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บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) เปิดเวทสีมัมนา “SynBio Forum 2019 ชวีนวตักรรม ศาสตร์
เปลี�ยนโลก” อพัเดตความกา้วหนา้เทคโนโลยชีวีภาพโลก สอดคลอ้งแนวคดิเศรษฐกจิ BCG Model ใช ้
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้คา่และยั�งยนื ผา่นมมุมองจากวทิยากรทั �งภาครัฐและเอกชน จากทั �งไทยและตา่ง
ประเทศ พรอ้มจัดแสดงขอ้มลูและผลติภณัฑจ์ากนวตักรรม SynBio ณ สํานักงานใหญ ่บางจากฯ อาคาร เอ็ม
ทาวเวอร ์สขุมุวทิ เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 2562

เป็นที�ทราบกนัดวีา่ประชากรโลกมจํีานวนสงูขึ�นทกุปี โดยขอ้มลูจากสถาบนัทรัพยากรโลกระบวุา่ในปี 2030
ประชากรโลกจะมถีงึ 9,700 ลา้นคน (จากประมาณ 7,000 ลา้นคนในปัจจบุนั) แตท่รัพยากรธรรมชาตมิจํีากดั
โลกไมส่ามารถผลติไดท้นัความตอ้งการของมนุษย ์เมื�อผนวกรวมกบัการเปลี�ยนแปลงดา้นภมูอิากาศ อณุหภมูิ
เฉลี�ยบนพื�นผวิโลกที�เพิ�มขึ�น การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ลว้นเป็นอปุสรรคตอ่ระบบนเิวศของโลกและยงัสง่ผล
ทําใหเ้กดิการขาดแคลนพื�นที�ทํากนิ ทําใหเ้กดิวกิฤตทิรัพยากรโลกขึ�น นักวทิยาศาสตรใ์นสถาบนัวจัิยชั �นนํา
ตา่งๆ จงึไดศ้กึษาวจัิยเทคโนโลยแีละนวตักรรมที�จะสามารถตอบโจทยว์กิฤตทิรัพยากรโลก เป็นที�มาของการ
พัฒนาเทคโนโลย ี“Synthetic Biology” หรอื “SynBio” ที�นอกจากสรา้งมลูคา่เพิ�มทางเศรษฐกจิแลว้ ยงัชว่ย
ลดการใชท้รัพยากรโลก และสรา้งผลติภณัฑท์ี�ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคในปัจจบุนัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

นายชยัวฒัน ์โควาวสิารัช ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั�น
จํากดั (มหาชน) กลา่ววา่ “กลุม่บางจากฯ ใหค้วามสําคญักบัการนํานวตักรรมมาเพิ�มคณุคา่ใหก้บั
ทรัพยากรธรรมชาตเิพื�อสรา้งความยั�งยนืมาโดยตลอด เรายดึแนวการทําธรุกจิภายใต ้BCG Model สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิการพัฒนาเศรษฐกจิของรัฐบาล โดยม ี3 แนวหลกัคอื B (Bio economy) หรอืเศรษฐกจิชวีภาพ มุง่
เนน้การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ C (Circular economy) เศรษฐกจิหมนุเวยีน คํานงึถงึการนําวสัดตุา่งๆ กลบั
มาใชป้ระโยชนม์ากที�สดุ และ G (Green economy) เศรษฐกจิสเีขยีว มุง่แกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้ม ลดผลกระ
ทบตอ่โลกอยา่งยั�งยนื

โดยทกุๆ ปีกลุม่บางจากฯ จะจัดการสมัมนาประจําปีเพื�อสะทอ้นใหส้าธารณชนไดเ้ห็นถงึประเด็นดา้นสงัคมหรอื
สิ�งแวดลอ้มที�ควรตระหนักและรว่มมอืกนัแกไ้ขหรอืพัฒนา ไมว่า่จะเป็นเรื�องปัญหาขยะ ภยัแลง้และการจัดการ
นํ�า จนถงึภาวะโลกรอ้น โดยเมื�อปีที�แลว้ (2561) ไดจั้ดสมัมนาเรื�องเศรษฐกจิชวีภาพ หรอื Bio Economy อนั
เป็นการนําเทคโนโลยแีละแนวคดินวตักรรมที�ทนัสมยัมาใชใ้นการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร ใหเ้ป็น
ผลติภณัฑช์วีภาพที�มมีลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูขึ�น ชว่ยพัฒนาตอ่ยอดการใชท้รัพยากรชวีภาพรวมถงึวสัดเุหลอื
ทิ�งทางการเกษตร ไปพรอ้มกบัการแกปั้ญหาสิ�งแวดลอ้มที�โลกเรากําลงัเผชญิอยู่

สําหรับการสมัมนาในปีนี�เป็นเรื�องของ ชวีนวตักรรม  Synthetic Biology (SynBio) ซึ�งเป็น Disruptive
Technology หรอืเทคโนโลยทีี�เปรยีบเสมอืนเครื�องมอืในการออกแบบอนาคต มบีทบาทสําคญัในการพลกิโฉม

หลายๆ อตุสาหกรรม ไมว่า่จะเป็นอาหาร การเกษตร พลงังาน และการแพทย ์ฯลฯ โดย SynBio เป็นการนํา
นวตักรรมมาสรา้งสิ�งมชีวีติ (Living Organisms) ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไมใ่ชก่ารเกดิโดยธรรมชาต ิผสานความรู ้
ทางดา้นชวีวทิยา เทคโนโลย ีและวศิวกรรมเขา้ดว้ยกนั เพื�อแกปั้ญหาทรัพยากรโลกและพัฒนาสิ�งใหม่ๆ  ที�เป็น
ประโยชนแ์ละยั�งยนืจากสิ�งที�มอียูใ่นธรรมชาต ิเพื�อลดการใชว้ตัถดุบิจากทรัพยากรธรรมชาต ิลดขั �นตอนใน
กระบวนการผลติ ลดการปลอ่ยของเสยี ลดผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม และลดตน้ทนุ

ซึ�งในความเป็นจรงินั�น SynBio ไมใ่ชเ่รื�องไกลตวั และไดเ้กดิขึ�นอยา่งเป็นรปูธรรมแลว้ ที�ใกลต้วัพวกเราที�สดุ
น่าจะเป็น Biofuel หรอืเชื�อเพลงิชวีภาพที�สามารถทดแทนการกลั�นนํ�ามนัดบิหรอืเชื�อเพลงิจากฟอสซลิ เป็นการ
ใชท้รัพยากรอยา่งยั�งยนื ดตีอ่สิ�งแวดลอ้มและชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย ซึ�งกลุม่บางจากฯ กดํ็าเนนิธรุกจินี�มาเป็นเวลา
หลายปีแลว้ ผา่นบรษัิท บบีจีไีอ จํากดั (มหาชน) ในขณะที�ผลติภณัฑ ์SynBio อื�นๆ ที�ไดอ้อกสูท่อ้งตลาดใน
ตา่งประเทศ กม็ตีวัอยา่งเชน่เนื�อววัเทยีมที�ผลติจากพชืของ Impossible Burger และ Beyond Burger

บางจากฯ โชวว�สัยทัศนลํ้า นําเทรนดโลก จัดสัมมนา
“SynBio Forum 2019: ช�วนวัตกรรม ศาสตรเปลี่ยนโลก”
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สตารท์อพัจากอเมรกิา หรอืเสน้ใยแมงมมุสงัเคราะหจ์ากโปรตนี ผา่นกระบวนการผลติดว้ย SynBio เกดิเป็น
เสน้ใยที�ทนทานที�สดุที�มนุษยค์ดิคน้ขึ�นมา รวมถงึยารักษาโรคมะเร็งออกฤทธิ�ตรงกบัเซลลม์ะเร็งและไมทํ่าลาย
เซลลท์ี�ดใีนรา่งกาย เป็นตน้”

โดยในงานนี� มผีูร้ว่มเปิดประสบการณด์า้น SynBio ทั �งในระดบัโลกและระดบัประเทศ ไดแ้ก ่ดร.กติพิงค ์พรอ้ม
วงค ์ผูอํ้านวยการ สํานักงานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.)
กลา่วปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ นวตักรรม SynBio สรา้งมลูคา่เศรษฐกจิไทย  เพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นภาพรวมของ
การพัฒนาอตุสาหกรรม SynBio ในประเทศไทย

ตอ่ดว้ยการบรรยายเรื�อง SynBio: Global Trends & Industry Perspectives โดย Ms. Babette Pettersen,
Director Business Development, Ginkgo Bioworks, Inc. สตารท์อพัยนูคิอรน์ระดบัโลกจากสหรัฐอเมรกิา
พรอ้ม Mr. Mukund Rao ที�ปรกึษา บรษัิท บบีจีไีอ จํากดั (มหาชน)  (สตารท์อพัยนูคิอรน์ หมายถงึสตารท์อพั
ที�ประสบความสําเร็จอยา่งมาก เตบิโตอยา่งรวดเร็วจนมมีลูคา่มากกวา่ 1 พันลา้นเหรยีญ)  และการบรรยายจาก
สตารท์อพัจากญี�ปุ่ น ในหวัขอ้ Brewing the Material Future โดย Mr.Daniel Meyer, Head of Global
Corporate Planning, Spiber Inc. ผูผ้ลติแจ็คเกต็เสน้ใยแมงมมุสงัเคราะหท์ี�ทนทานที�สดุในโลก Moon
Parka ของ The North Face ปิดทา้ยดว้ยเวทเีสวนา “จากศาสตรส์ูก่ารนําไปใช ้SynBio: Connecting
Science with Business and Life” โดยผูแ้ทนจากหน่วยงานทั �งภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก ่ดร. อคัรวทิย ์กาญ
จนโอภาษ ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) นายสตัวแพทย์
รจุเวทย์
ทหารแกลว้ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ศนูยว์จัิยและพัฒนา เครอืเบทาโกร และ ดร. ศภุฤกษ์ บวรภญิโญ 
ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการคน้หาตวัยา (ECDD) มหาวทิยาลยัมหดิล รวมถงึวนษิา
เรซ (หนูด)ี นักเขยีน นักวชิาการ ผูใ้หค้วามสนใจ Plant-based food อาหารเนน้พชื ที�จะมารว่มแบง่ปัน
ประสบการณแ์ละถา่ยทอดตวัอยา่งการนํานวตักรรม SynBio ไปใชจ้รงิ

นอกจากนี� ที�ดา้นหนา้งานยงัมนีทิรรศการจากหน่วยงานตา่งๆ เชน่ สวทช. เพื�อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั
SynBio และตวัอยา่งผลติภณัฑ ์เชน่ เบอรเ์กอรท์ี�ทําจากพชืของซซิเลอ่ร ์จัดแสดงอกีดว้ย

เกี�ยวกบับางจากฯ
บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) กลุม่ธรุกจิผูนํ้านวตักรรมสเีขยีวเพื�ออนาคต มุง่สรา้งประโยชน์
สงูสดุใหท้รัพยากรธรรมชาต ิใน 5 ธรุกจิหลกัคอื 1) กลุม่ธรุกจิโรงกลั�นและการคา้นํ�ามนั เป็นโรงกลั�นแบบ
Complex Refinery ที�ทนัสมยั 2) กลุม่ธรุกจิการตลาด ชอ่งทางหลกัในการจําหน่ายผลติภณัฑผ์า่นเครอืขา่ย
สถานบีรกิารของบรษัิทฯ กวา่ 1,100 แหง่ มสีว่นแบง่การตลาดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ เสรมิดว้ยธรุกจิ Non
– oil  รา้นกาแฟอนิทนลิและรา้นสะดวกซื�อ SPAR เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแขง่ขนั 3) กลุม่ธรุกจิพลงังานไฟฟ้า
ผา่นการดําเนนิธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนของบมจ. บซีพีจี ีประกอบดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ลม
ความรอ้นใตพ้ภิพและนํ�า ในประเทศไทย ญี�ปุ่ น ฟิลปิปินส ์อนิโดนเีซยี และลาว 4) กลุม่ธรุกจิผลติภณัฑ์
ชวีภาพ ดําเนนิการภายใต ้บมจ. บบีจีไีอ ผูป้ระกอบธรุกจิผลติและจําหน่ายเชื�อเพลงิชวีภาพที�ใหญท่ี�สดุใน
ประเทศไทย 5) กลุม่ธรุกจิทรัพยากรธรรมชาต ิไดแ้กธ่รุกจิปิโตรเลยีม ผา่นการถอืหุน้ใน OKEA ASA ผูพั้ฒนา
และผลติปิโตรเลยีมในประเทศนอรเ์วย ์และธรุกจิเหมอืงลเิทยีม ผา่นการถอืหุน้ใน Lithium Americas Corp.
(LAC) ผูป้ระกอบธรุกจิเหมอืงลเิทยีมในประเทศอารเ์จนตน่ิาและสหรัฐอเมรกิา

นอกจากนี� ยงัไดจั้ดตั �งสถาบนันวตักรรมและบม่เพาะธรุกจิ (BiiC) เพื�อสรา้งระบบนเิวศนสํ์าหรับนวตักรรมสเีขยีว
(Green Ecosystem) สง่เสรมิและผลกัดนันวตักรรมที�สนับสนุนการกา้วกระโดดของพลงังานสเีขยีวและ
ผลติภณัฑช์วีภาพเพื�อสรา้งความมั�นคงและยั�งยนืดา้นพลงังานของประเทศตอ่ไป
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