
สาระสำคัญของ

กรอบนโยบาย
การพัฒนานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2555-2564)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
โดยความร่วมมือของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)



‘นาโนเทคโนโลย’ีเปน็เทคโนโลยีในการประกอบและผลติ
สิง่ตา่งๆขึน้มาจากการจดัเรยีงอะตอมหรอืโมเลกลุในตำแหนง่
ที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและถูกต้องในระดับนาโนเมตร
ทำให้โครงสร้างของวัสดุหรือสสารที่ได้มีคุณสมบัติพิเศษ
ไม่ว่าทางด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ ส่งผลให้มีประโยชน์
ต่อผู้ใช้สอย ก่อให้เกิดการพัฒนา (Evolution) ในด้านการ
ออกแบบหรือการใช้เครื่องมือสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ระบบ
อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ที่มีขนาดเล็กมาก นาโนเทคโนโลยี
เป็นสหสาขาวิชา(MultidisciplinaryArea)ที่ต้องอาศัยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขา ซึ่งสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในงาน เช่น วัสดุศาสตร์ (Nanomaterials)
อิเล็กทรอนิกส์ (Nanoelectronics) เทคโนโลยีชีวภาพ
(Nanobiotechnology)เป็นต้น

การปาฐกถาเรื่อง There’s plenty of room at the
bottom ของริชาร์ด ฟายน์แมน  ในปี ค.ศ. 1959 นับเป็น
จดุเริม่ตน้ศกัราชของนาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีชว่ยทำให้
เกิดการพัฒนาการต่อยอดเทคโนโลยีอื่นให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้แมว้า่อตุสาหกรรมสว่นใหญ่ในปจัจบุนัมีเครือ่งจกัรที่
ซบัซอ้นแต่เราก็ยงัใช้เทคโนโลยีแบบหยาบ(BulkTechnology)
ที่มีความละเอียดไม่มากเพื่อผลิตสิ่งต่างๆ การนำเทคโนโลยี
แบบหยาบไปสร้างสิ่งเล็กๆ เช่นไมโครชิพ เราเรียกว่าเป็นการ
ใช้เทคโนโลยีแบบบนลงล่าง (Top-down Technology) ซึ่งมี
ขอ้จำกดัอตุสาหกรรมผลติไมโครชพิก็กำลงัเผชญิปญัหาในการ
ผลิตวงจรที่ระดับ 0.2-0.3 ไมครอน การนำเทคโนโลยีระดับ

คำปรารภ

โมเลกุล (Molecular Technology) ซึ่งจัดการกับสิ่งต่างๆ
หรือผลิตสิ่งต่างๆ โดยการนำอะตอมหรือโมเลกุลมาจัดเรียง
ณตำแหนง่ที่ตอ้งการอยา่งแมน่ยำทำให้เราสามารถผลติสิง่ที่มี
ขนาดเลก็มากขึน้ได้และสามารถนำเอาเทคโนโลยีระดบัโมเลกลุ
นี้ไปสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ขึ้น นับว่าเป็นการใช้เทคโนโลยี
แบบล่างขึ้นบน(Bottom-upTechnology)และเป็นที่มาของ
นาโนเทคโนโลยี ที่จะก่อให้เกิดกระแสการพัฒนาความเจริญ
ในอนาคตอีกมาก

สำหรบัประเทศไทยแผนกลยทุธ์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ
(พ.ศ. 2550-2556) มีเป้าหมายในการเร่งรัดการพัฒนา
ความสามารถด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น
การดำเนนิการตามกรอบนโยบายฯดงักลา่วเปน็ผลให้เกดิความ
ก้าวหน้าของนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ การ
เพิ่มจำนวนของธุรกิจนาโนอย่างรวดเร็ว การลงทุนการวิจัย
ด้านนาโนเทคโนโลยีของบริษัทที่มีอยู่เดิมและจัดตั้งใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เช่น ในอุตสาหกรรม
ผลิตสิ่งทอมีการพัฒนาสารเคมีและวิธีการเคลือบเส้นใยต่างๆ
ให้มีคณุสมบตัิที่ดีขึน้โดยใช้อปุกรณ์ที่โรงงานผลติสิง่ทอสว่นใหญ่
มีอยู่แลว้ทำให้ผา้ไม่เปยีกทัง้นำ้และนำ้มนัไร้รอยเปือ้นไร้รอยยบั
ต้านทานและฆ่าเชื้อโรคด้านชุมชนมีการสร้างความรู้ที่ถูกต้อง
ให้กับผู้บริโภคและความปลอดภัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
นาโนเทคโนโลยีในวิถีชีวิตมากขึ้นเป็นต้น

อยา่งไรกต็ามแมว้า่องค์ความรู้ดา้นนาโนเทคโนโลยีของ



ประเทศไทยมีการพฒันามากขึน้แต่ยงัตอ้งการการวจิยัเพิม่เตมิ
มากขึ้นในหลายระดับ การวิจัยขั้นพื้นฐานเป็นส่วนสำคัญที่
ช่วยสร้างความเข้าใจให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น การพัฒนานี้ต้องอาศัยบุคลากรหลายด้าน
ทำงานร่วมกัน (Interdisplinary) ทั้งทางด้านนักฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยาและวิศวกรสาขาต่างๆเช่นไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เคมี
วัสดุฯลฯเพื่อค้นหาแนวความคิดใหม่ๆเพื่อสร้างฐานความรู้
ในสาขา ทำให้การพัฒนาต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน และ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับการวิจัยในเชิงลึก หรือทุน
ในสาขาที่จำเป็น แม้ว่าการลงทุนทางด้านนาโนเทคโนโลยี
ของไทยที่ผ่านมาจะมีการลงทุนไม่มาก แต่หากมีเป้าหมาย
(Focus)ที่ชัดเจนก็สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เพราะ
การลงทุนอย่างเดียวไม่ใช่เงื่อนไขที่สำคัญที่สุด แต่เป็นความ
คิดที่สร้างสรรค์(InnovativeIdea)ที่จะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญ
ทีส่ดุที่จะทำให้เกดิการกา้วขา้ม(Breakthrough)ในการพฒันา
นาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย

สำนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.)และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ศน.)ได้รว่มกนัจดัทำกรอบนโยบายการพฒันานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) โดย
กระบวนการจัดทำกรอบนโยบายฯ อาศัยกลไกของคณะ

กรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนโดยมีหน้าท่ีหลักในการให้ความเห็น
คำปรกึษาและขอ้เสนอแนะในการกำหนดเปา้หมายยทุธศาสตร์
กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดตามกรอบนโยบายการพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีฯอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้จัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีฯ
มุ่งหวังให้นาโนเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความ
สามารถทางเศรษฐกิจของประเทศสร้างความมั่งคงทั้งในด้าน
อาหาร พลังงาน และสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

การดำเนินการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโน
เทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ด้วยความกรุณาของ
ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์ ในการเป็นประธานกรรมการคณะกำกับ
การจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(พ.ศ. 2555-2564) ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน จึง
ขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้
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กรอบนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหง่ชาติฉบบัที่1(พ.ศ.2555–2564)กำหนดเปา้หมายในการพฒันา
ไปสู่ ‘นวัตกรรมสีเขียว’ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและยกระดบัคณุภาพสงัคมเพือ่
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์พลวัต
ของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม
ความต้องการพลังงานและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
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แนวคิดของ
กรอบนโยบายการ
พัฒนานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย
1ใช้ความต้องการเป็นตัวตั้ง สอดคล้องกับแนวโน้มความ
ต้องการ ทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาของนานาชาติ1
และของประเทศ เช่น เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(MillenniumDevelopmentGoals–MDGs)ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน(ASEANEconomicCommunity–AEC)แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11(พ.ศ.2555–2559)
นโยบายและแผนวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติฉบับที่8 (พ.ศ.2555–2559)แนวทาง
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเป็นต้น

2ใช้ประโยชน์จากความรู้และวิทยาการของนาโนเทคโนโลยี 
ในการสร้างความเข้มแข็งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และการพึง่พาตนเองในสาขาที่ประเทศไทยมีศกัยภาพและ/หรอื
มีความจำเป็นสูง

3 สนับสนุนให้เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านนาโน
เทคโนโลยีและสรา้งความรู้ความเขา้ใจการใช้งานดา้นนาโน
เทคโนโลยีแก่ชมุชนรวมถงึมีสว่นรว่มในกระบวนการวจิยัและ
พัฒนานาโนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

เนื่องจากนาโนเทคโนโลยีของโลกมี
พลวัตเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสูงอย่างต่อเนื่อง
ทำให้กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีฯ
ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ดังนั้นจึงแบ่งการดำเนินงานตามกรอบนโยบาย
การพฒันานาโนเทคโนโลยฯีใน10ปีเปน็2ระยะ
ระยะละ5ปีโดย5ปีแรกมุง่เนน้ที่กรอบทศิทาง
และขอบเขตการวจิยัเพือ่สนบัสนนุเทคโนโลยีหลกั
ได้แก่ วัสดุนาโน นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพนาโน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และระยะที่ 2 เน้นที่การ
พัฒนาเทคโนโลยีซึ่งนำไปสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่่

1RANDCorporationภายใต้โครงการTheGlobalTechnology
Revolution 2020 ได้วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีอุบัติใหม่
ว่าเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่จะปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมโลกในปี
ค.ศ. 2020 จะมาจากการใช้เทคโนโลยีใน 4 สาขาคือ เทคโนโลยี
ชีวภาพ (Biotechnology) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
เทคโนโลยีวสัดุ(MaterialTechnology)และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(InformationTechnology) 9 
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กรอบนโยบายการพัฒนานาโน
เทคโนโลยีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านนาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย ยกระดับทางเศรษฐกิจ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมและ
เสริมสร้างอุตสาหกรรมใหม่ นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา
สังคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์และการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องมีการ
บูรณาการความรู้ จากเทคโนโลยีสาขา
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีให้สนองตอบความต้องการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นน้ำ กลาง น้ำ ไป
จนถึงปลาย น้ำ แนวคิดดังกล่าว ได้นำมา
สู่การกำหนดกรอบนโยบายการพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยในรายละเอียด
ซึ่งได้แสดงเป็น4ระดับได้แก่่

1 การกำหนดสาขาเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนาใน 4
คลัสเตอร์เป้าหมายคือ1)สุขภาพและการแพทย์2)ภาคเกษตร
และอาหาร3)อตุสาหกรรมการผลติ4)พลงังานและสิง่แวดลอ้ม
และได้กำหนด 8 อุตสาหกรรมหลัก คือ อาหารและเกษตร
อเิลก็ทรอนกิส์ยานยนต์สิง่ทอเคม/ีปโิตรเคมีสขุภาพและการ
แพทย์SME/ชุมชนพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2  การกำหนดกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ ประเทศไทยมี 
ศักยภาพในการแข่งขัน 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้คือ 1) ผลิตภัณฑ์
เซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ตรวจจับหรือ
ตรวจวัดก๊าซในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
พอลิเมอร์อิเล็กโตรไลต์ อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรค และวัสดุตรวจ
จับสารเคมีที่ผลิตจากเส้นใยเซรามิกส์นาโนกึ่งตัวนำ เป็นต้น
2)กลุ่มอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์อินทรีย์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์แสดงผลฟิล์มบางอินทรีย์เปล่งแสง เซลล์
แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ฟิล์มบาง
อินทรีย์ เป็นต้น 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ในระบบนำส่งยา/สมุนไพร
ตัวอย่างเช่นพาหนะนำส่งยา (DrugDelivery Vehicle) ยารักษา
โรคเฉพาะจุด (Targeting Drug) สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้
ในอาหารเสริม เป็นต้น 4) กลุ่มเวชสำอาง ตัวอย่างเช่น สาร
สกัดประกอบสำหรับเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เป็นต้น
5)ตวัเรง่ปฏกิริยิาและวสัดุดดูซบั/กรองตวัอยา่งเชน่ตวัเรง่ปฏกิริยิา
นาโนซีโอไลต์ แผ่นกรองโมเลกุล แผ่นโพลิเมอร์นำไฟฟ้า เป็นต้น
6) กลุม่วสัดุเคลอืบนาโนตวัอยา่งเชน่วสัดุเคลอืบผวิฉนวน/สะทอ้น
ความร้อน วัสดุเคลือบผิวนาโนลดความฝืด กระจกไร้คราบสกปรก
และวัสดุเคลือบสิ่งทอกันน้ำและกันเปื้อน เป็นต้น 7) กลุ่มวัสดุ
สารประกอบแต่งตัวอย่างเช่นวัสดุเสริมแรงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
เส้นลวดเซรามิกส์นาโนเป็นต้น

คลัสเตอร์เป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยเกื้อหนุน
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3 การกำหนดสาขาหลักของพื้นฐานทางวิชาการทางนาโนเทคโนโลยีและสาขา
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Core Technology) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 สาขา คือ
วัสดุนาโนนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีชีวภาพนาโนและการพัฒนา
เทคโนโลยีฐาน(TechnologyPlatform)ใน3สาขาคือเทคโนโลยีการเคลือบ
ระดับนาโนเทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับนาโนและเทคโนโลยีการสังเคราะห์
โครงสร้างนาโนเชิงฟังก์ชั่น

4การกำหนดยทุธศาสตร์สำคญัในการพฒันาปจัจยัเกือ้หนนุ(EnablingFactors)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับฐานรากคือ1)ทรัพยากรมนุษย์โดยให้ทุนการศึกษา
พัฒนานักวิจัยและอาจารย์ การปรับหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่การเรียนไปจนถึง
การส่งเสริมเส้นทางอาชีพ เป็นต้น 2) การวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดทิศทาง
งานวิจัยนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีฐานสำหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ กระตุ้นการวิจัยร่วมกันหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาค
เอกชน เพื่อให้เกิดการนำนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เป็นต้น 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการ
กลางด้านนาโนเทคโนโลยีระดับชาติที่มีขีดความสามารถในการวิจัยวิเคราะห์และ
ให้บริการที่ได้มาตรฐานในระดับสากล สนับสนุนศูนย์แห่งความเป็นเลิศและเครือ
ข่ายความเชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีในสาขาที่สำคัญสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หน่วยบ่มเพาะด้านนาโนเทคโนโลยี ร่วมลงทุนหรือรับช่วงสิทธิ์จากผู้พัฒนานาโน
เทคโนโลยีในต่างประเทศปรับปรุงกฎระเบียบมาตรการทางกฎหมาย เครื่องมือ
ทางการเงนิการคลงัเพือ่สรา้งแรงจงูใจดงึดดูการลงทนุของภาคเอกชนจากทัง้ในและ
ต่างประเทศเป็นต้น4)การบริหารจัดการอาทิการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
สขุภาวะการสรา้งความตระหนกัโดยบรรจุเนือ้หาดา้นนาโนเทคโนโลยีเปน็สว่นหนึง่
ของการศึกษาเป็นต้น5)การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้
เกดิการกระจายความรู้ยกระดบัขดีความสามารถของอตุสาหกรรมขนาดใหญ่SME
และสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
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เป้าหมายของ
กรอบนโยบายการ
พัฒนานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย
(พ.ศ.2555-2564)

การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยมีเป้าหมาย
สงูสดุคอืเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1 ยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ และการแพทย์ด้วย
นาโนเทคโนโลยี โดยการพัฒนาวัสดุ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์
ด้วยนาโนเทคโนโลยี ช่วยส่งเสริมและทำให้ระบบสุขอนามัย
ของประเทศมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาโรคต่างๆ
รวมทัง้ปอ้งกนัการระบาดของโรคอบุตัิใหม่และโรคอบุตัิซำ้การ
ดูแลรักษาคุณภาพของสภาพแวดล้อม

2  เพิ่มขีดความสามารถของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ตอบสนองตรงความต้องการของ
สังคมและตลาดมากขึ้นด้วยนาโนเทคโนโลยี เพิ่มขีดความ
สามารถในการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนหรือโลหะหนัก
สนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตสามารถนำนาโนเทคโนโลยี
ไปประยุกต์ใช้

3ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการศึกษาและการวิจัยด้าน
นาโนเทคโนโลยีของภมูภิาคอาเซยีนเพือ่เปน็พลงัสนบัสนนุ
การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศบนฐานความรู้
ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์แบบพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ
อย่างยั่งยืน

นอกจากเปา้หมายหลกัทัง้3ประการแลว้กรอบนโยบาย
การพฒันานาโนเทคโนโลยฯีได้กำหนดเปา้หมายเพือ่การพฒันา
ประเทศใน5ด้านดังต่อไปนี้

1.เป้าทางสังคม
2.เป้าทางเศรษฐกิจ
3.เป้าทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4.เป้าทางการพัฒนากำลังคนของประเทศ
5.เป้าทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อ
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2564

วิสัยทััศน์

“นาโนเทคโนโลยีสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

เปาทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยเอื้อ

มีโครงสรางพื้นฐาน

นาโนเทคโนโลยีเพียงพอ

คาใชจาย R&D 

ดานนาโนเทคโนโลยี 

รอยละ 0.2 ของ GDP

สัดสวนการทำวิจัยเอกชน

รอยละ 50

มีปจจัยเกื้อหนุน

มีแรงจูงใจ

มีมาตรการสนับสนุน

ดึงดูดการลงทุน

มีการประยุกตใช

นาโนเทคโนโลยีในเชิง

พาณิชยเพิ่มขึ้น

เปาทางการพัฒนากำลังคนของประเทศ

บุคลากรวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี

เพิ่มเปน  2.5 : 10,000

บุคลากรวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี

ทำงานเอกชน รอยละ 50

ลดการเจ็บปวย

สังคมมีความเขาใจ

สินคานาโนฯ

มีมาตรฐานปลอดภัย

มูลคาการลงทุน

ดานนาโนฯเพิ่มขึ้น

อัตราการจางงาน

ดานนาโนฯเพิ่มขึ้น

ลดของเสีย/มลพิษ รอยละ 0.5
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

อนุรักษทรัพยากร

เพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียน 

รอยละ 1

เปาทางสังคม เปาทางเศรษฐกิจ เปาทางสิ่งแวดลอมและพลังงาน
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ทิศทางการพัฒนา
นาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย

กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีฯ เน้นการ
พฒันาแบบมุง่เปา้เพือ่ให้เกดิการพฒันาและผลกระทบสงูสดุตอ่
ประเทศโดยการระดมทรพัยากรในดา้นตา่งๆเชน่บคุลากรวจิยั
และเงินทุนเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จในระยะเวลา
อันสั้นโดยมีเกณฑ์การพิจารณาสาขายุทธศาสตร์ย่อยดังนี้

1มีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจและสังคมสูง

2  นาโนเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญหรือเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิผลสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการหรือเทคโนโลยี
อื่นๆ

3 ภาคเอกชนมีโอกาสจะลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านนาโน
เทคโนโลยีสูง และ/หรือ ชุมชนมีโอกาสใช้ประโยชน์จากนาโน
เทคโนโลยีสูง
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

ผู้ที่มีบทบาทในการผลักดัน
กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย

SMEs

ªØÁª
¹
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การเร่งรัดกระบวนการพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากวิทยาการด้าน
นาโนเทคโนโลยีเป็นการดำเนินการ
ผลักดันผ่านผู้ที่มีบทบาทสำคัญ 4
กลุ่มได้แก่กลุ่มชุมชนกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม(Smalland
Medium Enterprises, SME) กลุ่ม
ธุรกิจขนาดใหญ่ และประชาคมวิจัย
และนวัตกรรม

กลุ่ม ผู้ มี บทบาท สำคัญ ใน การ ผลัก ดัน กรอบ นโยบาย การ พัฒนา  
นาโน เทคโนโลยี ของ ประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)
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1กลุ่ม ชุมชน
นาโนเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในคุณภาพและ

สุขภาพชีวิตประจำวันของสังคมไทยมากขึ้น ความนิยม
สนิคา้ที่ทนัสมยัสนิคา้ที่มีคณุสมบตัิพเิศษหรอืมีประโยชน์
ใชส้อยสงูมีมากขึน้แต่การถา่ยทอดเทคโนโลยีและสง่เสรมิ
การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชนอย่างเหมาะสม
ยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัด

2กลุ่ม วิสาหกิจ ขนาด กลาง และ ขนาด ย่อม (SMEs)
กลุ่มธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กมี

จำนวนมากกว่าร้อยละ 70 ของธุรกิจนาโนเทคโนโลยี
ทั้งหมด แต่มีศักยภาพในการลงทุนวิจัยและพัฒนานาโน
เทคโนโลยีด้วยตัวเองน้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดในการ
เขา้ถงึแหลง่เงนิทนุสำหรบัธรุกจินาโนเทคโนโลยีขัน้สงูและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

3กลุ่ม ธุรกิจ ขนาด ใหญ่ 
มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี

ต่อรายได้ของบริษัทชั้นนำของไทย ยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้าง
นอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทัตา่งประเทศเนือ่งจากวสิยัทศัน/์
นโยบายในระดับประเทศไม่ชัดเจน ขนาดของตลาดไม่คุ้มค่า
ต่อการลงทุนและขาดแคลนบุคลากรวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง

4ประชาคม วิจัย และ นวัตกรรม
ประเทศไทยมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับค่อนข้างดี แต่มีข้อ
จำกัดในการวิจัยเชิงลึกและเชิงบูรณาการแบบสหสาขารวมทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยยังไม่เข้มแข็งพอ ทั้งด้าน
หอ้งปฏบิตัิการเครือ่งมอืบคุลากรวจิยัแหลง่ทนุวจิยัและระบบ
วิจัยที่เชื่อมต่อองค์ความรู้ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์์

ภาครัฐจึงได้กำหนดมาตรการที่เป็นไปได้ในการ
สนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาความรู้ความเข้มแข็งด้าน
นาโนเทคโนโลยี ผลักดันผ่านกลุ่มผู้มีบทบาทสำคัญ 4 กลุ่ม
ใน5สาขายุทธศาสตร์หลัก
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การพัฒนานาโนเทคโนโลยี  จำเป็นต้องมี การ
สะสมองค์ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ โดยมีการพัฒนา
ความรู้เฉพาะอย่างยิ่งในสาขาพื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ วิศวกรรม นาโน
เมคาทรอนิกส์ (Nanomechatronics) การประกอบ
สร้างชิ้นส่วนนาโน (Nanofabrication) ปรากฏการณ์
ทางควอนตัม (Quantum Phenomena) และออปโต
อิเล็กทรอนิกส์(Optoelectronics)เป็นต้นเพื่อเป็นประโยชน์
ในการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานสำหรับการแสวงหาความรู้ใหม่
หรือเป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดเทคโนโลยีที่จัดหามาจาก
แหล่งอื่นได้อย่างรวดเร็ว การสะสมองค์ความรู้อาจทำได้โดย
การสรา้งขึน้เองภายในประเทศโดยการวจิยัและพฒันาหรอืการ
เสาะหา(AcquireandAbsorb)จากแหล่งภายนอกด้วยการ
ซื้อเทคโนโลยีการร่วมวิจัยกับต่างประเทศ

การพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผลจำเป็นต้อง
ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีฐาน
ที่สำคัญเช่นการเคลือบระดับนาโนเพื่อสร้างคุณสมบัติเฉพาะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อการพัฒนายุทธศาสตร์

(Functional Coating) เทคโนโลยีการเคลือบโดยอาศัยแสง
(Photocata lys is Coat ing) เทคโนโลยี การห่อหุ้ม
(Encapsulation) เทคโนโลยีควบคุมการปลดปล่อยสาร
(Control & Release) เทคโนโลยีการปลดปล่อยสารไปยัง
เป้าหมาย(Target&Release)การสังเคราะห์โครงสร้างนาโน
เชงิฟงักช์นั(FunctionalNanostructure)การออกแบบโมเลกลุ
และโครงสร้างระดับนาโนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ (Design of
FunctionalMolecules&Nanostructures) การสังเคราะห์
ตวัเรง่ปฏกิริยิาระดบันาโนหรอืโครงสรา้งระดบันาโน(Synthesis
ofNanocatalystsorFunctionalNanostructures)และการ
สรา้งกระบวนการในการผลติโครงสรา้งระดบันาโน(Fabrication
Process for Nanostructures) ควบคู่กับสาขาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสหสาขา เช่นนาโนไบโอเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ-
ศาสตร์และไบโอฟิสิกส์เป็นต้น
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สาขายุทธศาสตร์
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี

ให้ความสำคญัในการพฒันา5สาขายทุธศาสตร์
หลักได้แก่

สุขภาพและการแพทย์

เกษตรและอาหารและ
อุตสาหกรรมการผลิต

พลังงานและสิ่งแวดล้อม กำลังคน

โครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อวิสัยทััศน์

“นาโน เทคโนโลยี 
สร้าง ขีด ความ สามารถ

 ทาง เศรษฐกิจ
คุณภาพ ชีวิต 

สังคม และ สิ่ง แวดล้อม
 อย่าง ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ที่1ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสุขภาพและการแพทย์ด้วย
นาโนเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่4พัฒนากำลังคน
ด้านนาโนเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่2เพิ่มขีดความสามารถ
ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

การผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ที่5พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและปัจจัยเอื้อ

ยุทธศาสตร์ที่3เสริมความ
มั่นคงทางพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ ภาย ใต้ กรอบ นโยบาย การ พัฒนา นาโน เทคโนโลยี ของ ประเทศไทย พ.ศ.2555-2564

1

2

3 4

5
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การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
สุขภาพ

และการแพทย์
ด้วยนาโนเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่

1
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แนวคดิในการกำหนดทศิทาง
การยกระดบัคณุภาพชวีติ
สขุภาพและการแพทย์
ด้วยนาโนเทคโนโลยี

‘เศรษฐกิจโมเลกุล’ (Molecular Economy) เป็น
เศรษฐกจิที่เตบิโตบนพืน้ฐานของการศกึษาวจิยัระดบัโมเลกลุที่
มีการผสมผสานเทคโนโลยีขอ้มลูขา่วสารนาโนเทคโนโลยีวสัดุ
ศาสตร์และเทคโนโลยีชวีภาพทำใหเ้กดิขดีความสามารถใหม่ๆ 
ในการจัดการในระดับโมเลกุลหรืออะตอมอย่างแม่นยำ ส่งผล
ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ ซึ่งช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนให้ดีขึ้น

ปจัจบุนันาโนเทคโนโลยีเปน็เรือ่งใกล้ตวัในชวีติประจำวนั
มากกว่าที่เคย ผู้ประกอบการไทยเริ่มมีการผลิตสินค้านาโน
เทคโนโลยีป้อนเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

ดา้น สขุภาพ และ การ แพทย์มีการนำเทคโนโลยีชวีภาพ
นาโนมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ทั้งวินิจฉัยนอก
รา่งกายและในรา่งกายมนษุย์เพือ่ให้สามารถวนิจิฉยัโรคได้ตัง้แต่
ระยะแรกเริม่การพฒันาวสัดุและกระบวนการนำยาไปสู่อวยัวะ
หรือบริเวณเป้าหมายที่จะรักษาได้อย่างแม่นยำและสามารถ
ควบคุมได้ การเพิ่มคุณค่ายารักษาโรคเขตร้อนและโรคอื่นๆ
โดยใช้นาโนเทคโนโลยีรวมทัง้การผลติถงุมอืยางเคลอืบอนภุาค
นาโนสำหรับแพทย์และพยาบาล

ด้าน การ แพทย์ และ สาธารณสุข มีการประยุกต์ใช้
นาโนไบโอเซนเซอร์ (Nano-biosensor) และห้องปฏิบัติการ
บนแผ่นชิพ (Lab-on-a-chip) ในการตรวจโรคต่างๆ หรือใช้
ตรวจวัดคุณภาพอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่นชิพสำหรับตรวจ
เชื้อโรคประเภทEscherichia coli (E. coli)และอหิวาตกโรค
ที่อาจปนเปือ้นในอาหารชพิสำหรบัตรวจสอบการปนเปือ้นของ
ยาฆา่แมลงหรอืโลหะหนกัในนำ้ดืม่ชพิสำหรบัการตรวจหาไวรสั
ในฟาร์มกุ้งเป็นต้น

ดา้น ผลติภณัฑ ์เสรมิสขุ ภาพ และ ความ งามมีการวจิยั
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า การวิจัย
และพัฒนาสารชีวภาพออกฤทธิ์จากแหล่งผลิตใหม่ หรือด้วย
เทคโนโลยีใหม่ เช่น จากเซลล์ต้นกำเนิดจากพืช จุลินทรีย์
เทคโนโลยีนาโนเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร
เสรมิและเครือ่งสำอางการใช้นาโนเทคโนโลยีพฒันาคณุสมบตัิ
เครือ่งสำอางให้มีคณุภาพดีขึน้โดยอนภุาคนาโนทำให้ผลติภณัฑ์
เครื่องสำอางแป้งไม่สะท้อนแสง ช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้น
ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวอนุภาคนาโนที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้
สามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้น

การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
คณุภาพชวีติสขุภาพและการแพทย์เชน่DrugEncapsulation,
DrugDelivery,DrugTargeting,MolecularImaging,Bio-
photonics,MedicalImaging,Biochips,High-throughput
Screening,Lab-on-a-chipDevices,Bio-molecularSensors
การผลิตอุปกรณ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์เป็นต้น
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เป้าหมายและทิศทาง
การพัฒนา
นาโนเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สุขภาพและการแพทย์

เป้าหมายหลัก

1 นาโนเทคโนโลยีมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและลดอัตราการ
ป่วยจากโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภค

3มีระบบการจดัการขอ้มลูความปลอดภยัดา้นการ
พัฒนาและการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี

23 



สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

ทิศทางการพัฒนา

1 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพ และการแพทย์ การประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีในเรือ่งเกีย่วกบัสขุภาพเพือ่การปอ้งกนัการคดักรองการตรวจจบัและการ
รักษาโรคต่างๆ โดยการใช้อนุภาคขนาดนาโนเพื่อช่วยวิเคราะห์ระดับโมเลกุล การ
ช่วยให้การถ่ายภาพอวัยวะต่างๆมีรายละเอียดของข้อมูลมากขึ้นรวมถึงการรักษา
ซึง่สามารถกระทำในระดบัเซลล์โดยมีทศิทางการวจิยัใน3สาขาหลกัคอืการตรวจ
วเิคราะห์ระดบันาโน(NanodiagnosticsandImaging)การนำสง่ยาและการควบคมุ
การปล่อยยา(TargetedDrugDeliveryandControlledRelease)และการแพทย์
โดยการซ่อมแซมหรือทดแทนอวัยวะหรือเซลล์ที่ทำงานผิดปกติ (Regenerative
Medicine)

2 สร้างความตระหนักและส่งเสริมการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจด้าน
นาโนเทคโนโลยีการสรา้งความตระหนกัดา้นความสำคญัและการสรา้งความเขา้ใจ
นาโนเทคโนโลยีให้สาธารณชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญ มีกระบวนการสื่อสารกับ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพถ่ายทอดความรู้นาโนเทคโนโลยีสู่สาธารณชนทั้งภาครัฐ
เอกชนรวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้และสามารถนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3ให้ความรู้และสรา้งกลไกดแูลความปลอดภยัจรยิธรรมและมาตรฐานดา้น
นาโนเทคโนโลยีความกา้วหนา้ทางดา้นนาโนเทคโนโลยีมีการพฒันาไปอยา่งรวดเรว็
และต่อเนื่องแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะวัสดุนาโนในการก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมยังมีข้อโต้แย้ง
เนื่องจากผลของการศึกษาของแต่ละประเทศมีมาตรฐานที่ไม่เท่ากัน ประเทศไทย
จงึตอ้งมีการควบคมุดแูลดา้นความปลอดภยัการให้ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัระเบยีบ/
มาตรฐานจริยธรรมด้านนาโนเทคโนโลยี และการสร้างกลไกในการกำกับดูแลเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
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มาตรการเร่งรัดการพัฒนา

กำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการ• 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสุขภาพและการแพทย์
การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการป้องกันและการรักษาโรค• 
จดัให้มีการสือ่สารและให้ขอ้มลูแก่สงัคมเกีย่วกบันาโนเทคโนโลยี• 
หลายทางหลายระดับอย่างต่อเนื่อง
บรรจุเนือ้หาดา้นนาโนเทคโนโลยีเปน็สว่นหนึง่ของการศกึษาตัง้แต่• 
ระดับโรงเรียน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาค• 
ประชาชนในการสร้างความตระหนักการรับรู้การนำความรู้ที่ได้
จากการพฒันานาโนเทคโนโลยีไปเผยแพร่และนำไปพจิารณาเปน็
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป
พัฒนากลไกการให้ความรู้และการจัดการเกี่ยวกับความ• 
ปลอดภัยและจริยธรรมด้านนาโนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
สนับสนุนบทบาทคณะกรรมการระดับชาติด้านความปลอดภัย• 
และจริยธรรมของนาโนเทคโนโลยี
พฒันาศกัยภาพดา้นการตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานและความ• 
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี
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การเพิ่มขีดความ
สามารถของ

ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการผลิต

ด้วยนาโนเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่

2
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

แนวคิ ด ใ น ก า ร ก ำหนด
ทิ ศท า ง การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของ
ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการผลิต
ด้วยนาโนเทคโนโลยี

ประเทศไทยมีจุดแข็งที่มีฐานด้านการเกษตรที่มีสภาพ
ภูมิอากาศในเขตร้อนแบบมีความชื้นสูงที่เหมาะแก่การเพาะ
ปลกูเลีย้งสตัว์และผลติอาหารตลอดทัง้ปีอกีทัง้ยงัได้เปรยีบดา้น
การมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง การนำนาโนเทคโนโลยี
มาใช้ในภาคการเกษตรจงึมคีวามสำคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นฐานการผลิต
สำหรับอุตสาหกรรมส่งออกระดับโลก เช่น อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ สิ่งทอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกเป็น
จำนวนมากการพัฒนาและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในภาค
การเกษตรและภาคอตุสาหกรรมจงึมีความสำคญัตอ่การเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยิ่งยวด

ด้าน การเกษตร และ อุตสาหกรรม ต่อ เนื่อง โดยใน
ช่วงการเพาะปลูกมีการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการคัด
เลือกพันธุ์พืช (นาโนเทคโนโลยีแม่เหล็ก) การพัฒนาปุ๋ย วัสดุ
ปรับปรุงดิน แผ่นฟิล์มที่ใช้ในการคลุมแปลงเพาะปลูกหรือ
สร้างโรงเรือน อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันโรคแมลง การใช้
นาโนเซนเซอร์ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น

สารตกค้าง หรือสารพิษโลหะหนัก รวมทั้งธาตุอาหารหลักใน
ดิน) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมีการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์
โดยใช้ฟิล์มบาง ซึ่งช่วยในการควบคุมการซึมผ่านของน้ำและ
อากาศการเคลอืบผวิผลไม้การแปรรปูสนิคา้เกษตรการถนอม
อาหาร การฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร การกำจัดจุลินทรีย์
ในการส่งออกสินค้าเกษตร การตรวจสอบเชื้อโรคในอาหาร
การเพิ่มมูลค่า(ValueAdded)ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ตลอดจนการพัฒนาต่อเป็นตัวยารักษาโรคจากสารธรรมชาติ
(Nano-bioengineering)และการพฒันาไบโอเซนเซอร์ไบโอชพิ
ซึ่งเป็นแนวทางวิจัยที่เสริมจุดแข็งของประเทศ

ด้าน อุตสาหกรรม การ ผลิต การประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มสิ่งทอมี
การพฒันาเสน้ใยนาโนที่ใช้ในกระบวนการทอผา้เพือ่เพิม่ความ
ทนทาน ป้องกันคราบสกปรก ป้องกันน้ำและยับยั้งแบคทีเรีย
กลุม่เคมภีณัฑ์มีการพฒันาสีเคลอืบรถสีทาบา้นที่ปอ้งกนัเชือ้รา
คงทนต่อสภาพภูมิอากาศกลุ่มวัสดุมีการพัฒนาคุณสมบัติของ
วสัดุให้มีความแขง็แรงทนทานและมีนำ้หนกัเบาการใช้โพลเิมอร์
ผสมกบัแร่เคลย์เพือ่ผลติพลาสตกิแบบใหม่(Nanocomposites)
สำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร กลุ่มปิโตรเคมีมีการพัฒนา
สังเคราะห์สารตัวเร่ง (Catalysts) ชนิดใหม่เพื่อใช้ในอุตสาห-
กรรมปิโตรเลียม และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอุปกรณ์
นาโนที่สังเคราะห์จากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เพื่อ
ใช้เป็นส่วนประกอบในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การ
สังเคราะห์คาร์บอนนาโนทิวบส์ (Carbon Nanotubes)
ควอนตั้มดอท (QuantumDot) และจอสารอินทรีย์เรืองแสง
(OrganicLightEmittingDiode,OLED)คารบ์อนนาโนทวิบส์
(Carbon Nanotubes) มีโครงสร้างแข็งแรงดุจเพชรในขณะที่
มีความหยืดหยุ่นสูงมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าและเป็นสารกึ่งตัวนำ
สามารถเปลง่แสงได้ดีทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยให้ความสนใจ
ในการพัฒนาคาร์บอนนาโนทิวบส์สำหรับภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์
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เป้าหมายและทิศทาง
การพัฒนานาโนเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการผลิต

เป้าหมายหลัก

1มีการลงทนุดา้นนาโนเทคโนโลยีในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้น

2 มีจำนวนผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี
ในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิต
สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพ่ิมมากข้ึน

3ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตมีอัตรา
การจ้างงานด้านนาโนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

ทิศทางการพัฒนา

1ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่ากำหนดทิศทางงานวิจัยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
และตอ่ยอดซึง่กนัและกนัซึง่จำเปน็ตอ้งพจิารณากระบวนการทัง้ระบบตลอดหว่งโซ่
คุณค่าเช่นภาคการเกษตรกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมผลผลิตที่ได้รับการ
ส่งมอบและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งนี้กระบวนการเข้าถึงข้อมูลจะช่วยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานความรู้ภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์

2สง่เสรมิกลไกเชือ่มโยงดา้นการวจิยัและพฒันาและการประยกุต์ใช้ระหวา่ง
ภาคการวจิยักบัภาคเอกชนการจดัให้มีเวทีอตุสาหกรรมสำหรบัแลกเปลีย่นความ
รู้แสวงหาความตอ้งการความรว่มมอืหรอืการสรา้งเครอืขา่ยความเชือ่มโยงระหวา่ง
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐกับภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลติภณัฑ์จะชว่ยเพิม่ขดีความสามารถของผู้ประกอบการขนาดใหญ่และเลก็ในการ
แข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3 ผลักดันให้มีการนำงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในเชิง
พาณชิย์การเพิม่ประสทิธภิาพของการบรกิารขอ้มลูการตดิตอ่ภาคอตุสาหกรรมให้
กับผู้ประกอบการที่สนใจการปรับมาตรการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทำวิจัยการ
สนบัสนนุทนุทำวจิยับางสว่นการสนบัสนนุเชงิโครงสรา้งพืน้ฐานและการสนบัสนนุ
หน่วยบ่มเพาะเพื่อการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะ
ช่วยให้เกิดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในเชิงพาณิชย์
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มาตรการเร่งรัดการพัฒนา

กำหนดทศิทางงานวจิยันาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีฐานสำหรบั• 
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต
สนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีฐาน• 
จัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลทั้งข้อมูลพื้นฐานข้อมูลผลการวิจัยและ• 
พัฒนาของภาครัฐและข้อมูลจากภาคเอกชน
สรา้งเครอืขา่ยการวจิยัและพฒันานาโนเทคโนโลยีระหวา่งภาคการ• 
วิจัยและภาคเอกชนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
สนับสนุนการสร้างกลไก/องค์กรที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงความรู้และ• 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
สร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน• 
กระตุน้ให้เกดิการวจิยัและพฒันารว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั• 
ภาคการศึกษาและภาคเอกชน และมีการผลักดันให้มีการนำผล
งานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
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การเสริมความมั่นคง
ทางพลังงาน

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยนาโนเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่

3
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

แนวคิดในการกำหนด
ทิศทางการเสริม
ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางพลังงานและ
อนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ด้วยนาโนเทคโนโลยี

การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกกอปรกับวิทยาการที่มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิดการเจริญเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมที่ตอบสนองความต้องการการอุปโภค
บรโิภคของมนษุย์ที่ไม่เคยลดลงผลของการพฒันาที่เกดิขึน้อยา่ง
รวดเร็วทั่วโลกนี้เองทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสมดุลของ
สิ่งแวดล้อมถูกทำลายลงปัจจุบันได้ขยายผลกระทบไปสู่ภาวะ
ความเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศโลกซึง่มีแนวโนม้เปน็ปญัหา
ที่สำคญันาโนเทคโนโลยีมีสว่นชว่ยในการสรา้งความมัน่คงทาง
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในหลายลักษณะเช่น

ด้าน พลังงาน นาโนเทคโนโลยีช่วยสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานโดยการพัฒนาการประหยัดพลังงาน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงขึ้นในขณะที่มีการใช้วัตถุดิบ
และทรัพยากรธรรมชาติลดลง

การวจิยัและพฒันาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการพฒันา
พลังงานทดแทนเช่นการพัฒนาวัสดุประกอบนาโนเป็นฉนวน
กันความร้อนและตัวนำความร้อน (Heat Insulation and
Conductance)เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ(Bio-fuelCells)เซลล์
แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง (SolarCells) ตัวเร่งปฏิกิริยาใน
ระดบันาโนสเกลที่มีเมมเบรนที่มีรูพรนุสำหรบัการผลติเชือ้เพลงิ
ชีวมวล (Biomass Fuel) และแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุ
(RechargeableBatteriesandSuperCapacitors)เป็นต้น

ด้าน การ อนุรักษ์ สิ่ง แวดล้อม และ มาตรฐาน ความ 
ปลอดภัย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโนเทคโนโลยี เช่น
เซนเซอร์ที่มีวัสดุนาโนที่มีความไวสูงเป็นองค์ประกอบ ซึ่งช่วย
ตรวจจับของเสียหรือสารเคมีตกค้างในกระบวนการผลิตเพื่อ
ไม่ให้ปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ระบบกรองน้ำที่ใช้วัสดุ
นาโนสำหรบัการผลตินำ้สะอาดเพือ่การอปุโภคและบรโิภคการ
บำบดันำ้เสยีและการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มการใช้นาโนเทคโนโลยี
ประกอบกับเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป็นต้น
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เป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีเพื่อเสริมความมั่นคง
ทางพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายหลัก

1 ผลงานวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
เสริมความมั่นคงทางพลังงาน

2 ประเทศไทยเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและผลิตพลังงาน และ
พลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน

3 นาโนเทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนและ
พฒันากระบวนการผลติที่เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม
โดยมีสว่นรว่มในการลดของเสยีและมลพษิลงรอ้ย
ละ0.5และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

ทิศทางการพัฒนา

1สง่เสรมิการวจิยัและพฒันานาโนเทคโนโลยีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
พลังงานและพลังงานหมุนเวียนนาโนเทคโนโลยีมีศักยภาพสำคัญที่สามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพการเกบ็สะสมและการผลติพลงังานและพฒันาการกระบวนการผลติ
ซึง่จะชว่ยในการประหยดัพลงังานการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก โดยกลุ่มนาโนเทคโนโลยีที่ใช้ในการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาค
อุตสาหกรรมและอาคาร ภาคขนส่ง และภาคการผลิตไฟฟ้า และกลุ่มนาโน
เทคโนโลยีที่ชว่ยในการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังานทดแทนมีเทคโนโลยีที่ชว่ยในการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่สืบเนื่องมาจากการผลิตหรือการใช้พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวภาพพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์

2  พัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
ภาคอตุสาหกรรมมุง่หนา้ไปสู่ความเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื
โดยนาโนเทคโนโลยีสามารถนำไปประยกุต์ใช้ในหลายกระบวนการเชน่กระบวนการ
ออกแบบผลติภณัฑ์(Eco-design)กระบวนการผลติ(GreenProducts)การปรบัใช้
เทคโนโลยีสะอาด(CleanTechnology)ซึง่นอกจากจะชว่ยลดของเสยีและสามารถ
ลดผลพลอยได้ที่ไม่ตอ้งการ(By-product)ยงัสามารถพฒันาเปน็อปุกรณ์สำหรบัการ
ตรวจวดัและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มในกระบวนการบำบดัของเสยีภาคอตุสาหกรรม
เช่นการบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย
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มาตรการเร่งรัดการพัฒนา

สนบัสนนุการวจิยัและพฒันานาโนเทคโนโลยีฐานเพือ่ให้สามารถ• 
นำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตพลังงานพลังงานหมุนเวียน
นำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและ• 
ช่วยผลลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พัฒนานาโนเทคโนโลยีสำหรับระบบการผลิตที่สะอาดและ• 
ผลักดันให้มีการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
ส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดและบำบัด• 
ของเสียสู่การนำไปใช้งานจริงอย่างจริงจัง
พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์มลภาวะต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมให้มี• 
ประสิทธิภาพ
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การพัฒนากำลังคน
ด้านนาโนเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่

4
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

แนวคดิในการกำหนดทศิทาง
การพัฒนากำลังคน
ด้านนาโนเทคโนโลยี

หากต้องการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะพัฒนากำลังคนด้านนาโนเทคโนโลยีให้ได้จำนวนมากถึง
ระดบัที่เปน็มวลวกิฤติกลา่วคอืมีจำนวนนกัวจิยัมีมากเพยีงพอที่
จะสามารถทำวิจัยและพัฒนาไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องในอัตราที่แข่งขันได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพัฒนากำลังคน
ด้านนาโนเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและผู้ปฏิบัติงานด้านนาโน
เทคโนโลยีต้องมีเส้นทางอาชีพ(CareerPath)ที่ชัดเจน

สำนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติประเมินว่ามีความจำเป็นที่ประเทศไทย
ต้องผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 4,000 คน ในปี 2559 ขณะที่
เป้าหมายของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีฯ
กำหนดให้บุคลากรวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ20
ของบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าในปี2559ประเทศไทยต้องผลิต
บัณฑิตในระดับปริญญาเอกสาขานาโนเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า

800 คน ประกอบด้วยกำลังคนสาขาสุขภาพและการแพทย์
200 คน สาขานาโนเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร
จำนวน270คนสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน180คน
และสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวน150คนโดยต้องมี
นักควอนตั้มฟิสิกส์ที่เข้าใจและออกแบบได้และมีความจำเป็น
ต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียน
และระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี โท เอก) ให้มีเนื้อหา
ด้านนาโนเทคโนโลยี จะช่วยให้การพัฒนาศาสตร์ด้านนาโน
เทคโนโลยีเข้าสู่การประยุกต์ได้จริงและใช้พัฒนาประเทศได้
ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ โดยเน้นหลักสูตรที่เป็น
สหวทิยาการเพิม่ขึน้เชน่Nanoinformatics,Nanoengineering,
Nanophysics,Nanomaterials,Nanotechnology for Life
Science,ComputationalNanotechnology,Nanoelectronics
นำไปสู่การค้นคว้าและกระบวนการวิจัยพร้อมกับการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
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เป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
กำลังคนด้านนาโนเทคโนโลยี

เป้าหมายหลัก

1มีสดัสว่นบคุลากรวจิยัดา้นนาโนเทคโนโลยีตอ่
ประชากร2.5:10,000คน

2 มีบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชนร้อยละ50
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

ทิศทางการพัฒนา

1 เร่งสร้างบุคลากร ‘ตัวคูณ’ ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้อง
เร่งผลิตบุคลากรด้านนี้อย่างพอเพียงทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพที่สามารถ
ปฏบิตัิงานในภาคอตุสาหกรรมได้โดยมีคณุสมบตัิตรงตามความตอ้งการเฉพาะทาง
(หรืออย่างน้อยมีความรู้ความสามารถเบื้องต้นที่สามารถนำมาฝึกพัฒนาเพิ่มเติม
ได้)

2สนบัสนนุการสรา้งกำลงัคนดา้นนาโนเทคโนโลยีรว่มกนัระหวา่งอตุสาหกรรม
ภาคการศกึษาและภาครฐัการที่จะสรา้งกำลงัคนที่มีประสทิธภิาพนัน้จะเกดิขึน้ได้
จากการสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษา
และภาครัฐโดยมหาวิทยาลัยทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนในโจทย์ที่เป็นความต้องการ
ของภาคอตุสาหกรรมมีการปรบัปรงุและสรา้งหลกัสตูรการเรยีนการสอนมีหนว่ยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างแรงจูงใจและการ
ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ

3ยกระดับความรู้บุคลากรเชิงปฏิบัติทั้งในภาครัฐและอุตสาหกรรมโดยทาง
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาจำเป็นต้องเข้ามาช่วยกันพัฒนาบุคลากรให้
มีความสามารถตรงตามความตอ้งการรว่มกนัตัง้แต่แรกเริม่จงึจะสง่เสรมิให้มีความ
ชำนาญในการใช้เครือ่งมอืสนบัสนนุผลการวจิยัอปุกรณ์และการประยกุต์ใช้ความรู้
ด้านนาโนเทคโนโลยีตรงสายงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์และสู่สาธารณะได้
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มาตรการเร่งรัดการพัฒนา

ให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและอาจารย์ของ• 
ประเทศ
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างองค์กรภายใน• 
ประเทศและระหว่างประเทศ
สนบัสนุนนักวจิัยไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านนาโน• 
เทคโนโลยีในระดับนานาชาติ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มีหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่การเรียนไป• 
จนถึงการส่งเสริมเส้นทางอาชีพ
สนับสนุนทุนการศึกษาและการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี• 
สร้างแรงจูงใจดึงดูดนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ• 
สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งภาคการศกึษาสถาบนัวจิยัและภาค• 
อตุสาหกรรมในการผลติบคุลากรดา้นนาโนเทคโนโลยีที่มีคณุภาพ
ตรงตามความต้องการ
จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมความรู้และการฝึกปฏิบัติด้านนาโน• 
เทคโนโลยีการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนผลงานวิจัยของนักวิจัยและอาจารย์ให้สามารถออกไป• 
สู่สาธารณชนได้มากขึ้น
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การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อ

ยุทธศาสตร์ที่

5
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

แนวคิดในการกำหนด
ทิศทางการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐาน
และปัจจัยเอื้อ

ประเทศไทยต้องลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านนาโน
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เนื่องจากนาโนเทคโนโลยีมีขอบเขตกว้าง
ขวางครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและมีการพฒันาอยา่งรวดเรว็มากโครงสรา้งพืน้ฐาน
ด้านนาโนเทคโนโลยีจัดว่าเป็นปัจจัยท่ีสำคัญมากท่ีสุดประการหน่ึง
ที่เป็นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. สร้างความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

ภายใต้แนวคดิของการให้ความสำคญักบัการสรา้งกลไก 
ความเช่ือมโยงและบูรณาการระบบฐานข้อมูลและการเรียนรู้ 
เข้าด้วยกัน สร้างความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายวิจัยระหว่าง
สถาบนัการศกึษาสถาบนัวจิยัและภาคการผลติรวมถงึองคก์ร
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ศูนย์ความเป็น
เลศิทางดา้นนาโนฯเครอืขา่ยการตรวจวเิคราะห์หอ้งปฏบิตัิการ
ทั้งที่อยู่ในศูนย์แห่งชาติและเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคเป็นต้น

โครงสร้าง พื้น ฐาน และ ปัจจัย เอื้อ นอกจากจะเป็น
เครื่องมือสนับสนุนดึงดูดให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างและต่อยอดองค์ความรู้ สร้างเครื่องมืออุปกรณ์ในห้อง
ปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยีให้มีราคาที่ถูกลงและมีใช้อย่าง
กว้างขวางและเพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงแล้ว
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและปจัจยัเอือ้ยงัชว่ยลดตน้ทนุยก
ระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการของภาคการผลิตและ
บริการให้ได้มาตรฐาน ทำให้มีระบบฐานข้อมูลกลางที่ช่วยให้
มีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีทิศทางการพัฒนาที่ไม่ซ้ำ
ซ้อนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างรัฐและเอกชน
และแก่บุคคลทั่วไปให้ก้าวทันในยุคข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนา
เป็นสังคมฐานความรู้ที่เจริญก้าวหน้าต่อไป
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เป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อ

เป้าหมายหลัก

1 มีขีดความสามารถด้านนาโนเทคโนโลยีอยู่ในลำดับชั้น
แนวหน้าของอาเซียน โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีของประเทศร้อยละ0.2ของGDP

2 มีกลไกการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และ
ภาคเอกชน โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านนาโน
เทคโนโลยีระหว่างภาครัฐต่อเอกชนร้อยละ50

3 สร้างแรงจูงใจดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

ทิศทางการพัฒนา

1ประกาศนโยบายและวงเงนิลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันานาโนเทคโนโลยี
การกำหนดประกาศนโยบายวงเงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยี
การมีระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านนาโนเทคโนโลยี ทำให้สามารถ
ใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารที่ภาคเอกชนและประชาชนสามารถเขา้ถงึได้การประกาศ
นโยบายและแนวทางในการดำเนนิงานระยะสัน้ระยะกลางและระยะยาวเชน่โครงการ
ขนาดใหญ่ที่มีวาระแห่งชาติเป็นฐานเป็นต้น

2 สร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุน ควรมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการสื่อสารโทรคมนาคม การคมนาคมขนส่ง และระบบ
โลจิสติกส์ และเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น ความโปร่งใสของรัฐบาล
ความแน่นอนของนโยบายรัฐบาลดึงดูดความเชื่อมั่น และการปรับปรุงนโยบาย/
กฎระเบียบ เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การส่งเสริมศักยภาพ
ด้านภาษาเป็นต้น

3สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติจำเป็นต้องมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศและ
ศนูย์เครอืขา่ยความเชีย่วชาญในสาขาที่สำคญัรวมทัง้การสรา้งขดีความสามารถของ
หนว่ยงานในการวเิคราะห์ทดสอบและรบัรองมาตรฐานตลอดจนการมีหอ้งปฏบิตัิการ
กลางระดบัชาติที่มีขดีความสามารถในการวเิคราะห์ทดสอบให้บรกิารและถา่ยทอด
องค์ความรู้ดา้นนาโนศาสตร์สู่ภาคการผลติรวมทัง้สรา้งความรู้ความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง
กับสาธารณชน
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มาตรการเร่งรัดการพัฒนา

ภาครฐัหนว่ยงานวจิยัและเอกชนรว่มดำเนนิการวจิยัและพฒันา• 
โดยแหลง่เงนิจะมาจากงบประมาณแผน่ดนิเงนิกองทนุเงนิกู้และ
เงนิลงทนุภาคเอกชนซึง่จะลดความซำ้ซอ้นการดำเนนิการและใช้
งบประมาณนำไปสู่การใช้งบประมาณคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
พฒันาระบบฐานขอ้มลูโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นนาโนเทคโนโลยี• 
ของประเทศโดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สนับสนุน ผลักดันการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีฐาน• 
และพัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ่โดยใช้โครงการที่เป็นวาระ
แห่งชาติเป็นฐาน
ปรับปรุงกฎระเบียบมาตรการทางกฎหมายมาตรฐานเพื่อเพิ่ม• 
ความเชื่อมั่นในเครื่องมือ/สินค้า
ปรบัปรงุกฎระเบยีบมาตรการทางกฎหมายเครือ่งมอืทางการเงนิ• 
การคลงัเพือ่สรา้งแรงจงูใจดงึดดูการลงทนุของภาคเอกชนจากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใช้ตลาดภาครัฐผลักดันให้เกิดการผลิตจากผลงานวิจัยและ• 
พัฒนา
สนบัสนนุศนูย์แหง่ความเปน็เลศิและเครอืขา่ยความเชีย่วชาญดา้น• 
นาโนเทคโนโลยีในสาขาที่สำคัญ
เสรมิสรา้งขดีความสามารถของหนว่ยงานในการวเิคราะห์ทดสอบ• 
และการออกมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยี
สนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการกลางด้านนาโนเทคโนโลยีระดับ• 
ชาติที่มีขีดความสามารถในการวิจัยวิเคราะห์และให้บริการที่ได้
มาตรฐานในระดับสากล
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ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการลงทุนในกรอบ
นโยบายการพัฒนา
นาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย

(พ.ศ.2555-2564)

ด้านเศรษฐกิจ• 
ด้านประชาชนและสังคม• 
ด้านสิ่งแวดล้อม• 
ด้านความสามารถทางด้าน• 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
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ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อภาคเศรษฐกิจ

นาโนเทคโนโลยีแขนงต่างๆได้แก่ด้านวัสดุ(Nano
Material)นาโนอิเล็กทรอนิกส์ (NanoElectronics) และ
เทคโนโลยีชีวภาพนาโน (NanoBiology)มีบทบาทสำคัญ
ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยในการขับเคลื่อน
กระบวนการผลติของภาคอตุสาหกรรมตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการของตลาดสง่ผลให้เกดิพลงัขบัเคลือ่นภาคเศรษฐกจิ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญา ความคิด
สร้างสรรค์ ลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันให้มีการนำ
งานวิจัยไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้ง
เชงิพาณชิย์และชมุชนเกดิผลติภณัฑ์สนิคา้ที่มีสว่นประกอบ
ที่เกดิจากการใช้นาโนเทคโนโลยีหรอืใช้นาโนเทคโนโลยีชว่ย
ในการผลิตเพิ่มขึ้นสร้างมูลค่าสินค้าและบริการที่ใช้ความรู้
ดา้นนาโนเทคโนโลยีตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติเพิม่ขึน้
มีจำนวนเครือข่ายวิสาหกิจในอุตสาหกรรมหลักที่มีการนำ
นาโนเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์เพิ่มขึ้น มีจำนวนบริษัทใน
เครือข่ายวิสาหกิจในอุตสาหกรรมหลักที่สามารถยกระดับ
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจด้วยนาโนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
มีอัตราการจ้างงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้
ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ในตลาด
โลกทั้งในอุตสาหกรรมดั้งเดิมและอุตสาหกรรมการผลิตซึ่ง
จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศดังนี้คือ

• นาโนเทคโนโลยีมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่ง
ออกสินค้าเกษตรและอาหารลำดับต้นๆของโลกตัวอย่างเช่นมีชุด
ตรวจวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถให้ผลตรวจได้รวดเร็ว
มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาโรคในฟาร์มและไร่นา เช่น การเพาะ
เลี้ยงกุ้งในปี2549มีปริมาณการส่งออก31,000ล้านตันและมี
มูลค่าการส่งออกถึง77,200ล้านบาทการนำเทคโนโลยีฟิล์มบาง
ที่มีความพรุนขนาดนาโน (Nanoporous Thin Film) มาใช้ในการ
ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์จะช่วยในการเก็บรักษาและแสดงผลเมื่อหมดอายุ
ของผลิตภัณฑ์จากสวนผลไม้และไม้ตัดดอก ที่มีมูลค่าการส่งออก
ประมาณ6,000ล้านบาทรวมทั้งการนำเอาไบโอเซนเซอร์มาใช้ใน
การตรวจวดัสภาพอากาศนำ้และดนิเพือ่ตดิตามสภาพแวดลอ้มใน
กระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

• การสรา้งมลูคา่เพิม่ให้กบัอตุสาหกรรมสิง่ทออตุสาหกรรม
แฟชั่นโดยพัฒนาสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น(TechnicalTextile)
เช่น ผ้าฝ้ายที่เน้นสวมใส่สบายไม่อับชื้น ผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายที่มี
คุณสมบัติกันน้ำ กันเปื้อนและไม่ยับง่าย ผ้าที่เปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิ
เปลีย่นผา้ที่มีกลิน่ผา้ที่ตา้นจลุนิทรยี์และการประยกุต์ใช้วสัดุขนาด
นาโนในการทำให้เกิดนวัตกรรมทางแฟชั่นอื่นๆ ได้แก่ เครื่องหนัง
อัญมณีและเครื่องประดับเป็นต้น

• การสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือพัฒนาธุรกิจด้วยนาโน
เทคโนโลยีไม่ตำ่กวา่500บรษิทัจากกลุม่ผลติภณัฑ์ที่เปน็นวตักรรม
จะทำให้เกดิการลงทนุเกดิผลผลติการจา้งงานและสรา้งตลาดให้กบั
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาได้แก่

- การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จ และการลงทุน
สำหรบัชดุตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มจะทำให้สามารถพฒันาธรุกจิ
ใหม่
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- นาโนเทคโนโลยีจะช่วยให้ต่อไปประชาชน
สามารถรู้ถึงโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง ด้วยการ
ตรวจสอบพันธุกรรมด้วยชุดตรวจทางการแพทย์

- พลั งงานรูปแบบใหม่ ที่ สะอาดและมี 
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์จากสาร
อินทรีย์และท่อนาโนคาร์บอน เซลล์เชื้อเพลิงที่มีสาร
เร่งปฏิกิริยาในรูปของผงนาโน และท่อคาร์บอนขนาด
นาโนเพื่อเก็บก๊าซเชื้อเพลิงปริมาณมากในขนาดบรรจุ
น้อยๆ ซึ่งทำให้เกิดการก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม
ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล
ที่มีมลภาวะ และลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
จากต่างประเทศ

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประชาชนและสังคม

การ สร้าง รูป แบบ ใหม่ ใน การ พัฒนาการ เรียน รู้ และ การ ศึกษา 
ของ สังคม

เกดิรปูแบบการพฒันานาโนเทคโนโลยีที่ตอ้งอาศยัองค์ความรู้
สหวชิาการที่อาศยัแนวคดิเชงิบรูณาการตัง้แต่ตน้การพฒันาการเรยีน
การสอนดา้นวทิยาศาสตร์พืน้ฐานและวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ที่เขม้ขน้
มากขึน้เกดิการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาดา้นนาโนเทคโนโลยีทัง้ใน
ระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยทำให้
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
สามารถศึกษาและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงสิ่งเดิม
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ตลาดทำให้เกิดความร่วมมือทางความคิด สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง
เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการเติบโต
ของอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างก้าวกระโดด

การ พัฒนา ความ เข้ม แข็ง ของ ชุมชน
สังคมชุมชนมีความตระหนักด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้

ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี เมื่อความรู้กระจายเข้าสู่สังคมชุมชนใน
ภูมิภาคทั่วประเทศทำให้สามารถยกระดับความสามารถของชุมชน
ขึน้ขยายโอกาสการสรา้งงานใหม่พฒันาความรู้และนวตักรรมรวมทัง้
สามารถนำความรู้ความเข้าใจทางด้านนาโนเทคโนโลยีไปปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การผลิตผงสมุนไพรขนาดนาโน
ซึ่งง่ายต่อการดูดซึม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามครีมกันแดดสบู่
เปน็การสรา้งมลูคา่เพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์พืน้บา้นการใช้ทรพัยากรของ
ประเทศอยา่งมีประสทิธภิาพมากขึน้สง่ผลให้ประชาชนมีคณุภาพชวีติ
สุขภาวะดีขึ้นลดการเจ็บป่วยและลดการนำเข้าเทคโนโลยีทางการ
แพทย์
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ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

การ ลด มลภาวะ ที ่เกดิ จาก ฟอสซลิ และ การ ปลด ปลอ่ย กา๊ซ 
เรอืน กระจก (GHG) การ อนรุกัษ ์และ การ ลด ผลก ระ ทบ ตอ่ 
สิ่ง แวดล้อม ที่ เกิด จาก การ พัฒนา ใน ภาค อุตสาหกรรม

การนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยี อนุรักษ์ทรัพยากรและสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เช่น ฉนวนกันความร้อนที่สามารถ
ลดการสะสมความรอ้นและมีนำ้หนกัเบาและสามารถนำมาใช้
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างช่วยประหยัดพลังงานจากการลดการ
ทำงานของเครือ่งปรบัอากาศเซลล์แสงอาทติย์(ThinFilmหรอื
QuantumDots)หรือเซลล์เชื้อเพลิง(พัฒนามาจากCarbon
NanotubeและMetalOrganicFrameWork (MOFs)ที่
มีพื้นที่ผิวสูง จึงสามารถกักเก็บไฮโดรเจนในรูปของ Metal
Hydrideได้ในปรมิาณมากซึง่จะทำให้สามารถผลติประจไุฟฟา้
ได้มากขึน้)การผลติไฟฟา้จากความรอ้น(โดยใช้วสัดุนาโนเพิม่
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้า) ระบบ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบพกพา(นาโนเทคโนโลยีลดการสูญเสีย
พลังงานระหว่างใช้งาน) เทคโนโลยีที่ผลิตพลังงานโดยไม่ก่อ
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดของเสียและมลพิษ
ลงร้อยละ 0.5 การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดมลพิษในอากาศ
อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้ไบโอเซนเซอร์
ซึ่งมีขนาดเล็กและราคาถูก สามารถนำไปใช้ได้กว้างขวาง
การลดมลภาวะที่เกดิจากฟอสซลิและการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกลดการสง่ผลกระทบตอ่สภาวะความเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก

การ ตระหนัก ถึง ผลก ระ ทบ ใน เชิง ลบ และ จริยธรรม ที่ อาจ 
เกิด ขึ้น จาก การ ประยุกต์ ใช้ นาโน เทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยีถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับ
ประชาชนซึง่เทคโนโลยีทกุชนดิยอ่มมีทัง้ผลดีและผลเสยีดงันัน้
ความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีจะทำให้
ประเทศไทยสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบ
ในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโนเทคโนโลยี
เช่นนาโนชิพไบโอเซนเซอร์สิ่งทอและเครื่องสำอางเป็นต้น
การสัมผัสโดยตรงกับสารอนุภาคนาโนหรือก๊าซที่เป็นพิษ
ในระหวา่งกระบวนการการผลติมีโอกาสสง่ผลกระทบในทางลบ
ต่อมนุษย์ ดังนั้นการให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อ
ให้มีความตระหนักและตื่นตัวในด้านความปลอดภัยและการ
ป้องกันที่ถูกต้องในการใช้นาโนเทคโนโลยีช่วยในขั้นตอนการ
ผลิตจึงมีความสำคัญยิ่ง

นอกจากนี้มีการร้องเรียนมากขึ้นถึงจริยธรรมของ
ผู้ประกอบการที่มีการใช้คำวา่‘นาโน’เพือ่เพิม่มลูคา่ทางการคา้
ทั้งที่แท้จริงแล้วผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ได้มีการใช้นาโนเทคโนโลยี
ในการผลิตแต่อย่างใด การโจมตีถึงความไม่ปลอดภัยของ
นาโนเทคโนโลยีจนผู้บริโภคไม่กล้าใช้ทั้งที่บางอย่างไม่เป็น
อันตรายหรือนักวิจัยหรือผู้ที่นำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในเชิงไม่สร้างสรรค์ต่อมนุษยชาติหรือก่อให้เกิดการบิดเบือน
ต่อกระบวนการทางธรรมชาติ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จำเป็น
ต้องได้รับการใส่ใจและเฝ้าระวังควบคู่กันไปกับความก้าวหน้า
ทางวชิาการที่มนษุย์เปน็ผู้สรา้งขึน้การศกึษาทัง้ในเชงิบวกและ
ผลกระทบเชิงลบ หรือด้านจริยธรรมต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต
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สาระสำคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของประเทศ

ในอีก10ปีข้างหน้าไทยจะมีมูลค่าการลงทุนค่าใช้จ่าย
ดา้นการวจิยัและพฒันาดา้นนาโนเทคโนโลยีคดิเปน็รอ้ยละ0.2
ของ GDP สัดส่วนการลงทุนวิจัยระหว่างภาครัฐ:เอกชน เป็น
50:50มีโครงสรา้งพืน้ฐานสนบัสนนุการพฒันานาโนเทคโนโลยี
กระจายทั่วถึง มีกลไกความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพใน
3ภาคส่วนมากข้ึนได้แก่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษา

ผลจากการลงทุนพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของ
ประเทศจะเปน็ตวัเรง่ให้เกดิการสรา้งบคุลากรดา้นการวจิยัและ
พฒันาที่เกีย่วขอ้งกบันาโนเทคโนโลยีในระดบัตา่งๆถงึ2.5คน
ต่อประชากร 10,000 คน รวมทั้งการดึงนักวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมโครงการ ผลิตภาพ
บุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นร้อยละ5ผลิตบุคลากรมี
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดร้อยละ60มีสัดส่วน
บุคลากรวิจัยและพัฒนาทำงานภาคเอกชนร้อยละ 50 มี
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่
เกิดมวลวิกฤติขึ้น และคาดว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะสามารถ
จดสิทธิบัตรได้ไม่ต่ำกว่า500สิทธิบัตรมีจำนวนสิทธิบัตรและ
ผลงานที่ถูกนำเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ที่เกิดผลกระทบสูงเพิ่ม
มากขึ้น และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับสากลไม่ต่ำกว่า2,000ฉบับในปีพ.ศ.2564
มีกลไกเสริมสร้างความสามารถในการดูดซับและถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากในประเทศและต่างประเทศ มีปัจจัยเอื้อทาง
กฎหมาย มีแรงจูงใจและมาตรการสนับสนุนดึงดูดการลงทุน
ปรับปรุงระเบียบทางการเงินการคลัง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยมีความ
สามารถด้านนาโนเทคโนโลยีอยู่ในระดับแนวหน้าของ
อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานด้านนาโนเทคโนโลยีอย่าง
พอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน R&D
ร้อยละ 50 มีปัจจัยเกื้อหนุน แรงจูงใจ มาตรการ
สนับสนุนดึงดูดการลงทุน มีการประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น และอันดับความ
สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยขยับไปสู่ 1 ใน 15 ของการจัดอันดับ
การแข่งขันระหว่างประเทศโดย IMD (International
InstituteforManagementDevelopment)

นอกจากนี้รปูแบบสือ่การเรยีนการสอนการนำ
เสนอ การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ยังช่วยสร้าง
บรรยากาศการเรยีนรู้เชงิสรา้งสรรค์สนกุและไม่นา่เบือ่
สามารถทดลองพสิจูน์ให้เหน็ได้จรงิการสรา้งแนวคดิให้
คนกลา้มีฝนัที่ยิง่ใหญ่(BigDream)และการทำงานเปน็
ทีมการมองภาพแบบองค์รวมจะจุดประกายให้สังคม
เกิดความสนใจ ใคร่รู้ ฝึกตั้งคำถามและคิดหาคำตอบ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่ง
ขึ้น ส่งผลให้มีการปรับทัศนคติ มุมมอง และวิธีคิด
(Mindset) ที่เป็นไปตามหลักเหตุและผล ก่อให้เกิด
การลงมือทำและการสั่งสมต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดต่อไป
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คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.)

หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน

คณะผูเชี่ยวชาญ

หรือคณะทำงาน

สำนักเลขานุการ (สวทน. + ศน.)

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

กรอบนโยบายการพัฒนา

นาโนเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการติดตาม

และประเมินผล

นโยบายและแผน วทน.

ระดับนโยบาย
และงบประมาณ

ระดับ
ผลักดันแผน

ระดับปฏิบัติ

กลไกการบริหารตามกรอบนโยบายฯ จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

กลไกการผลักดันกรอบนโยบาย
การพัฒนานาโนเทคโนโลยีฯ
และการติดตามประเมินผล

เพือ่ให้มีการดำเนนิงานตามกรอบนโยบาย
การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564) อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(กวทน.) อาจพิจารณาให้มีกลไกในการผลักดัน
กรอบนโยบายฯดังกล่าวอาทิคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโน
เทคโนโลยีฯ หรือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนวทน.โดยมีองค์ประกอบดา้นนาโนเทคโนโลยี
อยู่ด้วย เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการผลักดัน
การดำเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีฯ ประสานความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการตามกรอบ
นโยบายฯ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอโครงการ/
มาตรการด้านนาโนเทคโนโลยีที่มีผลกระทบสูง
และเสนอความเห็นต่อกวทน.

ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวอาจ
เสนอให้กวทน.พิจารณาแต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ
หรอืคณะทำงานเพือ่ให้คำปรกึษาหรอืดำเนนิการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ

อนึง่คณะอนกุรรมการตดิตามและประเมนิ

ผลนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยซึง่อาจแตง่ตัง้โดยกวทน.เชน่กนัมหีนา้
ที่ในการรายงานผลการดำเนินงาน ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติโดย
รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีฯด้วย
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รายชื่อคณะกรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564)

1 นายไพรัชธัชยพงษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2 นายพิเชฐดุรงคเวโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
3 นายกอปรกฤตยากีรณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4 ศ.นพ.สุทธิพรจิตต์มิตรภาพ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5 ศ.ดร.สวัสดิ์ตันตระรัตน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6 นายปรเมธีวิมลศิริ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7 นางสาวอัจฉรินทร์พัฒนพันธ์ชัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
8 ผู้แทนกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
9 รศ.ดร.พินิตรตะนานุกูล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10 นางสิริรักษ์รัชชุศานติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11 นายเชิญพรเต็งอำนวย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12 นายนินนาทไชยธีรภิญโญ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด
13 นายศุภมิตรชุณห์สุทธิวัฒน์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
14 นายกฤษณะสาคริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15 นายขัติยาไกรกาญจน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16 นายจำรัสลิ้มตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 นายชาตรีศรีไพพรรณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
18 พลโทดร.ฐิตินันท์ธัญญสิริ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)
19 นายพรศิลป์พัชรินทร์ตนะกุล บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน)
20 นายวิชัยบุญแสง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
21 นางวิไลพรเจตนจันทร์ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
22 นายสุพจน์หารหนองบัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 นายสุรินทร์เหล่าสุขสถิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24 นายสาธิตชาญเชาวน์กุลสภาผู้แทนราษฎร
25 ศ.นพ.สิริฤกษ์ทรงศิวิไล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
26 นายเปรมวิทย์จรีเวฬุโรจน์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
27 นายนเรศดำรงชัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ



คณะทำงานจัดทำกรอบ
นโยบายการพัฒนานาโน
เทคโนโลยีของประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564)

ที่ปรึกษา
นายพิเชฐดุรงคเวโรจน์
นายสิริฤกษ์ทรงศิวิไล

คณะทำงาน
นายนเรศดำรงชัย
นายเปรมวิทย์จรีเวฬุโรจน์
นายสุชาตอุดมโสภกิจ
นายอังคารวงษ์ดีไทย
นางสาวณิศราจันทรประทิน
นางสาวสุพินยาอุปลกะลิน
นางกัณญาสิทธิ์สงวน
นายชาญณรงค์พรหมขันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดม
ความคิดเห็นใน(ร่าง)กรอบ
นโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย(พ.ศ. 2555 – 2564) วัน 

อังคาร ท่ี 21 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 - 

12.30 น. ณ ห้อง ประชุม หว้า กอ 1 อาคาร จัตุรัส 

จามจุรี ช้ัน 14

1 ผศ.ดร.ธนพลวีราสา
วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
2 ดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิต
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย(วว.)
3 คุณอัจฉรินทร์พัฒนพันธ์ชัย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4 คุณนฤตม์เทอดสถีรศักดิ์
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
5 คุณอิทธิศักดิ์สัจจรัสไตร
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
6 คุณคมกฤชสัจจาอนันตกุล
บริษัทI-MedLaboratoriesจำกัด
7 ดร.กษิติธรภูภราดัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ.(สวทช)
8 คุณสุจารีสอนง่าย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
9 คุณอุไรเชื้อเย็น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
10ดร.ชญาน์จันทวสุ
บมจ.ปตท.เคมิคอล

11ดร.พงษ์สุดาผ่องธัญญา
สำนักงานเทคโนโลยีบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
12ผศ.ดร.ธนากรโอสถจันทร์
สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
13คุณบัญชรีมณีดิษฐ์
บริษัททีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย)
14ดร.ชาญชัยสิริเกษมเลิศ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
15ดร.อดิศรเตือนตรานนท์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ
16ศ.นพ.สิริฤกษ์ทรงศิวิไล
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
17ดร.นเรศดำรงชัย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
18ดร.สุชาตอุดมโสภกิจ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
19ดร.อังคารวงษ์ดีไทย 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
20นางสาวณิศราจันทรประทิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
21ดร.เปรมวิทย์จรีเวฬุโรจน์ 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
22คุณชาญณรงค์พรหมขันธ์ 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ



ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย(ทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคการศึกษา)ที่ได้ให้
สัมภาษณ์ความคิดเห็น

1 นายเจนนำชัยศิริ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2 นายเชิญพรเต็งอำนวย
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
3 นางอรวรรณแก้วประกายแสงกูล
รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
4 ดร.ชาญชัยสิริเกษมเลิศ
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
5 ผศ.ดร.ปริทรรศน์พันธุบรรยงก์
ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
6 นายสมหมายผลอำนวยสุข
InternationalInstituteforEnergyConservation(IIEC)
7 ผศ.ดร.ธนากรโอสถจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8 ดร.สุ่นแก้วชาญศิลป์
กรรมการผู้จัดการบริษัทFabrinetจำกัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น(ร่าง)กรอบนโยบาย 
การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2555 – 2564)  
วัน ศุกร์ ท่ี 29 กรกฎาคม 2554  

เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้อง ประชุม หว้า กอ 1 

สวทน. อาคาร จัตุรัส จามจุรี ช้ัน 14

1 ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2 ดร.ขัติยาไกรกาญจน์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3 ศ.ดร.จำรัสลิ้มตระกูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 ศ.นพ.สิริฤกษ์ทรงศิวิไล
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
5 นายฉัตรชัยแก้ววัฒนะ
สำนักงานปลัดกระทรวงกระเกษตรและ
สหกรณ์
6 นายประดมทองแดง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
7 นายยอดชายทองธีระ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 นพ.โกมาตรจึงเสถียรทรัพย์
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9 นายวิสันติเลาหอุดมโชค
สำนักความปลอดภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
10 นางสาวปนัดดาเทพอัคศร
กรมวิทยาศาสตร์การเพทย์
11 พันเอกหญิงเบญญาภรณ์สมบัติ
เป่ียมกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
12 นางสิริวรรณมิ่งบรรเจิดสุข
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
13 นางจุรีรัตน์แสนโภชน์
กรมปศุสัตว์
14 นางสาวพรพิมลสุคันธวณิช
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
15 นายสมบัติสามิตสมบัติ
กรมส่งเสริมการส่งออก
16 นางสุกานดาวงศ์สว่าง
กรมส่งเสริมการส่งออก
17 ดร.นุชนาฏณระนอง
กรมวิชาการเกษตร
18 นางพิชฎาอารยานุรักษ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
19 นางสาววรัญญาประสานวงศ์

กรมควบคุมมลพิษ
20 นางสาวรุจิราไชยด้วง
กรมอนามัย
21 ดร.อรทัยมูลคำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พิ้นฐาน
22 นายศุภโชคสุขมาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
23 นายเศกสรรผุดผาด
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
24 นางอมรรัตน์ลีนะนิธิกุล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
25 ดร.เพ็ญธิดาทิพย์โยธา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
26 นางสุปราณีผลชีวิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
27 นายขจรศักดิ์จัยวัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
28 นางสาวสุกัญญาอามีน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
29 นายธีรพงษ์เหล่าพงศ์พิชญ์
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30 นางสาวกุลวราโชติพันธุ์โสภณ
สำนักงานงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร
31 นางสาวปิยธิดาถิระรณรงค์
สำนักงานงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร
32 นางศศิธรว่องวีรโชติกิจ
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
33 นางสาวนวลนภาไชยสุวรรณ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
34 นางสาวเมธวีแก้วฤทธิ์
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์



อุตสาหกรรม
35 นางสาวสุภาพรหลักคำ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
36 นางนวลนภาธนศักดิ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37 นางมุ่ยฟ้าวัฒนศักดิ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38 นางสุวารีเตียงพิทักษ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
39 ดร.นวลวรรณสงวนศักดิ์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
40 น.อ.ปิยะภูษาแก้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
41 นางสาวยุพเรสสะไบวัน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
42 รศ.ดร.สุรินทร์เหล่าสุขสถิตย์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
43 นางสาวชุลิกาไกรสุริยางกูร
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44 ผศ.ดร.ชนิพรรณบุตรยี่
สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
45 รศ.ดร.วิทยากุลสมบูรณ์
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 นางสาวปิยกานดาบุญนิธิ
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 คุณสุธรรมนิยมวาส
ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้าน
นาโนเทคโนโลยีภาคใต้
48 นายทัฟหปึงเจริญกุล

สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา
แผนปัจจุบัน
49 พญ.กิติมายุทธวงศ์
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
50 นางสาวสิริมาศวัฒนะโชติ
สมาคมธนาคารไทย
51 นายฐิติตัณฑสุทธิ์
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
52 นายกฤษดาดวงชอุ่ม
สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
53 คุณพงศธรศรีวิเศษ
บริษัทโคแอกซ์กรุปคอร์ปอเรชั่นจำกัด
54 คุณสุภัทดีประดิษฐ์
บริษัทโคแอกซ์กรุปคอร์ปอเรชั่นจำกัด
55 คุณวัลลภภรณ์พิริยะนิยม
บริษัทโคแอกซ์กรุปคอร์ปอเรชั่นจำกัด
56 นางแถมเพชรทรงพงษ์
บริษัททีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด
57 นางพัชรีพัฒนาสิทธิเสรี
บริษัททีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด
58 นายพิพัฒน์สุทธิวิเศษศักดิ์
บริษัทเอกรัฐพัฒนาจำกัด
59 ดร.ผาณิตเสรีบุรี
บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัด
(มหาชน)
60 คุณปรวิศร์ฟุ้งเฟื่องวงศ์
บริษัทสำนักงานกฎหมายคนึงแอนด์
พาร์ทเนอร์สจำกัด
61 ดร.กษิติธรภูภราดัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
62 นายวทัญญูพุทธรักษา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
63 นางสาวจีรนันท์ดวงคำ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

64 ดร.สุณีพรสุวรรณมณีพงศ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
65 ศ.นพ.สิริฤกษ์ทรงศิวิไล
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
66 ดร.เปรมวิทย์จรีเวฬุโรจน์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
67 รศ.ดร.อุบลทิพย์นิมมานิตย์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
68 นายชาญณรงค์พรหมขันธ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
69 นางสาวพรเพ็ญโอภาสกิจไพศาล
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
70 นางสาวสิรธรรมณระนอง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
71 นางสาวภัทราพรเทวอักษร
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
72 นางสาววีรยาภัคเวช
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
73 นางสาวชารินีเกตุงาม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
74 ดร.นเรศดำรงชัย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
75 ดร.สุชาตอุดมโสภกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
76 ดร.อังคารวงษ์ดีไทย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
77 นางสาวณิศราจันทรประทิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
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ฝ่ายเลขานุการของคณะ
ทำงานจัดทำกรอบนโยบาย
การพัฒนานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564)

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

1 นายเปรมวิทย์จรีเวฬุโรจน์
2 นางสาวสุพินยาอุปลกะลิน
3 นางกัณญาสิทธิ์สงวน

4 นายชาญณรงค์พรหมขันธ์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ

1 นายนเรศดำรงชัย
2 นายสุชาตอุดมโสภกิจ
3 นายอังคารวงษ์ดีไทย
4 นางสาวณิศราจันทรประทิน


