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Press Release
นวัตกรรมเครื่องผลิตหัวเชื้อ จุลินทรีย์ในระบบบาบัดน้าเสีย “Onsite Microbial Reactor Innovation”
16 มีนาคม 2559: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ บริษัท คีนน์ จากัด จัดงานแถลงข่าวผลงานวิจัย
เครื่องผลิตหัวเชื้อ จุลินทรีย์ในระบบบาบัดน้าเสีย (Onsite Microbial Reactor) ณ ศูนย์นวัตกรรมคีนน์
การก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (bioeconomy) ทาให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยให้ ความสาคัญ ต่อการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
เรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีความหลายหลายของระบบนิเวศและมีความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายสูงมาก
ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อานวยการไบโอเทค กล่าวว่า “ไบโอเทค สวทช. ในฐานะของหน่วยงานวิจัยภาครัฐได้มุ่งเน้น
งานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เช่น การ
ใช้จุลินทรีย์ในการบาบัดน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ในการหมักอาหารคนและอาหารสัตว์
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านระบบการแสดงออกภายในเซลล์จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารมูลค่าสูง
การพัฒนาศักยภาพเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งทางไบโอเทค สวทช. มุ่งหวังจะ
ผลักดันงานวิจัยในระดับห้องปฎิบัติการไปสู่การผลิตและทดสอบในสภาวะการใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้
งานวิจัยสามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
ดร. กัญญวิมว์ กล่าวต่อไปว่า บริษัท คีนน์ จากัด ถือ เป็นตัวอย่างธุรกิจชีวภาพยุค ใหม่อย่างแท้จริง ที่มีการทาธุรกิจจาก
ฐานความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้มีการร่วมวิจัยกับทางไบโอเทค สวทช. มาเป็นเวลานานกว่า 6 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้
บริษัทก็ได้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้ว
ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย
เมื่อปี 2553 ตลาดประเทศไทย ได้ต้อนรับสารชีวบาบัดภัณฑ์ (Bioremediation Agent) ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายน้ามัน
ปิโตรเลียม ภายใต้แบรนด์คีนน์ (KEEEN) ซึ่งสารชีวบาบัดภัณฑ์นี้ เป็นผลงานการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของคนไทยภายใต้
ความร่ วมระหว่า งบริษั ท คี น น์ จ ากั ด และ ไบโอเทค สวทช. ต่ อ มา ด้ วยรางวัล การั น ตี คุ ณ ภาพนวั ต กรรมทั้ งในและ
ต่างประเทศ ที่คีนน์ได้รับกว่า 20 รางวัล รวมทั้ง รางวัลล่าสุด Asia Pacific Entrepreneurship – The Most Promising
ผู้ประกอบการเอเซียแปซิฟิคโดดเด่น ด้านธุรกิจ นวัตกรรม วันนี้ คีนน์ มีบริษัทคู่ค้าและตัวแทนจาหน่ายกระจายอยู่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ บราซิล ฟินแลนด์ รัสเซีย
สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส กานา (ทวีปแอฟฟริกา) ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น
ดร. วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท คีนน์ จากัด เปิดเผยว่า “หลังจากที่เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์คีนน์ เราได้รับ
การต้ อนรับ อย่า งดีจ ากภาคอุ ต สาหกรรม ที่ น าผลิ ตภั ณ ฑ์ คี น น์ ไปใช้ บ าบั ด น้ ามั น ไขมั น รวมทั้ งสารอิ น ทรีย์ ต่ าง ๆ ใน
กระบวนการผลิตและบริการ อย่างไรก็ตาม โรงงานและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องบาบัดน้าเสียปนเปื้อนน้ามัน ไขมัน หรือ

สารอินทรีย์ในปริมาณสูงๆ นั้น มีความต้องการใช้สารชีวบาบัดภัณฑ์ในปริมาณที่สูง และต่อเนื่อง ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสารและบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ เราจึงมองเห็นโอกาสในการนานวัตกรรมเครือ่ งผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ง่าย สะดวกจะทาให้
ผู้ประกอบการสามารถผลิตสารชีวบาบัดภัณฑ์ใช้ภายในโรงงานหรือสถานประกอบการได้เอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
การขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในโรงงานได้”
จากจุดประกายความคิดนี้เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา นาไปสู่โครงการร่วมระหว่าง คีนน์ และไบโอเทค ในการพัฒนาระบบการผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้นักวิจัยปฏิบัติงาน ให้มีขนาดเล็กลง และสามารถใช้งานได้
โดยง่ายเพียงนิ้วสัมผัส มีชื่อเรียกว่า “เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลือ่ นย้ายได้ (On-site Microbial Reactor
หรือ OMR)” ซึ่งได้ ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ นักวิจัยไบโอเทค ผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดเลือก ทดสอบ และเพาะเลี้ยง
จุลินทรีย์เพื่อการบาบัดของเสียและน้าเสีย เข้ามาร่วมพัฒนา โดยใช้เวลาในการพัฒนาเครื่อง OMR ประมาณ 18 เดือน
ระหว่างปี 2556-2557 และได้นาเครื่องไปทดสอบในสภาพการใช้งานจริงของโรงงาน ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา
ดร. สมเกียรติ ให้ข้อมูลเครื่อง OMR นี้ว่า “เราได้ออกแบบเครื่อง OMR ขนาด 10 ลิตร สาหรับผลิตจุลินทรีย์ใช้บาบัดน้า
เสีย ที่มีระบบเติมอากาศและระบบจัดการน้าเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ ซึ่งเราออกแบบระบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก
ซึ่งจุลินทรีย์ที่นามาใช้นี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากทางไบโอเทคแล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายน้าเสียปกติและสามารถ
ย่อยสลายน้าเสียที่มีน้ามันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบได้ด้วย ซึ่งจุลินทรีย์ในระบบทั่วไปไม่สามารถทาได้ดีนัก เครื่อง OMR
นี้จะใช้ระยะเวลาเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพียง 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ เราได้พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ เฉพาะที่สามารถใช้เลี้ยง
จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ามันด้วย เนื่องจากอาหารเลี้ยงเชื้อจะส่งผลให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ดี โดยเบื้ องต้ นเราได้ท ดลองเติ มจุลิ นทรีย์ ที่ ผลิต ได้จ ากเครื่อง OMR นี้ ลงในบ่ อบ าบัด น้าเสียแบบเติม อากาศ พบว่ า
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสียให้สามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งของกรม
โรงงาน”
ดร. วสันต์ กล่าวเสริมว่า เครื่อง OMR นี้ถือเป็นนวัตกรรมที่บริษัท คีนน์ จากัด ผลิตขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย รวมถึง
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ซึ่งเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบบาบัดน้าเสียเบื้องต้นอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มประสิทธิใน
การบาบัดให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่น้าเสียมีน้ามันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบ โดยสิ่งที่บริษัทฯ
จะส่ งมอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า คื อ เครื่ อ ง OMR เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ตั้ งต้ น และอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ซึ่ ง จะท าให้ ลู ก ค้ า สามารถผลิ ต
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ขึ้ น ใช้ เองภายในโรงงาน ซึ่ งเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ จ ะถู ก เลี้ ย งในสภาวะที่ เหมาะสม ด้ ว ยเครื่ อ ง OMR ท าให้ ไ ด้
เชื้อจุลินทรีย์ที่ Active สดใหม่และต่อเนื่องตลอดเวลา ช่วยให้ระบบบาบัดน้าเสียสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์จานวนมากๆ ซึ่งจะเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นย้าเจตนารมณ์หลักของสารชีวบาบัดภัณฑ์ที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม “ขจัด บาบัด-เยียวยา ตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทาง”
เครื่อง OMR ได้มีการนาไปติดตัง้ ทดสอบการใช้ในหลายบริษัท / โรงงาน ได้แก่ ได้แก่โรงงานผลิตอาหาร “ยูโรเปี้ยนฟู้ด”
โรงงานผลิตโดนัท แบรนด์ดัง “คริสปี้ ครีม”, โรงงานผลิตกาแฟ “บัดดี้ ดีน” เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัท คีนน์ จากัด ได้รับสิทธิ
ในเทคโนโลยีการผลิตเครื่อง OMR เพื่อการพาณิชย์แล้ว ซึ่งทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการผลิตเครื่อง OMR นี้ให้รองรับกับ
อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลางและ ใหญ่ โดยคาดว่าภายใน 3 ปี จะสามารถจาหน่ายเครื่อง OMR ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยได้มูลค่ า 500 ล้านบาท และกลุ่ มอุตสาหกรรมต่างประเทศกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งประเทศคู่ ค้าที่ตั้ ง
เป้าหมายไว้ คือ มาเลเซีย บรูไน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ จีน
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