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องคประกอบหน่ึงที่จะทําใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดับรายไดปานกลาง คือการกําหนด 

อุตสาหกรรมเปาหมายและสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม โดยใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศที่พัฒนาแลว ในปจจุบันรัฐบาลไทยมีโนบายสงเสริม 
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร 10 ดาน ซึ่งหน่ึงในน้ันคืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ประเทศไทยมี
ความได เปรียบดานแหลงทรัพยากรชีวภาพ จึงควรนําความไดเปรียบน้ีมาใชประโยชนผาน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

สหราชอาณาจักรแมจะมีทรัพยากรชีวภาพนอยมากเมื่อเทียบกับไทย แตก็ติดอันดับโลก
ดานเทคโนโลยีชีวภาพหลายดาน เชน มียาที่ขายดีที่สุดในโลก และมีบริษัทรวมทุน (Venture 
capital) ดานเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญเปนอันดับหน่ึงในยุโรป จากการจัดอันดับในป ค.ศ. 2015 
นอกจากน้ี ยังมมีหาวิทยาลัยอันดับ 1, 2 และ 6 ของโลก ดานชีววิทยาศาสตร (Life Science) จาก
การจัดอันดับในป ค.ศ. 2015–2016 ของ Times Higher Education ดังน้ันไทยอาจจะปรับใชวิธีการ
สงเสริมนวัตกรรมของ สหราชอาณาจักรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 

ในป ค.ศ. 2014 ไทยและสหราชอาณาจักรไดพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ผานกองทุน Newton Fund และในการประชุมกับตัวแทนของ 
สหราชอาณาจักร ในป ค.ศ. 2016 น้ี ประเทศไทยจะนําเสนอแนวทางความรวมมือในสาขาใหมๆ ที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนา วทน. และเศรษฐกิจของไทย เชน ดานเกษตร อาหาร การแพทย และ
สุขภาพ 

การที่จะนําวิธีการสงเสริมนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรมาปรับใชกับไทย รวมทั้งหา
แนวทางความรวมมือระหวางทั้งสองประเทศน้ัน จําเปนตองทราบถึงนวัตกรรมที่แตละประเทศให
ความสําคัญ และวิธีการสงเสริมนวัตกรรมที่แตละประเทศดําเนินการอยู ซึ่งถือเปนสภาพแวดลอมเชิง
ปฏิบัติการที่จําเปนในการวางแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ  

ดังน้ันการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ (ก) เพื่อวิเคราะหความเหมือนและความ
แตกตางทีส่ําคัญของการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในไทย
และสหราชอาณาจักร และ (ข) เสนอแนะในเชิงนโยบายที่จะนําแนวทางการสงเสริมของสหราช-
อาณาจักรมาปรับใชกับประเทศไทย ตลอดจนหาแนวทางความรวมมือระหวางทั้งสองประเทศ โดย
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่นาเช่ือถือ สําหรับการวิเคราะหขอมูลน้ัน งานศึกษาน้ีใชหลักการจัดกลุม
และเปรียบเทียบขอมูล  

ผลการศึกษาพบวานโยบายการสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพของไทยและสหราชอาณาจักรที่
เหมือนกัน 2 ประการ คือ (ก) ใหความสําคัญกับสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ดานเกษตรและอาหาร 
การแพทย พลังงานชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม (ข) ใชระบบลดหยอนภาษีเพื่อ
สรางสภาพแวดลอมของประเทศใหเหมาะสมกับการลงทุน สวนสิ่งที่แตกตางกันระหวางไทยและ 
สหราชอาณาจักรมี 5 ประการ คือ (ก) สหราชอาณาจักรใหความสําคัญกับสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเกิดใหม (Emerging technologies) และการเรงใหเกิดการคืนทุนทางเศรษฐกิจ (Quick 



จ 

wins’ for economic growth) ซึ่งไทยยังไมมี (ข) สหราชอาณาจักรมีหนวยงานที่เปนเจาภาพในการ
สนับสนุนทุน วางแผน และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทําใหงานไมซ้ําซอน และสามารถ
ประเมินผลกระทบของการลงทุน ในการวิจัยและพัฒนาในระดับภาพรวมของประเทศได (ค) สหราช-
อาณาจักร เนนการทํางานแบบมีหุนสวน (Partnership) (ง) สหราชอาณาจักรลงทุนอยางมากใน
โครงสรางพื้นฐาน เชน ศูนยนวัตกรรมระดับโลก ที่กระจายอยูทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อสราง
งานวิจัยที่สงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง ทําธุรกิจจากผลงานวิจัย (จ) มีการสงเสริม
ผูประกอบการดานเทคโนโลยีชีวภาพครอบคลุมหลายสาขา  

การศึกษาน้ี เสนอวิธีการของสหราชอาณาจักร 6 อยาง ที่ไทยอาจนํามาปรับใชคือ (ก) มี
เจาภาพ ในการดําเนินงานและแบงหนาที่การทํางานเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการทํางาน และ
สิ้นเปลืองทรัพยากร (ข) มีแผนงานที่จะไปถึงเปาหมายชัดเจน (ค) มีการประเมินผลกระทบทางสังคม
และเศรษฐกิจที่เกิดจากการลงทุน (ง) ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในทองถ่ิน และโครงสรางพื้นฐานที่
มีมาตรฐานระดับโลก (จ) สงเสริมใหเกิดธุรกิจจากงานวิจัยหลายๆ ทาง (ฉ) มีโครงการความรวมมือ
กับสหราชอาณาจักรดานการวิจัยผานกองทุน Newton Fund หรือผานความรวมมือในรูปแบบอื่นๆ 
ในดานเกษตรและอาหาร สุขภาพ และการแพทย การแปลงงานวิจัยใหเปนธุรกิจ และการวาง
นโยบายและแผนงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

องคประกอบหน่ึงที่จะทําใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดับรายไดปานกลาง (Middle 
Income Trap) คือ การกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย และสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม 
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจากการวิเคราะหโดย World Economic Forum ป ค.ศ. 2015 
พบวา ประเทศไทยยังมีจุดออนในดาน Technology Readiness และนวัตกรรมมาก ทั้งน้ีการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย นวัตกรรม และการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศที่พัฒนาแลว 
จะสามารถดึงเศรษฐกิจไทย ใหพัฒนาแบบกาวกระโดดได (Rosenberg, 2004: 1 และ International 
Monetary Fund, 2001) และสิ่งหน่ึงที่จะชวยใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเหมาะสม คือการมีขอมูลของ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปจจุบัน และขอมูลแนวโนมการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะนําไปสู
การวางตําแหนง (Position) และกําหนดเปาหมาย (Goal) ของไทย รวมทั้งการหาแนวทางความ
รวมมือระหวางประเทศที่เหมาะสม ทั้งในดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการ
สนับสนุนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมไทย และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

ในปจจุบันรัฐบาลมีโนบายสงเสริมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ที่ถือเปนกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth Engine) 10 อุตสาหกรรมไดแก (1) อุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ (4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (6) อุตสาหกรรม
หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม (7) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (8) อุตสาหกรรมการขนสงและการบิน  
(9) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ (10) อุตสาหกรรมดิจิตอล  

สวนในสหราชอาณาจักร อุตสาหกรรมที่จะสงผลตอการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต 
ไดแก (1) อุตสาหกรรมการบิน (2) ยานยนต (3) วิทยาศาสตรชีวภาพ (Life sciences) (4) พลังงาน 
(5) การกอสราง และ (6) การบริการการคาที่ใชความรูแบบเขมขน (Knowledge intensive traded 
services) ซึ่งรวมถึง การบริการวิชาชีพและธุรกิจ เศรษฐกิจฐานขอมูล และการศึกษาระดับสูง 
(Department for Business Innovation & Skills, 2012) จากขอมูลน้ีทําใหทราบวามีหลาย
อุตสาหกรรมที่ไทยและสหราชอาณาจักร มีเปาหมายตรงกัน 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความไดเปรียบทางดานแหลงทรัพยากรชีวภาพ ดังจะเห็นได
จากรายไดของการสงออกพืชผลการเกษตรที่ทํารายไดเปนอันดับตนๆ ใหกับประเทศ The 
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Observatory of Economic Complexity (OEC)1 ไดรายงานวาในป ค.ศ. 2014 ไทยสงออก
ยางพารา 6.48 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปน 2.7% ของมูลคาการสงออกทั้งหมด สงออกยาง
รถยนตและยางแผน 5.01 พันลานดอลลารสหรัฐ (2.08%) สงออกขาว 5.28 พันลานดอลลารสหรัฐ 
(2.2 %) นํ้าตาลดิบ 2.95 พันลาน ดอลลารสหรัฐ (1.2%) ปลาแปรรูป 3.1 พันลานดอลลารสหรัฐ 
(1.3%) แตอยางไรก็ตาม การนําความไดเปรียบจากการมีทรัพยากรชีวภาพมาใชประโยชนน้ัน  
ควรจะตองเรงพัฒนาผานงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ2 ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพ คือ การประยุกตทาง
เทคโนโลยีที่ใช ระบบชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิต หรือสวนใดสวนหน่ึงของสิ่งมีชีวิต มาผลิตหรือดัดแปลง
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการ (United Nation, 1992) เทคโนโลยีชีวภาพมีผลตอความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีทางการแพทย และมีบทบาทที่สําคัญตอการ เปลี่ยนแปลงทางดานอุตสาหกรรม  
จากอุตสาหกรรมเคมี (Chemical–based industry) เปนอุตสาหกรรม ฐานชีวภาพ (Bio–based 
industry) ทําใหเกิดสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ3 
อุตสาหกรรมน้ีเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่รัฐบาลไทยใหความสําคัญ ดังจะเห็นไดจากการมี กรอบ
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย สําหรับป ค.ศ. 2004–20214 ซึ่งมี 4 สาขาที่ 
ตองการสงเสริมคือ เกษตรและอาหาร การแพทยและสุขภาพ พลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
นอกจากน้ียังมีการสรางเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
จ.ปทุมธานี ในป ค.ศ. 2016 ซึ่งเปนนโยบายระดับประเทศ ดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประเทศไทยยังต้ังเปาที่จะเปนผูนําดานอาหารและการเกษตร รวมถึงเปนศูนยกลางการ
รักษาพยาบาล (Medical Hub) ของเอเชีย5 สวนสหราชอาณาจักร ในป ค.ศ. 2014 มีการสงออกยา
และเลือด 26.48 พันลานดอลลารสหรัฐ (4.2% ของมูลคาการสงออกทั้งหมด)6 ซึ่งทํามูลคามากกวา
ยางพาราและขาว ของไทยรวมกัน 

                                                
1
 The Observatory of Economic Complexity, Thailand [Online], Available from: 

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tha/ [2016, June 3]. 
2
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, กรอบนโยบายการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2547–2554 [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.nstda.or.th/pub/2004/20040901–biotechnology–policy–plan–2004–2011.pdf [19 
มิถุนายน 2559]. 
3
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, สาระสําคัญของกรอบนโยบาย

การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555–2564) [ออนไลน], แหลงที่มา:  
http://www.sti.or.th/uploads/content_file/Biotech Policy Framework_TH.pdf [8 มิถุนายน 2559]. 
4
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, เรื่องเดียวกัน. 

5
 Thailand Board of Investment, Thailand Biotechnology The Gateway to ASEAN [Online], 

Available from: http://www.boi.go.th/upload/content/40694 JST AW BOI BOOK2014 Biotech 
UpDate_58672.pdf [2016, May 23]. 
6
 The Observatory of Economic Complexity, United Kingdom [Online], Available from: 

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/gbr/ [2016, June 3]. 
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จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา แมวาไทยจะมีการสงออกพืชผลการเกษตรและการแปรรูปมาก 
และตองการเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลของเอเชีย แตมูลคาของอุตสาหกรรมยารักษาโรคไม
ปรากฏในสถิติของ OEC ซึ่งตรงขามกับสหราชอาณาจักรที่แมจะไมมีทรัพยากรชีวภาพมากนัก แตมี 
การสงออกยา เปนมูลคามากกวายางพาราและขาวของไทยรวมกัน ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงเลือกศึกษา
ความแตกตางดานการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมน้ีในประเทศไทยและสหราช-
อาณาจักร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มข้ึน และ
ใหไทยสามารถเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาล (Medical Hub) ของเอเชีย 

ในป ค.ศ. 2014 สหราชอาณาจักรไดพัฒนาความรวมมือกับประเทศไทยผานกองทุน 
Newton Fund (Newton UK–Thailand Research and Innovation Partnership Fund) เพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนไทยผานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม โดยไทยและสหราช-
อาณาจักรรวมลงทุนประเทศละ 2 ลานปอนดตอป และในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน. นับจากน้ีจะใชตัวยอ
น้ีแทนช่ือเต็ม) ไดเปนหน่ึงในตัวแทนประเทศไทยเขารวมหารือเชิงยุทธศาสตร ไทย–สหราชอาณาจักร 
ครั้งที่ 2 (The second Thailand–United Kingdom Strategic Dialogue) รวมกับกระทรวงการ
ตางประเทศ ผลของการหารือ คือ ไทยและสหราชอาณาจักรจะเพิ่มการรวมลงทุนผานกองทุน 
Newton Fund เปนประเทศละ 3 ลานปอนดตอป และสหราชอาณาจักรยินดีที่จะเปนหุนสวนดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน. นับจากน้ีจะใชตัวยอน้ีแทนคําทั้งสามน้ี) ของไทย 
หลังจากน้ันในเดือน มิถุนายน ค.ศ. 2016 กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ สวทน. และ
หนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง หนวยงานที่เปนผูใหทุนวิจัยดาน วทน. 
ของประเทศ ไดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทาง ความรวมมือในสาขาใหมๆ ที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนา วทน. และเศรษฐกิจของประเทศ และจะนําเสนอ สาขางานวิจัยที่ประเทศ
ไทยตองการมีความรวมมือ ในการประชุมกับตัวแทนของสหราชอาณาจักร เพื่อดําเนินการภายใต
กองทุน Newton Fund หรือภายใตกลไกอื่นๆ ที่ เหมาะสมตอไป ดังน้ัน สวทน. ในฐานะหนวยงาน
ดานนโยบาย วทน. ของประเทศ รวมทั้งเปนหน่ึงในผูรวมลงทุนในกองทุน Newton Fund จึงจะหา
แนวทางความรวมมือกับสหราชอาณาจักร เพื่อจะสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ของไทย 
 
1.2  คําถามการศึกษา (Research Question): 

1.2.1 ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ แตกตางกันอยางไร 

1.2.2 ประเทศไทยจะสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวางนโยบายหรือพัฒนาการ
สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพอยางไร 
 
1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.3.1 วิเคราะหความเหมือนและความแตกตางที่สําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึง การสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในไทยและสหราช-
อาณาจักร 
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1.3.2 เสนอแนะนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้งหาแนวทาง
ความรวมมือระหวางประเทศไทยและสหราชอาณาจักรดาน วทน. เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ ของไทย 

1.3.3 นําเสนอนโยบายหรือแนวทางที่ไดในขอ 1.3.2 ใหกับคณะกรรมการฝายไทยที่จะ
เปนตัวแทนการเจรจากับสหราชอาณาจักร ในการดําเนินความรวมมือภายใตกองทุน Newton Fund 
หรือภายใตกลไกอื่นๆ ที่เหมาะสม 
 
1.4  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

รายงานน้ีจะรวบรวมขอมูล การสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพของ 
ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรจากเอกสารที่นาเช่ือถือ เชน รายงานการศึกษาขององคกรระหวาง 
ประเทศ บทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายงานขององคกรของรัฐ เอกชน และ 
สมาคมที่มีบทบาทโดยตรงตออุตสาหกรรม สวนการวิเคราะหขอมูล จะใชหลักการจัดกลุมและ 
เปรียบเทียบขอมูล (เชิงคุณภาพและปริมาณ) โดยจะใชขอมูลที่ใหมที่สุด และมีความเหมาะสมในการ 
เปรียบเทียบ 
 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1  การศึกษาน้ีจะทําใหมีการรวบรวมขอมูลที่สําคัญ ดานการสงเสริมเทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในไทยและสหราชอาณาจักรไวในที่เดียว เพื่อใหสะดวก 
ตอการนําไปใชประโยชนตอไป 

1.5.2  ขอมูลที่รวบรวมไดในขอ 1.5.1 สามารถใชประกอบการเจรจาความรวมมือระหวาง
ประเทศในดาน วทน. ได 

1.5.3  มีแนวทางหรือนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  
1.5.4  มีแนวทางความรวมมือระหวางไทยและสหราชอาณาจักร ในดาน วทน. ที่จะ

สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของไทย 
1.5.5  สามารถจะนําผลการศึกษาไปใชประโยชนไดในกระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวง

การตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 กรอบแนวคิด 

จากการคนพบวานวัตกรรมดานเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Rosenberg, 2004: 1) กรอบแนวคิดน้ีจึงมุงศึกษานวัตกรรมและการสงเสริมนวัตกรรม  
ดังจะเห็นความสําคัญของนวัตกรรมไดในขอ 2.1.1 นอกจากน้ีการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศที่พัฒนาแลว จะสามารถดึงเศรษฐกิจใหพัฒนาแบบกาวกระโดดได ( International 
Monetary Fund, 2001) ซึ่งการวางนโยบายสงเสริมนวัตกรรมและแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ 
จําเปนตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการ7 (Operational environment) (Ramachandran, 
1996: 13) ทั้งของประเทศไทยและของประเทศที่ตองการมีความรวมมือดวย สภาพแวดลอมเชิง
ปฏิบัติการน้ี หมายถึง สภาวการณ หรือสิ่งแวดลอม หรือเหตุการณตางๆ ที่สามารถสงผลตอเน้ือหาใน
นโยบายได ซึ่งจะไดอธิบายตอไปในขอ 2.1.2 

2.1.1  นวัตกรรมดานเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนหลักตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
Rosenberg (2004: 1) ไดรายงานวาการเพิ่มผลผลิต (Output) สูเศรษฐกิจน้ันมี

อยู 2 ปจจัย คือ (1) การเพิ่มปริมาณสิ่งที่ใสเขาสูกระบวนการผลิต (Inputs) หรือ (2) ทําใหเกิดผล
ผลิตเพิ่มข้ึนจากสิ่งที่ใสเขาสูกระบวนการผลิตในปริมาณเทาเดิม นักเศรษฐศาสตรไดศึกษาวาปจจัยใด
ที่สงผลตอเศรษฐกิจมากกวากัน โดยวัดการเติบโตของผลผลิตของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาในชวงป 
ค.ศ. 1870–1950 และวัดการเพิ่มข้ึนของสิ่งที่ใสเขาสูกระบวนการผลิตไดแกเงินทุนและแรงงานใน
ชวงเวลาเดียวกนั ผลการศึกษาพบวา การเพิ่มข้ึนของสิ่งที่ใสเขาสูกระบวนการผลิตสงผลตอการเติบโต
ของผลผลิตในเศรษฐกิจเพียง 15% สวนที่เหลืออีก 85% น้ันเปนสิ่งที่อธิบายไมไดดวยแนวทางการ
วิเคราะหที่ใชอยูในขณะน้ัน แมนักเศรษฐศาสตรจะลองใชวิธีการตางๆ ในการศึกษา เชน ใชชวงเวลาที่
แตกตางและศึกษาเศรษฐกิจเซกเตอร (Sector) อื่นๆ ก็ยังไดผลเชนเดิม ดังน้ันนักเศรษฐศาสตรสวนใหญ
จึงเช่ือวานวัตกรรมทางเทคโนโลยีนาจะเปนแรงผลักดัน ที่สําคัญในการเพิ่มผลผลิตในเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (Rosenberg, 2004: 2) 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสงผลอยางมากตออุตสาหกรรม ดังจะเห็นไดจากกอนที่จะ
มีไฟฟา โรงงานใชพลังงานจากไอนํ้า การจัดวางเครื่องจักรบนพื้นโรงงานน้ันจะตองคํานึงวาจะอยูใน
ระยะที่สามารถรับพลังงานจากเครื่องจักรไอนํ้าหรือไม และมีการสูญเสียพลังงานในระบบการสงถาย
พลังงานของสายพานและรอกมาก แตเมื่อมีไฟฟาใชเครื่องจักรในโรงงานจะมีมอเตอรไฟฟาของตัวเอง 
ทําใหสามารถเคลื่อนยายเครื่องจักรงาย และออกแบบจัดวางเครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                                                
7
 ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพทบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ออนไลน], แหลงที่มา: 

http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php [19 มิถุนายน 2559]. 
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ตามลําดับ (Rosenberg, 2004: 5) นอกจากน้ี คอมพิวเตอรก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก จากเดิมที่เปน
เมนเฟรม ก็ถูกแทนที่ดวยคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computer, PC) ซึ่งสะดวกในการ 
เคลื่อนยาย และมีการประยุกตใชในงานใหมๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการประมวลผลขอมูล นอกจากน้ี  
สิ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงตอเศรษฐกิจ การคา และวิถีชีวิตของคนในปจจุบัน คือ 
อินเทอรเน็ต (Manyika et al., 2011: 1) เพราะทําใหเกิดการปฏิรูปโลกาภิวัฒน (Globalization) 
จากเดิม การเช่ือมโยงคนใชโทรเลข เรือและรถจักรไอนํ้า (Wolf, 2014: 1) กลายมาเปนการเช่ือมโยง
ขอมูล ผูคน เงินทุน สินคา และบริการอยางมากมายและรวดเร็วดวยอินเทอรเน็ต (Dobbs and 
others., 2015: 7) เมืองที่มีการเช่ือมตอและการไหลของขอมูล สินคา และการบริการมากก็จะไดรับ
ประโยชนมาก (Dobbs and others., 2015: 79)  

2.1.2  ความสําคัญของสภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการกับการวางนโยบายการตางประเทศ 
มีผูศึกษาเรื่องแนวทางการตัดสินใจ (Decision–making approach) ของการวาง

นโยบายการตางประเทศมากมาย ซึ่งเปนประโยชนตอทฤษฎีการตางประเทศ (Foreign policy 
theory) (Ramachandran, 1996: 10) หน่ึงในน้ันคือ Michale Brecher ผูเช่ียวชาญที่มีช่ือเสียงดาน
การตางประเทศและความสัมพันธระหวางประเทศ Brecher อธิบายวาสิ่งแวดลอมที่จะสงผลตอการ
ตัดสินใจของผูรางนโยบายมี 2 อยางคือ (1) สภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการ (Operational environment) 
และ (2) สภาพแวดลอมเชิงจิตวิทยา (Psychological environment) (Ramachandran, 1996: 13) 
สภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการประกอบดวยปจจัยและสภาวะตางๆ ที่จะสงผลตอพฤติกรรม เชน 
สภาวะการณของตางประเทศ ศักยภาพของกองทัพทหาร ศักยภาพทางเศรษฐกิจ โครงสรางทาง
การเมือง สวนสภาพแวดลอมเชิงจิตวิทยา คือ การรับรู (Perception) ของผูรางนโยบายตอลักษณะ
ตางๆ ของตางประเทศและประเทศของตน ซึ่งข้ึนอยูกับสิ่งตางๆ ที่ผูรางนโยบายไดพบเจอ แลวสงผล
ตอความเช่ือ ความคิด ความเอนเอียง ความเปนตัวตน และบุคลิกลักษณะของผูรางนโยบาย 
(Twardzisz, 2010: 8) 

สภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการ อาจมีความหมายเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของ
สาขาของการศึกษา เชน ในปฏิบัติการรวม (Joint operation) ทางทหาร สภาพแวดลอมเชิง
ปฏิบัติการ หมายถึง สภาพการณ (Circumstances) เงื่อนไขหรือสภาพที่เปนอยู (Conditions) และ
สิ่งที่จะสงผลกระทบ (Influences) ตอการใชความสามารถที่มีอยู (Employment of capabilities) 
(Department of the Army, USA and others, 2011: XV) และยังหมายรวมถึงพื้นที่และ
องคประกอบทางกายภาพ (Physical areas and factors) ของอากาศ พื้นดิน ทะเล นานฟา 
นอกจากน้ียังรวมถึงสิ่งแวดลอมทางขอมูล (Information environment) เชน พื้นที่ ไซเบอร 
(Cyberspace) และยังอาจหมายถึง ระบบที่เปนมิตร หรือเปนกลาง (Friendly and neutral 
systems) ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะสงผลตอการวางแผนของผูบัญชาการ ในการปฏิบัติการรวมทางทหาร 

การสรางความรูพื้นฐานดานสภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการ เปนการสรางคลังปญญา 
(Intelligence) เพื่อรองรับการวางแผนและการเตรียมการ สภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการของโลกใน 
ทุกวันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงและเช่ือมโยงกันมากข้ึน และมีหลายมิติ ไดแก ภัยคุกคาม การเมือง  
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การรวมมือปฏิบัติการ (Unified action) ปฏิบัติการรบภาคพื้นดิน ขอมูล และเทคโนโลยี ซึ่งปจจัย 
เหลาน้ีสงผลตอการวางแผน การเตรียมการ การตัดสินใจ และการประเมินการปฏิบัติการทางทหาร8  

นอกจากน้ีโลกาภิวัฒน (Globalization) ซึ่งใหชองทางใหมๆ ในการปฏิสัมพันธ
ระหวางชุมชน ยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการของแตละประเทศ 
(Research and Innovation Council of Finland, 2009: 5) และสภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการของ
แตละประเทศ เชน การใหโอกาสผูหญิงเติบโตในอาชีพการงาน การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑตางๆ ก็จะ
สงผลตอความสามารถในการแขงขันของประเทศดวย (Research and Innovation Council of 
Finland, 2009: 16) 

จากการศึกษาขางตนจะเห็นไดวา สภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการมีความหมายกวาง 
ครอบคลุมหลายมิติ แตก็มีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาของงานที่ตองการศึกษาเชนกัน สําหรับ
การศึกษาน้ีมจีุดมุงหมายเพื่อหาแนวทางสงเสริมอุตสาหกรรมไทย ดวยนวัตกรรมและความรวมมือ
ระหวางประเทศ ดังน้ัน จึงมุงศึกษาสภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการในมิติดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงแนวทางการสงเสริมนวัตกรรมของไทยและสหราชอาณาจักร แตอยางไรก็ตาม ผลของ
การศึกษาน้ีอาจจะมีขอจํากัดในการนําไปใชงาน เน่ืองจากไมไดศึกษาสภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการ
ครบในทุกมิติ และไมได ศึกษาสภาพแวดลอมเชิงจิตวิทยา 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

จากการศึกษาเอกสารยังไมพบการศึกษาที่วิเคราะหความแตกตางดานเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้งการสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของไทยและสหราชอาณาจักร อยางไรก็ตาม
มีวรรณกรรมที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งแนวทางในการ
สงเสริมนวัตกรรมที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบงไดเปน 6 หมวดดังน้ีคือ  

1) แรงจูงใจดานการเงิน (Financial incentive) ที่รัฐใหกับบริษัทที่ทํากิจการดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ (Moretti and Wilson, 2014: 20–38) มีการศึกษาผลของแรงจูงใจดานการเงิน 
(Financial incentive) ที่แตละรัฐในสหรัฐอเมริกาไดนําไปใช และพบวาการที่รัฐใหเงินสมทบ 
(Subsidize) แกบริษัทดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการจางพนักงาน สงผลใหจํานวนนักวิทยาศาสตรที่
โดดเดน (Star scientist) ในรัฐน้ันๆ เพิ่มข้ึน 15% (Moretti and Wilson, 2014: 20–38) และ
นักวิทยาศาสตรที่โดดเดนน้ี เปนกุญแจสําคัญในการเติบโตและการเกิดใหมของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากน้ี การลงทุนที่ ตํ่าลง 10% อันเน่ืองจากแรงจูงใจดานภาษีที่ใหกับกิจกรรม
ดานการวิจัยและพัฒนา ทําใหเพิ่มจํานวน นักวิทยาศาสตรที่โดดเดน 22% ทั้งน้ีเพราะนักวิทยาศาสตร
ที่โดดเดนไดยายถ่ินฐานเขาไปอยูในรัฐที่มี การใชระบบแรงจูงใจ นอกจากน้ี แรงจูงใจดานภาษีและ
ดานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของทําใหมีการจางงานดานเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มข้ึน และสงผลตอเน่ืองไปยังการจางงาน
ที่เพิ่มข้ึนในภาคการกอสรางและการคาปลีก อีกดวย 

                                                
8
 GlobalSecurity.Org, Intelligence in the Op!erational Environment [Online], Available from:  

http://www.globalsecurity.org/intell/library/policy/army/fm/2–0/chap1.htm [2016, June 27]. 
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2) นโยบายสงเสริมความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุในประเทศ 
(Shin, 2015: 71) อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางหน่ึงของประเทศที่
พัฒนาแลว ในปจจุบันบริษัทยักษใหญ 10 บริษัท ครองตลาดถึง 73% ของตลาดโลก ทําใหราคาเมล็ด
พันธุสูงมาก เน่ืองจากไมมีคูแขง (Shin, 2015: 71) และตลาดเมล็ดพันธุภายในประเทศก็ไมเติบโต
เพราะไมสามารถทําใหไดผลผลิตการเกษตรที่ดีได ในประเทศเกาหลีแมวาเทคโนโลยีการปรบัปรงุพนัธุขาว
และผักจะมีความกาวหนาอยูในระดับโลก แตเทคโนโลยีสําหรับพืชที่เปนนิยมของโลก เชน กะหล่ําปลี 
พริกหวาน หญาเลี้ยงสัตว ยังไมดีนัก ดังน้ันผูเช่ียวชาญสาขาน้ีจึงไมถูกจางงาน นอกจากน้ียังขาด
โครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมในมหาวิทยาลัย ทําใหไมสามารถมีการเรียนการสอนที่เหมาะสมได 
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ เปนสวนสําคัญอยางย่ิงในการสนับสนุนเกษตรกรรม ดังน้ันรัฐจึงควรสนับสนุน
การลงทุนอยางย่ังยืน เกาหลีใตไดเริ่มโครงการ Golden Seed Project ในป ค.ศ. 2012 เพื่อสงเสริม
การวิจัย โดยนักวิจัยที่มคีวามสามารถในมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน และมีเปาหมายเพื่อเพิ่มการ
สงออกเมล็ดพันธุ เพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ และสามารถพึ่งพาตัวเองดานเมล็ดพันธุได โดยที่ไมเพียงแต
จะมีแผนงานเพื่อสงเสริมคุณภาพเมล็ดพันธุเทาน้ัน แตจะตองมีแผนงานเพื่อการสงออกเมล็ดพันธุดวย  

3) ผลของการอยูแบบคลัสเตอร (Cluster) และสถานที่ต้ัง (Location) ของคลัสเตอรตอ
การเติบโตของบริษัท (Geenhuizen, 2007) โดยทั่วไปแลวบริษัทเปดใหมดานไบโอเทคโนโลยีมักจะ
อยูรวมเปนกลุมหรือคลัสเตอร (Cluster) โดยต้ังอยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยหรือศูนยวิจัย เพื่อใหไดรับ
ความรูจากมหาวิทยาลัยหรือศูนยวิจัย และลดความเสี่ยงจากการที่ไมมีเทคโนโลยีบางอยาง 
Geenhuizen (2007) ไดศึกษาวาการอยูเปนคลัสเตอรจะสงผลดีตอการสรางนวัตกรรมของบริษัท
ในเนเธอแลนดจริงหรือไม ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสถานที่ต้ังของคลัสเตอรไมสงผลอยางมี
นัยสําคัญตอการสรางนวัตกรรมและอัตราการเติบโตของบริษัท แตสถานที่ต้ังของคลัสเตอรทีใ่หญทีส่ดุ
ที่ช่ือ Leiden สงผลดีตอการสรางนวัตกรรมเมื่อเทียบกับสถานที่ต้ังอื่นๆ สวนการไดรับความรูจากการ
ที่อยูติดกับมหาวิทยาลัย หรือศูนยวิจัยน้ัน พบวามักจะเกิดกับบริษัทที่มีสวนรวมในงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ยาตัวใหม หรือการวินิจฉัยโรค หรือ บริษัทที่ใหบริการ (Service company) 

4) ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน (Chen and Lin, 2016) บทบาท
ของมหาวิทยาลัยในปจจุบันไดเปลี่ยนไปมาก เชน มหาวิทยาลัยในไตหวัน ซึ่งแตเดิมเปนองคกร
เผยแพรความรูเพียงอยางเดียว แตในปจจุบันมหาวิทยาลัยเปนผูผลิตเทคโนโลยี และมีความรวมมือ
กับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึน ทําใหแปลงความรูและเทคโนโลยีที่
คนพบเปนการคาได (Chen and Lin, 2016) จากการศึกษาพบวาทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเปนปจจัย
หน่ึงที่กระตุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน ดังน้ันจึงควรมี
นโยบายที่สรางแรงจูงใจใหนักวิจัยในมหาวิทยาลัยมีความกระตือรือรนที่จะมีสวนในความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน  

5) ความเขาใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑที่เกิดจากเทคโนโลยี (Ribeiro and others., 
2016: 1) มีการปลูกพืชที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมเพิ่มข้ึนถึง 100 เทา ต้ังแตป 1996 แตในขณะที่บาง 
ประเทศอนุญาตใหมีการปลูกได บางประเทศก็มีการตอตานการปลูกพืชชนิดน้ีและการนําพืชชนิดน้ี 
มาทําอาหาร การจะตัดสินใจยอมรับอาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมจะตองมีการศึกษาผลดีผลเสีย 
หลายอยาง รวมถึงรับฟงความเห็นของผูบริโภค Ribeiro และทีม (Ribeiro and others., 2016: 1) 
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ไดสอบถามคนที่อยูในชนช้ันกลางของเมืองที่ใหญเปนอันดับที่ 11 ของบราซิล และพบวาคนสวนใหญ 
มองวาอาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมไมใชอาหารธรรมชาติ และไมมั่นใจตอผลขางเคียงที่อาจจะ 
เกิดข้ึนจากการบริโภค นอกจากน้ีเมื่อเทียบระหวางพืชกับสัตว คนจะมีความรูสึกที่ดีกับพืชที่มีการดัด 
แปลงพันธุกรรมมากกวาสัตวที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม การคนพบน้ีอาจนําไปสูการสื่อสาร
ขอมูลเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6) การวางนโยบายนวัตกรรมที่ผูดอยโอกาสจะไดรับประโยชน (Barragan–Ocana and 
del–Valle–Rivera, 2016) ความสามารถในการแขงขันของประเทศควรจะตองมาจากการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมในประเทศ ดังน้ันการพัฒนาเทคโนโลยีควรจะคํานึงถึงผูใชงาน ทั้งที่เปน 
ผูประกอบการและผูผลิตรายยอยที่อยูในชนบท มีการศึกษาวาการพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพจะ 
เปนประโยชนตอชีวิตของเกษตรกรในชนบทอยางไร ทั้งในดานการผลิตอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร 
และการพัฒนาที่ย่ังยืน ผลการศึกษาพบวาในชนบทของเม็กซิโกที่ใชปุยชีวภาพซึ่งใชเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทําใหดินดี ไดผลผลิตการเกษตรที่สูงข้ึน ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอ 
ปุยชีวภาพ (Barragan–Ocana and del–Valle–Rivera, 2016) แตอยางไรก็ตามผูผลิตปุยที่มีความรู 
และทุนมากกวาจะสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพไดมากกวา ซึ่งทําใหเขาใจบริบทของ
ชนบทวาการขาดความรู ความชํานาญและทุนทรัพย เปนตัวจํากัดการนําเทคโนโลยีใหมๆ ไปใช ดังน้ัน 
การวางแผนและขับเคลื่อนนโยบายการจัดการนวัตกรรม จึงควรไดรับความรวมมือทั้งจากภาครัฐ  
ภาคการศึกษา ธุรกิจ และผูผลิต ในชนบท เพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของชนบท และใหผูผลิตรายยอยในชนบทสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมได รวมทั้งมีกระบวนการ
ถายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสม  

จากวรรณกรรมขางตน จะเห็นไดวามีปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มากมาย ต้ังแตการใหสิทธิประโยชนกับผูประกอบการ การจัดใหบริษัทต้ังอยูในบริเวณเดียวกันและ 
ใกลกับแหลงความรู ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน การตีพิมพผลงาน 
วิจัย ความเขาใจของผูบริโภคตอเทคโนโลยีใหม และการคํานึงถึงผูใชเทคโนโลยีที่นอกเหนือไปจาก
บริษัท เอกชน และจากปจจัยดังกลาวน้ี รัฐเปนผูเลนสําคัญที่จะทําใหมีปจจัยที่ดีผานการออกนโยบาย 
และ ขับเคลื่อนนโยบายอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะนําไปสู 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

  
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(Rosenberg, 2004: 1) การศึกษานวัตกรรมและแนวทางการสงเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของ ไทย
และประเทศที่ตองการมีความรวมมือดวยน้ัน ถือเปนการศึกษาสภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการ 
(Operational environment) ซึ่งจําเปนสําหรับการวางนโยบายความรวมมือระหวางประเทศ 
(Ramachandran, 1996: 13) ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงใชแนวคิดดังกลาว เปนแนวทางในการศึกษา เพื่อ
เสนอรางนโยบายสงเสริมนวัตกรรม และแนวทางความรวมมือระหวางประเทศไทยและสหราชอาณาจักร 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

สหราชอาณาจักรติดอันดับโลกดานเทคโนโลยีชีวภาพหลายดาน เชน มียาที่ขายดีที่สุดในโลก 
จากการจัดอันดับยาในป ค.ศ. 2014 โดย IMS Health9 และมีบริษัทเงินรวมทุน (Venture capital) 
ดานเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญเปนอันดับหน่ึงในยุโรป จากการจัดอันดับในป ค.ศ. 201510 นอกจากน้ี 
University of Oxford, University of Cambridge และ Imperial College of London เปน 
มหาวิทยาลัยอันดับ 1, 2 และ 6 ของโลกตามลําดับ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดานชีววิทยาศาสตร 
(Life Science) ในป ค.ศ. 2015–2016 ของ Times Higher Education (2015) และมีบริษัทดาน 
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับยาเพียงอยางเดียวถึง 1,000 บริษัทในสหราชอาณาจักร 

จากบทที่ 1 และ 2 เราไดเรียนรูวานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
สําคัญ และการที่จะนําวิธีการสงเสริมนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรมาปรับใชกับไทย รวมทั้งหา
แนวทางความรวมมือระหวางสองประเทศน้ัน จําเปนตองทราบถึงนวัตกรรมที่แตละประเทศให
ความสําคัญและวิธี การสงเสริมนวัตกรรมที่แตละประเทศดําเนินการอยู ซึ่งถือเปนสภาพแวดลอมเชิง
ปฏิบัติการที่จําเปน ในการวางแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ ดังน้ันบทที่ 3 น้ี จึงศึกษาการ
สงเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพของสหราชอาณาจักรและไทย รวมทั้งความ
เหมือนและความแตกตางในการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพของทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งจาก การศึกษาพบวา ทั้งสองประเทศมีเปาหมายสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพใน 4 สาขา
หลักเหมือนกัน คือ เกษตรและอาหาร การแพทย พลังงานชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
อุตสาหกรรม นอกจากน้ี ไทยและสหราชอาณาจักรมีการใชระบบลดหยอนภาษี เพื่อสราง
สภาพแวดลอมของประเทศใหเหมาะสม กับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อเทียบกับ
ประเทศไทยแลว สหราชอาณาจักรมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานอยางมาก เชน ศูนยวิจัยที่มี
มาตรฐานระดับโลก และเนนการทํางาน แบบมีหุนสวน (Partnership) ทั้งความรวมมือในภาครัฐ
ดวยกันเอง และระหวางภาครัฐ–เอกชน–ภาคการศึกษา รวมทั้งเนนการแปลงงานวิจัยใหเปนธุรกิจ 
โดยกระจายการสงเสริมไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ และมีเปาหมายเพื่อผลิตผลงานที่สงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีแผนงานที่ ชัดเจนและเปดเผยตอสาธารณชนดวย ดังจะไดกลาวใน
รายละเอียดตอไปดังน้ี 
 
  
                                                
9
 Steve Bates, The U.K. Biotechnology Sector: Building a Global Leader [Online], Available from: 

http://tradeinvest.babinc.org/britam/practical–advice/uk–biotech/ [2016, July 20]. 
10

 The European Biotech News Website, The Top 15 European Biotech VCs [Online], Available 
from: http://labiotech.eu/the–top–15–european–biotech–vcs/ [2016, July 20]. 
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3.1  การสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพของสหราชอาณาจักร 
จากความสําเร็จของสหราชอาณาจักรที่ไดกลาวแลวขางตน ผูศึกษาจึงไดคนควาขอมูลดาน

การสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพของสหราชอาณาจักร และแบงผล
การศึกษาในขอ 3.1 น้ี ออกเปน 4 สวนคือ (1) นโยบายและแผนงานของ Biotechnology and 
Biological Sciences Research Council (BBSRC) (2) หนวยงานสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
ในสหราชอาณาจักร (3) การ สรางสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมตอการลงทุนในสหราชอาณาจักร และ 
(4) ปจจัยที่ทําใหสหราชอาณาจักร มีความกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ดังจะไดกลาวใน
รายละเอียดตอไปในขอ 3.1.1–3.1.4 

BBSRC เปนหนวยงานของรัฐที่ใหทุนวิจัยและสงเสริมนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
นอกจาก BBSRC แลวยังมีอีก 6 หนวยงาน ที่สนับสนุนทุนวิจัยและสงเสริมนวัตกรรมในสาขาอื่นๆ 
ไดแก สาขาสิ่งแวดลอม แพทยศาสตร ศิลปะศาสตรและมนุษยศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตรกายภาพ เศรษฐศาสตรและสังคมศาสตร และการสนับสนุนภาคเอกชนดานการสราง
นวัตกรรม หนวยงานเหลาน้ีไดรับการสนับสนุนทุนจากองคกรเดียวกัน คือ Department for 
Business, Energy and Industrial Strategy ซึ่งทําหนาที่คลายๆ กับกระทรวงในประเทศไทย 

3.1.1  นโยบายและแผนงานของ Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council (BBSRC), UK 

BBSRC เปนหนวยงานใหทุนวิจัยและการอบรมดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 
(Biosciences) ในป ค.ศ. 2014–2015 ใชงบประมาณ 509 ลานปอนด สนับสนุนนักวิทยาศาสตร 
1,600 คน และนักศึกษา 2,000 คน11 และมีวิสัยทัศนที่จะเปนผูนําระดับโลกดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสงเสริมนวัตกรรมในเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) และทําประโยชน
ใหกับสังคมทั้งในและนอก สหราชอาณาจักร โดยผานการวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตรชีวภาพที่มุง
แกไขความทาทายในสังคม เชน ความมั่นคงดานอาหาร โรคติดตอ การพัฒนาพลังงานอยางย่ังยืน 
การมีชีวิตที่ยืนยาว และ สุขภาพดีข้ึน  

เศรษฐกิจฐานชีวภาพครอบคลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญของสหราชอาณาจักร เชน 
เกษตรกรรม พลังงาน หมุนเวียน สารเคมี อาหารและเครื่องด่ืม ยารักษาโรค สุขภาพ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งทํารายไดใหกับ เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรมากกวา 75 พันลานปอนด 
(GVA, Gross Value Added)12 และมีการจางงานโดยตรง 1.5 ลานคน ดังน้ัน BBSRC จึงจะลงทุนใน
งานวิจัยที่มีความโดดเดน การสรางทักษะ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนใหสหราชอาณาจักร
มีความสามารถในการแขงขัน และไปสูตลาดโลกที่กําลังเติบโตได  

BBSCR ไดประกาศแผนงานสําหรับป ค.ศ. 2015/16 ที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย 5 
ประการ คือ 

                                                
11

 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), About us [Online], Available 
from: http://www.bbsrc.ac.uk/about/ [2016, July 9]. 
12

 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), BBSRC Delivery Plan [Online], 
2015, Available from: http://www.bbsrc.ac.uk/documents/delivery–plan–2015–16–pdf/ [2016, July 2]. 
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1) ดํารงไวซึ่งความเปนเลิศในงานวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience) 
เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยใหทุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีความเปนเลิศ และใหความสําคัญกับการ
ตอบสนองความตองการ ทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อดึงดูดใหเกิดการลงทุนภายในประเทศ
และการจางงานในทองถ่ิน มียุทธศาสตรการตางประเทศที่จะใหนักวิจัยของสหราชอาณาจักรได
รวมงานกับนักวิจัยที่เกงที่สุดของโลก เพื่อใหการลงทุนในงานวิจัยของ BBSRC เกิดผลดีเย่ียม  

2) ทําใหมีคนที่มีทักษะใหเพียงพอตอความตองการ 
3) สนับสนุนและสงเสริม Sector อุตสาหกรรมที่สําคัญที่เปนความทาทายระดับโลก 

เชน พลังงานทดแทน เช้ือเพลิงฟอสซิล ความมั่นคงดานอาหาร และสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุด BBSRC จะใหทุนวิจัย พัฒนาทักษะ และโครงสราง
พื้นฐานของ Sector อุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก 

(1) การเกษตรและความมั่นคงดานอาหาร 
– ใหทุนสนับสนุนธุรกิจและภาคการศึกษาในการวิจัย เพื่อตอบโจทย

ความทาทายในดานเทคโนโลยีการเกษตร โดยรวมมือกับหนวยงานของรัฐอีก 2 หนวยงาน คือ 
Innovate UK และ Department for International Development (DFID)13 

– กอต้ังสโมสรอุตสาหกรรม (Industry club) ดานการเกษตรที่ย่ังยืน
รวมกับ Natural Environment Research Council และดาน Microbial Food Safety รวมกับ 
Food Standards Agency เพื่อสรางงานวิจัยใหตอบสนองตอผูใชงาน  

– สราง Agri–tech campuses เพื่อทําใหเกิดธุรกิจจากงานวิจัย  
โดย BBSRC จะลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหนักวิจัยและธุรกิจทํางานรวมกัน Campus เหลาน้ี 
จะเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในการสรางความสัมพันธในทองถ่ิน ระหวางมหาวิทยาลัย ธุรกิจทองถ่ิน 
และ Local enterprise partnerships (ความรวมมอืระหวางรัฐบาลทองถ่ินและบริษัททองถ่ิน)  

(2) เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ 
ไดมีการคาดการณวา ในป ค.ศ. 2025 Sector น้ี จะเพิ่มรายไดใหกับ

เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรระหวาง 4–12 พันลานปอนด ไมเพียงเทาน้ัน Sector น้ีจะชวยให
รัฐบาลไปถึงเปาหมายเรื่องการลดการปลอยแกส เรือนกระจก  

(3) วิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อสุขภาพ 
BBSRC มีเปาหมายที่จะลดภาระทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากประชากร

ผูสูงอายุ และสงเสริมอุตสาหกรรมในเวลาเดียวกัน ดังน้ัน BBSRC จะใหความสนใจงานดาน
โภชนาการและสุขภาพตลอดอายุขัยของคน โดยสรางความรูความเขาใจวาทําไมคนจึงแก และหา
วิธีการใหคนสุขภาพดีตลอดอายุขัย โดย BBSRC จะรวมมือกับ Medical Research Council ในการ
พัฒนาวัคซีนชนิดใหมและยาตานจุลชีพ (Antimicrobial agents) แบบใหม เพื่อสูกับการด้ือยาในคน
และสัตว รวมทั้งขับเคลื่อนแผนงานสําหรับศูนยวิจัยอาหารและสุขภาพ (Centre for Food Health 
and Gut) รวมกับ Norwich Research Park เพื่อเปน Hub สําหรับเครือขายในและตางประเทศ 
                                                
13

 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Agri Tech Catalyst: Innovation 
funding in developing countries [Online], Available from: 
http://www.bbsrc.ac.uk/funding/filter/agri–tech–catalyst/ [2016, July 9]. 
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(4) เทคโนโลยีเกิดใหม (Emerging technologies) 
เทคโนโลยีเกิดใหม เชน Data–rich bioscience (‘Big data’) และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับคลังขอมูลขนาดใหญ เปนวิธีใหมที่จะ ตอบคําถามดานชีววิทยาได ซึ่งจะเปน
ตัวกระตุนธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพของการวิจัย ดังน้ัน ในป ค.ศ. 2015/16 BBSRC จะสานงาน
โครงสรางพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส (E–Infrastructure) และการลงทุนใน Big data รวมทั้งจะมีสวน
รวมในการสรางศูนยวิจัยสหวิทยาการ (Multidisciplinary) 6 แหง ศูนยวิจัยสังเคราะห DNA 5 แหง 
ศูนยอบรมสําหรับระดับปริญญาเอก 2 แหง และสงเสริมใหเกิดบริษัทใหม รวมทั้งทําใหบริษัทที่มีอยู
แลวเติบโต  

(5) เรงใหเกิดการคืนทุนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนดานงานวิจัยพื้นฐาน 
(Quick wins): เน่ืองจากการคืนทุนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนดานงานวิจัยพื้นฐานใชเวลานานมาก 
โดยทั่วไปแลวจะมากกวา 10 ป ดังน้ัน BBSRC จึงไดพยายามที่จะกระตุนเศรษฐกิจในเวลาสั้น ไดแก 

– ใหทุนแกกองทุน Seed fund เพื่อสนับสนุนโครงการหรือบริษัท  
และกองทุนที่มีหนาที่สงเสริมการเปลี่ยนงานวิจัยใหเปนธุรกิจ 

– ทําใหการเคลื่อนยายบุคลากรระหวางภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
สะดวกรวดเร็ว  

– ใหบุคลากรที่ทําหนาที่แปลงงานวิจัยเปนธุรกิจเขาไปอยูในสมาคม
อุตสาหกรรมของ BBSRC เพื่อขับเคลื่อนใหผลจากงานวิจัยเกิดผลกระทบที่ใหญที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด  

4) พัฒนา Research and Innovation Campuses เพื่อเรงการแปลงงานวิจัย
เปนธุรกิจ และชวยใหเกิดธุรกิจใหม รวมทั้งสงเสริมธุรกิจที่มีอยูแลวใหเติบโต ซึ่งภารกิจน้ี BBSRC 
ลงทุนกวา 100 ลานปอนด 

5) ทํางานกับหุนสวน (Work in Partnership) และหาผูรวมทุน เพื่อใหเปาหมาย
ของ BBSRC สําเร็จ และใหการลงทุนมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบสูงสุด 

3.1.2  หนวยงานสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในสหราชอาณาจักร  
นอกเหนือจาก BBSRC ยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกับการวิจัยและนวัตกรรม

ดานเทคโนโลยีชีวภาพ หนวยงานเหลาน้ีมักจะต้ังข้ึนโดยมุงใหผลการวิจัยเกิดผลกระทบตอสังคมและ
เศรษฐกิจ รวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปฏิวัติวิธีการปฏิบัติแบบเดิมๆ เชน วิธีการปฏิบัติทางการ
เกษตร (Farming practices) การรักษาโรค การทํางานรวมกันระหวางนักวิทยาศาสตร วิศวกร และ
นักธุรกิจ รวมถึงการสรางวัฒนธรรมใหมของการเปนผูประกอบการ ซึ่งในขอ 3.1.2 น้ีไดรวบรวม
หนวยงาน 4 หนวยงาน และกิจกรรมมา 2 กิจกรรม ดังจะไดกลาวในรายละเอียดดังน้ี  

1) ศูนยนวัตกรรมเพื่อการเกษตร (Centres for Agricultural Innovation) 
หนวยงานของรัฐบาลสหราชาอาณาจักร 3 หนวยงาน ไดแก Department 

for Business, Innovation & Skills, Department for Environment, Food & Rural Affairs, 
Department for International Development รวมกันสรางศูนยนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ที่มี
หองทดสอบและสิ่งอํานวยความสะดวกระดับโลก ในป ค.ศ. 2016 เพื่อใหเกิดการปฏิวัติวิธีการปฏิบัติ
ทางการเกษตร (Farming practices) ในอนาคต (White, 2016) ศูนยนวัตกรรมเพื่อการเกษตร 3 
ศูนยใหม ไดแก (1) ศูนยปองกันพืชไร (Centre for Crop Health and Protection) สรางข้ึนเพื่อ
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ปฏิวัติวิธีการที่เกษตรกรจัดการกับศัตรู พืช เชน แมลง โรคตางๆ ทั้งในและนอกสหราชอาณาจักร  
(2) ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมดานปศุสัตว (Centre for Innovation Excellence in 
Livestock) ทําหนาที่สรางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหมดานปศุสัตว เพื่อใหฟารมปศุสัตวมีกําไรและมี 
Productivity เพิ่มข้ึน ทั้งสองศูนยน้ีมีสํานักงานใหญที่แคมปส นวัตกรรมดานการเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (National Agri–food Innovation Campus) ใน Sand Hutton, York (3) ศูนยนวัตกรรม
ดานเกษตรแมนยํา (Agricultural Engineering Precision Innovation Centre) สรางข้ึนเพื่อลงทุน
ในตลาดเกิดใหมของเกษตรแมนยํา เพื่อชวยใหเซคเตอรดานเกษตรและ อาหารสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจะต้ังที่ Edinburgh, Harper Adams University และ Cranfield 
University 

เปนที่นาสังเกตวาสหราชอาณาจักรไมสามารถผลิตอาหารใหเพียงพอตอความ
ตองการในประเทศได โดยต้ังแตป ค.ศ. 2006 ถึง 2015 สหราชอาณาจักรนําเขาอาหารเปน 2 เทา
ของมูลคาการสงออก (Department of Environment, Food and Rural Affairs and others, 
2016 : 85) และการนําเขา ผลิตผลสดที่ไมผานการแปรรูปสูงเปน 4–6 เทาของมูลคาการผลิตผลสด 
(Department of Environment, Food and Rural Affairs and others, 2016: 88) รวมทั้งมี
เพียง 4 แสนคน ที่ทํางานอยูในภาคการเกษตร (Department of Environment, Food and Rural 
Affairs, 2016) ซึ่งนอยกวา 0.1% ของจํานวนประชากรทั้งหมด แตอยางไรก็ตามรัฐบาลก็ยังลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานที่มีความ ลทันสมัยระดับโลกและมุงเปาที่จะสงผลกระทบไมเพียงแตในประเทศ
เทาน้ัน อาจเปนไปไดวาในสหราชอาณาจักรตองการเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารใหกับตนเอง 
และเห็นวาความมั่นคงทางอาหารเปน ความทาทายระดับโลก ซึ่งจะใหผลตอบแทนในอนาคตอยาง
แนนอน สําหรับประเทศไทยมีคนทํางานอยู ในภาคการเกษตรสูงถึง 40% ของประชากรทั้งหมด14 
และมีรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรเปนอันดับตนๆ ของประเทศ แตยังไมมีหนวยวิจัยและ
นวัตกรรมระดับโลกดานการเกษตร  

2) Innovate UK  
Innovate UK เปนหนวยงานภายใตกระทรวงเดียวกับ BBSRC มีหนาที่หลัก 4 

อยางคือ (1) ทําให งานวิจัยวิทยาศาสตรที่โดดเดนมีมูลคาทางเศรษฐกิจ (Innovate UK, 2016: 4) 
(2) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ใน Sector ที่สําคัญใหเติบโต (3) สงเสริมให
เกิดนวัตกรรมที่เปนเลิศทั่วสหราชอาณาจักร (4) พัฒนาศูนย Catapult ที่กระจายอยูทั่วสหราช
อาณาจักร  

3) Catapult  
ศูนย Catapult เปนหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนจาก Innovate UK  

เพื่อปฏิรูปนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ15 เนนงานวิจัยระยะสุดทาย 
                                                
14

 กรวิทย  ตันศรี, แรงงานกับการเปล่ียนแปลงของภาคการเกษตรไทย [ออนไลน], แหลงที่มา: 
ttps://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/NorthEastern/DocLib_Research/04–
Labor%20with%20Agri%20Changing.pdf [20 กรกฎาคม 2559]. 
15

 Catapult, About Catapult [Online], Available from: https://www.catapult.org.uk/about–
us/about–catapult/ [2016, July 19]. 
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เพื่อแปลงไอเดียใหเปน ผลิตภัณฑใหม โดยมีการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจ นักวิทยาศาสตร และ
วิศวกร มี Catapult ทั้งหมด 11 ศูนย และใน 11 ศูนยน้ีมีศูนยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ 3 
ศูนยคือ ศูนยการแกไขความบกพรองที่เกิดจากเซลลและยีนส (Cell and Gene Therapy)  
ศูนยคนควายาใหม (Medicines Discovery) และศูนยการรักษาโรคที่ คํานึงถึงความแตกตางของ
บุคคลทั้งดานยีนส วิถีชีวิตและสิ่งแวดลอม (Precision Medicine) 

4) อุตสาหกรรมเงินรวมทุน (Venture capital)  
อุตสาหกรรมเงินรวมทุนคือบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเกิดใหมหรือกําลังจะเกดิใหม 

โดยบริษัทเงิน รวมทุนดานเทคโนโลยีชีวภาพอาจจะสนับสนุนทุน ในการทดสอบผลิตภัณฑใหมใน
ระยะสุดทายกับคน (Clinical trials) หรือเพื่อหาวิธีการผลิตผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรมใน 
สหราชอาณาจักร มีบริษัท Venture Capital ดานเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญเปนอันดับ 1, 4 และ 13 
ใน 15 อันดับแรกของการจัดอันดับบริษัท Venture Capital ที่ใหญที่สุดในยุโรป ในป ค.ศ. 201516 

5) การแขงขันผูประกอบการรุนเยาวดานเทคโนโลยีชีวภาพ (The Biotechnology 
Young Entrepreneurs Scheme, (Biotechnology YES)) 

การแขงขันน้ี เกิดจากความรวมมือระหวาง 3 หนวยงาน คือ BBSRC และ the 
Medical Research Council (MRC) และ Institute for Innovation and Entrepreneurship 
(HGI) ซึ่งอยูภายใต University of Nottingham’s Haydn Green17 เพื่อสงเสริมการแปลงไอเดีย
ดานวิทยาศาสตรชีวภาพ ใหกลายเปนธุรกิจ โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneurial culture) ใหกับเยาวชน อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของสหราช
อาณาจักร 

6) การแขงขันผลงานดานเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพแบบใหม (Biomedical 
Catalyst 2016) 

การแขงขันน้ีมุงเนนการปองกันโรคและการดูแลสุขภาพ การวินิจฉัยโรคใน
ระยะแรกเริ่มที่มีประสิทธิภาพ และการรักษาโรคแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละบุคคล (Tailored 
treatment)18 โดยผลงานเขาประกวดจะตองมีทีมงานที่นําโดย SME การแขงขันน้ีไดรับการสนับสนุน
ทุนจาก Innovate UK และ Medical Research Council และ Scottish Enterprise 

3.1.3  การสรางสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมตอการลงทุนในสหราชอาณาจักร 
การสรางสภาวะใหเอื้อตอการเกิดนวัตกรรมและการสรางธุรกิจใหมเปนหนาที่ของรัฐ 

ซึ่งรัฐมักจะใชระบบการจัดเก็บภาษี การอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพื้นฐาน และการคมนาคม 

                                                
16

 The European Biotech News Website, The Top 15 European Biotech VCs [Online], Available 
from: http://labiotech.eu/the–top–15–european–biotech–vcs/ [2016, July 20]. 
17

 Nottingham University Business School, Biotechnology YES [Online], Available from: 
http://www.biotechnologyyes.co.uk/biotechnologyyes/index.aspx [2016, June 28]. 
18

 Government Digital Service, Biomedical Catalyst 2016: apply now for business funding [Online], 
Available from: https://www.gov.uk/government/news/biomedical–catalyst–2016–apply–now–
for–business–funding [2016, July 19]. 
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และการอยูใกลกับเครือขายธุรกิจ แหลงความรู และเทคโนโลยี เปนตัวดึงดูดการลงทุน ซึ่งรัฐบาล 
สหราชอาณาจักรไดดําเนินการ 3 ประการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1)  การลดหยอนภาษีจากการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา: SME จะไดรับการ
ลดหยอนภาษีจากการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา เพิ่มจาก 225% เปน 230% ของคาใชจายใน
การวิจัยและพัฒนา19 ซึ่งเริ่มเมื่อ 1 เม.ย. ค.ศ. 2016 สวนบริษัทขนาดใหญจะเสียภาษี 10% ของงบ
การลงทุนดานการวิจัย และพัฒนา 

2) Patent Box: เปนระบบการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล ที่เกิดจากรายไดของ
การใหใชสิทธิบัตร โดยบริษัทจะเสียภาษี 10% ของรายได20 ระบบน้ีเริ่มใช เมื่อ 1 เม.ย. ค.ศ. 2013 
ระบบการจัดเก็บภาษีในขอ 1) และ 2) น้ีมีข้ึนเพื่อสงเสริมใหบริษัทมีการวิจัยและพัฒนา 

3) Enterprise Zones: หรือเขตการประกอบการธุรกิจ เปนพื้นที่ที่รัฐบาลของ 
สหราชอาณาจักร จัดไวเพื่อใหผูประกอบเขาไปต้ังธุรกิจและใหสิทธิประโยชนดานภาษีและโครงสราง
พื้นฐาน เชน ระบบ อินเตอรเน็ตความเร็วสูงและการคมนาคม21 เพื่อใหเศรษฐกิจในบริเวณดังกลาว
เติบโต ตัวอยางเชน ในเขตประกอบการธุรกิจเมืองแมนเชสเตอร ผูประกอบการที่จะไดรับสิทธิประโยชน 
คือ ผูประกอบการดาน ชีววิทยาศาสตร (Life sciences)22 นวัตกรรมดานสุขภาพ (Health 
innovation) และเทคโนโลยี การแพทย (Med Tech) เขตการประกอบการธุรกิจน้ีเริ่มดําเนินการเมื่อ
ป ค.ศ. 2012 และ จะครบ 48 แหง ในป ค.ศ. 2017  

3.1.4  ปจจัยท่ีทําใหสหราชอาณาจักรมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
จากการที่ไดกลาวถึงความกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพของสหราชอาณาจักรแลว

ขางตน ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยดานชีววิทยาศาสตร (Life science) ยาที่มียอดจําหนายสูง และบริษัท
รวมทุน (Venture Capital) ระดับโลก ในบทน้ีจึงไดต้ังขอสังเกต 6 ประการที่ทําใหสหราชอาณาจักร
ประสบความสําเร็จ คือ (1) การมีเจาภาพในการดําเนินงานและแบงหนาที่การทํางาน (2) มีแผนงานที่
จะไปถึงเปาหมายชัดเจน (3) มีการประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการลงทุน (4) 
มีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานที่มีมาตรฐานระดับโลกอยางมาก (5) สรางความเขมแข็งใหกับ
ประเทศในระยะยาวโดยลงทุนใน Sector ที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนอย และ (6) สงเสริมใหเกิด
ธุรกิจจากงานวิจัยหลายทาง ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

                                                
19

 Worldwide Tax Summaries, United Kingdom Corporat–Tax Credits and incentives [Online] 
Available from: http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/United–Kingdom–
Corporate–Tax–credits–and–incentives [2016, July 19]. 
20

 Government Digital Service, Corporation Tax: the Patent Box [Online], Available from: 
https://www.gov.uk/guidance/corporation–tax–the–patent–box [2016, July 19]. 
21

 HM Government, What are Enterprise Zones? [Online], Available from: 
http://enterprisezones.communities.gov.uk/about–enterprise–zones/ [2016, July 19]. 
22

 HM Government, Corridor Manchester [Online], Available from: 
http://enterprisezones.communities.gov.uk/enterprise–zone–finder/corridor–manchester/ [2016, 
July 19]. 
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1)  การมีเจาภาพในการดําเนินงานและแบงหนาที่การทํางาน : การสงเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรมในสาขาตางๆ มีเจาภาพที่รับผิดชอบโดยตรง และแตละหนวยงานแบงหนาที่กัน
ชัดเจน ดังจะเห็นไดจาก Research Councils 6 แหง ซึ่งใหทุนสนับสนุนงานวิจัย 6 สาขา และมี 
BBSRC ที่ดูแลการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพโดยตรง สวน Innovate UK จะเนนการแปลงงานวิจัย
ของภาคธุรกิจใหเปนผลิตภัณฑที่ขายได โดยเช่ือมกับศูนย Catapult 11 ศูนย ที่สงเสริมนวัตกรรมใน
สาขาที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานในสหราชอาณาจักรมักจะเนนการรวมมือกับ
หุนสวน (Work in Partnership) และหาผูรวมทุนเพื่อบรรลุเปาหมายและใหการลงทุนมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลกระทบสูงสุด เชน มีโครงการใหญที่หนวยงานมากกวา 1 หนวยจะทํางานรวมกัน โดยที่ 
แตละหนวยงานมีบทบาทแตกตางกัน เชน โปรแกรม Agri–Tech Catalyst และการต้ังศูนยนวัตกรรม
ดานการเกษตร ในขอ 3.1.2 

2) มีแผนงานที่จะไปถึงเปาหมายชัดเจน : สหราชอาณาจักรมีวิสัยทัศนที่จะเปน
ผูนําระดับโลก และออกแบบแผนงานที่จะไปใหถึงเปาหมายอยางชัดเจนในแตละป เชน ในแผนงาน
ของ BBRC จะระบุกิจกรรม เงินที่จะลงทุน หนวยงานที่จะมีความรวมมือดวย สถานที่ที่จะเกิดการ
ลงทุน ปที่จะเกิดการลงทุน นอกจากน้ียังมีการเปดเผยแผนงานสูสาธารณะอีกดวย 

3) มีการประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการลงทุน : การวิจยั 
พัฒนา และสรางนวัตกรรมตองใชการลงทุนสูง ดังน้ันหนวยงานของสหราชอาณาจักรมักจะมีการ
ประเมินผลกระทบ ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการลงทุน ทั้งในปจจุบันและอนาคต เชน 
BBSRC ระบุวาในป ค.ศ. 2014–2015 ใชงบประมาณไป 509 ลานปอนด สนับสนุนนักวิทยาศาสตร 
1,600 คน และนักศึกษา 2,000 คน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ในสหราช
อาณาจักร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ กับเศรษฐกิจฐานชีวภาพในสหราชอาณาจักรมีมูลคามากกวา 
75 พันลานปอนด (GVA, Gross Value Added) มีการจางงานโดยตรง 1.5 ลานคน และคาดการณ
วาในป ค.ศ. 2025 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ อุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ จะเพิ่มรายไดใหกับ
เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรระหวาง 4–12 พันลานปอนด 

4) มีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานที่มีมาตรฐานระดับโลกอยางมาก : โครงสราง
พื้นฐานที่จะลงทุนในป ค.ศ. 2015/16 เชน การสราง Innovation campuses การสรางศูนยวิจัย 
สหสาขา (Multidisciplinary) 6 แหง ศูนยวิจัยสังเคราะห DNA 5 แหง ศูนยอบรมสําหรับระดับ
ปริญญาเอก 2 แหง ศูนยนวัตกรรมดานการเกษตร 3 แหง รวมทั้งมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส (E–Infrastructure) และลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการเติบโตทางงานวิจัย เชน 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับคลังขอมูลขนาดใหญ (Big data) เพื่อตอบคําถามดานชีววิทยา โดยศูนยวิจัย
ใหมๆ มักจะต้ังในมหาวิทยาลัย หรืออุทยานวิทยาศาสตร เพื่อสรางความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมทั้ง เพื่อใหมีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ไดลงทุน
ไปไดมีการใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5) สรางความเขมแข็งใหกับประเทศในระยะยาว โดยลงทุนใน Sector ที่ให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนอย : แมวาผลผลิตทางการเกษตรของสหราชอาณาจักรจะนอยและพึ่งพา
การนําเขาอาหารเปนสวนใหญ แตรัฐลงทุนในการต้ังศูนยนวัตกรรมระดับโลกโดยมีเปาหมายเพื่อ
ปฏิวัติการเกษตรทั้งในและนอกประเทศ ทั้งศูนยพืชไร ศูนยปศุสัตว ศูนยเกษตรแมนยํา  
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6) มีการสงเสริมใหเกิดธุรกิจจากงานวิจัยหลายทาง : ตัวอยางเชน  
– มีองคกร Innovate UK และ Catapult สงสริมนวัตกรรมในภาคเอกชนใน

สาขานวัตกรรม 11 สาขา และมีการแขงขันประกวดผลงานที่เกิดจาก SME  
– BBSRC มีแผนงานเรงใหเกิดการคืนทุนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนใน

งานวิจัยพื้นฐาน โดยใหบุคลากรที่ทําหนาที่แปลงงานวิจัยเปนธุรกิจเขาไปอยูในสมาคมอุตสาหกรรม
ของ BBSRC เพื่อขับเคลื่อนใหผลจากงานวิจัยเกิดผลกระทบที่ใหญที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด 

– มีการสงเสริมผูประกอบการทองถ่ิน โดยรัฐสรางศูนยวิจัยในมหาวิทยาลัย
ทองถ่ินเพื่อเปนตัวเช่ือมบริษัทในทองถ่ินและบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหทํางานรวมกัน 

– มีบริษัท Venture Capital ใหญๆ หลายบริษัท ที่ลงทุนในการวิจัยและ
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพ  

– มีการสรางวัฒนธรรมการเปนผูประกอบการต้ังแตวัยเยาว เชน การจัดการ
แขงขันผูประกอบการ รุนเยาวดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
3.2  การสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพของไทย 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพเปนอันดับ 8 ของโลก มีปริมาณผลผลิต
การเกษตร มากเปนอันดับที่ 12 ของโลก มีบริษัทดานเทคโนโลยีชีวภาพในไทย 165 บริษัท23 มี
หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการลงทุน
และการประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีชีวภาพ ดังน้ันหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
ระดับแนวหนาของประเทศจึงไดรวมมือกันจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2554–2564 ข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดานน้ีของไทย ดังน้ันใน
ขอ 3.2 น้ี จึงไดศึกษา สถานภาพของไทยดานเทคโนโลยีชีวภาพ 3 เรื่อง คือ (1) กรอบนโยบายการ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของไทย (2) หนวยงานตางๆ ที่มีภารกิจดานการสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ 
และ (3) การสรางสภาวะแวดลอมในประเทศใหเหมาะสมตอการลงทุน  

3.2.1  กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย  
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2554–2564 ให

ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี 4 สาขาหลัก ไดแก (1) เกษตรและอาหาร (2) การแพทยและ
สุขภาพ (3) พลังงาน ชีวภาพ และ (4) อุตสาหกรรมชีวภาพ24 รวมทั้งไดระบุแผนงานในแตละป และ
ระบุหนวยงานที่ควรเปนผูรับผิดชอบไว แตอยางไรก็ตาม แผนงานน้ียังไมเกิดข้ึนแบบบูรณาการ 
เน่ืองจากไมมีเจาภาพดําเนินการ และประสานงาน รวมทั้งไมมีเงินทุน ดังน้ันหนวยงานในประเทศจึง
ทํางานแบบตางคนตางทําเปนสวนใหญ  

                                                
23

 Duangjai Asawachintachit, Shining a Spotlight on Thailand's Dynamic Investment Opportunities 
[Online], Available from: http://www2.thaiembassy.be/wp–
content/uploads/2016/02/Brussels_BOI_Feb–2016.pdf [2016, June 26]. 
24

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, สาระสําคัญของกรอบนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555–2564) [ออนไลน], แหลงที่มา:  
http://www.sti.or.th/uploads/content_file/Biotech Policy Framework_TH.pdf [8 มิถุนายน 2559]. 
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เทคโนโลยี 4 สาขาหลักที่กรอบนโยบายน้ีใหความสําคัญ จะไดอธิบายดังตอไปน้ี 
1)  เกษตรและอาหาร 

ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกหลักดานสินคาเกษตรและอาหารของโลก 
แตสินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มนอย เน่ืองจากสวนใหญเปนผลิตภัณฑแปรรูปข้ันตน และในปจจุบันมี
ประเทศคูแขงในการสงออกสินคาเกษตรมากข้ึนเรื่อยๆ นอกจากน้ียังมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศ ดังน้ันประเทศไทยจึงตองมีการพัฒนาในหลายๆ ดาน เชน พัฒนาพันธุพืชใหมีผลผลิตสูง 
ตานทานโรค ทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Industry) เชนพัฒนาพลังงานชีวภาพเพื่อทดแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล 
และผลิตภัณฑปโตรเลียม สงเสริมการผลิตที่ย่ังยืน (Sustainable Agriculture) และเพิ่มมูลคาใหกับ
ผลผลิตทางการเกษตร เชน การผลิตสารใหความหวาน โพลีเมอรชีวภาพ อาหารสุขภาพ  

2) การแพทยและสุขภาพ 
ในหลายทศวรรษที่ผานมา คนไทยมีรูปแบบการใชชีวิตและพฤติกรรมเปลี่ยนไป 

ทั้งผูที่อาศัยในเมืองใหญและชนบท ซึ่งมีผลตอสุขภาพ รูปแบบการบริโภค การออกกําลังกาย และ
ความเครียดสะสม นอกจากน้ี อัตราการเกิดโรคติดตออุบัติใหม (Emerging Infectious Diseases, 
EID) และโรคอุบัติซ้ํา ก็สูงข้ึน ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ไมเพียงเทาน้ัน
ประเทศไทยยังตองรับมือกับสังคมผูสูงอายุอีกดวย ตัวอยางงานวิจัยที่ควรใหความสําคัญตามกรอบ
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย เชน ชุดตรวจสอบทางการแพทยที่ตรวจได 
หลายๆ โรคพรอมกัน ใชงานงาย ราคาเหมาะสม เภสัชภัณฑที่ไทยมีศักยภาพสูง เชน โปรตีนเพื่อการ
รักษาพยาบาล วัคซีนที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งโรงงานตนแบบระดับอุตสาหกรรม การวิจัยดาน
อาหารเสริมสุขภาพเพื่อใหมีปริมาณสารสําคัญในปริมาณมาก เพื่อลดการนําเขาอาหารเสริมสุขภาพ 

3) พลังงานชีวภาพ 
ประเทศไทยมีเปาหมายเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก ใหเปนรอยละ 25 ของการใชพลังงานรวมทั้งหมด ในป พศ. 2564 และกําหนดเปาหมาย
เพิ่มปริมาณการใชเอทานอลเปน 9 ลานลิตรตอวัน และไบโอดีเซล 5.97 ลานลิตรตอวัน  

กาซชีวภาพเปนอีกแหลงพลังงานที่มีความสําคัญ รัฐต้ังเปาหมายให ในป พ.ศ. 
2564 มีการใชกาซชีวภาพเพิ่มข้ึน 3 เทาจากป พ.ศ. 2554 เน่ืองจากเปนแหลงพลังงานที่มีตนทุนตํ่า 
และประเทศไทยมีศักยภาพทั้งดานวัตถุดิบที่เปนของเสียจากฟารมปศุสัตว อุตสาหกรรมอาหาร และ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งมคีวามพรอมดานเทคโนโลยีที่สามารถถายทอดสูการใชจริง 

งานวิจัยที่ควรใหความสําคัญ ตามกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศไทย เชน การผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียและของเสีย การผลิตเอธานอลจากวัสดุเซลลูโลลิก 
และการผลิตไบโอดีเซลจากสาหราย 

4) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
เน่ืองจากประชากรโลกสูงข้ึนและทรัพยากรมีจํากัด ดังน้ันผลิตภัณฑชีวภาพจึง

มีบทบาทมากข้ึน เชน พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) กรดโพลีแลกติก (ที่ผลิตจากชานออย มัน
สําปะหลัง) การใชเอนไซมแทนสารเคมี เพื่อประหยัดพลังงานและนํ้า รวมทั้งลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก (Environmental Leader, 2011) งานที่ควรใหความสําคัญ เชน เทคโนโลยีการหมัก
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และเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม พัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพ (Biological 
Catalyst) การคนหาสายพันธุและปรับปรุงสายพันธุจุลินทรียใหมีประสิทธิภาพสูง  

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2554–2564 มี
การต้ังเปาหมายในแตละปวาควรจะบรรลุงานใดบาง และไดระบุผูที่ควรเปนผูรับผิดชอบไว เชน ในป 
พ.ศ. 2556 ไดระบุวาในแผนององคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) ควรมีเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ 5%  
ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งหนวยงานที่ควรรับผิดชอบ คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาค สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
และ BIOTEC25 สวนในป พ.ศ. 2559 ไดระบุวา 30% ของขยะชุมชนควรถูกใชในการผลิตกาซชีวภาพ 
ซึ่งหนวยงาน ที่ควรรับผิดชอบคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยในภูมิภาค อุทยาน
วิทยาศาสตรในภูมิภาค กระทรวงพลังงาน และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากไม
มีเจาภาพดําเนินการ และประสานงาน รวมทั้งไมมีเงินทุน ความรวมมือแบบบูรณาการดังแผนงานจึง
ไมยังเกิดข้ึน  

 

 
 
ภาพท่ี 1  เปาหมายรายทางของกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย26 
 
 

  
                                                
25

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, สาระสําคัญของกรอบนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555–2564) [ออนไลน], แหลงที่มา:  
http://www.sti.or.th/uploads/content_file/Biotech Policy Framework_TH.pdf [8 มิถุนายน 2559]. 
26

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, เรื่องเดียวกัน. 
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3.2.2  หนวยงานสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย 
มีหนวยงานที่สงเสริมความสามารถของประเทศไทยดานเทคโนโลยีชีวภาพหลาย

หนวยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา และโครงการความรวมมือของภาคสวนตางๆ ในขอ 
3.2.2 น้ีไดรวบรวมไว 12 หนวยงาน ซึ่งสวนใหญจะมาจากขอมูลของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
แหงประเทศไทย27 และจากการคนควาในแหลงอื่นๆ จากการศึกษาพบวา หลายหนวยงานมีความ
ซ้ําซอนกันในดานการวิจัยและการสงเสริมผูประกอบการ โดยที่ไมมีการแยกสาขาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ตองการสงเสริมอยาง ชัดเจน 

1)  อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เปนหนวยงานของรัฐที่สงเสริมงานดานการ
วิจัยและพัฒนา รวมถึงใหเอกชนเขามาใชพื้นที่และอํานวยความสะดวกใหแกบริษัทเอกชน ในการ
เขาถึงบุคลากรและเทคโนโลยีในอุทยานวิทยาศาสตร รวมทั้งมีศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี 
(Technology Management Center, TMC) ที่ใหบริการดานการบริหารทรัพยสินทางปญญา 
หนวยบมเพาะเทคโนโลยี ใหคําปรึกษา และสงเสริมผูประกอบการดานเทคโนโลยี  

2) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) เปนหนวย
งานวิจัยระดับชาติ อยูภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สวทช. ไดประกาศแผนยุทธศาสตร 5 
เรื่อง สําหรับป พ.ศ. 2554–2559 คือ (1) อาหารและการเกษตร (2) พลังงานและสิ่งแวดลอม (3) 
สุขภาพและยา (4) ทรัพยากรชีวภาพและชุมชน (5) อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ  

3) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) เปนหนวยงาน
ของรัฐที่มีภารกิจหลัก คือ ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความเปนเลิศ สราง
ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ และถายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สูภาคสาธารณะเเละภาคอุตสาหกรรม28 

4) National Biopharmaceutical Facility (NBF) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี รวมกับ BIOTEC ในการสรางหนวยผลิตยาชีวภาพ (Biopharmaceuticals) แหงแรก
ในไทย เพื่อใหไทยพัฒนาขีดความสามารถที่จะผลิตยา วัคซีน และผลิตภัณฑดานยาอื่นๆ ไดเองใน
ประเทศ โดย NBF มีภารกิจในการทํางานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพและกระบวนการ
ชีวภาพ (Bioprocessing) รวมทั้ง สรางโรงงานตนแบบในการนําวัคซีนและยาออกสูตลาด29 

5) ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (Thailand Center of Excellence 
for Life Sciences, TCELS) เปนหนวยงานของรัฐที่เปนศูนยกลางสําหรับการวิจัยธุรกิจและการ
ลงทุนดานชีววิทยาศาสตร (Bioscience) ในประเทศ และเช่ือมตอความรวมมือระหวางไทยและ
ตางประเทศ นอกจากน้ี ยังชวยสงเสริมใหเกิดบริษัทดานชีววิทยาศาสตร สงเสริมความรวมมอืระหวาง

                                                
27

 Thailand Board of Investment, Thailand Biotechnology The Gateway to ASEAN [Online], 
Available from: https://www.supplyfinder.com/downloads/585/ 
585_51c3c399aab6ccb99b32210c01d6ff8e.pdf [2016, June 23]. 
28

 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, [Online], Available from: 
http://www.biotec.or.th/th/ [2016, July 9]. 
29

 National Biopharmaceutical Facility, [Online], Available from: http://www.nbf.kmutt.ac.th/ 
[2016, July 9]. 
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รัฐและเอกชน พัฒนาธุรกิจและการลงทุน TCELS มุงเปาไปที่งานดานหุนยนตทางการแพทย 
(Medical robotics) สะเต็มเซลล (Stem cells) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) 
ผลิตภัณฑยา และเครื่องสําอางที่มีฤทธ์ิเปนยาจากธรรมชาติ อุปกรณการแพทย การคนควาดานยา 
และอาหารที่เปนยา ในป ค.ศ. 2016 น้ี TCELS มีโครงการสงเสริมผูประกอบการผานโครงการ 

– การอบรมธุรกิจระยะสั้นทางชีววิทยาศาสตร 2016 (Mini Life Sciences 
Mentorship Program 2016) เพื่อคัดเลือกอาจารย นักศึกษา นักวิจัย หรือนักธุรกิจใหเขารับ 
คําปรึกษาเชิงธุรกิจจากผูเช่ียวชาญเปนเวลา 3 เดือน30 

– การประกวดหุนยนตทางการแพทย 2016 (i–MedBot Innovation 
Contest 2016) เพื่อแสวงหานวัตกรรมในการนําหุนยนตและระบบอัตโนมัติมาประยุกตใชใน
การแพทย ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนําไปสูการประยุกตใชประโยชนเชิงพาณิชย รวมทั้ง 
กระตุนใหสังคมเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีดานหุนยนตทางการแพทย31 

6)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนหนวยงาน
ของรัฐที่ทํางานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีอาหาร ผลิตภัณฑยา และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีชีวภาพ ทรัพยากรดานจุลชีพ (Microbiological resources) 
สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา พลังงาน และวิศวกรรมวัสดุ นอกจากน้ีมีกลุมถายทอดเทคโนโลยีที่ให
คําปรึกษากับอุตสาหรรม และใหการอบรม  

7) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Biodiversity–Based Economy 
Development Office, BEDO) เปนหนวยงานของรัฐที่มีพันธกิจในการสงเสริมและสนับสนุนการ
เพิ่มมูลคาการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถ่ิน และธุรกิจชีวภาพ32 

8) Food Innopolis หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร เปนหนวยงานของรัฐที่สรางข้ึน
เพื่อใหเปน ศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาดานนวัตกรรมอาหารของประเทศ โดยมุงเนนที่จะดึงดูด
บริษัทผูผลิตหรือพัฒนาอาหารช้ันนําของโลกมาลงทุน และสนับสนุนบริษัทไทยทุกระดับต้ังแต
ผูประกอบการใหม, SME และบริษัทขนาดใหญ ใหเขามามีสวนรวมในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรม
อาหารระดับโลก33 

9) เวชนคร (Medicopolis) เปนโครงการความรวมมือระหวาง TCELS และผูวา
ราชการ จังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เพื่อพัฒนา Medicopolis ใหเปน

                                                
30

 Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS), TCELS เตรียมจัดโครงการใหคําปรึกษาเชิงลึก
ดานธุรกิจชีววิทยาศาสตร [Online], Available from: http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/449 
[2016, July 15] 
31

 Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS), Center for Advanced Medical Robotics 
[Online], Available from: http://www.tcels.or.th/en/Home/ReadMoreContent/30 [2016, July 15]. 
32

 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคกรมหาชน), วิสัยทัศนและพันธกิจ [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://eweb.bedo.or.th/?page_id=2306 [9 กรกฎาคม 2559]. 
33

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, โครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร ( Food Innopolis) [ออนไลน], 
แหลงที่มา: http://www.most.go.th/main/index.php/contribution/prayuth/5541–food–innopolis.html 
[10 กรกฎาคม 2559]. 
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เมืองสุขภาพแบบองครวมสําหรับผูสูงอายุ และการทองเที่ยวเชิงการแพทย รวมทั้งขยายตลาดสินคา
และบริการสูประเทศเพื่อนบาน โดยเนนกัมพูชาเปนประเทศแรก และจะสงเสริมการใชสมุนไพรที่มี
อยูในประเทศ แพทยแผนไทยและภูมิปญญาพื้นบาน มาผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการแพทย ซึ่งจะ
ชวยลดตนทุนในการรักษาและการนําเขายาจากตางประเทศ34 

10) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการทําใหเกิด
นวัตกรรม ในประเทศ โดยการเช่ือมโยงเครือขายวิสาหกิจและเครือขายวิชาการอยางบูรณาการ เพื่อ
เปลี่ยนหวงโซอุปทาน (Supply chain) เปนหวงโซมูลคา (Value chain)35  

11) อุตสาหกรรมเงินรวมทุน (Venture Capital) ในประเทศไทยมีบริษัท 
Venture Capital ที่สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพหลายแหง โดยอาจใหทุน
แลกเปลี่ยนกับการถือหุน 

12) สมาคมตางๆ ที่ชวยสนับสนุนดานความรูใหกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เชน 
– สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน (Thai Pharmaceutical 

Manufacturers Association) 
– สมาคมผูวิจัยและผลิตภัณฑเภสัชภัณฑ (Pharmaceutical Research and 

Manufacturers Association, PReMA) 
– สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย (Thai Medical 

Device Technology Industry Association) 
– สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางไทย (Thai Cosmetic Manufacturers 

Association) 
– สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (Thai Bioplastics Industry) 
– สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย (Thai Society for 

Biotechnology) 
3.2.3  การสรางสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมตอการลงทุนในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการสรางสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมตอการลงทุน 2 แบบดวยกัน คือ 
1)  การลดหยอนภาษีจากการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา: ผูประกอบการจะ

ไดรับการลดหยอนภาษี เทากับ 300% ของคาใชจายในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม ซึ่งเริ่มเมื่อ 1 ส.ค. พ.ศ. 255736 

2) กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและเขตสงเสริมการลงทุน: คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (Board of Investment, BOI) ไดปรับปรุงนโยบายสงเสริมการลงทุน ดังประกาศ

                                                
34

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, TCELS จับมือจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 
[ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.most.go.th/main/index.php/news/thailand–startup–
2016/6656.html [15 กรกฎาคม 2559]. 
35

. GreenShopCafe, สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.greenshopcafe.com/standardinfo373 [21 กรกฎาคม 2559]. 
36

 งานกระตุนการวิจัยและพัฒนาเอกชน, ใชบริการวิจัยกับ วว. ขอลดหยอนภาษีได [ออนไลน], แหลงที่มา:  
http://www.tistr.or.th/rdc/ [19 กรกฎาคม 2559]. 
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ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 255737 ใหกิจการดานเทคโนโลยีชีวภาพไดรับสิทธิประโยชน โดยกิจการ
จะตองต้ังอยูในเขตสงเสริมการลงทุน 3 แบบ คือ 

–เปนพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายไดตอหัวตํ่า เชน รอยเอ็ด สุโขทัย อุบลราชธานี 
–เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
–เขตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการสงเสริมและไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ เชน เขตอุตสาหกรรมดานนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)38  
นอกจากน้ียังไดรับสิทธิเพิ่มเติม หากมีคาใชจายในดาน 
–การวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
–คาธรรมเนียมการใชสิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหลงในประเทศ 
–การฝกอบรมเทคโนโลยีข้ันสูง 
–การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนยังมีประกาศ ลงวันที่ 16 ก.ย. พ.ศ. 255839 ใหมี

การสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบซุปเปอรคลัสเตอร (Super Cluster) 
สําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง และคลัสเตอรเปาหมายสําหรับเกษตรแปรรูป สิ่งทอ และ
เครื่องนุงหม โดยระบุให คลัสเตอรเกษตรแปรรูปที่ต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน 
ขอนแกน นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ระยอง จันทบุรี 
ตราด ชุมพร สุราษฎรธานี กระบี่  และสงขลา ไดรับสิทธิและประโยชนตามประกาศของ
คณะกรรมการสงเสริม การลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

  
3.3  การวิเคราะหนวัตกรรมและการสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพของไทยและสหราชอาณาจักร 

อุตสาหกรรมที่ไทยและสหราชอาณาจักรมุงสงเสริมมี 4 สาขา ที่เหมือนกัน คือเกษตรและ
อาหาร การแพทย พลังงานชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม แตสหราชอาณาจักรมี
เพิ่มอีก 2 สาขา คือ เทคโนโลยีเกิดใหม (Emerging technologies) และการเรงใหเกิดการคืนทุนทาง
เศรษฐกิจ (Quick wins’ for economic growth) นอกจากน้ี ไทยและสหราชอาณาจักรมีการใช
ระบบลดหยอนภาษีเพื่อสรางสภาพแวดลอมของประเทศใหเหมาะสมกับการลงทุนในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ สวนความแตกตางแสดงดังตารางที่ 3.1  

 
  

                                                
37

 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.boi.go.th/upload/content/2_2557_64939.pdf [8 กรกฎาคม 2559]. 
38

 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, มาตรการสงเสริมการลงทุนดานนวัตกรรมอาหาร [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.boi.go.th/upload/content/6_2559_81391.pdf [8 กรกฎาคม 2559]. 
39

 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, นโยบายสงเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร 
[ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.boi.go.th/upload/content/10_2558_12883.pdf [8 กรกฎาคม 2559]. 
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ตารางท่ี 1  ความแตกตางระหวางไทยและสหราชอาณาจักร  
 

หัวขอ สหราชอาณาจักร ไทย 
เจาภาพหลักดาน
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ 

BBSRC ทําหนาที่วางแผนและ 
จัดสรรทุน 

ไมม ี
แตละหนวยงานรับเงินจากตน
สังกัด แลวบรหิารจัดการ ใน
ทิศทางที่คิดวาเหมาะสม 

แผนความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เปนภาพรวมของ 
ประเทศทีเ่กิดผลเปนรูปธรรม 

มี 
ความรวมมือระหวางหนวยงาน
และการรวมทุนเปนนโยบาย 
หลัก ของการทํางาน 

มีบาง แตนอยมาก 

ระบุวิธีการที่ชัดเจนที่จะไป ถึง
เปาหมาย 

ระบุกจิกรรม เงิน สถานที่ 
หนวยงานที่จะมีความรวมมือ 
เวลา 

ยังไมพบ 

ศึกษาผลกระทบของการลงทุน
ตอสังคมและเศรษฐกจิ รวมทั้ง
คาดการณสถานการณ ใน
อนาคต แบบภาพรวมของ
ประเทศ 

มี ไมม ี

หนวยงานมีความชัดเจน และ
แบงหนาที ่

หนวยงานแบงหนาที่กันชัดเจน หลายหนวยงานทํางานซ้ําซอน 

การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน มีการลงทุนมากมาย เชนศูนยที่
ทันสมัยระดับโลก และ
โครงสรางพื้นฐานทาง
อิเลก็ทรอนิกส  

นอยมาก เมื่อเทียบกับสหราช
อาณาจักร 

ลงทุนใน Sector ที่ให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนอย 
เพื่อสรางเขมแข็งใหกับประเทศ 

สรางศูนยวิจัยทางการเกษตร 
ระดับโลก 

เริ่มมีในนโยบายสงเสริม หุนยนต
ในอุตสาหกรรม และอากาศยาน 
ซึ่งเปน Sector ที่ไทยมีความถนัด
นอย แตไมมีแผนการลงทุนดาน
การวิจัยพฒันามากนัก แมแตใน
สาขาเกษตรก็ยังไมมกีารลงทุน
มากนัก 

กระจายศูนยวิจัยและนวัตกรรม
ไปยังทองถ่ิน 

กระจาย มีเลก็นอย เชน Medicopolis ที่
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภู–เบ
ศร จ.ปราจีนบุรี แตสวนใหญจะ
กระจุกตัวใน กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

การเรงใหเกิดการคืนทุน ทาง
เศรษฐกจิจากการลงทุน ดาน
งานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

มีการวางแผนงานหลายแบบ 
เชนมีองคกรที่ดูแลภาคเอกชน 
โดยตรง, ใหบุคลากรที่แปลง 
งานวิจัยเปนธุรกจิเขาไปอยูใน 
สมาคมอุตสาหกรรม, เช่ือม
บริษัทในทองถ่ินเขากบั ภาค

มีโปรแกรมสงเสรมิผูประกอบการ
ใหมเชนการอบรมระยะสั้น และ
การจัดประกวดหุนยนตทาง 
การแพทยโดย TCELS 
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หัวขอ สหราชอาณาจักร ไทย 
การศึกษาในทองถ่ิน, มีบริษัท
รวมทุนที่ใหญหลาย บริษัท 

การสรางวัฒนธรรมการเปน 
ผูประกอบการดาน ไบโอ
เทคโนโลยี 

การแขงขันผูประกอบการ รุน
เยาวดานเทคโนโลยีชีวภาพ และ
การแขงขันผลงานจาก SME 

มีการอบรมผูประกอบการใหม 
และการจัดประกวดหุนยนต ทาง
การแพทยโดย TCELS ซึ่งยังเปน
ดานการแพทย เพียงดานเดียว 

สิทธิประโยชนดานภาษี มีการลดหยอนภาษีจาก 
–งานวิจัยพัฒนา  
–รายไดจากการใหใชสทิธิบัตร 
–การอยูในเขตพื้นที่พิเศษ 

มีการลดหยอนภาษีจาก 
–งานวิจัยพัฒนา  
–การอยูในเขตพื้นที่พิเศษ 
แตไมมีเรื่อง รายไดจากการใหใช
สิทธิบัตร 

 
จากผลการศึกษาในบทที่ 3 น้ี จะเห็นไดวาทั้งสองประเทศสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพใน 4 

สาขาเหมือนกัน คือ เกษตรและอาหาร การแพทย พลังงานชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
อุตสาหกรรม แตสหราชอาณาจักรมีเพิ่มอีก 2 สาขา คือ เทคโนโลยีเกิดใหม (Emerging technologies) 
และการเรงใหเกิดการคืนทุนทางเศรษฐกิจ (Quick wins’ for economic growth) นอกจากน้ียัง
พบวา ไทยและสหราชอาณาจักรใชระบบลดหยอนภาษี เพื่อสรางสภาพแวดลอมของประเทศให
เหมาะสมกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อเทียบกับประเทศไทยแลว สหราช-
อาณาจักรมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานอยางมาก และเนนการทํางานแบบมีหุนสวน (Partnership)  
ทั้งความรวมมือในภาครัฐดวยกันเอง และระหวางภาครัฐ–เอกชน–ภาคการศึกษา รวมทั้งเนนการ
แปลงงานวิจัยใหเปนธุรกิจ โดยกระจายการสงเสริมไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ และมีเปาหมาย
เพื่อผลิตผลงานที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีแผนงานที่ชัดเจนและเปดเผยตอ
สาธารณชนดวย 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 

จากผลการศึกษาในบทที่ 3 เราไดทราบถึงนวัตกรรมที่ไทยและสหราชอาณาจักรให
ความสําคัญ และวิธีการสงเสริมนวัตกรรมที่แตละประเทศดําเนินการอยู ซึ่งถือเปนสภาพแวดลอมเชิง
ปฏิบัติการที่จําเปนตองทราบในการวางแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ ในบทที่ 4 น้ี จะไดสรุป
สิ่งที่คนพบจากการศึกษาไดแก ความเหมือนและความแตกตางของการสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพใน
ไทยและสหราชอาณาจักร 
 
4.1  ความเหมือนและความแตกตางของการสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพในไทยและสหราช
อาณาจักร 

จากการศึกษาในบทที่ 3 พบวาเทคโนโลยีชีวภาพที่ไทยและสหราชอาณาจักรมุงสงเสริมมี 4 
สาขาที่เหมือนกัน คือ ดานเกษตรและอาหาร การแพทย พลังงานชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ 
อุตสาหกรรม แตสหราชอาณาจักรมีเพิ่มอีก 2 สาขา คือ เทคโนโลยีเกิดใหม (Emerging technologies) 
และการเรงใหเกิดการคืนทุนทางเศรษฐกิจ (Quick wins’ for economic growth) นอกจากน้ี  
ไทยและสหราชอาณาจักรมีการใชระบบลดหยอนภาษีเพื่อสรางสภาพแวดลอมของประเทศ  
ใหเหมาะสมกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สวนสิ่งที่แตกตางกันอยางมากระหวาง
ไทยและสหราชอาณาจักร คือ การวางระบบการสงเสริมนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยที่ 
สหราชอาณาจักรมี BBSRC เปนเจาภาพหลักในการสนับสนุนทุน วางแผน และประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทําใหงานไมซ้ําซอน และสามารถประเมินผลกระทบของการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาในระดับภาพรวมของประเทศได นอกจากน้ี ยังมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน เชนสิ่งที่จะทํา 
จํานวนเงิน หนวยงานที่จะมีความรวมมือดวย สถานที่ที่จะเกิดกิจกรรม ปที่เกิดกิจกรรม สหราช-
อาณาจักรเนนการทํางานแบบมีหุนสวน (Partnership) ทั้งความรวมมือในภาครัฐดวยกันเอง  
และระหวางภาครัฐ–เอกชน–ภาคการศึกษา อีกทั้งยังทุมทุนมหาศาล ในโครงสรางพื้นฐาน เชน  
ศูนยนวัตกรรมระดับโลกที่กระจายอยูทั่วประเทศ โดยมิใชมีเปาหมายเพียง งานวิจัยที่โดดเดนเทาน้ัน 
แตยังมุงเปาเพื่อทําธุรกิจจากผลงานวิจัย และสรางผูประกอบการใหม รวมทั้ง สงเสริมอุตสาหกรรมที่
มีอยูแลวดวย ดวยเหตุผลเหลาน้ีจึงทําใหสหราชอาณาจักรติดอันดับโลกในหลายๆ ดาน ดังที่กลาวแลว
ในขอที่ 3.1 

 
4.2  แนวทางในการปรับใชวิธีการของสหราชอาณาจักรเพ่ือสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพของไทย 

เน่ืองจากนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แตงานวิจัยในภาครัฐและภาคการศึกษาของไทย 
มีจํานวนนอยมากที่สามารถเปลี่ยนเปนนวัตกรรมในธุรกิจได และประเทศไทยยังไมมีผูประกอบการ
ดานเทคโนโลยีมากนัก อีกทั้ง SME มักจะไมลงทุนดานการวิจัยนวัตกรรม ดังน้ัน ในบทน้ีจึงเสนอ
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วิธีการ 6 อยาง ที่ปรับมาจากวิธีการของสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจจะชวยสงเสริมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพของไทยได  

1) มีเจาภาพในการดําเนินงานและแบงหนาที่การทํางาน: ประเทศไทยควรมีเจาภาพหลัก
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการทํางานและสิ้นเปลืองทรัพยากร อีกทั้งยัง
สามารถวิเคราะหความกาวหนาในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ และผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศแบบองครวมที่เกิดจากการลงทุนดานน้ีได นอกจากน้ีหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของควรแบงหนาที่กันอยางชัดเจน เชน ใครจะลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ใครจะสนับสนุนการ
งานวิจัยรวมระหวางรัฐ–เอกชน–ภาคการศึกษา ใครจะการสนับสนุนผูประกอบการใหม และเน่ืองจาก
เทคโนโลยีชีวภาพครอบคลุม หลายสาขา ดังน้ันจึงควรมีหนวยงานหรือศูนยเฉพาะทางสําหรับแตละ
สาขา  

2) มีแผนงานที่จะไปถึงเปาหมายชัดเจน: ประเทศไทยควรต้ังเปาหมาย เชนตองการจะเปน
ผูนําในดานใด และออกแบบแผนงานทีจ่ะไปใหถึงเปาหมายอยางชัดเจนในแตละป เชน ระบุกิจกรรม 
เงินที่จะลงทุน หนวยงานที่จะมีความรวมมือดวย สถานที่ที่จะเกิดการลงทุน ปที่จะเกิดการลงทุน 
นอกจากน้ีควรเปดเผยแผนงานสูสาธารณะ เพื่อที่หนวยงานงานอื่นๆ จะไมทําซ้ํา หรือเพื่อใหหนวย
อื่นๆ เสนอความ รวมมือหากมีภารกิจเกี่ยวเน่ืองกัน 

3) มีการประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการลงทุน: การวิจัย พัฒนา 
และสรางนวัตกรรมตองใชการลงทุนสูง จึงมีความจําเปนที่จะตองทราบผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่เกิดจากการลงทุนทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหมีแนวทางในการปรับแผนการลงทุน
ตอไป (จากการ คนควาขอมูล ณ เดือน สิงหาคม ค.ศ. 2016 ยังไมพบวาไทยมีขอมูลดานน้ี) 

4) ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในทองถ่ินและโครงสรางพื้นฐานที่มีมาตรฐานระดับโลก: 
ประเทศไทยมีความไดเปรียบประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ ดานทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดังน้ันจึงควรมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและนวัตกรรมใน
ทองถ่ิน เพื่อดึงเอาเอกลัษณเฉพาะทองถ่ินทั้งเรื่องทรัพยากรชีวภาพและธุรกิจทองถ่ิน มาทําใหเกิด
งานวิจัยที่และนวัตกรรมที่ตอบสนองตอความตองการในทองถ่ิน ตอประเทศ และตอโลก ทั้งในเชิง
สาธารณประโยชนและเชิงธุรกิจ รวมทั้งควรมีศูนยวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานระดับโลกเพิ่มข้ึน 
เพื่อดึงดูดนักวิทยาศาสตรที่โดดเดน และการลงทุนจากตางประเทศ ควรมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส (E–Infrastructure) และลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ เชน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
คลังขอมูลขนาดใหญ (Big data) โดยศูนยวิจัยเหลาน้ีอาจจะต้ังในอุทยานวิทยาศาสตรหรือ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตางๆ  

5) สงเสริมใหเกิดธุรกิจจากงานวิจัยหลายๆ ทาง: ไดแก 
– มีองคกรสงเสริมใหเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ในภาคเอกชน เชน องคกรบม

เพาะธุรกิจเกิดใหม องคกรที่สงเสริมการทํางานระหวางภาครัฐและเอกชน ในสาขาเฉพาะทางดาน
ตางๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสรางผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง และสงเสริมนวัตกรรมของอุตสาหกรรม
ไดเหมาะสม  
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– มีแผนงานเรงใหเกิดการคืนทุนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในงานวิจัยพื้นฐาน โดยให
บุคลากรที่ทําหนาที่แปลงงานวิจัยเปนธุรกิจเขาไปอยูในสมาคมอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนใหผลจาก
งานวิจัยเกิดผลกระทบที่ใหญที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด 

– มีการสงเสริมผูประกอบการทองถ่ิน โดยรัฐอาจจะสรางศูนยวิจัยในมหาวิทยาลัย
ทองถ่ินเพื่อเปนตัวเช่ือมบริษัทในทองถ่ินและบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหทํางานรวมกัน 

– มีการสรางวัฒนธรรมการเปนผูประกอบการต้ังแตวัยเยาว เชน จัดการแขงขัน
ผูประกอบการรุนเยาวดานเทคโนโลยีชีวภาพ  

– สงเสริมการสรางนวัตกรรมใน SME เชน มีการแขงขันประกวดผลงานที่เกิดจาก SME 
และจัดอบรมการสรางนวัตกรรม 

6) มีโครงการความรวมมือกับสหราชอาณาจักร: สหราชอาณาจักรเนนการทํางานรวมกับ
หุนสวน ดังจะเห็นไดจากกองทุน Newton Fund ที่ใหทุนกับโครงการวิจัยดาน วทน. ที่เปนความรวมมือ
ระหวางสหราชอาณาจักรและประเทศที่กําลังพัฒนา นอกจากน้ียังมีหนวยงานดานการวิจัย  
การสงเสริมนวัตกรรมและบริษัทช้ันนําหลายแหง ดังน้ันประเทศไทยอาจจะเสนอโครงการความรวมมือ 
ในรูปแบบของการรวมวิจัย หรือการแลกเปลี่ยนผูเช่ียวชาญ หรือเชิญชวนใหบรษัิทของสหราชอาณาจักร
เขามาลงทุนในไทย หรือใหบริษัทไทยไปลงทุนในสหราชอาณาจักร 

 
4.3  แนวทางความรวมมือดานการสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพระหวางไทยและสหราชอาณาจักร 

ประเทศไทยอาจเสนอความรวมมือกับสหราชอาณาจักร 4 ดาน คือ 
1) เกษตรและอาหาร: เน่ืองจากสหราชอาณาจักรมีแคมปสนวัตกรรมดานการเกษตรและ

อาหารแหงชาติ (National Agri–food Innovation Campus) ซึ่งต้ังข้ึนเพื่อเพื่อปฏิวัติวิธีการที่
เกษตรกรจัดการกับศัตรูพืช เชนแมลง โรคตางๆ ทั้งในและนอกสหราชอาณาจักร และมีศูนย
นวัตกรรมดานเกษตรแมนยํา (Agricultural Engineering Precision Innovation Centre) เพื่อชวย
ให Sector เกษตรและอาหาร สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเทศไทยเองเปนประเทศ
เกษตรกรรมและมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก แมวาไทยและสหราชอาณาจักรอาจจะมีชนิดของ
โรคพืชและแมลงที่แตกตางกันและมี อากาศ (Climate) ที่ไมเหมือนกัน แตเทคโนโลยีบางอยางอาจใช
รวมกันได เชน สารสกัดจากพืชหรือจุลินทรียเมืองรอนอาจสามารถใชกับโรคพืชเมืองหนาวได หรือ
ไทยอาจจะรับเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรของสหราชอาณาจักรมา แลวนํามาปรับให
เหมาะสมกับไทย ทั้งน้ีความรวมมือในการวิจัย อาจพัฒนาเปนความรวมมือดานการคาตอไปใน
อนาคต  

2) สุขภาพและการแพทย: เน่ืองจากสหราชอาณาจักรมีศูนยวิจัยอาหารและสุขภาพ 
(Centre for Food Health and Gut) ที่ Norwich Research Park ซึ่งเปน Hub สําหรับเครือขาย
ในและตางประเทศ ซึ่งหนวยงานในไทยที่อาจจะเปนเจาภาพไดคือ TCELS หรือ Food Innopolis  

3) การแปลงงานวิจัยใหเปนธุรกิจ: หนวยงานที่สงเสริมนวัตกรรมในธุรกิจของไทย เชน 
TCELS, TMC, Food Innopolis และ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ อาจรวมมือกับศูนยวิจัยและ
นวัตกรรมที่กระจายอยูตามมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรูวิธีการสงเสริมความรวมมือระหวางธุรกิจและ
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มหาวิทยาลัยในทองถ่ิน รวมทั้งอาจรวมมือกับ Innovate UK และ Catapult เพื่อศึกษาการสงเสริม
นวัตกรรมรายสาขา 

4) การวางนโยบายและแผนงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ: ประเทศไทยควรมอบหมายให
หนวยงานใดหนวยงานหน่ึงรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ และ
หนวยงานน้ัน ควรมีความรวมมือกับ BBSRC เพื่อเรียนรูวิธีการวางนโยบายและทําแผนงาน เชน การ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทั่วประเทศ การเรงใหเกิดการคืนทุนทางเศรษฐกิจ การนําเอาผูที่สามารถ
แปลงงานวิจัยเปนธุรกิจเขาไปอยูในสมาคมอุตสาหกรรม 
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