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ไบโอเทค รวมกับ Thermo Fisher Scientific, Inc ดําเนินงานวิจัยดLานการศึกษาสารจากธรรมชาติเพื่อ
ประยุกตใชLสําหรับการเกษตร
15 มิ ถุ น ายน 2558 กรุ ง เทพฯ: กระทรวงวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย ศู น ยพั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห!งชาติ (ไบโอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโลยีแห!งชาติ (สวทช.) ลงนามความ
ร!วมมือกับบริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ในการดําเนินงานวิจัยด>านการศึกษาสารจากธรรมชาติ
(natural products) เพื่อประยุกตใช>สําหรับการเกษตร โดยมี ดร. กัญญวิมม กีรติกร ผู>อํานวยการ ไบโอเทค
และ Mr. Pang Sze Hann, Vice President and General Manager for Southeast Asia and Taiwan
บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ร!วมลงนาม
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียสูง และมีการใช>ประโยชนจากจุลินทรียอย!างกว>างขวาง
ครอบคลุมถึงด>านการแพทยและสาธารณสุข อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร พลังงานและปUโตรเคมี
อุตสาหกรรมด>านเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล>อม แต!ในประเทศไทยยังไม!มีการใช>ประโยชนจากสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่ผลิตโดยจุลินทรียในทางการค>าอย!างเปXนรูปธรรม เนื่องจากกระบวนค>นหาสารผลิตภัณฑธรรมชาติที่
มีฤทธิ์ทางชีวภาพมีความยุ!งยากซับซ>อน และต>องอาศัยเทคโนโลยีที่มีต>นทุนสูง ดังนั้นเพื่อเปXนการเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการค>นหาสารผลิตภัณฑธรรมชาติ ไบโอเทค สวทช. จึงได>ร!วมมือกับบริษัท Thermo
Fisher Scientific, Inc ในการใช>เทคนิคเมตาโบโลมิกสในการวิเคราะหหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราก!อโรคในพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยใช>เครื่องมือที่ทันสมัยอย!าง Orbitrap mass spectrometer ซึ่งคาดว!า
สารที่ค>นพบใหม!นี้ จะสามารถนํามาทดแทนสารเคมีฆ!าเชื้อราที่ใช>อยู!ในป`จจุบัน เพื่อความปลอดภัยต!อผู>บริโภค
และสิ่งแวดล>อม
ทางด>าน Mr. Pang Sze Hann, Vice President and General Manager for Southeast Asia and Taiwan
บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc กล!าวว!า “เครื่อง Orbitrap mass spectrometer เปXนนวัตกรรมการ
วิเคราะหแบบใหม!ที่บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ได>พัฒนาขึ้นและนําออกสู!ตลาดมาตั้งแต!ปb 2548 ซึ่ง
ในระยะเวลา 10 ปb ที่ผ!านมา เครื่องมือนี้ได>ถูกนําไปใช>ในการศึกษาวิจัยและสร>างองคความรู>และความก>าวหน>า
ทางวิทยาศาสตรชี วภาพและชีวการแพทยเปX นอย!างมาก โดยมีบทความวิทยาศาสตรจํา นวนมากที่ติพิมพใน
วารสาร Science และ Nature ที่ใช>เทคโนโลยีนี้ การร!วมมือกับไบโอเทคนี้จะเปXนการขยายขอบเขตงานการใช>
เทคโนโลยีนี้ในการศึกษาสารธรรมชาติเพื่อประยุกตใช>กับโจทยวิจัยของประเทศในแถบเอเซีย” สุดท>ายนี้ Mr.
Pang Sze Hann กล!าวทิ้งท>าย “ผมหวังว!าความร!วมมือนี้จะมีส!วนช!วยในการพัฒนาและเสริมสร>างความเข>มแข็ง
ทางด>านวิทยาศาสตรให>กับสังคมโดยรวมต!อไป”

ดร. กัญญวิมม กีรติกร ผู>อํานวยการ ไบโอเทค กล!าวว!า ไบโอเทคให>ความสําคัญกับงานวิจัยด>านการใช>ประโยชน
จากสารธรรมชาติ จ ากจุ ลิ น ทรี ย และได> ริ เ ริ่ ม โปรแกรมวิ จั ย หาสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพเพื่ อ เปX น การสร> า ง
ความสามารถในการวิจัยด>านนี้ในประเทศไทย ผลงานวิจัยของไบโอเทคในช!วง 20 ปbที่ผ!านมาได>แสดงให>เห็นว!า
ประเทศไทยมีจุลินทรียที่เปXนแหล!งทรัพยากรที่มีศักยภาพอย!างมหาศาล ในการค>นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
และไบโอเทคเองก็มีความพร>อมที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยให>สูงขึ้นได>ต!อไป ดังนั้นการร!วมวิจัยกับ
บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ในครั้งนี้จะช!วยสร>างโอกาสให>กับนักวิจัยไทยในการเพิ่มประสบการณ
และเรียนรู>งานวิจัยด>านเมตาโบโลมิกส โดยใช>เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากนักวิทยาศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญของ
บริษัทฯ และยังเปXนการเพิ่มโอกาสให>นักวิจัยไทยได>เรียนรู>เทคนิคที่ใช>ในการรวมข>อมูลทางด>านเคมีวิเคราะหและ
ชีวสารสนเทศ เพื่อการจําแนกสารธรรมชาติได>อย!างรวดเร็วและมีการประมวลผลข>อมูลแบบอัตโนมัติ ซึ่งถือเปXน
ประโยชนอย!างยิ่งต!อการนํามาใช>พัฒนางานวิจัยในอนาคต
--------------------------------------------------------------------------------เกี่ยวกับไบโอเทค
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห!งชาติ หรือไบโอเทค ก!อตั้งขึ้นเมื่อปb พ.ศ. 2526 เปXนหนึ่งในศูนย
เทคโนโลยีในสังกัดของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห!งชาติ (สวทช.) ซึ่งเปXนองคกรอิสระภายใต>
การกํากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไบโอเทคเปXนสถาบันวิจัยทางด>านเทคโนโลยีชีวภาพชั้น
นําของประเทศและภูมิภาค ด>วยห>องปฎิบัติการที่มีมากกว!า 30 ห>องและนักวิจัยระดับปริญญาเอกกว!า 170 คน
ดําเนินการวิจัยตั้งแต!ขั้นพื้นฐานจนถึงการวิจัยประยุกต ครอบคลุมตั้งแต!การวิจัยด>านวิทยาศาสตรการเกษตร
จนถึ ง วิ ท ยาศาสตรการแพทยและวิ ท ยาศาสตรสิ่ ง แวดล> อ ม โดยมี ห น! ว ยวิ จั ย 6 หน! ว ยที่ ตั้ ง อยู! ใ นอุ ท ยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย และหน!วยวิจัยเฉพาะทาง 11 หน!วยตั้งอยู!ในมหาวิทยาลัยและหน!วยงานของรัฐ ทั้งนี้
สามารถอ!านข>อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไบโอเทคได>ที่ www.biotec.or.th
เกี่ยวกับ บริษัท Thermo Fisher Scientific จํากัด
บริษัท Thermo Fisher Scientific จํากัด เปXนผู>นําระดับโลกในการให>บริการด>านวิทยาศาสตร โดยมีภารกิจหลัก
เพื่อส!งเสริมให>ลูกค>าของบริษัทดําเนินงานที่ทําให>โลกมีสุขภาพดี สะอาด และปลอดภัยมากขึ้น บริษัทมีพนักงาน
กว!า 50,000 คน ใน 50 ประเทศ ให>บริการกับลูกค>า อาทิ บริษัทเวชภัณฑและบริษัทด>านเทคโนโลยีชีวภาพ
โรงพยาบาลและห>องปฏิบัติการวินิจฉัยทางคลินิก มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและหน!วยงานภาครัฐ ตลอดจน
อุ ต ส าหกรรมด> า นสิ่ ง แว ดล> อ มแล ะการคว บคุ ม กระบว นการ สามารถอ! า นข> อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได> ที่
www.thermofisher.com
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