลยชีวี
ภาพใหมอยาง
นอย 100 บริษัท

5. พัฒนาวถิี
ชีวติชุมชน

ลดการนําเขาปุยและ
ยากําจดัศตัรูพืช
6,000 ลานบาท/ป

ชมุชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
5,000 ลานบาท/ป

สนิคา OTOP มขีอ
มลูดานวิทยาศาสตร
สนับสนุนดาน
คณุภาพและความ
ปลอดภัยครบ 7,753
ผลติภัณฑ

6. กําลังคนที่มี
คุณภาพ

มกีารรวมกลุม
นักวจิัยอาชพีดาน
เทคโนโลยชีวีภาพ
ไมต่าํกวา 5,000 คน
เพื่อมุงเนนวจิัยใน
clusterที่สําคญั

ดัชนีชี้วดัความสําเร็จ
มบีริษํทเทคโนโลยชีวีภาพใหมเกิดขึ้นไมนอยกวา 100 บริษัท มกีารจางงานในสาขาที่เกี่ยวของ 170,000 คน
รายไดจากการทองเที่ยวเชงิสุขภาพ 5,000 ลานบาทตอป ลดการนําเขาผลิตภัณฑสขุภาพ 15,500 ลานบาท
ลดการนําเขาปุยเคมีและยากําจดัศตัรูพืช 6,000 ลานบาทตอป มนีักวจิัยมอือาชีพเพิ่มทขึ้นอยางนอย 5,000 คน
สนิคา OTOP มขีอมูลดานวทิยาศาสตรสนับสนุนดานคณุภาพและความปลอดภัยครบ 7,753 ผลติภัณฑ
จํานวนโรงงานทีล่งทุนบําบัดของเสียและผลิตพลังงานทดแทน 10 % ของโรงงานทัง้หมด
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บทบาทของผูรบัทนุรฐับาล
• ชวยกันดําเนนิไปสูเปาหมายทั้งหกขอ
• เปาหมายดานกําลังคนสําคัญ และตองทําทันที
• พยายามชวยสรางกําลงัคน พรอมกับมุงสูเปาหมายอื่น
ดวยพรอมกัน

• พยายามทํางานเปนเครอืขาย
• มจีุดเนนของตน ไมมุงเปาหมายมาก หรือที่หางจาก
ความชํานาญจนเกินความเหมาะสม



ลักษณะของนักวิจยัที่ดี
• ไฝ เรียนรูดวยตนเอง

– ลกึ ในวิชาของตน
– กวาง ในเรื่องรอบตัว และที่เกี่ยวของกับวิชาของตน

• มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
• มีความเปนมืออาชีพ
• พยายามไปใหถึงสิ่งทีด่ีทีสุ่ด แตไมเอาหัวชนกําแพง
• ไมยอทอเมื่อผิดหวัง  ตรงกนัขาม กลบัยิ่งมุมานะมากขึ้น
• เปนผูมีวัฒนธรรมและจริยธรรม
• สําหรบัการวิจัยเทคโนโลยี ตองคํานึงถึงผูใชเปนหลัก



โครวสรางพืน้ฐานที่จําเปน
• นโยบายและระบบงาน

– หนวยงาน (ระดับบนจนถึงระดับภาควิชา สวนงานเฉพาะ) ตองมีนโยบายสนบัสนนุ
การวิจัยและนักวิจยั

– มีระบบงานทีด่ี รวทถึงระบบการเงนิ การพัสดุ การดูแลเครื่องมือ ระบบบคุลากร รวม
ถึงการพจิารณาความดีความชอบ ฯลฯ

– นกัวจิัยเองตองรวมสรางและดูแลระบบ อยาถือวาไมใชหนาที่
• หองปฏิบตัิการ เครื่องมือ วัสดุ

– การตั้งหองปฏิบตัิการใหม การซือ้เครื่องมือใหม งายกวาการดูแลใหใชไดดีตลอดไป
– ระบบการสัง่ซือ้ ซอมบํารุง ฯลฯ ทัง้ทีโ่ปรงใสและคลองตัวเปนหัวใจ

• ระบบหองสมุด ขอมูล
– กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสูระบบดิจติัล
– เปนโอกาสทีห่นวยวิจยัทกุระดับและทุกทองถิ่น จะไดขอมูลโดยไมตองสรางหองสมุด

ใหญโต  แตตองการงบประมาณในการจดัหาขอมูล
– ขอมูลระดับโลกจดัหางายกวาระดับทองถิ่น



เงิน และคน
• เงิน

– แหลงทุนสนับสนนุการวจิัย มทีั้งภายในและภายนอกประเทศ
– ตองสามารถสรางความมั่นใจใหกับแหลงสนบัสนุนวา จะทําได/ทําไดดี/

ทําไดดีที่สุด
– ขอการสนับสนุนใหสมน้ําสมเนื้อกับงานที่จะทํา  อยาโลภ

• คน
– เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
– ตนใหเวลาไดเทาไร  ถามหีลายโครงการแบงเวลาอยางไร
– ความสัมพันธกับเพือ่นรวมงาน กับหัวหนา ลูกทีม นักศกึษา
– อยาลืมพลงัความรัก และการปรองดองเพื่อทํางานไดเปนทีม



เริ่มตนอยางไร?
• Walk B4 U run
• ทํางานระดับเลก็หรือระดับตนแบบกอน หากผิดทางหรือตองการปรับ จะกลบั

ตัวหรือปรับเปลยนไดงาย
• หาความรูความชํานาญจากผูชํานาญในวงการ  อาจสมคัรเปนลูกทีม
• ตั้งคําถามที่ดี  ตั้งสมมติฐานที่ดี  หาขอมลูดานสถานภาพอยางถี่ถวน
• อยาปกใจเชื่อแนวคดิ สมมติฐานและขอมูลเดิมนัก เตรียมพรอมสําหรับสิ่งที่

ไมคาดหวัง
• อจัฉริยภาพประกอบดวยแรงดลใจ 1%  และหยาดเหงื่อ 99% (เอดิสัน)
• สรางแนวทางเฉพาะของตน  ไมมากหรือกวางเกินไป และไมแคบเกินไป



รวมสรางทมีอยางไร?  เปนผูรวม/ผูนําทมีอยางไร?

• ใหเวลา และความตั้งใจกับงาน และการจัดการ
จัดโครงสรางกลุมอยางหลวมๆ ระบบcellular network ไมใช hierarchy
จัดกิจกรรมกลุมเพื่อเชื่อมโยงแนวคดิและประสานการวจิัย เชน journal
club,   research progress seminars
ใหเกียรติผูรวมงานทุกระดับ

– ใหเครดิตผูรวมงาน โดยถอืวาเปนสวนสําคญัของทีมงาน และขอบคณุใน
ทุกโอกาส

จากการเปนชื่อกลางๆ ในสิ่งตีพมิพ  มาเปนชื่อหนา แลวกลายเปนชื่อทาย



เสนทางพัฒนาของนักวิจัย

นักวิจัยอาวุโส

หัวหนาทีมวิจัยขนาดใหญขึ้น
ผูรวมทีม

ผูรวมทีม
หัวหนาทุนวิจัยขนาดเลก็

ทุนวิจัยหลงัปรญิญาเอก
(สกว. สกอ.ศช.)

หนวยงาน.

ระบบการสนับสนนุ
การวิจัยของประเทศ

ประเทศ
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