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ประเด็นการบรรยาย 

 

1. แนะนําสมาคมอตุสาหกรรมเทคโลยชีวีภาพไทย 
2. สถานภาพของประเทศไทยดา้นอตุสาหกรรมฐานชวีภาพ 
3. ความพรอ้มเพือ่เขา้สูอ่ตุสาหกรรมฐานชวีภาพของ

ประเทศไทย 
4. ทศิทางในอนาคตของประเทศไทยดา้นอตุสาหกรรมฐาน

ชวีภาพ 
5. Q & A 



3 

ThaiBio – Vision & Missions 

วสิยัทศันส์มาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพไทย (Vision) 

พนัธกจิสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพไทย (Missions) 

เป็นองคก์รตัวแทนของภาคธรุกจิและภาคอตุสาหกรรมทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยชีวีภาพในประเทศ
ไทย เพือ่สนับสนุนใหเ้กดิความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและธรุกจิชวีภาพของไทยมกีารเตบิโตอยา่งยั่งยนื 
และสามารถสรา้งโอกาสเพือ่เขา้แขง่ขนัในตลาดระดบัสากลไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

1. กอ่ตัง้องคก์รเฉพาะดา้นซึง่เกดิจากการรวมตัวของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในธรุกจิชวีภาพ และรว่มกันพัฒนา
ธรุกจิชวีภาพในประเทศไทยใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดบัสากล 

2. เป็นองคก์รทีม่สีว่นรว่มในการกําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์และเป้าหมายทีช่ดัเจน ในการพัฒนากลไก
และโครงสรา้งพืน้ฐานสําหรับการลงทนุทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพในประเทศไทย รว่มกบัทาง
ภาครัฐบาล 

3. ทําหนา้ทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งเครอืขา่ยนักวชิาการ นักวจัิย กบันักลงทนุ อกีทัง้เขา้ไปมสีว่นรว่มในการกําหนด
นโยบาย มาตรการ และสทิธปิระโยชนด์า้นตา่ง ๆ ของประเทศ และสมาชกิองคก์ร 

4. เป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมขอ้มลูและสถติขิองอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพระดบัประเทศ ระดบั
ภมูภิาค และในระดับโลก 

5. ดําเนนิกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิและสรา้งฐานการตลาดใหมใ่หส้มาชกิองคก์ร พรอ้มสรา้งโอกาสในการขยาย
ชอ่งทางการลงทนุ รวมถงึการนําสมาชกิเขา้รว่มกจิกรรมทางการตลาดในเวทนีานาชาต ิ
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ThaiBio – Objectives 

วตัถปุระสงคห์ลกัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพไทย (Objectives) 

1. สง่เสรมิการประกอบวสิาหกจิประเภททีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพ 

2. เป็นองคก์รกลางทีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน (Public Private 
Partnership PPP) เพือ่การพัฒนาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพและชวีวทิยาศาสตรใ์หค้รบทัง้หว่งโซค่ณุคา่ 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง 

3. สง่เสรมิใหส้มาชกิไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเห็นและประสบการณ์ ดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ
และชวีวทิยาศาสตรร์ว่มกนั 

4. พัฒนาขดีความสามารถทางดา้นเทคโนโลยแีละธรุกจิชวีภาพของประเทศไทย ใหส้ามารถแขง่ขันใน
ตลาดระดับภมูภิาคและระดับโลกได ้

5. สง่เสรมิและสนับสนุนการศกึษาวจัิย เพือ่พัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพใหเ้หมาะสมตอ่การพัฒนาประเทศทัง้
ในดา้นอาหาร เกษตรกรรม อตุสาหกรรม การแพทย ์พลงังาน และสิง่แวดลอ้ม 

6. สง่เสรมิและสนับสนุน พรอ้มกระตุน้ใหเ้กดิความตระหนักในความสําคญั และบทบาทของนักวจัิยอาชพีใน
ภาคอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ 

7. บม่เพาะผูป้ระกอบการใหม้ศีักยภาพเพือ่กา้วสูก่ารเป็นธรุกจิชวีภาพสมยัใหม ่โดยเป็นตัวเชือ่มโยงนโยบาย
ของภาครัฐ ในการพัฒนาและการลงทนุ สูก่ารปฏบิัตผิา่นกจิกรรมขององคก์ร ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิมลูคา่ทาง
ธรุกจิอยา่งแทจ้รงิ 
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ThaiBio – Objectives 

วตัถปุระสงคห์ลกัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพไทย (Objectives) 

8. ประสานงาน และสนับสนุนใหนั้กลงทนุทัง้ในและนอกประเทศ เกดิความสนใจในลงทนุ หรอืรว่มลงทนุ 
เพือ่จัดตัง้องคก์ร หรอืบรษัิททางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพและชวีวทิยาศาสตรใ์นประเทศไทย 

9. นําเสนอปัญหา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนนโยบายดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทเีหมาะสมแกอ่งคก์รทีม่ี
หนา้ทีรั่บผดิชอบ เพือ่เป็นแนวทางในการนําเทคโนโลยชีวีภาพไปใชเ้พือ่การพัฒนาประเทศ 

10. ประสานงานกบัองคก์รตา่ง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยชีวีภาพทัง้ในและตา่งประเทศ 

11. สนับสนุน หรอืดําเนนิการใหเ้กดิกจิกรรมดา้นเทคโนโลยชีวีภาพในระดบัสากล เชน่ การประชมุระดบั
นานาชาต ิงานแสดงสนิคา้ และโครงการพันธมติรธรุกจิชวีภาพ โดยมปีระเทศไทยเป็นเวทกีลางทีใ่ชส้รา้ง
เครอืขา่ยทีเ่ขา้ถงึกนัไดร้ะหวา่งนักวจัิย นักวชิาการ นักลงทนุ รวมถงึนักธรุกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญในการ
พัฒนาผลติภณัฑห์รอืบรกิารในเชงิพาณชิย ์
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ThaiBio – Members 

สมาชกิกติตมิศกัดิ ์(Honarary Members)  : 2 ทา่น 

1. ศาสตราจารย ์นพ.พรชยั มาตงัคสมบตั ิ ประธานทีป่รกึษาสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพไทย 
2. ศาสตราจารย ์ดร.อมเรศ ภมูรัิตน  ทีป่รกึษาสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพไทย 

สมาชกิสามญั (Ordinary Members)  : 21 บรษิทั 

1. บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2. บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 
3. บรษัิท พรรณธอิร จํากดั 
4. บรษัิท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากดั 
5. บรษัิท ปิโก (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 
6. บรษัิท ไบโอเนท-เอเชยี จํากดั 
7. บรษัิท ไฮกรมิ เอ็นไวรอนเมนทอลแอนดร์เีสริช์ จํากดั 
8. บรษัิท ธเนศพัฒนา จํากดั 
9. บรษัิท แอพพลายเคม็ (ประเทศไทย) จํากดั 
10. บรษัิท อะโกรไบโอเมท จํากดั 
11. บรษัิท ไบโอเมด-ไดแอกนอสตกิส ์จํากดั 
12. บรษัิท บ.ีอ.ี มารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 

 

13. บรษัิท เพโทรกรนี จํากดั 
14. บรษัิท โอซาโกร จํากดั 
15. บรษัิท โอโอโกเนยี จํากดั 
16. บรษัิท สเปเชีย่ลตี ้ไบโอเทค จํากดั 
17. บรษัิท แปซฟิิคไบโอเทค จํากดั 
18. บรษัิท องคก์ารเภสชักรรม-เมอรร์เิออรช์วีวัตถ ุจํากดั 
19. บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณเ์คมภีณัฑ ์จํากดั 
20. บรษัิท โรงงานเภสชักรรม เกร๊ทเตอรฟ์ารม์า่ จํากดั 
21. บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน) 

สมาชกิวสิามญั (Association Members)  : - บรษิทั 
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Ordinary 
Members 

Health & 
Wellness 

สมาชกิสามญั (Ordinary Members)  
 
ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยชีวีภาพโดยตรง   

• อาหาร  

• การเกษตร  

• การแพทย ์ 

• พลังงาน และ สิง่แวดลอ้ม  

• ผูท้ีใ่หบ้รกิารทางเทคโนโลยชีวีภาพ
ในดา้นตา่งๆ 

• สมาชกิผูก้อ่ตัง้สมาคมฯ 
 

สมาชกิสามญั (Ordinary Members) 

Energy   
&  

Environmental 

Food 
& 

Feed 

Biotech 
Supplies & 
Services 

Association 
Founders 
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สมาชกิวสิามญั (Associate Members) 

สมาชกิวสิามญั (Associate Members)  
 
ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กบัเทคโนโลยชีวีภาพโดยทางออ้ม 

• สถาบันการเงนิ และ ธรุกจิรว่มลงทนุ 
(Venture Capital) 

• สํานักงานกฎหมาย 

• สือ่มวลชน และ สํานักพมิพ ์

• ธรุกจิรับบรหิารจัดการโครงการ หรอื  
การตลาด 

• ธรุกจิทีป่รกึษา 

 

Banking 
& 

Venture Capital 

Law 
& 

Accounting Firm 

Media 
& 

Publications 

Management 
Companies 

Consultancy 
Firms 

Associate 
Members 
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สมาชกิกติตมิศกัดิ์ (Honorary Members) 

สมาชกิกติตมิศกัด ิ ์ 
(Honorary Members)  
 
ประกอบดว้ย บคุคลทีท่รงคณุวฒุ ิองคก์ร  
หรอืสถาบัน ซึง่สมาคมเห็นวา่ จะสามารถ 
ทําสิง่ทีเ่ป็นประโยชนใ์นกจิกรรมของสมาคม 
และจะกอ่ใหเ้กดิเกยีรตคิณุตอ่สมาคมเป็น
สําคัญ โดยคณะกรรมการสมาคมจะลงมต ิ
เชญิใหเ้ป็นสมาชกิ 

Honorary 
Members 

Individual 
Honorary 
Members 

Government 
Sector  

Local / 
International 

University 

Thai Biotech 
Related 

Association 

International 
Biotech 

Association/ 
Organization 
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สมาชกิกติตมิศกัดิ์ (Honorary Members) 

หนว่ยงานทีใ่หก้ารสนบัสนนุ 
ธุรกจิชวีภาพ (ภาครฐั) 

สมาคมเทคโนโลยชีวีภาพ 
แหง่ประเทศไทย  

กองทนุ / แหลง่เงนิทนุ 

ผูป้ระสานงาน 

สมาคม + กรรมการ 

สมาชกิ 1 
สมาชกิ 2 
สมาชกิ 3 
สมาชกิ 4 
สมาชกิ 5 
สมาชกิ 6 
สมาชกิ 7 
สมาชกิ 8 
สมาชกิ 9 
สมาชกิ 10 
สมาชกิ 11 

ภายในสมาคม ThaiBio 

สวทน. / NSTDA / BIOTEC 

(หนว่ยงานใหค้าํแนะนําการแกป้ญัหา) 

ตดิตอ่ประสานงาน 
เพือ่เขา้ถงึสทิธปิระโยชน ์

ใหก้ารสนับสนุน 
สมาชกิ 

นักวจัิย / ผูเ้ชีย่วชาญ 

ผลประโยชนร์ว่มกนั 

สอบถาม ใหคํ้าตอบ / แกไ้ขปัญหา 

ใหเ้งนิทนุ หรอื 
รว่มทนุกบัสมาชกิ 

ตดิตอ่สือ่สาร 

ทํางานรว่มกนั 
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Global Bio-based Industry Outlook 
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Global Bio-based Industry Outlook 
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Global Bio-based Industry Outlook 
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Global Bio-based Industry Outlook 
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Global Bio-based Industry Outlook 
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Global Bio-based Industry Outlook 



17 

Global Bio-based Industry Outlook 
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Thailand Bio-based Industry Outlook 

Reference: Naroon Waramit (2012): Developing a Bioeconomy in Thailand  

 With growing world population   
- environmental and socio-economic problems 
- energy instability 
- higher demands for more healthcare and more agricultural products i.e. food, 

animal feed, bioindustry, bioenergy (food, fuel and biomaterials) 
 

  

 The bio-based or bio-economy  is based on the economic activities fueled by 
sustainable production  and conversion of renewable biomass for a range of food, 
health, industrial and energy products 

 To overcome those challenges and create public benefits & well-being   
- research & innovation in biological science  
- Investment 
- Bioeconomic policy  
- Focus on increasing food, energy security, reducing green house gas emission, 

growing new jobs and industries 
 

THE INCREASING DEMANDS  MAJOR DRIVING FORCE   
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Thailand Bio-based Industry Outlook 

Reference: Naroon Waramit (2012): Developing a Bioeconomy in Thailand  

 Strategic objectives for bioeconomy with the potential to facilitate economic growth 
and meet societal needs includes: 

1) Support R&D investment providing the foundation for the future bioeconomy 
development 

2) Develop and improve regulatory processes and regulation 
3) Improve incentive measures for investment 
4) Develop infrastructure systems and support instruments 
5) Develop a qualified human resources system in fields related to biotechnology 

 
     

 
  
 

Top priority of the national development plan  
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Reference: Naroon Waramit (2012): Developing a Bioeconomy in Thailand  

Key agricultural products for bioeconomy in Thailand 
 
• Thailand is one of the world’s major agricultural countries with 24.4 million hectares 

of farmland (Office of Agricultural Economics, OAE, 2012) 
• Agricultural products were accounted for 11.7% of exports and generated nearly US$ 

4.5 billion of Thailand’s agricultural trade surplus (OAE, 2011) 
• The major crops (the top export commodity) of Thailand include rice, para rubber, 

cassava, oil palm, sugarcane and corn 
 

 
     

 
• The biobased products include high-value  added fine chemicals (e.g. 

pharmaceuticals, cosmetics, food additive, and vaccine etc.) to high volume  materials 
(e.g. enzymes, biopolymers, biofuels, fibers etc.) (Langeveld et al., 2010) 

  
 

BIOBASED PRODUCTS DERIVED FROM BIOMASS HAVE PLAYED AN 
IMPORTANT ROLE IN THE EMERGING BIOECONOMY IN THE NEAR FUTURE 
(Van Haveren et al., 2007)  
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Reference: 
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Reference: 
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Reference: Naroon Waramit (2012): Developing a Bioeconomy in Thailand  

MAIN CHALLENGES AND NEEDS FOR BIOECONOMY DEVELOPMENT  
IN THAILAND TOWRDS 2021 

 
1) Competitive Cost of Material 

2) Clear Protocol Required 

3) More Public Funding for R&D 

4) Preservation and Restoration of Ecosystem 

5) Reform and Update Training Programs to Improve Workforce Skills Needed 
 

Thailand in the next 10 years 
• There must be consistency across policies and products sectors, combined 
with the political momentum 
• Collaboration of all stakeholders to make the Thai bioecnomy a reality 
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