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Press Release
ไบโอเทค สวทช. เปJดศูนยนวัตกรรมและอาหารสัตว ชวยยกระดับความสามารถผูMประกอบการในการแขงขัน
ทางธุรกิจ
20 เมษายน 2559: กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) จัดพิธีเป,ดศูนยนวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว (Food
and Feed Innovation Center หรื อ FFIC) ณ โถงชั้ น 1 ทาวเวอร C อาคาร กลุ มนวั ต กรรม 2 (INC 2) อุ ท ยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย จ. ปทุมธานี
ประเทศไทยถือเป@นแหลงทรัพยากรดAานอาหารที่สําคัญ และเป@นผูAสงออกอาหารรายใหญอันดับ 14 ของโลก โดยมีมูลคา
การสงออกถึง 1 ลAานลAานบาทในปI 2557 คิดเป@น 9% ของผลิตภั ณ ฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดAวยสภาพการ
แขงขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลก และความตAองการของผูAบริโภคเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมอาหารไทยจึงจําเป@นตAอง
ขับเคลื่อนดAวย“นวัตกรรม” นําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขAามาชวยเพิ่มมูลคาทรัพยากรดAานอาหารและสรAางโอกาสทาง
การตลาดใหมๆ
ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา “โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
หรือ ฟูVดอินโนโพลิส เป@นหนึ่งในซุปเปอรคลัสเตอรที่รัฐบาลมอบหมายใหAกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเป@นกําลัง
ขับ เคลื่อนเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหAประเทศไทยเป@นศูนยกลางการวิจัยพัฒ นาและ
นวัตกรรม สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุงเนAนที่จะดึงดูดบริษัทผูAผลิต หรือวิจัยพัฒนาอาหารชั้นนําของโลกมาลงทุนใน
กิจการดAานนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และสนับสนุนใหAบริษัทเอกชนไทยในทุกระดับตั้งแต Startup, SMEs ไปจนถึง
บริษัทไทยขนาดใหญใหAเขAามามีสวนรวมในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะไดA
ประสานกับภาคสวนตางๆ ในการจัดสิทธิประโยชนและแรงจูงใจ และมาตรการสนับสนุน”
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวทช. โดย ไบโอเทค จึงจัดตั้งศูนยนวัตกรรมอาหารและอาหารสัตวขึ้น เพื่อตอบ
โจทยอุ ตสาหกรรมอาหารและอาหารสั ตวไวA ที่ จุดเดี ยว หรือ One Stop Service และดAวยความพรAอมของโครงสรAาง
พื้นฐานที่สามารถดําเนินงานวิจัยตั้งแตระดับหAองปฏิบัติการวิจัย สูการทดสอบระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม จน
ไดAตAนแบบผลิตภัณฑที่พรAอมถายทอดสูการใชAประโยชนเชิงพาณิชยไดAอยางครบวงจร นอกจากนี้ศูนยฯ ยังทําหนAาที่เป@น
ตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยีจากตางประเทศใหAเหมาะสมกับผูAประกอบการในไทย และใหAบริการทางวิชาการในดAาน
การเป@นที่ปรึกษา การใหAบริการดAานเทคนิค การใหAบริการเชาเครื่องมือสําหรับภาครัฐและเอกชน และถายทอดเทคโนโลยี
รวมถึ ง การฝf ก อบรมเฉพาะทางใหA กั บ บุ ค ลากร เกิ ด การประสานงานในการทํ า งานวิ จั ย อยางใกลA ชิ ด แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ สงผลใหAงานวิจัยบรรลุผลไดAอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการรับชวงการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน
ดร. กัญญวิมว กีรติกร ผูMอํานวยการไบโอเทค สวทช. กลาววา “ไบโอเทค สวทช. เป@นหนวยงานที่ดําเนินงานวิจัยดAาน
เทคโนโลยีชีวภาพที่มุงมั่นสรAางผลงานที่มีความเป@นเลิศทางวิชาการในดAานตางๆ ไดAแก การเกษตรและอาหาร ทรัพยากร
ชีวภาพ การแพทยและสาธารณสุข และพลังงานและสิ่งแวดลAอม และนําเอาองคความรูAตางๆ นี้ประยุกตสรAางนวัตกรรมที่

เป@นประโยชนทั้งเชิงพาณิชยและการพัฒนาสังคมและชุมชนของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตวของ
ประเทศไทยเป@นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงทั้งการใชAวัตถุดิบในประเทศและในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อ
การสงออก เป@นเวลากวา 30 ปI ที่ไบโอเทคไดAดําเนินงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพดAานการเกษตรและอาหารเพื่อปรับปรุง
ผลผลิตทางการเกษตร ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารของผูAประกอบการใหAมีคุณภาพและความปลอดภัย ในยุคที่ตลาด
มีการแขงขันสูง จําเป@นอยางยิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมจะตAองสรAางนวัตกรรมของตนเอง”
ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ผูMอํานวยการหนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ไบโอเทค กลาวเสริมวา “ศูนยนวัตกรรม
อาหารและอาหารสั ต วจั ด ตั้ งขึ้ น ดA ว ยงบประมาณกวา 50 ลA า นบาท มี ที ม วิ จัย ประมาณ 40 คน ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญ
หลากหลาย ตั้งแต การคัดเลือกจุลินทรียที่มีความสามารถพิเศษ เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวกระบวนการ การ
ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในอาหาร เคมีอาหาร การผลิตสารมูลคาสูงจากวัสุดเศษเหลือจากการแปรรูปอาหาร
สารตAานอนุมูลอิสระ เปปไทดตAานจุลชีพ วิทยาศาสตรเนื้อสัตว และ nutrigenomics เป@นตAน โดยศูนยฯ มีหAองปฏิบัติการ
วิจัยตั้งอยูที่ขั้น 9 ทาวเวอร B ของอาคาร กลุมนวัตกรรม 2 มีเนื้อที่ประมาณ 900 ตารางเมตร มีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่
ทันสมัยพรAอมสําหรับการวิจัยและสรAางสรรคนวัตกรรมนอกจากนี้ เรามีโครงสรAางพื้นฐานในการทดสอบกระบวนการผลิต
ในระดับขยาย ที่เรียกวา BIOTEC-Bioprocessing facility ที่อาคาร BIOTEC Pilot Plant บนพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร
ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ประกอบดA ว ย เครื่ อ ง Submerged Fermentor ขนาด 300 ลิ ต ร และเครื่ อ ง Solid State
Fermentor ขนาด 500 กิโลกรัม พรAอมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑปลายน้ํา (Downstream processing)”
แผนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่เป@นโจทยจากความตAองการของภาคเอกชนตั้งแตเริ่มตAน จะเป@นกลไกที่สําคัญในการ
ผลักดันการถายทอดเทคโนโลยีใหAกับภาคอุตสาหกรรมนําไปใชAประโยชน โดยมีอุตสาหกรรมเปVาหมายคือ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตวและอาหารเสริมสัตว ซึ่งจะสรAางผลกระทบทางเศรษฐกิจใหAกับประเทศ ลดการนําเขAา
ผลิตภัณฑจากตางประเทศ และเกิดการสรAางผลิตภัณฑใหมที่มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชน
ตอไป โดยมีตัวอยางผลงานวิจัยที่ ประสบความสําเร็จในดAานตางๆ ทั้งดAานเทคโนโลยีจุลินทรียตAนเชื้อบริสุทธิ์ เชน ตAน
เชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์สําหรับหมักแหนม ผักกาดดองเปรี้ยว ดAานการผลิตเอนไซมที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสั ตว เชน อาหารหมั ก ชี วภาพสํ าหรับ สั ต ว ผลิ ต ภั ณ ฑเอนไซมรวมสํ าหรั บ สั ต ว ดA านการผลิ ตสารมู ลคาสูง เชน
กระบวนการผลิตกรดไขมันไมอิ่มตัวและโพลีแซคคาไรดจากจุลินทรีย ผลิตภัณฑเสริมอาหารตางๆ ดAานนวัตกรรมอาหาร
เชน คอลลาเจนชนิดผง ผลิตภัณทโปรตีนไข พาสเจอรไรซ เป@นตAน
“ในยุคปvจจุบันที่มีการแขงขันสูง ทําใหAการทําธุรกิจจําเป@นตAองสรAางความแตกตาง โดยการประยุกตใชAเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต และชวยยกระดับความสามารถของผูAประกอบการในการแขงขันของธุรกิจ ซึ่งศูนย
นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตวเล็งเห็นความสําคัญนี้ ไดAมุงเปVาดําเนินงานวิจัยที่สอดคลAองและสรAางความเขAมแข็งในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหAมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ อันเป@นการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทยใหAทัดเทียมระดับโลกตอไป” ดร. วรรณพ กลาวสรุป
------------------------------------------------ติดตอสอบถามขMอมูล
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