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ไบโอเทค สวทช. เป=ดตัวศูนยชีววัสดุประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy)
20 กุมภาพันธ 2558: ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห"งชาติ (ไบโอเทค) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดพิธีเป0ดศูนยชีววัสดุ
ประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center หรือ TBRC) ณ โถงชั้น 1 ทาวเวอร C อาคาร กลุ"ม
นวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
TBRC เปIนศูนยบริการชีววัสดุที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและการ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม ดMวยระบบการบริหารจัดการชีววัสดุที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง
ทั้งในดMานการจัดเก็บรักษาชีววัสดุ
การบริการฐานขMอมูลชีววัสดุและการดําเนินการที่สอดคลMองรองรับกับ
กฎหมายและระเบียบต"างๆ
ดร. กัญญวิมว กีรติกร ผูLอํานวยการไบโอเทค กล"าวว"า “ไบโอเทคไดMเริ่มจัดตั้ง TBRC โดยมุ"งสรMางกลไกการ
พัฒ นาฐานทรั พยากรจุลิ นทรี ยและเทคโนโลยี ชีว ภาพที่ส ามารถนําไปใชMในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชี ว ภาพของ
ประเทศ โดยสนับสนุนการเพิ่มความสามารถการเขMาถึงและการใชMประโยชนจากจุลินทรียในภาคอุตสาหกรรมไดM
อย"างมีประสิทธิภาพ ปUจจุบัน TBRC มีสมาชิกกว"า 130 ราย พรMอมกันนี้ TBRC ไดMก"อตั้งเครือข"ายการวิจัยการใชM
ประโยชนจากจุ ลิ น ทรี ย ทั้ ง ในประเทศและภู มิ ภ าคอาเซี ย นเพื่ อ การยกระดั บ การวิ จั ย และการประยุ ก ตใชM
เทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาคอาเซียนใหMมีความกMาวหนMาและสอดคลMองต"อแนวโนMมการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอีกดMวย”
ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผูLอํานวยการไบโอเทค และผูLอํานวยการศูนยชีววัสดุประเทศไทย เล"าถึงความเปIนมา
ว"า “ไบโอเทค ไดMจัดตั้งหMองปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรีย (BIOTEC Culture Collection หรือ BCC)
ขึ้นตั้งแต"ป\ พ.ศ. 2539 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย และการใหMบริการต"างๆ ที่เกี่ยวขMองกับจุลินทรียที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐาน ปUจจุบัน BCC มีจุลินทรียที่เก็บรักษาอยู"มากกว"า 70,000 สายพันธุ ซึ่งนําไปใชMสําหรับ
งานวิจัยการใชMประโยชนในดMานต"างๆ เช"น จุลินทรียที่ผลิตเอนไซมที่ใชMในอาหารสัตว จุลินทรียสําหรับควบคุม
ศัตรูพืช เปIนตMน อย"างไรก็ตามการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียและชีววัสดุ (Biological materials) ของประเทศ
ยังมีขMอจํา กัด เนื่องจากความหลากหลายของจุลิ นทรี ยมีสูงมากจึงไม" มีศูน ยจุลิ นทรีย ใดที่ สามารถรองรั บการ
จัดเก็บรักษาจุลินทรียไดMทุกชนิด นอกจากนี้ยังพบว"าจุลินทรียและชีววัสดุที่มีการวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือ
ตีพิมพเผยแพร"ในวารสารวิชาการเปIนจํานวนมากนั้น อาจไม"ไดMมีการเก็บรักษาอย"างถูกตMองเหมาะสม อีกทั้งมีการ
นําจุลินทรียไปฝากเก็บสํารองที่ศูนยจุลินทรียมาตรฐานจํานวนนMอยมาก ทําใหMการเขMาถึงจุลินทรียและชีววัสดุใน
สถาบันการศึกษาเปIนไปไดMยาก ส"งผลใหMจุลินทรียและชีววัสดุที่มีประโยชนจํานวนมากไม"เคยถูกนํามาศึกษาวิจัย
ต"อยอดหรือใชMประโยชนในอุตสาหกรรมต"างๆ ทําใหMเกิดการสูญเสียโอกาสในการใชMทรัพยากรที่มีคุณค"าของ
ประเทศ”

ไบโอเทคจึงก"อตั้ง TBRC หรือศูนยชีววัสดุประเทศไทย ในป\ พ.ศ. 2555 โดยการดําเนินงานของ TBRC
ประกอบดMวยการใหMบริการจุลินทรียและชีววัสดุที่มีการบริหารจัดการชีววัสดุ ขMอมูล และกฎหมายชีวภาพที่
เชื่อมโยงกันอย"างเปIนระบบมีประสิทธิภาพไดMมาตรฐาน เพื่อสรMางเสริมศักยภาพที่สําคัญของประเทศในการเปIน
ผูMนําอาเซียนในดMานทรัพยากรชีวภาพ
TBRC มีการดําเนินกิจกรรมต"างๆ เพื่อเตรียมความพรMอมและรองรับกฎระเบียบนานาชาติในเรื่องการเขMาถึงและ
แบ"งปUนผลประโยชน เพื่อเปIนแนวทางในการแบ"งปUนผลประโยชนอย"างเปIนธรรม ซึ่งเปIนภารกิจที่สําคัญในฐานะ
ศูนยชีววัสดุของประเทศ โดยปUจจุบันไดMมีการจัดทําร"างแนวทางการบริหารจัดการชีววัสดุ การจัดทํารูปแบบ
ขMอตกลงของการถ"ายโอนวัสดุทางชีวภาพ (Material Transfer Agreement) การบริหารจัดการเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวขMองกับชีววัสดุโดยมุ"งเนMนเรื่องแนวปฏิบัติของการเขMาถึงและแบ"งปUนผลประโยชนจากการใชMชีววัสดุในเชิง
พาณิชย”
ดร. มาลี สุวรรณอัตถ ที่ปรึกษาไบโอเทค และประธานมูลนิธิสวิตา กล"าวว"า “การเป0ดศูนยวิจัยวัสดุชีวภาพ
ของไบโอเทค ในวันนี้ เปIนความกMาวหนMาไปในทิศทางที่สอดคลMองกับการพัฒนาทางวิชาการชั้นนําในดMานนี้ของ
โลก โดยไดMรับการบูรณาการใหMเปIนส"วนหนึ่งของโครงสรMางพื้นฐานสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ชีวภาพของชาติดMวยการจัดตั้งศูนย TBRC นี้ขึ้น”
ปUจจุบันเปIนที่ทราบกันดีในแวดวงวิชาการ ว"าเรากําลังกMาวเขMาสู"ยุคใหม"ของการเก็บรักษา และศึกษาวิจัยความ
หลากหลายของทรัพยากรจุลินทรีย เริ่มตั้งแต" มีการริเริ่มโครงการ Human Microbiome ในป\พ.ศ. 2550 และ
ตามมาดMวยโครงการ Earth Microbiome เมื่อป\พ.ศ. 2553 ทําใหMเราตระหนักว"าศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ
ที่จะใหMประโยชนกับมนุษยชาติ นั้นยังมีอยู"อีกอย"างมากมายมหาศาล หากมีการศึกษาคMนควMาวิจัยกันอย"างจริงจัง
และต"อเนื่อง ป\พ.ศ.2558 นี้เปIนป\ของการเริ่มตMนการเปIนประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงไม"เพียงแต"ประเทศไทย
เท"านั้นที่คาดหวังประโยชนจากทรัพยากรวัสดุ ชีวภาพ จากองคความรูMในการศึกษาวิจัย และจากบริการอื่นๆที่
เกี่ยวขMองของ TBRC แต"กลุ"มประเทศอาเซียนโดยรวมก็คาดหวังจะใชMประโยชนดMวยเช"นกัน
Dr. Phillippe Desmeth ประธานสหพันธศูนยจุลินทรียโลก (President of World Federation for
Culture Collections; WFCC) กล#าวว#า “ในโลกยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ การสรMางความเขMมแข็งใหMกับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
มีความจําเปIนตMองมีหน"วยงานที่ดําเนินการเปIนศูนยรวมองคความรูMดMาน
วิทยาศาสตร เทคนิค การบริหาร กฎหมาย และเผยแพร"ขMอมูลดังกล"าวออกสู"สาธารณะ รวมถึงมีบุคลากรที่มี
ความรูMและความเชี่ยวชาญในดMานต"างๆ
TBRC ถือเปIนโครงสรMางพื้นฐานที่สําคัญของประเทศที่จะส"งเสริมการใชMประโยชนทรัพยากรชีวภาพอย"างยั่งยืน
อีกทั้งยังมีส"วนส"งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและในอนาคต ผมรูMสึกเปIนเกียรติอย"างยิ่งที่
ไดMเขMาร"วมพิธีเป0ดในครั้งนี้”
Mr. Yasushi Noto ผูLอํานวยการ NITE Biological Resource Center (NRBC) ซึ่งเปeนศูนยบริการชีววัสดุชั้นนําของ
ประเทศญี่ปุfน กล"าวว"า “ในนามของ NBRC ผมขอแสดงความยินดีและเปIนเกียรติที่ไดMเขMาร"วมพิธีเป0ดศูนยชีววัสดุ
ประเทศไทย ผมมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศนของผูMบริหาร TBRC และการดําเนินงานอย"างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ความร"วมมืออย"างเขMมแข็งระหว"าง TBRC NBRC และหน"วยงานพันธมิตร จะทําใหM TBRC กMาวสู"การเปIน

ศูนยกลางจัดการชีววัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปIนที่ยอมรับในระดับสากล และทําใหMความสัมพันธระหว"าง
ไทย และญี่ปุjน มีความสัมพันธที่ใกลMชิดและราบรื่น และก"อใหMเกิดประโยชนในอนาคต”
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูLอํานวยการ สวทช.ระบุว"า “เทคโนโลยีชีวภาพการใชMประโยชนจากจุลินทรียและ
ผลิตภัณฑจากจุลินทรียในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความสําคัญเพิ่มขึ้นมากในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based
economy) หลายๆ ประเทศทั่วโลกไดMใหMความสําคัญกับการกําหนดนโยบายและแผนที่มุ"งสู"เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ (Bioeconomy) ดังนั้นจุลินทรีย ชีววัสดุ และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม จึงถือเปIนส"วนสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ การพัฒนาโครงสรMางพื้นฐานเพื่อเอื้อในการเขMาถึงจุลินทรียและ ชีววัสดุต"างๆ
ของประเทศไทย ย"อมสนับสนุนการเพิ่มความสามารถของประเทศในการแข"งขันทางเศรษฐกิจและความกMาวหนMา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผูLอํานวยการไบโอเทค และผูLอํานวยการศูนยชีววัสดุประเทศไทยกล"าวทิ้งทMายว"า
“ดMวยระบบการบริหารจัดการเครือข"ายคลังชีววัสดุทีมีประสิทธิภาพและไดMมาตรฐานตามขMอกําหนดของ OECD
(The Organization for Economic Co-operation and Development) รวมถึงมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาต"างๆ และความพรMอมของเครื่องมือ TBRC หรือ ศูนยชีววัสดุประเทศไทย พรMอมที่จะเปIน
ศูนยกลางจัดการชีววัสดุของประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปIนที่ยอมรับในระดับสากล”
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