
 

ศิระ ศิลานนท์ และ สลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

แนวโน้มอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในปัจจุบันก�าลังได้รับความนิยมสูงขึ้นมาก 

ผู้คนจ�านวนไม่น้อยผันอาชีพจากเขตเมืองใหญ่ หวนคืนสู่ถิ่นฐานและการเกษตร กลับไปสร้างงาน

สร้างรายได้ด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรสมัยใหม่จากวัตถุดิบธรรมชาติท่ีมีอยู่ในแต่ละ

ท้องถิ่น ผลิตและจ�าหน่ายด้วยตัวเองกันมากขึ้น แต่การจะยกระดับให้ทั้งชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง

และมีรายได้อย่างยั่งยืนนั้น ยังต้องอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาให้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นมีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้น

บทสัมภาษณ ์ 

นายสายันต์ ตันพานิช 
   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา
   ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.

สรรค์สร้างงานวิจัย สู่นวัตกรรมชีวภาพยุคใหม่ 

ก้าวไปกบัชุมชน
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วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ฉบับน้ี ได้มี

โอกาสสัมภาษณ์ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและ

พัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ในโอกาสเข้าด�ารงต�าแหน่ง

ใหม่ ปีงบประมาณ 2561 น้ี ได้เล่าถึงทิศทางและแนวโน้มงาน

วิจัยและพัฒนาของกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ

ท่านมองว ่าทิศทางการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม
ชีวภาพ วว. จะมุ่งไปในทิศทางใด และจะตอบโจทย์
ของประเทศด้านใดบ้าง

จากภาพรวมของภารกิจ วว. เรามุ่งเน้นการวิจัยและ

พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือ applied science 

เป็นหลัก นั่นคือการน�าวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ มาประยุกต์

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ท่ีจะสนับสนุนการด�ารงชีวิต

ของมนุษย์ให้ดีขึ้น และต้องได้ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ เช่น เครื่อง

ส�าอางที่ปลอดภัย อาหารที่ดีต่อสุขภาพ และพันธุ์พืชที่พร้อม

ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร 

งานวิจัยในปัจจุบันต้องตอบโจทย์ของประเทศได้ 

สามารถน�าผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ได้มานั้น ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

OTOPs และ SMEs เพ่ือมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้

ประชากรให้สูงขึ้น  ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน

ที่ยังมีปัญหาอยู่ ตัวอย่างเช่น ในเรื่องการเริ่มต้นผลิตสินค้า 

OTOP แม้ว่าชุมชนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และสามารถ

ผลิตได้แล้วก็ตาม แต่การผลิตในปริมาณมากเพื่อป้อนสู่ตลาด

นั้น จ�าเป็นต้องมีการลงทุน สร้างโรงงานหรือสถานที่ผลิตให้ได้

มาตรฐาน ซึ่งเราสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้

การที่จะตอบโจทย์ประเทศได้ผลที่ชัดเจน เราจึงต้อง

เน้นการแปลงงานวิจัยหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมให้สามารถผลิต

สู่เชิงพาณิชย์ได้จริงให้มากข้ึน (translational technology) 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัญหาของงานวิจัยที่ผ่านมาไม่ว่าจากหน่วยงาน

วิจัยในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยใดก็ตาม ที่ประสบความ

ส�าเร็จในการท�างานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) 

แต่อาจจะล้มเหลวเกิดปัญหาขึ้นเมื่อน�าไปขยายปริมาณการผลิต

สู่ระดับโรงงานต้นแบบน�าร่อง (pilot scale) จึงเกิดเป็นปัญหา

ที่งานวิจัยไม่สามารถไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง หรือที่เรียกว่า The 

Valley of Death คือไม่สามารถก้าวข้ามหุบเหวมรณะของงาน

วิจัยไปได้นั่นเอง

The Valley of Death  

ที่มา: Osawa and Miyazaki (2006)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 11



เพ่ือแก้ปัญหาตรงน้ี วว. ได้สร้างโรงงานท่ีมีก�าลังการ

ผลิตจริงขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาระดับต้นๆ 

ของประเทศ ที่มีโรงงานผลิตระดับเชิงพาณิชย์ (commercial 

scale) ให้นักวิจัยสามารถทดสอบผลงานวิจัยที่ท�าจากระดับ

ห้องปฏิบัติการ มาขยายผลจริงในโรงงานของเราเองได้ ท�าให้ 

วว. สามารถถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างจริงจัง ผ่านการ

ทดสอบและแก้ไขระดับเชิงพาณิชย์จนมั่นใจได้ 

ข้อดีของ translational technology นี้ก็คือ การ

พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่หรือ Startup ท่ีเม่ือใครก็ตาม

ต้องการผลิตสินค้าเพื่อจ�าหน่ายออกสู่ตลาด สามารถเข้ามา

ปรึกษา วว. ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ตั้งแต่ระดับห้อง

ปฏิบัติการ โรงงานน�าร่อง จนขยายสู่ระดับโรงงานผลิตจริงได้ 

โดย วว. สามารถรับผลิตผลิตภัณฑ์ได้จ�านวนหนึ่ง ให้ผู้ประกอบ-

การรายใหม่น�าไปทดลองจ�าหน่ายสู่ตลาดในระยะแรกก่อนจน

มั่นใจแล้ว จึงจะไปสู่การลงทุนสร้างโรงงานผลิตด้วยตัวเอง 

 โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation 

Service Plant : FISP) เป็นโรงงานในระดับเชิงพาณิชย์ของ วว. 

มีความพร้อมในการให้บริการ โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ซึ่งก�าลังจะเปิดตัวในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้ ประกอบ

ด้วยสายการผลิต 2 สาย ได้แก่ สายการผลิตผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบ

แห้ง และสายการผลิตเครื่องดื่ม UHT นอกจากนี้เรายังมีโรงงาน

ผลิตซอส ท่ีจังหวัดแพร่ โรงรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ล�าไย ที่
โรงรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ล�าไย จังหวัดล�าพูน

โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร วว.

จังหวัดล�าพูน โรงคัดและบรรจุสับปะรดสดเพื่อการส่งออก ซึ่ง

เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จากเดิมที่ล้วนเป็นแบบสับปะรด

กระป๋องส่งออก

นอกจากนั้นเรายังช่วยผู ้ประกอบการในเรื่องของ

การขอมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีบริการทดสอบ

ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้วยว่า เมื่อรับประทานไปแล้วมีพิษหรือ

มีผลต่อร่างกายอย่างไร การทดสอบพิษเฉียบพลันหรือพิษเรื้อรัง

จากห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง เป็นต้น
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ท่านมคีวามรูสึ้กอย่างไรในภารกจิทีต้่องดแูลรบัผดิชอบ
กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. 

งานทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ถือเป็นงานที่มีความ

ท้าทาย เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพของ วว. เป็นงานที่

เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ เป็นเรื่องใกล้ตัว

เราทุกคนและเกี่ยวข้องกับอาหารการกินเป็นส่วนใหญ่ในชีวิต

ประจ�าวัน เพราะฉะนั้นการท�างานตรงนี้จึงเป็นข้อดี ที่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรงให้

กับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตร อาหารและยา 

ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ท�าให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แต่ในความยากก็มีความท้าทายอยู่บ้าง เนื่องจากการ

วิจัยและพัฒนาที่ดีนั้นจะต้องเชื่อมต่อให้ได้ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึง

ปลายน�้า ยิ่งในปัจจุบันต้องเชื่อมโยงรู ้ไปถึงเรื่องการตลาด 

ถึงแนวโน้มของโลกให้ครบวงจร ซ่ึงโดยปกติแล้วการท�างาน

และประสบการณ์ที่ผ่านมาของคนหนึ่งคน ย่อมไม่สามารถ

ครอบคลุมได้ทุกเรื่องตลอดสายน�้ามาก่อน ก็ถือว่าเป็นโอกาสใน

การเสริมให้ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา และต้องรู้ให้ครบกระบวนการ

ทั้งหมดทุกมิติ แล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ลึกและกว้างขึ้นตรง

นี้ มาคิดค้นเพิ่มเติมงานวิจัยไปเสริมและปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่

ประเทศยังขาดแคลน

ท่านคิดว่า งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตรงจุดไหนของ 
วว. ที่ควรพัฒนา ปรับปรุง และแข่งขันกับต่างประเทศ
ได้มากขึ้น

ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีระดับสูงต่างๆ คิดว่าไม่ได้เกินความ

สามารถนักวิจัยของเรา แต่อยู่ที่ว่าเราท�าไปเพื่อตอบสนองอะไร  

วว. มุ่งงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปถึงระดับขั้นสูง ให้

สามารถแข่งขันได้ พยายามตอบสนองและเติมเต็มตามทิศทาง

และสถานการณ์ของโลก ซึ่งการตอบสนองต่อการแก้ปัญหาจุด

อ่อนของประเทศและของโลกส�าเร็จ ก็ถือได้ว่าเป็นการแข่งขัน

รูปแบบหนึ่ง เช่น ในปัจจุบัน ประเทศไทยก�าลังเริ่มเข้าสู่ยุค

สังคมผู้สูงอายุ (aging society) วว. มีทิศทางการวิจัยตอบสนอง

ต่อความเป็นอยู ่ของสังคมผู ้สูงอายุ โดยมีโครงการวิจัยด้าน 

functional agriculture, precision medicine และ func-

tional food ซึ่งเราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) ที่มักจะเกิด

ในผู้สูงอายุ อย่างโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร โรคหลอดเลือด

หัวใจ โรคความจ�าเสื่อม ดังนั้นเมื่อเรื่องเหล่านี้เป็นความต้องการ

ของโลก และเราวิจัยตามความต้องการน้ันได้ ความสามารถใน

การแข่งขันก็จะมาเอง 

ศูนย์นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม วว.
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หรือแม้แต่โพรไบโอติกส์ (probiotics) เองก็เป็น 

functional supplement อย่างหน่ึง ท่ีนอกจากมีประโยชน์

ต่อระบบการย่อยอาหารแล้ว ยังช่วยในเรื่องอนามัยในช่อง

ปาก ระบบขับถ่าย การลดภาวะไขมันเกาะตับ ลดเบาหวาน 

และลดความดันโลหิตได้ด้วย โดย วว. ได้จัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรม

หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (Innovative Center for 

Production of Industrially - used Microorganisms, 

ICPIM) ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ทาง

ด้านโพรไบโอติก พรีไบโอติก ทางด้านอาหารโดยเฉพาะ เป็น

แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศอีกด้วย 

ส�าหรับการแข่งขันกับต่างประเทศ ปัจจุบันเรามักจะ

คุ้นกับค�าว่า Value added หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 

เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือใช้บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ซึ่งแข่งขัน

ทัดเทียมกันจนเริ่มไม่สามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงไปกว่าเดิมได้ 

ดังน้ันทิศทางของงานวิจัยใหม่ จึงต้องเพิ่มในเรื่องของ Value 

creation ที่จะต้องเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผนวกกับการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมคุณค่า 

เช่น การจ�าหน่ายผ้าย้อมคราม ก็มาเสริมให้เห็นถึงกระบวนการ

ปลูก การหมักคราม การย้อมครามในหมู่บ้าน ให้นักท่องเที่ยว

ได้เห็นกระบวนการผลิตในทุกข้ันตอน เป็นต้น และยังประยุกต์

ไปใช้กับผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆ อีกได้ 

โดย วว. ได้เริ่มด�าเนินการแล้วในโครงการ InnoAgri 

ที่จะน�าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุนการ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของ

ประเทศ เกิดเป็น หมู่บ้านเห็ด ที่จังหวัดน่าน และหมู่บ้านข้าว 

จังหวัดศรีสะเกษ ให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการแปรรูป 

วว. ยังช่วยดูแลด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้อีกด้วย 

เชื่อมโยงมาถึงโครงการ Big rock โครงการส่งเสริมและสร้าง

ความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อผลักดันโครงการ 

1 ต�าบล 1 นวัตกรรม และโครงการยกระดับโอทอปใน 10 

จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศไทย โดยพยายามหาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของการท�าเกษตรและการแปรรูปอาหาร มาพัฒนาให้ดี

ขึ้น ให้เราสามารถแข่งขันกับต่างประเทศในความเป็นวิถีไทยได้ 

ชุมชนที่ท�าส�าเร็จ ก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต กระจายรายได้

สู่ชุมชน และเป็นการช่วยยกระดับรายได้ทั้งหมู่บ้าน รายได้

ประชากรโดยรวมของประเทศได้

หมู่บ้านเห็ด จังหวัดน่าน
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สิ่งที่อยากจะฝากไว้ส�าหรับนักวิจัยในกลุ่ม อช.

โดยปกตินักวิจัยจะปฏิบัติตามนโยบายการวิจัยของ 

วว. และของประเทศอยู่แล้ว แต่ที่อยากจะฝากเตือนไว้เสมอ

คือ นักวิจัยต้องตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อน�ามาเป็นฐานในการคิดค้นหัวข้อ

วิจัยใหม่ๆ อยู่ตลอดและต้องมี “ความแตกต่าง” เพราะเมื่อมี

ความแตกต่าง ก็จะมีองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น มี

ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากเดิม ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถขับเคล่ือน

เศรษฐกิจให้ดีขึ้น 

นอกจากนี้การท�างานวิจัยจะต้องมีภาคีหรือเพ่ือนโดย

ผ่านความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้ผลงานวิจัยก้าว

กระโดด เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามสังกัดมาพัฒนา

โครงการที่มีขนาดใหญ่และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

เป็นอย่างมาก

ยกตัวอย่างการวิจัยทางด้านเกษตร เราต้องมองว่า เรา

จะสามารถไปเสริมตรงไหนได้ ต้องออกไปขวนขวายเรียนรู้ และ

ดูว่าประเทศยังขาดตรงจุดไหน เราจึงวิจัยจุดนั้น เช่น การศึกษา

และวิจัยพันธุ์พืชทั่วไป พืชหายาก ผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่มีมูลค่าขึ้นมาได้ เช่น ผักหวานป่าซ่ึงมีราคาสูง เดิมชาวบ้าน

ต้องเผาป่าเพ่ือให้ผักหวานป่าแตกยอดจึงจะเก็บเกี่ยว แต่เมื่อ

เราพัฒนาพันธุ์ให้สามารถเพาะปลูกได้ ก็จะเลิกเผาป่าและจูงใจ

ให้ชาวบ้านหันมาปลูกแทน หรือแม้แต่วัชพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

อย่างต้นชมจันทร์ วว. ก็น�ามาวิจัยและพัฒนาจนยกระดับเป็น

พืชที่สามารถรับประทานได้อีกด้วย นี่คือสิ่งที่ต้องมีในทุกคน

จากบทสัมภาษณ์นี้จะเห็นได้ว่า กลุ ่มอุตสาหกรรม

ชีวภาพของ วว. มีบทบาทภารกิจที่ส�าคัญ ต่อการผลักดันและ

ขับเคล่ือนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง เกิดการเพิ่มและกระจายรายได้มากขึ้น จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับ

การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าด้วยงานวิจัย มาตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาดอย่างสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันกับตลาด

โลกที่เปิดเสรีกว้างขึ้นในปัจจุบัน และเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมชีวภาพยุคใหม่ที่มั่นคงให้กับประเทศได้อย่าง

ยั่งยืน 
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