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The Third World Innovation Which Sustain the Whole World นวัตกรรมไทยสู#ความยั่งยืนมห
ภาคระดับโลก
20 มีนาคม 2558: ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห"งชาติ (ไบโอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ร"วมกับ บริษัท คีนน จํากัด จัดเวทีเสวนา “The Third World Innovation
Which Sustain the Whole World นวัตกรรมไทยสู"ความยั่งยืนมหภาคระดับโลก” ณ บริษัท คีนน จํากัด
การกGาวเขGาสู"ยุค "เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" (bioeconomy) ทําใหGหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยใหGความสําคัญ
ต"อการใชGประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงพาณิชยมากขึ้นเพื่อลดตGนทุนเศรษฐกิจในระยะยาว และกGาวสู"
การเปTนผูGนําตลาด โดยเฉพาะอย"างยิ่งตลาดเพื่อสิ่งแวดลGอม หรือตลาดสีเขียว (Green marketing) ที่ผูGบริโภค
คํานึงถึงปZญหาสิ่งแวดลGอม และตGนทุนของ "คุณค"า" ในการเลือกใชGสินคGาที่ไม"ทําลายสิ่งแวดลGอม ทําใหGนักการ
ตลาดทั้งหลายต"างตGองแสวงหาโอกาสทางการตลาดเพื่อความเปTนผูGนํา สรGางนวัตกรรม ความแตกต"างทางการ
แข"งขัน
บริษัท คีนน จํากัด ซึ่งเปTนผูGนําดGานธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ไดGเล็งเห็นความสําคัญของการใชG
ประโยชนจากจุลินทรียในภาคอุตสาหกรรม
โดยมุ"งเนGนการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อตอบโจทยความ
ตGองการของภาคอุตสาหกรรมในดGานลดค"าใชGจ"ายที่แฝงอยู"ในกระบวนการผลิต และการบําบัดของเสียก"อนปล"อย
คืนสู"สิ่งแวดลGอม และเปTนมิตรต"อสิ่งแวดลGอมไปในเวลาเดียวกัน โดยไดGดําเนินงานวิจัยร"วมกับ ไบโอเทค สวทช.
และไดGรับการสนับสนุนจาก “สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการลงทุน (BOI)” ในการใหGคําแนะนําการสรGาง
เครือข"ายตลาดในต"างประเทศ
"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กับธุรกิจสีเขียว Green Industry
สารชีวบําบัดภัณฑ “คีนน (KEEEN)” เปTนสินคGานวัตกรรมสีเขียว (Greenovative product) ที่เกิดขึ้นภายใตG
โครงการวิจัย “การผลิตแบคทีเรียที่สามารถย"อยสลายน้ํามันปeโตรเลียมเพื่อใชGเปTนผลิตภัณฑทางการคGา สําหรับ
การกําจัดคราบน้ํามันทางชีวภาพ” โดยไดGรับการสนับสนุนงานวิจัยจากไบโอเทค ในการคัดเลือกกลุ"มสายพันธุจุลิ
นทรีย ที่มีความสามารถพิเศษในการย"อยสลายโมเลกุลน้ํามันปeโตรเลียม รวมทั้งสารประกอบอินทรียต"างๆ ไดG
อย"างมีประสิทธิภาพ หลังสิ้นสุดโครงการบริษัท คีนน จํากัด ไดGรับอนุญาตใชGเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย ซึ่งบริษัท
ไดGเปeดตัวสารชีวบําบัดภัณฑดังกล"าวภายใตGชื่อผลิตภัณฑ “คีนน (KEEEN)” เมื่อปg 2553

ดร. วสันต อริยพุทธรัตน ผูOก#อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน จํากัด กล#าวว#า “ที่ผ"านมา
“คีนน (KEEEN)” ไดGรับรางวัลมาแลGวมากมายทั้งในและต"างประเทศ อาทิ “รางวัลเหรียญทอง ในงาน
International Invention Innovation & Technology Exhibition 2012 ณ ประเทศมาเลเซีย” “รางวัล
Grand Prize in Asia ในงาน Asian Science Park Association (ASPA Award 2012)” “รางวัล The Best
Innovation in Environment ในงาน SME THAILAND INNO AWARDS 2012” ประเทศไทย “รางวัล Gold
Prize จากงาน Seoul International Invention Fair 2012 ประเทศเกาหลี” และ “รางวัล Gold Medal จาก
งาน International Exhibition of Inventions เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด” เปTนตGน ซึ่งถือไดGว"า
“คีนน (KEEEN)” เปTนนวัตกรรมที่ไดGรับการยอมรับจากนานาชาติและสามารถตอบโจทยความตGองการของ
ภาคอุตสาหกรรมในการบําบัดของเสียก"อนปล"อยคืนสู"ธรรมชาติอย"างแทGจริง
ปZจจุบัน “คีนน (KEEEN)” มีผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นแลGวมากกว"า 13 สูตร ครอบคลุมกลุ"มผูGใชGทั้ง อุตสาหกรรมปe
โตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต โรงพยาบาล อาหาร และที่พักอาศัย โดยมีบริษัทคู"คGาและตัวแทนจําหน"าย
กระจายอยู"ทั้งในประเทศและต"างประเทศ เช"น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟeลิปปeนส อินเดีย ญี่ปุxน เกาหลีใตG
บราซิล ฟeนแลนด ยุโรป รัสเซีย สวิสเซอรแลนด ฝรั่งเศส กาน"า (แอฟฟริกาใตG) ซาอุดิอาระเบีย ฯลฯ ถือเปTน
ความมั่นคงทางธุรกิจสีเขียวที่มาควบคู"กับความมั่งคั่ง และความยั่งยืนทางดGานสิ่งแวดลGอม ซึ่งเปTนเปzาหมายหลัก
ของธุรกิจสีเขียว”ดร. วสันต กล"าว
ดร. วสันต อริยพุทธรัตน กล#าวเสริมว#า “คีนน ไดGกลายเปTนสัญลักษณ หรือผูGนําของการนํานวัตกรรมไบโอ
เทคโนโลยีมาพัฒนาเปTนสินคGาอุตสาหกรรม หรือเปTนสูตรสําเร็จของการแกGปZญหา (Solution) มลภาวะจาก
อุตสาหกรรม ปZจจัยที่สําคัญมาจากวิธีคิดที่ว"า คีนน เปTนธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business) เปTนสิ่งที่จับ
ตGองไม"ไดG และเปTนสินคGาที่นําวิทยาศาสตรมาประยุกตใชG ดGวยสาเหตุดังกล"าวจึงเปTนสินคGาที่ขายยากที่สุด และ
เปTนธุรกิจที่ทํายากที่สุด เพราะจับตGองไม"ไดGเลย ดังนั้นคีนนจึงมีความจําเปTนที่ตGองมีรูปแบบโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน
โดดเด"น และเปTนรูปธรรม (Accessibility, Differentiation, Tangibility) การนําคุณค"า มาสรGางใหGเกิดมูลค"า
(Value Creation) เช"นกลยุทธการนําเทคโนโลยีวิทยาศาสตรมาสรGางมูลค"าทางธุรกิจ หรือการสรGางคุณค"าของ
แบรนดใหGเกิดมูลค"า จนกลายเปTนค"านิยมของผูGบริโภค ดGวยกลยุทธดังกล"าว คีนนจึงไดGก"อตั้งศูนยนวัตกรรมคีนน
หรือ KEEEN Innovation Center ในประเทศต"าง ๆ เช"น KEEEN Innovation Center – Singapore, KEEEN
Innovation Center – Finland และ KEEEN Innovation Center – Global Headquarter ซึ่งตั้งอยู"ใน
ประเทศไทย เปTนตGน โดยศูนยดังกล"าว มีหนGาที่เปTนสื่อกลางของแหล"งเรียนรูGการประยุกตใชGนวัตกรรมคีนน การ
เปTนแหล"งใหGบริการ สอบถามแกGไขปZญหาของผูGบริโภค การฝ€กอบรมบุคคลากรทีมตัวแทนจําหน"ายในแต"ละ
ประเทศ เพื่อใหGเกิดมาตรฐานของการใหGบริการ รวมทั้งเปTนการสรGางค"านิยมของแบรนดไปในเวลาเดียวกัน
คุณศิริพร บุรักษ ผูOอํานวยการระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการส#งเสริมการลงทุน (BOI) กล"าวว"า “BOI เปTน
หน"วยราชการที่มีหนGาที่ในการส"งเสริมใหGเกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข"งขันของประเทศ โดย
การส"งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสรGางนวัตกรรม การสรGางมูลค"าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ รวมทั้งส"งเสริมกิจการที่เปTนมิตรต"อสิ่งแวดลGอม ตลอดจนส"งเสริมใหGเกิดการรวมกลุ"มของการลงทุนที่
สอดคลGองกับศักยภาพของพื้นที่ และสรGางความเขGมแข็งของห"วงโซ"มูลค"า ซึ่ง “คีนน (KEEEN)” ถือเปTนธุรกิจที่
ตรงตามวัตถุประสงคการลงทุนและมีศักยภาพ ประสิทธิภาพในธุรกิจ BOI พรGอมที่จะแนะนําส"งเสริมช"องทางคู"

คGาทางธุรกิจในต"างประเทศอย"างเต็มที่ เพื่อใหGเปTนหนึ่งในธุรกิจนวัตกรรมของคนไทย ที่จะเขGาไปครองตลาดทั่ว
โลก”
“ต"อจากนี้อีก 2 ปg “คีนน (KEEEN)” มีความมุ"งหวังที่จะสรGางความยั่งยืนทางดGานธุรกิจสีเขียว เปzาหมายในปg
2560 เมื่อเขGาสู" AEC คือการขยายฐานบริษัทคู"คGาและตัวแทนจําหน"ายทั้งในประเทศและต"างประเทศออกไปทั่ว
ทุกทวีป ซึ่งเท"ากับเปTนการขยายความยั่งยืนทางดGานสิ่งแวดลGอมอย"างเปTนรูปธรรมและชัดเจน ทั้งนี้ ความมุ"งหวัง
นี้จะไม"สําเร็จไดG หากขาดแรงสนับสนุนสําคัญอย"าง ไบโอเทค และ BOI ที่ใหGคําปรึกษาทางการลงทุนการตลาดใน
ต"างประเทศ เพื่อใหGนวัตกรรมไทยไปสู"ความยั่งยืนมหภาคระดับโลก อย"างแทGจริง” ดร. วสันต กล#าวเสริม
ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผูOอํานวยการไบโอเทค กล#าวว#า “ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก
ไบโอเทค สวทช. เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรชีวภาพเหล"านื้ และไดGจัดตั้งศูนยชีววัสดุประเทศไทย (TBRC)
ซึ่งเปeดตัวอย"างไปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 ที่ผ"านมา โดยใหGบริการจุลินทรียและชีววัสดุที่มีการบริหาร
จัดการชีววัสดุ ขGอมูล และกฎหมายชีวภาพที่เชื่อมโยงกันอย"างเปTนระบบมีประสิทธิภาพไดGมาตรฐาน เพื่อสรGาง
เสริมศักยภาพที่สําคัญของประเทศในการเปTนผูGนําอาเซียนในดGานทรัพยากรชีวภาพ โดย TBRC ไดGคัดเลือกจุลินท
รี ย และชี ว วั ส ดุ ที่ ท ราบคุ ณ สมบั ติ แ ละมี คุ ณ ภาพจากคลั ง จุ ลิ น ทรี ย และชี ว วั ส ดุ ไ บโอเทคและจากเครื อ ข" า ย
สถาบันการศึกษา หน"วยงานวิจัยทั้งในและต"างประเทศเพื่อใหGบริการแก"ภาครัฐและอุตสาหกรรม
สารชีวบําบัดภัณฑ “คีนน (KEEEN)” ถือเปTนกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ ในการนํางานวิจัยดGานการใชG
ทรัพยากรจุลินทรียมาต"อยอดเพื่อเปTนสินคGานวัตกรรมสีเขียวที่สรGางมูลค"าเพิ่มทางเศรษฐกิจไดG”
จุลินทรียและผลิตภัณฑจากจุลินทรีย สามารถนํามาใชGประโยชนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช"น การใชGจุลินทรีย
ในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การใชGตGนเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์ในการหมักอาหารคนและอาหารสัตว
การใชGเอนไซมในอุตสาหกรรมอาหารสัตวเพื่อทําใหGสัตวมีอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น รวมถึงนํามาใชGประโยชน
ทางดGานการเกษตร เช"น การใชGจุลินทรียในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ซึ่งสิ่งเหล"านี้แสดงใหGเห็นว"า จุลินทรีย ชีว
วัสดุ เปTนส"วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกไดGใหGความสําคัญ และมีการ
กําหนดนโยบายและแผนที่มุ"งสู"เศรษฐกิจฐานชีวภาพอย"างชัดเจน
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