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BiotechPark Berlin-Buch เป็นอุทยานเทคโนโลยีที่

ตั้งอยู่ชานเมืองของกรุงเบอร์ลิน โดยครอบคลุมพื้นท่ี

ประมาน 31,000 ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุทยาน

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี นอกจากอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ ณ เมือง 

Heidelberg และ Martinsried อีกท้ัง BiotechPark 

Berlin-Buch ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะบริษัท Startups 

ซึ่งมาใช้โครงสร้างพื้นฐานของ BiotechPark Berlin-

Buch เช่น ห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัยและเทคโนโลยี

ชั้นสูงด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการเช่นพื้นท่ีเพื่อ

ใช้ส าหรับเป็นส านักงาน 

สาขา ท่ี  BiotechPark Berlin-Buch เ ชี่ ย วชาญคื อ

เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ซึ่งจะ

มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคใน 

ระดับโมเลกุล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ๆ ทาง

คลิ นิ ก  ก า ร พั ฒน า เท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า รแ พ ท ย์ 

เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน พันธุวิศวกรรม และ 

ชีวสารสนเทศ  เป็นต้น 

โดยปัจจุบันมีบริษัทจ านวน 63 บริษัทเข้ามาด าเนินงาน

ภายใต้  BiotechPark Berlin-Buch และมีพนักงาน

ท้ังหมดรวม 800 คน โดย 47 บริษัทจากท้ังหมด เป็น

บริษัททางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในขณะท่ีเหลือเป็น

บริษัทท่ีท างานด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยบริษัทเหล่านี้มี

ความหลากหลายในการสร้างผลิตภัณฑ์และให้บริการ 

โดยมีตั้ งแต่  ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

อุปกรณ์วินิ จฉั ยและรักษาโรคในระดับโมเลกุ ล 

เครื่องมือทดสอบทางเภสัชพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีด้าน 

Credit: www.berlin.de  
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Credit: healthitanalytics.com 

สารพันธุกรรม (เช่น เทคโนโลยีอาร์เอ็นเอ) การศึกษาหาโมเลกุลเป้าหมายทางเภสัชศาสตร์ รวมไปถึง การผลิตและ

ทดสอบยารักษาโรค และการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารชีวโมเลกุล เป็นต้น  

1) เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

BiotechPark Berlin-Buch เป็นท่ีตั้งของบริษัท Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG ซึ่งเป็น

บริษัทชั้นน าในการผลิตวัสดุกัมมันตรังสี โดยบริษัทได้ผลิตวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อใช้ส าหรับการรักษามะเร็งต่อม

ลูกหมากด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร (permanent radioactive implants) และผลิตเครื่องมือในการน า

เม็ดสารกัมมันตรังสีเพื่อใช้รักษาเนื้องอกในตา รวมไปถึงการใช้ต้นก าเนิดรังสีปิดผนึก ( sealed radioactive 

sources) ในฉายาเวชศาสตร์ (medical imaging) เพ่ือสร้างภาพของร่างกายมนุษย์ 

อีกหนึ่งบริษัทท่ีมีชื่อเสียงคือ MRI.TOOLS GmbH เป็นบริษัทน้องใหม่ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์ใน

การสร้างและให้รายละเอียดของภาพตัดขวางของร่างกายมนุษย์ โดยได้พัฒนาอุปกรณ์ในการสร้างภาพของหัวใจท่ี

ก าลังเต้นที่มีความละเอียดและคมชัดสูง  

2) การพัฒนายารักษาโรค 

BiotechPark Berlin-Buch เป็นแหล่งรวมบริษัทชั้นน าในการพัฒนายารักษาโรค โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษา
โรคให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ ตัวอย่างบริษัทเหล่านี้ได้แก่ บริษัท Glycotope GmbH ท่ี
ผลิตแอนติบอดีท่ีใช้รักษาโรคมะเร็งอย่างเฉพาะเจาะจง บริษัท Berlin Cures GmbH ท่ีพัฒนานวัตกรรมในการ 
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รักษาสาเหตุของโรคหัวใจล้มเหลว บริษัท OMEICOS Therapeutics GmbH ท่ีพัฒนาวิธีการรักษาภาวะหัวใจห้อง

บนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation) บริษัท MerLion Pharmaceuticals ท่ีพัฒนายาปฏิชีวนะท่ีมีประสิทธิภาพ และ 

บริษัท Silence Therapeutics ท่ีพัฒนาการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอ็นเอเพื่อรักษาโรคท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

การท างานท่ีผิดปกติของหน่วยพันธุกรรม 

นอกจากนี้ยังมีบริษัท Experimental Pharmacology & Oncology Berlin-Buch (EPO) ท่ีมีความเชี่ยวชาญใน

งานวิจัยในการทดสอบยารักษาโรคมะเร็งในขั้นก่อนทดสอบในคน โดยมีการทดสอบนวัตกรรมยาใหม่ ๆ ท่ีถูก

ออกแบบมาเพื่อรักษาโรคมะเร็งผ่านการสร้างแบบจ าลองการเกิดเนื้องอกของผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจง 

3) การน าส่งยา 

นอกจากการพัฒนาตัวยารักษาโรค BiotechPark Berlin-Buch ยังรวบรวมบริษัทท่ีพัฒนาวิธีการน าส่งยาเข้าสู่เซลล์

เป้าหมายในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ยานั้นถูก

ตรวจจับว่าเป็นสารแปลกปลอมโดยระบบภูมิคุ้มกัน และไม่ให้ถูกท าลายโดยร่างกายมนุษย์ 

บริษัท celares gmbh มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceuticals) หรือ ยาท่ีผลิตจาก

สิ่งมีชีวิตโดยใช้โพลีเอทิลีนไกลคอล (polyethylene glycols, PEG) โดยสารออกฤทธิ์จะสามารถท างานได้ใน

ระยะเวลาท่ียาวนานและมีความสามารถในการละลายได้ดีมากขึ้น 

 

Credit: astrazeneca.com 
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Credit: europeanpharmaceuticalreview.com 

บริษัท Alrise Biosystems GmbH ได้พัฒนาเยื่อหุ้มขนาดไมโครเพื่อห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ของชีวเภสัชภัณฑ์ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ยาถูกย่อยสลาย แต่จะถูกน าส่งไปยังเซลล์เป้าหมายในร่างกาย โดยเทคนิคเหล่านี้นอกจากจะช่วยลด

การเกิดผลข้างเคียงแล้ว ยังช่วยลดความถี่ของการรับประทานยา 

4) การวินิจฉัยและการรักษาโรคในระดับโมเลกุล 

การวินิจฉัยและการรักษาโรคในระดับโมเลกุลได้เอื้อให้แพทย์รักษาโรคได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น

การใช้แอนติบอดี ท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงสูงมารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคภูมิคุ้มกันท าลายตนเอง 

(autoimmune disease) 

บริษัท BioTeZ Berlin-Buch GmbH ได้พัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามเพื่อวิเคราะห์ถึงผลออกฤทธิ์ของยา

ต่อผู้ป่วยแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจง และใช้ก าหนดปริมาณยาท่ีร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนต้องการ ซึ่งด้วยเหตุนี้

ท าให้การรักษาต่อผู้ป่วยแต่ละคนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และมีประสิทธิผลทางต้นทุนอีกด้วย 

บริษัท STRATEC Molecular GmbH ได้พัฒนาวิธีการในการเตรียมสารตัวอย่างแบบเตรียมด้วยมนุษย์และแบบ

อัตโนมัติเพื่อใช้ในการการวินิจฉัยโรคในระดับโมเลกุล เช่นการวิเคราะห์สารพันธุกรรม อย่างเช่นดีเอ็นเอ และอาร์

เอ็นเอ ในขณะท่ีบริษัท AJ Innuscreen GmbH จะให้บริการเทคโนโลยีการแยกและการท าให้กรดนิวคลีอิกให้มี

ความบริสุทธิ์ เพ่ือใช้ส าหรับการวินิจฉัยโรคในระดับโมเลกุล 
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การวินิจฉัยในระดับโมเลกุลยังถูกน าไปประยุกต์ใช้ใช้ในเทคโนโลยีการอาหาร เช่น บริษัท aokin AG  ได้พัฒนา

เครื่องมือในการตรวจทดสอบหาสารพิษในอาหารได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า โดยสามารถวิเคราะห์ตรวจหาเชื้อรา

และสารพิษท่ีผลิตจากเชื้อราในธัญพืชได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที ในขณะท่ีบริษัท Congen Biotechnologie 

GmbH ได้พัฒนาระบบตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหารกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม สารก่อภูมิแพ้ และแบคทีเรีย

และไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคผ่านการใช้เทคนิคพีซีอาร์ 

อุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ Berlin-Buch มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อาทิ  

1) เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น การผลิตวัสดุกัมมันตรังสี เพ่ือใช้ส าหรับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝัง

ลงไปแบบถาวร การน าเม็ดสารกัมมันตรังสีเพื่อใช้รักษาเนื้องอก และอุปกรณ์สร้างภาพของหัวใจท่ีก าลังเต้นโดยใช้

เทคโนโลยี MRI เป็นต้น  

2) การพัฒนายารักษาโรคท่ีมีประสิทธิภาพสูงมีความเฉพาะเจาะจงต่อโรคและตัวผู้ป่วย 

3) เทคโนโลยีการน าส่งยาไปให้เซลล์เป้าหมายในร่างกาย  

4) การวินิจฉัยโรคระดับโมเลกุล 

ซึ่งเทคโนโลยีท้ังหมดนี้จะท าให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า Precision Medicine ซึ่งจะเป็นวิวัฒนาการใหม่ของวงการแพทย์ 

ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการลดผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการใช้ยา ลดการแพ้ยา การ

รักษาผู้ป่วยอย่างเฉพาะเจาะจง ท าให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณยา และท าให้ลดต้นทุนค่ายา

รักษาอีกด้วย 
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ฟรอนโฮเฟอร์  ส าหรับกระบวนการทางเคมีและ

เทคโนโลยีชีวภาพ (Fraunhofer Center for Chemi-

cal-Biotechnological Processes, CBP) หรือ ฟรอน

โฮเฟอร์ CBP ตั้งอยู่ท่ีเมือง Leuna สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี โดยมีต้นก าเนิดจากการเป็นโครงการภายใต้

การดูแลของ Prof. Dr. Thomas Hirth ผู้อ านวยการ

สถาบันฟรอนโฮ เฟอร์ ส าหรับวิ ศวะพื้ นผิ วและ

เทคโนโลยีชีวภาพ (Fraunhofer Institute for Inter-

facial Engineering and Biotechnology, IGB) ณ 

เมือง Stuttgart หรือ ฟรอนโฮเฟอร์ IGB และกลายมา

เป็นหนึ่งในสถาบันของฟรอนโฮเฟอร์อย่างเป็นทางการ

เมื่อปี 2557 

สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ CBP ถูกก่อตั้งมาเพื่อเป็นศูนย์ใน

การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการใช้วัสดุท่ีสามารถสร้าง

ขึ้นทดแทนได้ใหม่ หรือ วัตถุดิบทดแทน (renewable  

raw material) เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และทรัพยากร

เชื้อเพลิงธรรมชาติมีอยู่อย่างจ ากัด ในขณะท่ีความ

ต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

โดยวัตถุดิบทดแทนสามารถ 

น ามาใช้ เป็นวัตถุดิบแทนทรัพยากรธรรมชาติ ใน

อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของสังคม สถาบันฟรอน

โฮเฟอร์ CBP มีพันธกิจในการช่วยวิสาหกิจขนาดเล็ก

และขนาดกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้าน

การใช้วัตถุดิบทดแทน ซึ่งถูกคิดค้นภายใต้ห้องทดลอง

ไปสู่การใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม ผ่านการ

ให้บริการทางโครงสร้างพื้นฐานและโรงงานต้นแบบ 

สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ CBP มีความเชี่ยวชาญในวิจัย 4 

สาขาหลักดังนี้ 

Credit: igb.fraunhofer.de 
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1) การแปรรูปวัตถุดิบ (Processing of raw materials) 

โดยจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและการแยกส่วนเพื่อแยกเอาเยื่อออกมาจากวัตถุดิบธรรมชาติท่ีมีลิกโน

เซลลูโลส (lignocellulose) เป็นองค์ประกอบหลัก และสกัดแยกวัตถุดิบเหล่านั้นออกมาเป็นส่วน ๆ ในลักษณะของ

องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมี เช่น ลิกนิน น้ าตาล และเส้นใย ผ่านการใช้เทคนิค Organosolv ซึ่งใช้ตัวท าละลาย

อินทรีย์ ความดัน และความร้อนเป็นตัวช่วยในกระบวนการแยกสกัด 

ตัวโรงงานต้นแบบสามารถแปรรูปวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ไม้ ได้วันละ  70 กิโลกรัม และสกัดออกมาเป็นเส้นใย 

สารละลายน้ าตาลความเข้มข้นสูง และลิกนิน นอกจากเทคนิค Organosolv ตัวโรงงานต้นแบบได้ถูกออกแบบให้

สามารถด าเนินวิธีการอื่น ๆ ในการแยกสกัดเยื่อจากวัตถุดิบได้ เช่นการใช้ปฏิกิริยาการสลายตัวด้วยน้ า และการใช้

กรดหรือโซดาในกระบวนการสกัด 

หัวข้อการวิจัยท่ีสนใจ ณ ปัจจุบัน เช่น 

• การพัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคในการใช้เทคนิค Organosolv 

• การสร้างแบบจ าลองการประยุกต์ใช้ลิกนินที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ กับ เรซินของ phenol formaldehyde 

และใช้เพื่อสร้างเส้นใยคาร์บอน 

• การใช้ไม้บีชเพื่อผลิตเส้นใยคอมโพสิต 
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2) กระบวนการทางเคมี (Chemical processes) 

โดยจะเน้นการพัฒนาเชิงเทคนิคของกระบวนทางเคมีเพื่อใช้ผลิตสารเคมีพื้นฐานท่ีได้จากสิ่งมีชีวิต และเคมีภัณฑ์อื่น 

ๆ เพื่อน าไปใช้ต่อในการแปรรูปในอุตสาหกรรมเคมี เภสัชกรรม และอาหาร นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

หน่วยวิจัยยังศึกษาหาวิธีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงานของกระบวนการผลิตและแปรรูปท่ี

ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยจะมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบชีวภาพ ร่วมกับกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ปิ

โตรเคมี 

หัวข้อการวิจัยท่ีสนใจ ณ ปัจจุบัน เช่น 

• ปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิกนินเพื่อสร้างมอนอเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นวงแหวน 

• ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสลายกลูโคสและไม้บีชด้วยน้ าเพื่อสร้างเป็นโพลีออลล์ เช่น 

น้ าตาลแอลกอฮอล ์

• ปฏิกิริยาแทนที่คู่ซึ่งกันและกัน หรือปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนไอออน (Metathesis) ของเอสเทอร์กรดไขมัน เพื่อ

สังเคราะห์เป็นกรดไดคาร์บอกซิลิก 

• การก าจัดน้ าออกจากแอลกอฮอล์ชีวภาพเพื่อสร้างเป็น โอเลฟินส์ (Olefins) ซึ่งเป็นกลุ่มสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว 

Credit: igb.fraunhofer.de 
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Credit: igb.fraunhofer.de 

3) กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnological processes) 

โดยจะเน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทดแทน ผ่านการสังเคราะห์สารเคมีชีวภาพโดยใช้เอนไซม์ และใช้

กระบวนการหมัก เช่นการหมักตัวท าละลายอินทรีย์และกรด และการหมักสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อสกัดสารเคมี

พื้นฐาน อย่างเช่น กรดไขมันจ าเป็น วิตามิน และเม็ดสี พร้อมท้ังผลิตชีวมวล 

หัวข้อการวิจัยท่ีสนใจ ณ ปัจจุบัน เช่น 

• การผลิตสารเคมีจากน้ ามันที่ได้จากพืชโดยการใช้กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์ เช่น ปฎิกิริยา epoxidation 

และ  ปฎิกิริยา transesterification  

• การหมักผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสลายลิกโนเซลลูโลสด้วยน้ า เพื่อผลิตเป็นตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น acetone, 

butanol, ethanol และ isopropanol 

• การพัฒนากระบวนการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการสกัดเอนไซม ์
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4) กระบวนการปลายน  า (Downstream process) 

โดยจะเน้นการพัฒนากระบวนการเพื่อใช้แยกผลิตภัณฑ์ท่ีเก็บเกี่ยวได้จากสามกระบวนการข้างต้นมาท าให้บริสุทธิ์ 

หัวข้อการวิจัยท่ีสนใจ ณ ปัจจุบัน เช่น 

• การสกัดสาร ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) ซึงเป็นสารพฤกษเคมีท่ีมีโครงสร้างคล้ายคอเลสเตอรอล จาก

ผลิตภัณฑ์เหลือทิ้งจากการะผลิตเยื่อ โดยใช้วิธีการสกัดของเหลวด้วยของเหลว (liquid-liquid extraction) 

ผ่านการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์แความดันสูง 

• การสกัดสารประกอบอินทรีย์จากน้ าเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผ่านการใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทาง

เคมีของชีวมวลด้วยความร้อน และตามด้วยการกลั่น 

• การพัฒนาวิธีทางเลือกในการสกัดแยกส่วนวัสดุรีไซเคิลจากเมล็ดพืชน้ ามัน 

• การสกัดสารคุณภาพสูงจากชีวมวลของสาหร่าย 
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สถาบันชีววิทยาศาสตร์และธรณีศาสตร์ IBG เป็น

สถาบันวิจัยท่ีมุ่งเน้นการท าวิจัยในสาขาต่อไปนี้ 

การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ตัวพาพลังงานชีวภาพ ยา

รักษาโรค และวัสดุท่ีได้จากพืชและจุลินทรีย์ 

การใช้ทรัยพากรธรรมชาติ เช่น น้ า และ ดิน อย่าง

ยั่งยืน 

การวิเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพของวัฎจักรของ

สสารและการใช้พลังงาน 

การบูรณาการสาขาเหล่านี้ในงานวิจัยจะเป็นกลไก

ส าคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีสืบเนื่องมาจากการท่ีสังคม

ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ ามันดิบ 

และก๊าซธรรมชาติ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์และธรณีศาสตร์  IBG ได้

รวบรวมความเชี่ยวชาญในการวิจัย 3 ด้านเข้าด้วยกัน 

คือ เทคโนโลยีชีวภาพ พืชศาสตร์ และอะโกรสเฟียร์ซึ่ง

เป็นการศึกษากระบวนการทางอุทกวิทยาและชีวเคมีใน

ระบบภาคพื้นดิน เพื่อด าเนินการวิจัยแบบสหวิทยาการ

ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทางชีวภาพ อีกท้ังยังมีการจัดตั้ง

แพลตฟอร์มเทคโนโลยี เช่น แพลตฟอร์ม omics 

(ศึกษาการเปลี่ยนแปลงถึงระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต) 

ศู นย์  Jülich Plant Phenotyping Centre ( ศึ กษา

ลักษณะปรากฏทางพันธุกรรมของพืช) และศูนย์ 

TERENO (ศึกษาและติดตามผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบภาคพื้นดิน) เพื่อ

ส่งเสริมการท างานวิจัยขนาดใหญ่ท่ีมีความซับซ้อนและ 

Credit: fz-juelich.de 
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ใช้ระยะเวลาในการศึกษาท่ียาวนาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสู่เศรษฐกิจชีวภาพและการรักษาสภาพภูมิอากาศอย่าง

ยั่งยืน โดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์และธรณีศาสตร์ IBG ได้ด าเนินงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี อาทิ ศูนย์ BioEconomy Science Centre ของมหาวิทยาลัยแอร์เวเทฮา อาเคิน (RWTH  

Aachen University) มหาวิทยาลัยบอนน์ (University of Bonn) และ มหาวิทยาลัยดุสเซลดอร์ฟ (University of 

Düsseldorf) 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์และธรณีศาสตร์ IBG แบ่งออกเป็นหน่วยวิจัยตามสาขาความเชี่ยวชาญได้หลัก 3 หน่วย 

ได้แก่  

1) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Biotechnology (IBG-1) ซึ่งจะศึกษาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน

ธรรมชาติ เช่น เอนไซม์ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดใหม่ ๆ  

2) หน่วยวิจัยพืชศาสตร์ หรือ Plant Sciences (IBG-2) เป็นศูนย์วิจัยชั้นน าระดับโลกในการพัฒนาและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะในการวัดและอธิบายลักษณะเชิงโครงสร้างและหน้าท่ีการท างานของส่วน  

ต่าง ๆ ของพืช 

3) หน่วยวิจัยอะโกรสเฟียร์ หรือ Agrosphere (IBG-3) เป็นศูนย์วิจัยท่ีศึกษากระบวนการทางอุทกวิทยาและชีวเคมี

ของระบบภาคพื้นดิน โดยเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเกษตร ดิน และน้ าบาดาล 

ที่มา: 

ww.fz-juelich.de 

Credit: fz-juelich.de 
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ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดโครงการ Baltic Plus Connect 

ซึ่งเป็นกิจกรรมการน าผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นน าใน

กลุ่มประเทศบอลติกและไอซ์แลนด์ มาเยือนไทย

ระหว่างวันท่ี 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565 โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ต่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม (อววน.) และริเริ่มความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสถาบัน รวมถึงเพื่อ

ส่ ง เ สริ มความร่ วมมื อด้ านการอุ ดมศึ กษาและ

วิทยาศาสตร์ และภาพลักษณ์ของการมีความสัมพันธ์

อันดีระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศดังกล่าว 

กลุ่มประเทศบอลติกมีสมาชิกรวมกัน 3 ประเทศ ได้แก่ 

เอสโตเนีย (Estonia) ลัตเวีย (Latvia) และลิทัวเนีย 

(Lithuania) ในขณะท่ีประเทศไอซ์แลนด์ ( Iceland) 

ถือเป็นประเทศพันธมิตรและเป็นประเทศแรกของโลก

ท่ีรับรองกลุ่มประเทศบอลติกอย่างเป็นทางการ 

หลังจากท่ีประเทศเหล่านั้นประกาศเอกราชเป็นของ

ตัวเองซึ่ งแยกตัวออกมาจากอดีตสหภาพโซเวียต 

ประเทศเหล่านี้ถึงแม้เป็นประเทศขนาดเล็ก แต่เป็น

ประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มี

ศักยภาพและการลงทุนในการพัฒนาด้าน อววน. ใน

ระดับสูง อาทิเช่น ลิทัวเนีย มีความก้าวหน้าด้าน

ชีววิทยาศาสตร์ เอสโตเนียด้านเมืองอัจฉริยะ ระบบ

ดิจิทัล และความปลอดภัยทางไซเบอร์  ลัตเวียในด้าน 
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การเป็นศูนย์งานวิจัยและการบินในภูมิภาค และไอซ์แลนด์ในด้านการส ารวจโลกและการประมง รวมถึงมีความต้อง 

การขยายความสัมพันธ์กับมิตรประเทศที่ห่างไกล อีกท้ังประเทศเหล่านี้ยังมีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการอุดมศึกษา

ชื่อดังระดับโลก ท่ีเป็นแหล่งผลิตทุนทางปัญญา และคิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีส าคัญยิ่ง 

องค์ประกอบรายชื่อคณะผู้แทนมหาวิทยาลัย และจดุเด่นของแตล่ะมหาวิทยาลัย 

1) ลิทัวเนีย 

ศ.ดร.Edita Sužiedeliene รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวิลนิอุส (Vilnius Universi-

ty)  ซึ่ ง เป็นมหาวิทยาลัย ท่ี เก่าแก่ ท่ีสุดในกลุ่ม

ประเทศบอลติก และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง

ของประเทศลิทัวเนีย มีความเชี่ยวชาญสูงในสาขา

ชีววิทยาศาสตร์  (อณูชีววิทยา และการตัดต่อ

พันธุกรรม) ฟิสิกส์ เทคโนโลยีเลเซอร์ โดยมีผลงาน

ส าคัญ คือ การพัฒนากลไกและเครื่องมือในการตัด

ต่อพันธุกรรม 

2) ลัตเวีย 

ศ.ดร. Igors Tipans รองอธิการบดี  ผู้แทนจาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีริกา (Riga Technical Uni-

versity - RTU) ลัตเวีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้าน

เทคโนโลยีแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดในคาบสมุทรบอล

ติก โดยมีชื่อเสียงและความเป็นเลิศทางวิชาการใน

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

บริหารธุรกิจ อีกท้ังยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตด้าน

วิศกรรมโดยเฉพาะ รวมถึงยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับโดยสมาพันธ์นายจ้างในลัตเวีย 
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3) เอสโตเนีย 

ดร. Archil Chochia นักวิจัยอาวุโส คณะ

นิติศาสตร์  ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีทัลลินน์ (Tallinn University 

of Technology -TalTech) เ ป็ น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพียงแห่งเดียว

และมีความเป็นนวัตกรรมสูงสุดของ

ประเทศเอสโตเนีย มีความเชี่ยวชาญสูงใน

ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ การก ากับดูแลเทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีส่วน

ส าคัญในการขับเคล่ือนเอสโตเนียสู่สังคมดิจิทัล หรือ e-Estonia 

4) ไอซ์แลนด์ 

นาย Halldór Jónsson ผู้อ านวยการกอง

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ผู้แทนจาก

มหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์ (University of 

Iceland) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีใหญ่ท่ีสุด

และเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด์ 

โดยเป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้ความส าคัญกับ

เสรีภาพทางวิชาการเป็นรากฐานส าคัญ มี

ความเชี่ยวชาญสูงในด้านโลกศาสตร์ การ

ประมงยั่งยืน สาธารณสุข การส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) และพลังงานหมุนเวียน อีกท้ังศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงในการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาบริษัท start-ups ขึ้นมา

จ านวนมากผ่านการท างานอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม  
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ผลลัพธ์และสาระส าคัญท่ีได้จากการประชุมหารือ

กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานไทย 

คณะผู้แทนจากท้ัง 4 มหาวิทยาลัยได้เข้าพบหารือกับ

ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไทย 5 แห่งได้แก่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ศิลปากร ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ โดยได้หารือประเด็นความร่วมมือในหลายด้าน 

เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน การพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน และความร่วมมือด้านการวิจัย

ร่วมกัน นอกจากนั้น ยังได้มีการศึกษาดูงาน ในศูนย์ต่างๆ 

ของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.)  และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี รวมท้ัง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคอีสาน และได้มีการหารือกับ 

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ หน่วยบริหารและ

จัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

(บพค.) เพื่อรับทราบนโยบายด้านการพัฒนาก าลังคน 

และแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน  

จากการประชุมหารือ มหาวิทยาลัยของไทยต่างมีความ

สนใจสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการร่วมกัน 

อีกท้ังได้มีการระบุสาขาความร่วมมือท่ีมีความสนใจ

ร่วมกันหลากหลายสาขา โดยเบื้องต้นต้องการให้มีการลง

นาม MoU ในขอบเขตกว้าง ๆ ก่อนท่ีจะมีความตกลง

เฉพาะรายสาขาหรือรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบสร้าง

กิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรภาคฤดูร้อน การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และการจัดงานประชุมวิชาการ 

รวมถึงความร่วมมือด้านการวิจัย เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การท าวิจัยร่วมกัน และการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อ 
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ขอ ทุน ร่ ว มกั น  เ ป็ น ต้ น  นอก จ าก นี้ ตั ว แ ทน  4 

มหาวิทยาลัยมีความยินดี ท่ีเชิญตัวแทนจากหน่วย

งานวิจัย/มหาวิทยาลัยในไทยไปเยือนมหาวิทยาลัยของ

ตนเพื่ อศึ กษาและเยี่ ยมชมวิทยา เขต ศูนย์ วิ จั ย 

ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางวิชาการ

อื่น ๆ เพื่อหน่วยงานไทยจะได้เห็นภาพการท างานและ

แนวทางการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกันได้ชัดเจนมาก

ขึ้น โดยทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมคณะ

เยือนแล้ว โดยทาง ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ จะติดตามและประสานให้เกิดความ

ร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายต่อไป  

ผู้ท่ีสนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://ohesbx.org/wp-content/uploads/2022/10/Policy-
report-Sep-2022.pdf 

https://ohesbx.org/wp-content/uploads/2022/10/Policy-report-Sep-2022.pdf
https://ohesbx.org/wp-content/uploads/2022/10/Policy-report-Sep-2022.pdf
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