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บทสรุปผูบริหาร 

 

ท่ีผานมาประเทศไทยใชทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งผลของการพัฒนาดังกลาวตองแลกดวยความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและการลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ เกิดของเหลือทิ้งที่สรางมลพิษ ปญหาสิ่งแวดลอม  ปญหาสุขภาพ จึงตองใช
งบประมาณจํานวนมากเพ่ือแกปญหา ยิ่งไปกวานั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในลักษณะ 
“ทํามากไดนอย” เนื่องจากไมสามารถสรางมูลคาใหกับทรัพยากรไดเต็มศักยภาพ เกิดการพัฒนาแบบ
กระจุกตัว กอใหเกิดความเหล่ือมล้ําระหวางภาคสวนตางๆ มาก เศรษฐกิจตองพ่ึงพาปจจัยภายนอก ไดรับ
ผลกระทบสูงจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก นอกจากนี้ในรอบ 10 ปท่ีผานมา อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีคาเฉลี่ยเพียงรอยละ 3 ตอป ดวยอัตราการเติบโตดังกลาวไมเพียงพอในการ
นําพาประเทศไทยใหกาวขาม “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเขมแข็งของประเทศอันประกอบดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาใหประเทศไทยเปน
เจาของสินคาและบริการมูลคาสูง ที่ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการ นําเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหมท่ีชวยทลายขอจํากัด ใหเกิดการกาวกระโดดของการพัฒนาตอยอด สรางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน กระจายรายได โอกาส และความม่ังคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)  
รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหสมดุล ดวยการใชโมเดลเศรษฐกิจใหม
ที่เรียกวา “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอม ๆ กัน 

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเปน
หลักสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทําหนาท่ีบูรณาการ

การพัฒนาต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สราง
มูลคาเพ่ิม (Value Creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมดวยกลไก
จตุภาคี   (Quadruple Helix) ทั้ งนี้ กิ จกรรมหลักภายใต โ ม เดล เศรษฐกิจ  BCG ประกอบด วย  
(1) อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา เพ่ิมพูนทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (2) บริหาร
จัดการ การใชประโยชนและบริโภคอยางย่ังยืน (3) ลดและใชประโยชนของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินคา
และบริการ (4) เพิ่ม Value Creation ตลอดหวงโซมูลคา ต้ังแตภาคเกษตรที่เปนตนน้ํา จนถึงภาคการ
ผลิตและบริการ และ (5) สรางภูมิคุมกัน พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟนตัวอยางรวดเร็ว 

 

1. โอกาสและความทาทายในการพัฒนาประเทศไทย   

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 ประกอบดวย 4 
สาขายุทธศาสตร คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป พ.ศ.2561 รวมกัน 3.4 ลาน
ลานบาท คิดเปนรอยละ 21 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีการจางแรงงานรวมกัน 16.5 
ลานคน หรือประมาณคร่ึงหนึ่งของการจางงานรวมของประเทศ โดยอาศัยความไดเปรียบของความ
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หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมซึ่งเปนทุนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศและการเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหกับประชาชน   

 

1.1 ความทาทายและโอกาสของ 4 สาขายุทธศาสตร  

1.1.1 การเกษตรและอาหาร  
ภาคเกษตรเกี่ยวของกับคนมากกวา 12 ลานคน แตมากกวารอยละ 90 ของพ้ืนที่เพาะปลูกของ

ประเทศไทยปลูกพืชเพียง 6 ชนิด คือ ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด และปาลมน้ํามัน ซึ่งเปน
สินคาโภคภัณฑ (Commodity) ราคาสินคาเกษตรเหลานี้มีความผันผวนตามสภาพภูมิอากาศและอุปทานใน
ตลาดโลก สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํา การเพ่ิมรายไดของเกษตรกรดวยการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตนั้นตองแลกดวยการใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ไมสอดคลองกับโครงสรางของแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ดังนั้น การยกระดับผลผลิต
ทางการเกษตรใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสรางมาตรฐานเพื่อจัดแบงประเภทของสินคาตามคุณภาพ 
จะชวยสรางความแตกตาง คุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อวัวทั่วไปมีราคาจําหนาย 
250 บาท/กิโลกรัม แตเน้ือวัวโพนยางคําราคา 750 บาท/กิโลกรัม จึงเปนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบจากการ “ผลิต
มากแตสรางรายไดนอย” (More for Less) ไปสูการผลิตสินคาพรีเมียมที่ “ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” 
(Less for More) ใชเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในการควบคุมการเพาะเลี้ยง เพาะปลูกที่ชวยลด
ตนทุน และเพ่ิมประสิทธิผลของการเกษตรใหสูงข้ึน ทั้งยังเปนการรักษาเสถียรภาพของสินคาเกษตรบนพื้นฐาน
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหประเทศสามารถเพ่ิมความหลากหลายของสินคาเกษตรเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
อาทิ สมุนไพร ผลไม เมล็ดพันธุ ไมดอก ไมเศรษฐกิจ ไผ แมลง และแพะ เปนตน  

การเพ่ิมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรดวยระบบโรงเรือน (Greenhouse) และการเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตรดวยการสกัดสารสําคัญหรือคุณสมบัติพิเศษที่มีอยูในสินคาเกษตรและพืชสมุนไพร  
เพื่อเปลี่ยนจากการ “ขายเปนตัน” เปนการ “ขายเปนกิโลกรัม” หรือกรัม เปนอีกแนวทางที่สําคัญ 
ตัวอยางเชน สารสกัดจากขาวราคา 2,400 บาท/กิโลกรัม และสารสกัดแคปไซซินจากพริก 30,000 บาท/
กิโลกรัม การใชจุดแข็งของการมีภาพลักษณที่ดีในการเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 
ที่ประเทศทั่วโลกม่ันใจและนําเขาสินคาอาหารจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในชวงการระบาดของโรคโควิด 19 
นํามาพัฒนาเปนแบรนดเพื่อเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาไทย รวมถึงการปรับเปลี่ยนสินคาเกษตรไปสูการผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยป พ.ศ. 2560 มูลคาตลาดของผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอยูท่ี 2 แสนลานบาท  ผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด คือ กลุมอาหาร
ฟงกชั่น (Functional Food) อาทิ อาหารที่มีสวนชวยเพ่ิมภูมิคุมกันโรค บํารุงสมอง ลดความเสื่อมของระบบ
ตาง ๆ ภายในรางกาย เปนตน 

 
1.1.2 สุขภาพและการแพทย 
ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีคาใชจายดานสุขภาพ ประมาณ 4 แสนลานบาท  โดยคาดการณวา

คาใชจายดานสุขภาพจะเพิ่มเปน 1.4 ลานลานบาท เมื่อประเทศไทยกาวสูสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ  ในแตละป 
ประเทศไทยนําเขาผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรมรวมกันกวา 1 แสนลานบาท ซึ่ง 3  ใน 4 สวนเปนการ
นําเขายารักษาโรค ผลิตภัณฑในกลุมชีวเภสัชภัณฑ (Biopharmaceutical) เชน วัคซีน โปรตีนเพ่ือการรักษา
และแอนติบอดี เปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูงมากและประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขา เชน ยา Pembrolizumab 
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ที่ใชรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด มีคาใชจาย 1.5 แสนบาทตอครั้ง ซึ่งผูปวยตองรับยาทุก 3 สัปดาห ติดตอกัน
เปนเวลา 2 ป จากความกาวหนาทางการวิจัยดานจีโนม ประเทศไทยไดพัฒนาวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมีย 
ใหหายขาดดวยวิธีการใชยีนบําบัด (Gene Therapy) และมีศักยภาพในการพัฒนาวิธีการรักษาสําหรับโรคอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม นอกจากสุขภาพของคนไทยจะดีขึ้นแลว ดวยความพรอมของการบริการที่ดีมีมาตรฐาน บุคลากรทาง
การแพทยมีคุณภาพ ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการเปนศูนยกลาง การใหบริการทางการแพทยและสุขภาพ
อันดับตน ๆ ของเอเชีย  ท้ังนี้ย่ิงตอกย้ําศักยภาพดังกลาวเมื่อประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนประเทศที่ดีที่สุด
ดานการฟนตัว (Global Recovery Index) จากการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ประเทศไทยยังถือ
เปนศูนยกลางการวิจัยทางคลินิกซึ่งมีความสําคัญมากสําหรับการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทยและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีรายไดจากการวิจัยทางคลินิกมากถึง 8.8 พันลานบาท 
ทั้งนี้ หากมีการบริหารจัดการท่ีดีรายไดดังกลาวมีโอกาสเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว 

   
1.1.3 พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจําเปนตองจัดหา

แหลงพลังงานใหเพียงพอตอความตองการของประเทศในระยะยาว กอนการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
พ.ศ. 2551 ประเทศไทยนําเขาพลังงานในสัดสวนรอยละ 60 ของความตองการใชพลังงานภายในประเทศ  
ซึ่งสัดสวนการนําเขามีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน
ในระดับสูง เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตร ขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิตจํานวนมาก รวมถึง
พลังงานจากแสงอาทิตยท่ีเอ้ือตอการผลิตเปนพลังงานทดแทนใหเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 16.5  ในป พ.ศ. 2562 
เปนรอยละ 30 ของปริมาณการใชพลังงานภายในป พ.ศ. 2580 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกพ.ศ. 2561-2580   

ผลิตภัณฑชีวภาพ (Biobased Products) เปนผลิตภัณฑซึ่งสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม ตลาดมีความตองการสูง ผลิตภัณฑชีวภาพหลายประเภทสามารถทดแทนผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
ปโตรเลียมได มีการคาดการณวาตลาดผลิตภัณฑชีวภาพจะเพ่ิมจาก 4 แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2563 
เปน 4.87 แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2567 จึงเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยในการสรางมูลคาเพ่ิมอีก
หลายเทาตัว เชน ชานออยกิโลกรัมละ 1 บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบที่ใชในการผลิตเคร่ืองสําอางและ
อาหาร มูลคาจะเพ่ิมเปนกิโลกรัมละ 260 บาท และเพิ่มเปนกิโลกรัมละ 1,000 บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบ
ในการผลิ ตยา หรือใช เป นส ารตั้ งตน ในการผลิตพลาสติ กชี วภาพ (Bioplastic) หรือการนํ าก า ซ
คารบอนไดออกไซดที่ปลอยจากภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตกาซชีวภาพ ไปใชในการเพาะเลี้ยงสาหราย 
การนําช ีวมวลไปใช ประโยชนได อยางหลากหลาย หรือใช เป นว ัตถ ุด ิบในการผลิตไบโอเมทานอล 
(Biomethanol) ที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งใชเปนโครงสรางเริ่มตน (Building Block) ในการผลิต
สารเคมี หรือชีวเคมีมูลคาส ูงหลายชนิด ซึ่งวิธีการขางตนเปนการปรับเปล่ียนจากระบบ “เศรษฐกิจ 
เชิงเสนตรง” (Linear Economy) คือ ใชทรัพยากร ผลิตสินคา ใชงานและกําจัด (Take-Make-Use-
Dispose) มาเปนระบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ไดอยางสมบูรณ ผานกระบวนการ 
ผลิตสินคา ใชงาน และนํากลับมาใชใหมหรือใชเปนวัตถุดิบรอบที่สอง (Make-Use-Return/Recycle) 

 
1.1.4 การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของระบบนิเวศ ทําใหประเทศไทย

เปนแหลงทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงและเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวทั่วโลก ป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีรายได
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จากการทองเที่ยว 3 ลานลานบาท โดยรายไดจากนักทองเที่ยวจํานวน 2 ลานลานบาท มาจากนักทองเที่ยว
ตางชาติประมาณ 40 ลานคน แตรายไดดังกลาวกระจุกตัวอยูในบางพ้ืนท่ีเทานั้น (รอยละ 80 กระจุกตัวอยู
เพียง 8 จังหวัด) ผลที่ตามมาคือ สภาวะจํานวนนักทองเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying 
Capacity) ของแหลงทองเท่ียว ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย กระทบตอวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน มีการแยงชิงทรัพยากรจากคนในพ้ืนท่ี จึงจําเปนตองตองฟนฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมในแหลงทองเที่ยวเดิมอยางเรงดวน รวมท้ังพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมโดยกระจาย
แหลงทองเที่ยวสู เมืองรอง ดวยการบริหารจัดการที่ดี  การใหความสําคัญกับการทองเที่ยวท่ี ย่ังยืน 
(Sustainable Tourism) ดวยการชูอัตลักษณของแตละพื้นที่ดวยเรื่องราวและจุดเดนแตละแหงเชื่อมโยงกับจุด
แข็งของประเทศ เชน การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาแหลงทองเที่ยวคารบอนต่ํา และการ
ทองเที่ยวเชิงความรู ซึ่งการทองเที่ยวเหลานี้ไมเพียงทําใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน ยังเปนการเชื่อมโยงสู
ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  เปนการสรางตัวคูณทางรายไดอยางยั่งยืน การบริหารจัดการการทองเท่ียวที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งระบบดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยวตอรายไดใหสูงขึ้น
มาก นอกจากนี้การพัฒนาระบบการชําระเงินทางออนไลน (Public Payment Gateway)  สําหรับการ
ทองเที่ยวเพ่ือใหไดขอมูลการใชจายของนักทองเที่ยวเพ่ือนาํมาใชในการวางแผนบริหารจัดการการทองเที่ยวยุค
ใหม สามารถบูรณาการ One Payment System อํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียวในการใชบัตรหรือระบบ
จายเงินระบบเดียว เพื่อเขาชมพิพิธภัณฑ ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ และอ่ืน ๆ ไดทําใหทราบถึงขอมูลการ
ใชจายท้ังหมด พฤติกรรมและเสนทางการเดินทางภายในประเทศของนักทองเที่ยวโดยออม เปนการใช
ประโยชนขอมูลท่ีไดในการบริหารจัดการ การสรางกิจกรรมสงเสริมการขายและการใหบริการ โดยรัฐควร
สนับสนุนภาคธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของใหครบวงจร  อยางไรก็ดี ใน
สถานการณของการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลงไปมาก พฤติกรรมผูบริโภค
เปลี่ยน ควรใชโอกาสนี้ในการสรางมาตรฐานที่พักใหม รวมถึงยกระดับมาตรฐานดานสุขอนามัยเพื่อใหพรอมรับ
กับการกลับมาของนักทองเท่ียวจากตางชาติอีกครั้ง  

เทคโนโลยีดจิิทัลสมัยใหมเปนสิ่งสําคัญในการสรางความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได เมื่อประเทศมีผลิตภัณฑซึ่งเปนที่ตองการของตลาด เชน กลุมอาหารฟงกชั่น 
ทําใหสามารถสรางคุณคาใหม (Value Creation) ตลอดหวงโซของผลิตภัณฑ โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบงปน 
(Sharing Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียนได ตัวอยางเชน การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ผูบริโภค
ในกลุมอาหารเพื่อสุขภาพที่มีสวนแบงตลาดมากท่ีสุดของโลก ใชขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนทําใหสามารถ
คาดการณผลิตภัณฑอาหารฟงกชั่นที่ตรงตามความตองการ รวบรวมความตองการวัตถุดิบตนทางจาก
การเกษตรทั้งแบบดั้งเดิม (สมุนไพร) และสมัยใหม (โปรตีนจากแมลง) ที่มีการควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล การใชเทคโนโลยี IoT ในการจัดทําสมารทฟารม (Smart Farm) สราง Blockchain เพื่อระบุ
ตัวตนเกษตรกรและที่มาของผลผลิต การทําเกษตรแมนยําสูง (Precision Agriculture) ลดตนทุนการ
เพาะปลูกโดยการใหสารอาหารและนํ้าเทาที่พืชตองการ ติดตามและควบคุมผลผลิตทางการเกษตรไดแบบ
เรียลไทม ใชบรรจุภัณฑฉลาด (Smart Packaging) รวมกับระบบการขนสงคุณภาพสูง (Smart Logistics)  
ทําใหสามารถติดตามความสดใหมของสินคาไดตลอดเสนทางการขนสง มีการเชื่อมตอขอมูลน้ํา สภาพอากาศ 
พ้ืนทีป่าไม ผูบริโภค กระแสสื่อโซเชียล ผานเครือขายยุคหนา 5G และดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือนํามาประมวลผล
และวิเคราะหดวยระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence, AI) เพื่อคาดการณโรคระบาดหรือภัย
ธรรมชาติไดลวงหนา จึงสามารถปองกันหรือลดความสูญเสียใหแกเกษตรกร การใชระบบดิจิทัลในการ
ตรวจสอบท่ีมาที่ไปของผลผลิตทางการเกษตร (Traceability) และการบริหารจัดการแรงงานที่ถูกตอง จะชวยให
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ประเทศหลุดพนจากปญหาการกีดกันทางการคาระหวางประเทศได นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม เชน 
ระบบปญญาประดิษฐ การสรางคอมพิวเตอรสมรรถนะความเร็วสูงยุคใหม (Super Computer) จะชวยลด
ระยะเวลาของการวิจัยและพัฒนางานทางดาน Omics สุขภาพและการแพทย หรือการคนหาคําตอบใหมทาง
ชีวภาพไดอยางไรขีดจํากัด สุดทายเทคโนโลยีดิจิทัลยังชวยเสริมสรางฐานเศรษฐกิจเดิมทางดานการทองเท่ียว
ใหกับประเทศ เชน อุปกรณสรางประสบการณการทองเท่ียวโบราณสถานโดยทําใหโบราณสถานกลับมามีชีวิต
ยอนประวัติศาสตรเสมือนจริง (Virtual Reality) อีกครั้ง การเชื่อมระบบสารสนเทศการทองเที่ยวแบบ
เรียลไทมชวยสรางแผนการทองเที่ยวพรอมการสํารองที่พักและตั๋วเดินทางดวยระบบปญญาประดิษฐใหตรง
กับไลฟสไตลของนักทองเที่ยวแตละคน ทําใหเกิดการทองเที่ยวเมืองรอง และสงเสริมใหเกิดจํานวนของ
นักทองเท่ียวเชิงคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการหาโมเดลธุรกิจทองเที่ยวสําหรับผูสูงอายุ ทายที่สุดเมื่อเกิดการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะกอใหเกิดเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจดิจิทัลสําหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพใหม  

 

1.2 ความทาทายและโอกาสของการดํารงไวซึ่งฐานทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ 

การมุงเนนสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยขาดกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทําให พ้ืนที่ปาไมถูกทําลายลงไปมากกวา 67 ลานไร ในระยะเวลา 40 ป ท่ีผานมา    
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณจากจํานวน 2 ลานไร เหลือ 1.5 ลานไร การขยายตัวของการ
ทองเที่ยวไดทําใหระบบนิเวศ เชน แหลงปะการัง หญาทะเลอยูในสภาวะเปราะบาง ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปนปจจัยเรงที่ทําใหทรัพยากรเสื่อมโทรมรุนแรงยิ่งขึ้น สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธุ และจํานวนหนึ่ง
เสี่ยงตอการสูญพันธุ การลดลงของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสงผลกระทบท้ังทางตรงและ
ทางออม  เชน การสูญเสียรายไดของชุมชนที่พึ่งพาฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาน้ําทวม 
น้ํ าแล ง  สภาพข องฝุ น ละออ งขนาด เล็ ก  (PM 2.5) ที่ เ กิ นค าม าตรฐาน  ภัย พิบั ติ ท า ง ธรรมชาต ิ
ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งแนวโนมของปญหาดังกลาวกําลังทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพัฒนา
กลไกเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน  

การเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหจํานวนคนยากจนทางรายไดลดลงจาก 6.7 ลานคน ในป พ.ศ. 2561 
เหลือ 4.3 ลานคนในป พ.ศ. 2562  แตจํานวนคนยากจนในมิติอื่น เชน ความเปนอยู สุขภาพ ความมั่นคง
ทางการเงิน และการศึกษายังคงมีจํานวนมากกวา 11 ลานคน แมวาความเหล่ือมล้ําทางรายไดและชองวาง
ระหวา งก ลุ มประชากรที่ มี ราย ไดสู งสุดและต่ํ าสุดมี แนวโนมลดลง แต ยั งมีความแตกตางสู งถึ ง   
16 เทาตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและภาคกลางทําใหเกิดปญหาชองวาง
ระหวางการกระจายรายไดระหวางภูมิภาค โดยในป พ.ศ. 2561 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสวนแบง 
ในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รอยละ 46.9  ภาคตะวันออกรอยละ 18.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอยละ 9.5  ภาคใตรอยละ 8.6  ภาคเหนือรอยละ 7.7 และภาคตะวันตกรอยละ 5.3 หากวิเคราะห 
ถึงสาเหตุอาจเกิดจากการทํางานท่ีตางคนตางทํา ผูที่อยูในเศรษฐกิจฐานรากอันประกอบดวยชุมชน เกษตรกร
และผูประกอบการขนาดเล็กขาดโอกาสและความสามารถในการนําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนา
ตอยอดเพ่ือการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางเต็มศักยภาพ การขาดกลไกกระจาย
ผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมถึงประเทศขาดความสามารถในการผลิตสินคานวัตกรรมของตนเองจึงตอง
พ่ึงพาการนําเขา เมื่อสินคานวัตกรรมมีราคาสูงจึงทําใหประชาชนที่ยากจนมีปญหาในการเขาถึงสินคา
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นวัตกรรม รวมถึงมีความเสี่ยงในการจัดหาสินคานวัตกรรมดังกลาวหากประเทศผูผลิตไมสามารถสงมอบ
ส ินคาใหก ับประเทศไทยได เช นสถานการณของการระบาดของโรคโควิด-19 จึง เป นความท าทาย 
ที่ประเทศไทยตองเรงนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ที่นําไปสูการกระจายรายได ลดความเหลื่อมล้ํา และการเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง  
 

2. โมเดลเศรษฐกิจ BCG มุงสูการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  

โมเดลเศรษฐกิจ BCG มุงไปที่การสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรท่ีมีความ
หลากหลายดวยการใชความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ 
และความคิดสรางสรรคในการเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขา
ยุทธศาสตรจาก 3.4 ลานลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป
พ.ศ.2561 ไปเปน 4.4 ลานลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 24 ของ GDP ในอีก 6 ปขางหนา และการรักษา
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหสมดุลระหวางการมีอยูและใชไปเพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน     

2.1 แนวทางการพัฒนา 4 สาขายุทธศาสตร 

2.1.1 การเกษตรและอาหาร  
การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรทั้งระบบจะทําใหมีศักยภาพในการเพ่ิม GDP ของภาค

เกษตรจาก 1.3 ลานลานบาท เปน 1.6 ลานลานบาท ดวยการเพิ่มความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตร 
มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจจากเทคโนโลยีการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค (Customer Behavior 
Analytics) กอใหเกิดการผลิตแมนยําสอดคลองกับความตองการของตลาด ลดของเหลือทิ้ง (Optimized 
Wasted Production) ตรวจสอบและติดตามผลผลิตไดแบบเรียลไทม ลดการบุกรุกผืนป า (Forest 
Management) เนื่องจากมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพาะปลูกตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีระบบการผลิตและเคร่ืองจักรกลที่ เหมาะสมโดยคํานึงถึงความย่ังยืน  
การยกระดับสินคา เกษตรสูสินค าปลอดภัย การสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Product 
Diversification) การสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ (Product Differentiation) การมีระบบตรวจสอบ
ยอนกลบั (Traceability) และการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรใหที่เปนที่ยอมรบัในระดับสากล   

ในสวนของผลิตภัณฑอาหารมีศักยภาพในการเพ่ิมมูลคา GDP จาก 0.6 ลานลานบาท  เปน 0.9 ลาน
ลานบาท ดวยการพัฒนาตอยอดจากพื้นฐานความพรอมของผูประกอบการไทยในการยกระดับคุณภาพ สราง
มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ยกระดับสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว การสรางผลิตภัณฑใหม
โดยเฉพาะในกลุมอาหารเพื่อสุขภาพ  อาหารสําหรับแตละชวงวัย หรือการพัฒนาเปนสารประกอบมูลคาสูง 
(Functional Ingredient) ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีตลาดเติบโตอยางมาก 

 
2.1.2 สุขภาพและการแพทย  
ปจจุบันมูลคาผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยโดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑที่

ผลิตไดภายในประเทศมีมูลคาประมาณ 4 หมื่นลานบาทเทานั้น เนื่องจากขาดการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึง
การสรางบุคลากรดานนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง ความเขมแข็งของบุคลากรวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการแพทยของประเทศไทยสวนใหญอยูในชวงตนน้ําของหวงโชอุตสาหกรรมการแพทย ประเทศไทยจึง
ขาดศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มดวยการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใหไดผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพ
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และมาตรฐานสากล ประเทศไทยตองเรงรัดการพัฒนาขีดความสามารถดานการสรางนวัตกรรม ยา วัคซีน 
ยาชีววัตถุ  อุปกรณทางการแพทย รวมถึงการวิจัยทางคลินิกและการบริหารจัดการขอมูลวิทยาศาสตร
การแพทยรองรับการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ เพ่ือลดการนําเขา ใหความสําคัญกับนโยบายปองกันการเกิดปญหา
สุขภาพ (Preventive Medicine) มากกวานโยบายดานการรักษา การขยายบริการดานสุขภาพไปสูการ
ใหบริการทางการแพทยเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ดวยการใชประโยชนจากขอมูลพันธุกรรม 
รวมถึงการสรางแพลตฟอรมการวิจัยทางคลินิกของประเทศ ดวยแนวทางดังกลาว รัฐจะสามารถเพ่ิมมูลคา 
GDP ในหมวดนี้ เปน 9 หมื่นลานบาท 

 
2.1.3 พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
มูลคา GDP ของสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ รวมกันประมาณ 1.1 แสนลานบาท เปนกลุม 

ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง จากนโยบายภาครัฐที่ตองการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมเปนรอยละ 
30 ในป พ.ศ. 2580  ในสวนของพลังงาน มีศักยภาพในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการพัฒนานวัตกรรมการผลิต
พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับของเสียที่หลากหลายทั้งชนิดและคุณสมบัติ เชน ขยะจาก
อุตสาหกรรม ครัวเรือน รวมถึงของเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียเหลานี้เปนทรัพยากรที่สามารถนํากลับมา
ใชใหมในรูปของแหลงพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เชน การผลิตเชื้อเพลิง
จากขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF) กาซชีวภาพ ที่นําไปสูการสรางโรงไฟฟาชุมชน (Community-based 
Biomass Power Plant) ที่ มี แหล งพลั งงานทดแทนในพื้ นที่  (Distributed Energy Resources; DERs)  
เชน พลังงานจากแสงอาทิตย ชีวมวล (รวมขยะ) ที่เพียงพอ โรงไฟฟาชุมชนสามารถสรางรายไดจากการขาย
ไฟฟาผานการเชื่อมตอระบบดวย Smart Microgrid และใชเทคโนโลยี Blockchain เปนแพลตฟอรมในการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้ จําเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System) เนื่องจากมีความสําคัญตอเสถียรภาพของระบบไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทดแทน  

ในสวนของวัสดุและเคมีชีวภาพมีศักยภาพในการพัฒนาตอยอดผลผลิตทางการเกษตรและของเสีย
ไปเปนสารประกอบหรือผลิตภัณฑเคมีและวัสดุชีวภาพที่มีมูลคาสูง อาทิ พลาสติกชีวภาพ  ไฟเบอร เภสัชภัณฑ 
ดวยแนวทางทั้งหมดดังกลาวขางตนมีศักยภาพในการเพ่ิมมูลคา GDP มากกวา 2.6 แสนลานบาท  

 

2.1.4 การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
การทองเที่ยวเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศดวยมูลคา GDP ประมาณ 1 ลานลานบาท และ

มีศักยภาพในการสรางมูลคาเพ่ิมเติม ดวยการกระจายแหลงทองเที่ยวสูเมืองรอง โดยการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานการคมนาคม ระบบดิจิทัล สินคาและบริการซึ่งดําเนินการดวยชุมชนทองถิ่น เนนตลาดคุณภาพ  
สรางมาตรฐาน ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย รวมกับการชูอัตลักษณของแตละพ้ืนท่ี โดยการนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใชบริหารจัดการ และดูแลระบบนิเวศอยางเปนระบบ รวมถึงการพัฒนาสูแบบแผนการ
ทองเที่ยวที่ ย่ังยืนดวยการจัดทําระบบมาตรฐานการทองเท่ียวที่ยั่งยืน การจัดทํา National Guideline  
ดานขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว จัดทําระบบบัญชีตนทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ในเขตพัฒนาการทองเท่ียวท่ีสําคัญ รวมถึงการปรับพฤติกรรมของนักทองเท่ียว การฟนฟูและพัฒนาแหลงเสื่อม
โทรมทางธรรมชาติเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  รวมท้ังการเตรียมความพรอมของผูประกอบการเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่มีตอการดาํเนินธุรกิจ 
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การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคอยูบนพ้ืนฐานของการสราง การใชองคความรู และความคิด
สรางสรรค เชื่อมโยงกับทุนทางปญญา และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อรังสรรคเปนผลิตภัณฑหรือ
บริการรูปแบบใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูง สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย การพัฒนาใน  
3 สาขายุทธศาสตรขางตน สามารถเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวผานระบบเศรษฐกิจสรางสรรคได อาทิ การให
ประสบการณกับนักทองเท่ียวผานการทองเท่ียวเชิงอาหารไทย การทองเที่ยวเชิงกีฬา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่เชื่อมโยงกับการแพทยแผนไทย การทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนตน 
รวมถึงการพัฒนาเพื่อสงออกสินคาและบริการเหลาน้ี ผานของขวัญ ของฝากที่สรางสรรคอยางมีอัตลักษณ  
การจัดการดานระบบและมาตรฐานที่กํากับธุรกิจท่ีเก่ียวของท่ัวโลก เชนเดียวกับการมีสมาพันธทางดานกีฬา 
การจัดมหกรรมกีฬาระดับโลก เปนตน สงเสริมและรวมมือกับภาคธุรกิจการทองเที่ยว ไดแก โรงแรม 
รานอาหาร และธุรกิจบริการ ในการสรางนวัตกรรมดิจิทัลรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุที่จะสงผลกระทบ
โดยตรงกับการทองเที่ยวในอีก 5-10 ปขางหนา ผลของการดําเนินการดังกลาวมีศักยภาพในการเพ่ิม GDP เปน 
1.2 ลานลานบาท 

 

2.2 แนวทางการพัฒนาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพมุงสูสมดุล  
โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีเปาหมายเชิงคุณภาพที่ตอบโจทยการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหความสําคัญอยางย่ิง

ตอการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวยการสงเสริมใหเกิดการใชประโยชน 
โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว การบริหารจัดการทรัพยากร เชน ทรัพยากรน้ํา ปาไม ที่ดิน 
ทะเลและชายฝงใหเกิดความยั่งยืน โดยการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ การใหความสําคัญกับ
การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การบริโภคสินคาท่ีผลิตในทองถิ่นหรือสินคาที่ผลิตตามฤดูกาล  
การใหความสําคัญในการแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 
น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน 
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเพ่ิมศักยภาพ 
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวนดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการใชพลังงานทดแทน/เชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตไฟฟาจากของเสีย และการ
สรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการใชกลไกการทํางานในลักษณะจตุภาคี และสงเสริมการเขาถึงและใช 
ประโยนจากความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนา 

 

3. วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงานและการขับเคลื่อน 

3.1 วิสัยทัศน  

เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ประชาชนมีรายไดดี  คุณภาพชีวิตดี รกัษาและฟนฟูฐาน
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

3.2 ยุทธศาสตร และแผนงานขับเคล่ือน   

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  14 แผนงาน ไดแก  
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ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวยการ
จัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 

เนนการนําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปบรหิารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนเพ่ือความย่ังยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนทุนพ้ืนฐานตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตเพ่ือสงตอสูคนรุนตอไป รวมถึงสงเสริมใหเกิดการปรบัเปลี่ยนทัศนคติจากการมอง
วา “Nature as Resource” เปน “Nature as Source” ดังนั้น ธรรมชาติจึงไมใชแคเพียงทรัพยากรหรือ
ปจจัยการผลิตเทาน้ัน แตธรรมชาติคือแหลงกําเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่งบนโลก เปนพ้ืนฐานของความ
เปนอยูที่ดีของมนุษย ดวยเหตุนี้จึงตองรักษาสมดุลระหวางการมีอยูและใชไป รวมถึงการนํากลับมาใชซ้ําตาม
หลักการหมุนเวียน  การขับเคลื่อนประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 1.1 อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม   
แผนงานที่ 1.2 สรางความสามารถในการบริหารทรัพยากรและการบริโภคท่ียั่งยืนของชุมชน  
แผนงานที่ 1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอยางย่ังยืน  

 
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให เข็มแข็งดวยทุนทรัพยากร           

อัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม 

ใชศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายใน เนนการตอบสนองความตองการในแตละพ้ืนที่เปน
อันดับแรก  ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งในระดับพ้ืนที่ การดํารงไวซึ่งอัตลักษณ  รวมถึงการใชประโยชน
จากความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงขึ้น ดวยการใช
ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงใหความสําคัญกับการพัฒนาที่นําไปสูการเดินหนาไปดวยกัน 
และไมทิ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวนไปพรอม ๆ กัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงและ
พัฒนาไดอยางทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้น การขับเคลื่อนประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 2.1 เพ่ิมความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ และพลังงานของชุมชน   
แผนงานที่ 2.2 การพัฒนาเชิงพื้นท่ี   
แผนงานที่ 2.3 เพิ่มโอกาสการเขาถึงและถายทอดองคความรูแกชุมชน  
 
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขัน 

ไดอยางยั่งยืน  

เนนการยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการเดิมใหสามารถเติบโต 
ไดอยางตอเนื่องดวยการนําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเสีย 
ในกระบวนการผลิตใหเปนศูนย การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช หรือการนําไปสรางมูลคาเพ่ิมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ยกระดับมาตรฐานสูการเปนแหลงผลิตและใหบริการที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย  
มีสุขอนามัยที่ดี ใหความสําคัญกับระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาตรการผลิตที่ย่ังยืนเทียบเทา
มาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาสูการสรางผลิตภัณฑหรือบริการที่ใชนวัตกรรมเขมขน เชน ระบบการผลิต
พืชใน Plant Factory การใหบริการดานสุขภาพท่ีมีความแมนยํา สูง หรือการแพทย เฉพาะบุคคล  
โดยมีเปาหมายเพื่อเปนผูนําในการผลิตและการใหบริการทั้งในระดับประเทศและเวทีโลก การขับเคลื่อน
ประกอบดวย 5 แผนงาน ไดแก  
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แผนงานที่ 3.1 การพฒันาสาขายุทธศาสตร    
แผนงานที่ 3.2 การเตรียมกําลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ  
แผนงานที่ 3.3 การสรางและพัฒนาตลาด   
แผนงานที่ 3.4 การพฒันา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ   
แผนงานที่ 3.5 การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานสําคัญและสิ่งอาํนวยความสะดวก  
 

ยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เนนการสรางภูมิคุมกัน และสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางเทา
ทันเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมถึงเขาถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกิดขึ้นไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 
เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ เพ่ือการสรางคุณคาใหมในอนาคตดวยการนํา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ผูประกอบการ ปรับเปลี่ยนรปูแบบการผลิต/
บริการเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด รวมถึงสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ือนําไปสูสังคมคารบอนต่ํา การขับเคลื่อนประกอบดวย  
3 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 4.1 การพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูขั้นแนวหนา   
แผนงานที่ 4.2 การยกระดับความสามารถของกําลังคน  
แผนงานที่ 4.3 การยกระดับเครือขายพันธมิตรท้ังในและตางประเทศ  

 

3.3 กลไกการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG  มีความเกี่ยวของกับหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน 

ชุมชน/สังคม  มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และเครือขายพันธมิตรตางประเทศ ภารกิจการสนับสนุนและกํากับ
ดูแลในเร่ืองที่เก่ียวกับเศรษฐกิจ BCG  เปนหนาที่ของหลายกระทรวง การประสานงานขามกระทรวงและ
เชื่อมโยงหนวยงานตาง ๆ ใหทํางานรวมกันอยางมีเอกภาพจึงเปนเรื่องสําคัญ นอกจากนั้นโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG  ยังเปนเคร่ืองมือในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
และแผนระดับชาติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ   
  

3.3.1 กลไกเชิงนโยบาย 
    คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทําหนาท่ีกําหนด

นโยบาย ผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบายในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

 
3.3.2 กลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 
จัดแบงหนวยงานขับเคลื่อนเปน 2 ระดับ คือ  
1) คณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ทําหนาที่จัดทําแผนงานการ

ขับเคลื่อนตามนโยบายสูการปฏิบัติ  
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2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมายทําหนาที่
ดําเนินการขับเคลื่อน รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน   

3.3.3 การติดตามและประเมินผล  
การติดตามขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สูการปฏิบัติ เปนการดําเนินการภายใตการมีสวนรวมของ 

จตุภาคี ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม  รวมถึงใหมีการรายงานผลการติดตามให

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ 

BCG ใหรับทราบอยางตอเน่ือง   
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ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกจิ BCG  

พ.ศ. 2564-2569 
 

1. ที่มาและความสําคัญ  
 
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยในดานอาหาร 

เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนรากฐานของความมีกินมีใช ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  
ทั้งทางดานโภชนาการและการแพทย เปนแหลงเรียนรูสําคัญของชุมชน สรางแหลงทองเที่ยว สรางความสมดุล
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของมนุษยชาติ รวมถึงเปนแหลงทรัพยากรที่มีคุณคา 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในป พ.ศ. 2561 ความหลากหลายทางชีวภาพมีสวนสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจในรูปของ GDP สูงถึง 41.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 55 ของ GDP รวมของโลก (Swiss 
Re Institute, 2020)  

ประเทศไทยตั้งอยูในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสําคัญสูงอันดับ 8 ของโลก จึงมี
ความหลากหลายสูงทั้งระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และ พันธุกรรม โดยมีพืชที่มีทอลําเลียงและพืชที่ไมมีทอลําเลียง
ไมนอยกวา 14,000 ชนิด  สัตวมีกระดูกสันหลังมีจํานวนอยางนอย 4,700 ชนิด  สัตวไมมีกระดูกสันหลังอยาง
นอย 80,000 ชนิด และจุลินทรียอยางนอย 200,000 ชนิด (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2562)  ประเทศไทย 
มีพ้ืนที่ปาท้ังปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ ปาชายเลน ฯลฯ รวมกันประมาณ 102 ลานไร  (กรมปาไม, 2562)  
และชายฝงทะเลที่มีความยาวโดยรวมประมาณ 3,151 กิโลเมตร (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2562) ซึ่งถือเปนสินทรัพยหรือทุนการพัฒนาประเทศที่สําคัญ อยางไรก็ดี ทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีถูกทําลาย อยูในสภาพเส่ือมโทรม ดอยคุณภาพ เสียสมดุล กอใหเกิดผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออม  เชน การสูญเสียรายไดของชุมชนที่พ่ึงพาฐานทรัพยากร ประชาชนทั่วไปตองเผชิญกับ
สภาพของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกินคามาตรฐาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโนม 
ของปญหาดังกลาวกําลังทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น และรัฐบาลตองใชงบประมาณจํานวนมากเพ่ือแกปญหา
ดังกลาวแบบไมมีจุดสิ้นสุด    

เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ยึดโยงกับฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวย  
4 สาขายุทธศาสตร คือ  การเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย  พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  ในป พ.ศ. 2561 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ  
4 สาขายุทธศาสตรมีมูลคารวม 3.4 ลานลานบาท  คิดเปนรอยละ 21 ของมูลคา GDP โดยมีผูที่เกี่ยวของ
มากกวา 16.5 ลานคน  

แมวาภาพรวมของมูลคา GDP ของทั้ง 4  สาขายุทธศาสตรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ  ทั้งนี้สาเหตุสําคัญมาจากรูปแบบของการใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพสวนใหญเปนลักษณะของการทํามากไดนอย ซึ่งเปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพโดยตรงและมูลคาไมสูง เชน การเก็บของปา เห็ด หนอไม น้ําผึ้ง สมุนไพร ฯลฯ เพื่อเปน
อาหาร การแปรรูปเบ้ืองตน (SMEs/OTOP) และการทองเที่ยวชุมชน แมวามีผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดใหญ สามารถสรางมูลคาเพิ่มท่ีสูงขึ้นมากดวยการนําความรูสมัยใหม เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนา
เพิ่มมูลคาและคุณคาใหกับทรัพยากรและความหลากหลายไปเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน สินคาเกษตร      
พรีเมียม สารประกอบท่ีใหคุณสมบัติพิเศษ (Functional Ingredient) เพ่ือการผลิตอาหารสุขภาพ อาหารเสริม
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สุขภาพ ยาและเวชสําอาง ยาชีววัตถุ  ผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน สารเคมีและผลิตภัณฑชีวภาพมูลคาสูง  หรือ
การทองเท่ียวมูลคาสูง แตการดําเนินการดังกลาวยังทําไดในวงจํากัด  

 
 

  (ลานบาท) 

 
 

รูปท่ี 1: มูลคาเศรษฐกิจ BCG ป พ.ศ. 2557-2561  
ที่มา : ประเมินโดยอางอิงขอมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
นอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและเติบโตต่ํากวาศักยภาพแลว การพัฒนาที่ผานมายัง

ทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางกลุมผูที่มีรายไดสูงสุดและต่ําสุด สูงถึง 16 เทาตัว แมวาในระยะหลัง
สวนตางดังกลาวมีแนวโนมลดลง  แตกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและภาค
กลางทําใหเกิดปญหาชองวางรายไดระหวางภูมิภาค  โดยในป พ.ศ. 2561 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสัดสวน 
ในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รอยละ 46.9  การเติบโตอยางไมทั่วถึงนี้  เกิดจากการทํางานที่ตางคน
ตางทํา  ผูที่อยูในเศรษฐกิจฐานรากอันประกอบดวยชุมชน เกษตรกรและผูประกอบการขนาดเล็กขาดโอกาส
และความสามารถในการนําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาตอยอดเพื่อการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพและและทางวัฒนธรรมไดอยางเต็มศักยภาพ การขาดกลไกการกระจายผลประโยชน
อยางเปนธรรม ประเทศขาดความสามารถในการผลิตสินคานวัตกรรมของตนเอง จึงตองพ่ึงพาการนําเขา  
เมื่อสินคานวัตกรรมมีราคาสูงจึงทําใหประชาชนยากจนมีปญหาในการเขาถึง รวมถึงมีความเสี่ยงในการจัดหา
สินคาดังกลาวหากประเทศผูผลิตไมสามารถสงมอบสินคาใหกับประเทศไทยไดอยางเชนสถานการณของการ
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19   
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2. หลักการและกลไกการทํางานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
  
 2.1 หลักการของโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

เพื่อใหประเทศไทยสามารถใชความพรอมดานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม สรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศและนําพาความอยูดี กินดี มีความสุขอยางทั่วถึง ดวยความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรไดอยางแทจริง จําเปนตองปรับรูปแบบการพัฒนาประเทศไปสูการใช  โมเดล
เศรษฐกจิ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ
สีเขียว) เปนโมเดลเศรษฐกิจใหมในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมดวยการ
สรางและใชความเขมแข็งในระดับพื้นที่ ขยายไปสูประเทศและเชื่อมโยงประเทศไทยสูประชาคมโลก โดยนอม
นําหลักการของ  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) เปน
หลักในการพัฒนาสู “เปาหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เพื่อขับเคลื ่อนประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม (ดังแสดงในรูปที่ 2) โดยการผนึกพลัง ภาครัฐ-เอกชน/
ชุมชน/สังคม-มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย-เครือขายตางประเทศในลักษณะ “จตุภาคี” (Quadruple 
Helix) เ พื ่อ  “ เ ป ลี ่ย น ข อ ไ ด เ ป ร ีย บ เ ช ิง เ ป ร ีย บ เ ท ีย บ  ( Comparative Advantage)  
ที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใหเปนความสามารถ
ในการแขงขัน (Competitive Advantage) หรือปรับระบบการผลิตและบริการไปสูการทํานอยไดมาก 
ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology & Innovation: STI) เพ่ือใหเกิด
เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแขงขันไดในระดับโลกพรอม ๆ กับการกระจายรายไดสูชุมชน ลดความเหลื่อมล้ํา 

ชุมชนเขมแข็ง มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

 
รูปที่ 2 โมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใตยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
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โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม ท่ีมุงเนน 

“การเติบโตอยางมีคุณภาพ” สรางความสมดุลของเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา (Value-based 
Economy) การเติบโตที่เนนการมีสวนรวม (Inclusive Growth) และสังคมที่มีการหมุนเวียนการใช
ทรัพยากร (Circular Society) อยางชาญฉลาดเพ่ือใหทรัพยากรเพ่ิมพูน  

    

 
 

รูปท่ี 3 : หลักคดิของโมเดลเศรษฐกจิ BCG 
 

2.2 กลไกการทํางานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
 หลักการของโมเดลเศรษฐกิจ BCG คือการทําหนาที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า 
ใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สรางมูลคาเพ่ิม (Value Creation) 
จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม  ดวยกลไกจตุภาคีซ่ึงประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ทั้งน้ีกิจกรรมหลักภายใต
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย 5 เร่ืองที่สําคัญ ไดแก (1) อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา เพ่ิมพูนทรัพยากร 
ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (2) บริหารจัดการ การใชประโยชนและบริโภค อยางยั่งยืน 
(3) ลดและใชประโยชนของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการ (4) เพ่ิม Value creation ตลอด
หวงโซมูลคาตั้งแตภาคเกษตรที่เปนตนนํ้า จนถึงภาคการผลิตและบริการ และ (5) สรางภูมิคุมกัน พ่ึงพา
ตนเอง และเพ่ิมสมรรถนะในการฟนตัวอยางรวดเร็ว   

โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการยกระดับรูปแบบการเกษตร “แบบเดิม” ที่ทํามากไดนอย ใชทรัพยากร
จํานวนมากแตผลผลิตตํ่า ดิน น้ํา เสื่อมโทรมหรือดอยคุณภาพลง มีการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
สรางมลพิษ และปญหาสุขภาพ ไปสูการเกษตรที่มี “ผลิตภาพ” หรือ ทํานอยไดมากดวยการใชองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสูการผลิตสินคาพรีเมี่ยม ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ลด/
นําของเหลือทิ้งกลับมาใชประโยชนทั้งในสวนการปรับปรุงคุณภาพดิน หรือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเศษวัสดุ เชน 
การผลิตแผนกันความรอนและแผนดูดซับเสียงจากฟางขาว ทําใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและเพ่ิมพูน
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ทรัพยากร รวมถึงแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม   นอกจากนี้ยังมุงใชนวัตกรรมเพื่อ “สรางมูลคาเพ่ิม” 
ตัวอยางเชน การสรางตลาดสินคาใหม โดยการแปรรูปผลผลิตเกษตรไปเปนอาหารเพ่ือสุขภาพซึ่งตองเชื่อมโยง
ความรูทางการแพทย และการผลิตอาหาร ใชเทคโนโลยีสําหรับการสกัดสารออกฤทธ์ิที่มีคุณภาพหรือดวย
กระบวนการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การทดสอบ รับรองคุณภาพ และขึ้นทะเบียนสารออกฤทธ์ิ อาหาร และ
การรักษา ปรับปรุงกฏหมาย กฎระเบียบใหทันสมัย การขนสงสินคาเกษตรตองมีการเชื่อมโยงความรูดาน
ปญญาประดิษฐ กับระบบการขนสงอาหารที่ควบคุมอุณหภูมิ  (Cold Chain) และเทคโนโลยีสําหรับการรักษา
คุณภาพสินคาเกษตร การผลิตอาหารสุขภาพที่มีคุณภาพตองใชวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพตั้งแตตนทาง 
การเกษตรตองมีการปรับปรุงพันธุ หรือคัดเลือกพันธุที่ใหสารออกฤทธ์ิปริมาณมากและสม่ําเสมอ ใชเทคโนโลยี
การเพาะปลูกและการจัดการฟารมท่ีมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีในการควบคุมปจจัยการผลิตท่ีมีความ
แมนยําเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลดการใชทรัพยากร เพ่ือใหผลผลิตไดมาตรฐาน และเปนสินคาพรีเมียมตรง
ตามความตองการของตลาดใหม 

 

 
 

รูปที่ 4 : ตัวอยางกลไกการทํางานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
 

     ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จําเปนตองนํากลไก 7 ปรับมาหนุน
เสรมิใหการทํางานขางตนดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้   

1. ปรับจากรัฐเปนผูลงทุนหลัก  ไปสูเอกชนลงทุน ภาครัฐเปนผูสงเสริมโดยสรางระบบนิเวศ 
ที่เกื้อหนุนใหเอกชนลงทุนในการพัฒนาที่สูงกวารัฐ  

2. ปรับการใชจายภาครัฐเพื่อแกปญหา  ไปสูการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาและแกปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จ 

3. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากรายปไปสูระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
เพื่อการลงทุนแบบผูกพันตอเนื่อง 

4. ปรับการสนับสนุนทุนวิจัยรายโครงการ  ไปสูการสนับสนุนทุนวิจัยครบวงจร (วิจัย พัฒนา  
สูการผลิตและจําหนาย: (Reseserch, Development, Innovation, Manufacrturing)  
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5. ปรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยึดโยงอุตสาหกรรมเดิม ไปสูการสรางอุตสาหกรรมยุทธศาสตรใหม 
6. ปรับการเติบโตของประเทศโดยการพ่ึงพาปจจัยจากภายนอกประเทศ ไปสูการเติบโตดวยการ

สรางความแข็งแกรงจากภายใน และเช่ือมโยงเศรษฐกิจโลก 
7. ปรับจากการทํางานแบบตางคนตางทํา ไปสูการเดินหนาไปดวยกัน ผนึกกําลังจตุภาคี 

 

3. ความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติ   
   

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 มีสวนสําคัญใน
การสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติตาง ๆ ดวยการนําวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปเสริมจุดแข็งของการมีฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสูง 
เรงกระบวนการทํางานของภาคสวนตางๆเพ่ือมุงสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) 
ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการสูผลิตภัณฑมูลคาสูง (Value-based Economy)  ลดการใช
ทรัพยากร หมุนเวียนการใชทรัพยากร (Cirucular) สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(Green Growth) และการเติบโตอยางท่ัวถึง (Incusive Growth) 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ใหความสําคัญกับการลงทุน
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยประเทศโดยมีเปาหมายในการยกระดับศักยภาพของประเทศดวยการตอยอด 
จากจุดแข็งท่ีมีอยู เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (National Science and Technology Infrastructure: 
NSTI) และโครงสรางพื้นฐานดานคณุภาพ (National Quality Infrastructure: NQI)  เพ่ือการสรางคุณคาใหม
ในอนาคตดวยการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด รวมถึงสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ือนําไปสูสังคมคารบอนต่ํา ซึ่งบรรจุไวในยุทธศาสตรที่ 2 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในประเด็นท่ี 2 ยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
การสรางมูลคาเพ่ิมและสรางอุตสาหกรรมใหมดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการขจัดอุปสรรคในการ
ลงทุนและการเขาสูตลาด และประเด็นท่ี 4 ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือการเพิ่ม
สมรรถนะความสามารถของประเทศทั้งปจจุบันและอนาคตดวยการทํางานแบบมุงเปาและการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในเปาหมายสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดเพิ่มข้ึน  
มีศักยภาพเปนผูสงออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาธุรกิจ  อุตสาหกรรมใหม 
รวมถึงผูประกอบการใหมดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีข้ันสูง (Deep tech) เพื่อเปนกลไกกระจาย
เทคโนโลยีสูวงกวาง 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย    
ในประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในเปาหมายการ
พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ และการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัล
แพลตฟอรม ที่เนนการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู องคความรู และการพัฒนาตนเองผาน
เทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน 
และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ สรางระบบเชื่อมโยงเครือขาย
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วิจัยกับศูนยความเปนเลิศท่ีมีอยูในปจจุบันในรูปแบบความรวมมือ เพ่ือตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือและเชื่อมตอกับสถาบันวิจัย อ่ืน ๆ ทั่วโลก ประเด็นที่  5  
การเสรมิสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ในเปาหมายการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี และการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม
มาใชในการสรางความเปนเลิศทางดานบริการทางการแพทยและสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย และ
ประเด็นท่ี 6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในเปาหมาย
การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชน 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน  

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นที่ 1 
สรางความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพดวยการใชประโยชนและการอนุรักษอยางสมดุล  
ในเปาหมายเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการทั้งรวมวางแผน ไดรับการ
แบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมจากการเปนเจาของทรัพยากร และสรางการเติบโตและความมั่นคงของ
เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืนโดยการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และประเด็นท่ี 3  
การพัฒนาเชิงพื้นที่เพ่ือการเติบโตอยางท่ัวถึงดวยการสรางความสามารถดานกําลังคนเชี่ยวชาญ โครงสราง
พ้ืนฐาน และการเขาถึงความรู และเทคโนโลยีสมัยใหม 

ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรชาติดานการสร างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่ เปน มิตร 
ตอส่ิงแวดลอม ในประเด็นท่ี 1  สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุงเนนการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจใหเติบโตและมีความเปนธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ที่ดีดวยเศรษฐกิจชีวภาพ ในเปาหมายเพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่น
กําเนิด สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ ย่ังยืน โดยสงเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวอยางย่ังยืน  
ซึ่งรวมถึงการสงเสริมใหเกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต สรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาความมั่นคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในเปาหมายพัฒนาความมั่นคงทาง
พลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน 3 ดาน ไดแก 

1) การสรางความสามารถในการแขงขันในประเด็นการเกษตรสรางมูลคา ในแผนยอยเกษตร 
อัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ในแผนยอย
อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
ในแผนยอยทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพิ่มพื้นที่และเมือง
เศรษฐกิจ  

2) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปน
ธรรมในทุกมิติ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

3) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในประเด็นสรางการเติบโตอยาง
ยั่งยืนบนสังคมที่ เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ พัฒนาความมั่นคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม 
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สอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ ใน 4 ดาน ไดแก 
1) การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ ในประเด็นการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันใน

ระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอยางครอบคลุมทุกภาคสวนอยางย่ังยืน มุงเนนการใชระบบมาตรฐานและ
นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตาง ๆ 

2) การปฏิ รู ปด านท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม  ในประเด็นการส ง เส ริม ให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษาฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืนเปนรากฐานในการพัฒนา
ประเทศ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม และระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3)  การปฏิรูปดานสาธารณสุข ในประเด็นสงเสรมิการบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอยาง
มีประสิทธิภาพ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสรางนําซอม 

4) การปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ในประเด็นสงเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหมของประเทศ 

สอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12  ซึ่งบรรจุไวในยุทธศาสตรท่ี 3  
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน ในประเด็นการเสริมสรางและพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน ในประเด็นการรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการ
อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม และเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนท่ี
วิกฤต ผลักดันกฏหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอยางย่ังยืน  
และสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจของตางประเทศ  
 
ทุกประเทศลวนมีเปาหมายที่เหมือนกันคือตองการเรงรัดพัฒนาประเทศเพ่ือความเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  การยกระดับคุณภาพชีวิต และมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ดวยการใชจุดแข็งของตนเองเปนฐานในการ
พัฒนา รวมกับการใชความรู ความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเรงรัดการพัฒนาประเทศใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว องคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งประสบผลสําเร็จในหลาย
ประเทศ คือ  

1. การกําหนดเปาหมายที่มีความทาทาย เชน ประเทศจีนกําหนดเปาหมายเพ่ิมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชีวภาพเทาตัวในระยะเวลา 3 ป หรือประเทศเยอรมนีกําหนดใหไฟฟาที่ใชรอยละ 40-45 ในป พ.ศ. 
2568 มาจากพลังงานหมุนเวียน และเพ่ิมผลิตภาพการใชทรัพยากรเปน 2 เทา ในป พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบ
กับป พ.ศ. 2537 (International Advisory Council on Global Bioeconomy, 2020)  

2. การขับเคลื่อนดวยการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่อง เชน ประเทศเยอรมนี จัดสรร
งบประมาณ 3.6 พันลานยูโรเพื่อการดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระหวางป พ.ศ. 2563-
2567 งบประมาณ 1.1 พันลานยูโรเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจชีวภาพ 
และงบประมาณ 120 พันลานยูโรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว  และประเทศมาเลเซียจัดตั้งกองทุน 
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“Biotechnology Commercialization Fund” สนับสนุนเงนิกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือนํามาใชลงทุนซื้อเครื่องจักร 
การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากล 

3. การเรงรัดพัฒนาความสามารถกําลังคน และเทคโนโลยีและนวัตกรรม จีนใชเครือขาย
ตางประเทศในการดูดซับเทคโนโลยีจากตางประเทศ เชน ตั้งสถาบันวิจัยรวมกับตางประเทศ (Joint Research 
Institutes) เชน US-China Clean Energy Research Center (CERC) หรือ จัดตั้ง Bioeconomy International 
ภายใตความรวมมือ EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation  รวมถึงใหความสําคัญกับการ  
บูรณาการระหวางสหสาขาเทคโนโลยี เชน เศรษฐกิจหมุนเวียนใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีใน 3 
กลุม ไดแก (1) กลุมเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม เชน เทคโนโลยีไอโอที Big Data, Blockchain, RFID ซึ่ง
เทคโนโลยีเหลานี้มีบทบาทในการชวยติดตามการใชทรัพยากรและการเกิดของเสีย (2) กลุมเทคโนโลยีกายภาพ              
(Physical) เชน 3D Printing, Robotics, Energy Storage, Modular Design Technology ชวยลดตนทุน 
ทรัพยากรและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ (3) กลุมเทคโนโลยีชีวภาพชวยเรงรัดการพัฒนาผลิตภัณฑกลุม 
ผลิตภัณฑฐานชีวภาพเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล  สําหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปใหความสําคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานดานชีววิทยาและระบบนิเวศ เชน  Genetic Engineering, DNA Sequencing, 
and Automated High-throughput Manipulations of Biomolecules  

4. การพัฒนาตลาดภายในประเทศใหมีขนาดใหญเพียงพอ เปนปจจัยเรงใหเกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑนวัตกรรมออกสูตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑในกลุมวัสดุและเคมีชีวภาพ หรือวัตถุดิบที่เปน 
Secondary Raw Materials ซึ่งมีตนทุนสูงกวาผลิตภัณฑคูแขง (ผลิตภัณฑจากฟอสซิล)  ตองมีมาตรการ
สงเสริมการเขาสูตลาดโดยเฉพาะในชวงแรก เชน การจัดซื้อของภาครัฐ (Government Procurement)  
ถูกนํามาใชในหลายประเทศ เชน สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป หรือใชมาตรการทางการเงนิและการคลังมาชวย
ลดความเสียเปรียบดานตนทุนในรูปของการจัดเก็บภาษี การปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon & Green Tax) 
การกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึงผลกระทบหรือความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนามาตรฐานเพื่อสราง
ความเชื่อ ม่ันใหกับผูบริโภค เชน การพัฒนามาตรฐานสําหรับวัสดุรีไซเคิล (Recycled Content or 
Secondary Materials) ในบรรจุภัณฑ    

5. การสรางความตระหนักของผูบริโภค เปนสวนสําคัญในการสรางตลาด สิ่งที่สําคัญคือการสราง
ความตระหนัก จิตสํานึก ทัศนคติ และความเชื่อใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใหเห็นถึงความสําคัญของการบรรลุเปาหมาย และรวมกันสรางความเปลี่ยนแปลง 
ใหเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ฟนแลนดกําหนดใหเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียนบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุก
ระดับการศึกษา มีการสรางชุดความรู Circular Economy in Lifelong Learning และผลักดันใหเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเปนกระแสหลักในสังคม เชน การสอดแทรกหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดงาน/มหกรรมตาง ๆ 
เยอรมนีพัฒนาฉลาก Blue Angle สําหรับผลติภัณฑชีวภาพเพื่อเพ่ิมการรับรูของผูบริโภค  

6. การขับเคลื่อนดวยกฎหมาย ท้ังการปลดล็อค แกไขกฎหมายเดิมที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 
และการออกกฎหมายใหมเพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม อาทิ สหรัฐอเมริกาเนนการปรับปรุง
กฎระเบียบใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ ลดขั้นตอนของการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑเพ่ือใหผลิตภัณฑเขาสูตลาดได
รวดเร็วขึ้น บราซิลปรับปรุงกฎหมายการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน และกฎหมายดูแลความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพื่อใชประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ญี่ปุน และสหภาพยุโรปใชการออกกฎหมาย EPR 
(Extended Producer Responsibility)  และใชกลไกมัดจําคืนเงิน (Deposit-Refund System) มาใชเรียกคืน
บรรจุภัณฑ และสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคแยกขยะและสงคืนขยะบรรจุภัณฑเขาสูระบบการจัดการ   
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7. การมีหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  

และผูกําหนดนโยบาย เพ่ือใหเกิดการระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพ่ือเรงรัดผลักดันใหการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน เยอรมนีมีการจัดตั้ง  “Inter-Ministerial Working Group  

on the Bioeconomy” เพ่ือทําหนาท่ีขับเคลื่อนและเชื่อมประสานระหวางกระทรวงตาง ๆ รวมถึงการจัดตั้ง 

Bioeconomy Council ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงนักวิทยาศาสตรชั้นนําของ

ประเทศเพื่อใหคําปรึกษารัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ขณะที่มาเลเซียมอบใหกระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และจัดตั้ง

สภาที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทําหนาที่พัฒนายุทธศาสตรและกลยุทธ 

เพื่อการเรงรดัพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศมาเลเซีย  

 

5. สถานการณปจจุบันของประเทศไทย 
 

5.1 สถานการณฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
5.1.1 ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสําคัญสูงอันดับ 8 ของโลก  

ซึ่งมีความหลากหลายสูงทั้งระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม โดยมีพืชท่ีมีทอลําเลียงและพืชท่ีไมมีทอ
ลําเลียงไมนอยกวา 14,000 ชนิด มีชนิดพันธุพืชทีสู่ญพันธุในธรรมชาติ 2 ชนิด ไดแก ฟามุยนอยและ โสกระยา 
มีชนิดพันธุที่ถูกคุกคามประมาณ 964 ชนิด  สัตวมีกระดูกสันหลังมีจํานวนอยางนอย 4,700 ชนดิ  พบวามีสัตว
ที่สูญพันธุแลว 8 ชนิด ถูกคุกคาม 569 ชนิด นอกจากนี้ มีสัตวไมมีกระดูกสันหลังอยางนอย 80,000 ชนิด  
และจุลินทรียอยางนอย 200,000 ชนิด (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2562)  

 
5.1.2 ทรัพยากรปาไม  
การมุงเนนสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ แตขาดกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ที่เหมาะสม  กอนแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. 2504) ประเทศไทยมีพื้นปาท้ังปาดิบชื้น 
ปาเบญจพรรณ ปาชายเลน ฯลฯ รวมกันประมาณ 170 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 53.22 ของพ้ืนที่ (มูลนิธิสืบ
นาคะเสถียร, 2563) ผลของการพัฒนาประเทศทําใหพ้ืนท่ีปาลดลง 67 ลานไร เหลือ 102 ลานไรในป พ.ศ. 2561 
หรึอคิดเปนรอยละ 32 ของพื้นที่ (กรมปาไม, 2562) ซึ่งต่ํากวาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กําหนดเปาหมายใหมีพ้ืนท่ีปาในประเทศ ทั้งปาเพ่ือการอนุรักษและปา
เพ่ือเศรษฐกิจไมนอยกวารอยละ 40  ของพื้นที่  หรือตองเพ่ิมพ้ืนที่ปาอีกจํานวน 26 ลานไร  การลดลงของพ้ืนที่
ปาจํานวนมากในระยะเวลาที่ผานมา สงผลกระทบตอความสมบูรณของระบบนิเวศปาไมและสถานภาพของพืช
และสัตวหลายชนิด โดยบางชนิดไดสูญพันธุไปแลวและบางชนิดเส่ียงตอการสูญพันธุ หายาก และถูกคุกคาม 
รวมถึงเปนสาเหตุสําคัญในการเกิดภัยธรรมชาติของประเทศ เชน ภัยแลง และอุทกภัยซึ่งมีความถ่ีและความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น  

ปาไมโดยเฉพาะพ้ืนที่ปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่มีพันธุพืช พันธุสัตว หลายชนิด อาศัยอยูรวมกัน 
ในสภาพแวดลอมที่เปนดินเลน น้ํากรอยและมีน้ําทะเลทวมถึงอยางสม่ําเสมอ  ปาชายเลนทําหนาที่สําคัญ 
ในการหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถายทอดพลังงานจากสวนตาง ๆ  ของตนไมไปเปนแรธาตุอาหารใหแก
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สัตวน้ํา เปนแหลงท่ีอยูอาศัยและหลบภัยของสัตวน้ําวัยออน โดยเฉพาะสัตวน้ําเศรษฐกิจ ชวยลดและปองกัน
การพังทลายของชายฝงและบรรเทาความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ ชวยดูดซับสารมลพิษตาง ๆ  เปนแหลง
สะสมตะกอนดินกอนที่จะไหลสูทะเล ทําใหเกิดเปนแผนดินงอกเพ่ิมข้ึน เปนแหลงอาหาร ยารักษาโรค ไมใชสอย
กอสรางและไมฟนสําหรับเผาถาน ชวยตรึงกาซคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศ เปนแหลงพักผอนหยอนใจ 
แหลงศึกษาธรรมชาติ และยังเปนแหลงสรางรายไดใหกับชาวประมงพ้ืนบาน ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลน
ประมาณ 3 ลานไร แตมีเพียง 1.5 ลานไร ท่ียังคงความอุดสมบูรณ สงผลใหปริมาณสัตวน้ําลดลง 3 เทา 
เนื่องจากสูญเสียแหลงอนุบาลสัตวน้ํา (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2557) 

 
5.1.3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ประเทศไทยมีชายฝงทะเลที่มีความยาวโดยรวมประมาณ 3,151 กิโลเมตร (สถาบันวิจัยทรัพยากร

ทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2562) โดยมีแนวชายฝงทะเลท่ีเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงจํานวน 618 
กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2561)   ในสวนของทรัพยากรทางทะเลถูกทําลายลงไปเชนกัน
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ทําใหระบบนิเวศ เชน แหลงปะการัง หญาทะเลอยูในสภาวะ
เปราะบาง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปจจัยเรงที่ทําใหทรัพยากรเสื่อมโทรมรนุแรงยิ่งข้ึน       

ผลจากการติดตามสถานภาพของหญาทะเลพบวาในป พ.ศ. 2558 พ้ืนที่หญาทะเลมีจํานวน 
159,830 ไร (255.7 ตารางกิโลเมตร) แบงเปนแหลงหญาทะเลฝงอันดามันรวม 99,633 ไร และแหลงหญา
ทะเลฝงอาวไทยรวม 60,196 ไร ในเชิงเปรียบเทียบฝงทะเลอันดามันมีความอุดมสมบูรณของแหลงหญาทะเล
มากกวาฝงทะเลอาวไทยและพบหญาทะเลมากถึง 12 ชนิดจากทั้งหมด 13 ชนิด แหลงหญาทะเลผืนใหญที่สุด
อยูที่บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดยรวมหญาทะเลยังคงมีความอุดมสมบูรณอยูถึงรอยละ 80 ของพ้ืนที่ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน, 2560)  

พ.ศ. 2561 แนวปะการังของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้น 149,025 ไร เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2558 ที่มี
พ้ืนท่ี 148,955 ไร แมในเชิงจํานวนเพิ่มข้ึน แตยังอยูในสภาพที่ดอยคุณภาพ ดังเห็นไดจาก มีแนวปะการังท่ี
เสียหายถึงเสียหายมาก มีจํานวน 125,697 ไร หรือคิดเปนรอยละ 84 ของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด พ้ืนท่ี 
ที่พบแนวปะการังเสียหายถึงเสียหายมาก คือบริเวณอาวไทยตอนกลางจํานวน 46,785 ไร  และบริเวณทะเล
อันดามันตอนบน 42,886 ไร  อยางไรก็ดี  จากสถานการณของการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหทรัพยากร
ทางทะเลทุกชนิดไดรับการฟนฟู ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีกลไกและมาตรการปองกันเพ่ือใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ที่กลับมาดําเนินการไดอีกคร้ังไมสงผลตอความอุดสมบูรณของทรัพยากร 

 
5.1.4 ทรัพยากรที่ดิน 
ประเทศไทยมีที่ดินจํานวน 320 ลานไร ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม ในรายงานของ

สภาปฏิรูปแหงชาติในวาระปฏิรูปที่ 25 ป พ.ศ. 2558 สรุปประเด็นปญหาดานทรัพยากรดินที่สําคัญไดแก 
คุณภาพดินเสื่อมโทรม เปนดินท่ีมีคุณภาพไมเหมาะกับการเกษตร เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทรายจัด ดินตื้น 
ดินพรุ รวมทั้งดินที่มีปญหาการชะลางพังทลาย ซึ่งสาเหตุที่ทําใหดินเสื่อมโทรมเกิดจากการใชที่ดินไมเหมาะสม
กับสมรรถนะของที่ดิน หรือการใชที่ดินผิดประเภท รวมทั้ง มีการใชประโยชนติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน
แตขาดการบํารุงรักษาสภาพดิน ขาดการอนุรักษดินและน้ํา การใชสารเคมีทั้งยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช และ
ปุยเคมีในการทางการเกษตร ซึ่งมีสวนทําใหจุลินทรียและแบคทีเรียที่มีประโยชนตอพืชและดินตองสูญหายไป 
นอกจากนี้ ยังเกิดจากความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน 
การเกิดภัยแลง อุทกภัย และดินถลม จากการประเมินพ้ืนที่เสื่อมโทรมของดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน พบวา ที่ดิน
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รอยละ 17 ของพื้นที่ในประเทศไทยเปนพื้นที่ดินเสื่อมโทรม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2562)  

  
5.1.5 ทรัพยากรน้ํา  
เกษตรกรใชน้ําฝนในการเพาะปลูก ทําใหพืชไมสามารถใหผลผลิตไดเต็มศักยภาพของพันธุดี ประเทศไทย 

มีพ้ืนที่ชลประทาน 33.5 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 22 ของพื้นท่ีเพาะปลูก มีเกษตรกรเพียงรอยละ 42  
ที่สามารถเขาถึงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและสวนใหญอยูใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล และอีกรอยละ 26 กระจุกตัว
อยูในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง ไมเพียงพื้นที่ชลประทานมีจํานวนจํากัด แตพื้นที่ชลประทานยังมีปริมาณ
น้ําท่ีใชไดไมตลอดทั้งป  ในเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยใชน้ําตอหัว 2,223 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป ถือวา 
สูงเปนอันดับ 5 ของโลก ในขณะที่คาเฉลี่ยการใชน้ําทั่วโลกเทากับ 1,240  ลูกบาศกเมตรตอคนตอป เปน
สาเหตทุี่ทําใหประเทศไทยประสบปญหาภัยแลงซ้ําซากเปนประจํา ดังนั้น การบริหารจัดการน้ําจึงเปนประเด็น
ทาทายที่ตองดาํเนินการทั้งการพัฒนาแหลงน้ํา และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา  

 

5.1.6 คาใชจายในการปกปองรักษาสิ่งแวดลอม   
จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ พบวากิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่มีการรวบรวมไว  

เปนคาใชจายในการปกปองรักษาสิ่งแวดลอม (Environmental Protection Expenditure Account; EPEA)  

ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมและคาใชจายที่เก่ียวของกับการปกปอง รักษาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ขอมูลจากสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญกับการ

ปกปองรักษาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 11,368 ลานบาทในป พ.ศ. 2550 เพิ่มเปน 35,156 ลานบาท

หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เทาตัวในระยะเวลา 10 ป ภาคเอกชนและภาคครัวเรือนเขามามีสวนรวมในการ

ปกปองสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น ดังเห็นไดจากสัดสวนงบประมาณจากภาครัฐตอคาใชจายรวมลดลงอยางตอเนื่อง

จากรอยละ 79 ในป พ.ศ. 2550 เปนรอยละ 64 ในป พ.ศ. 2559   

ตารางที่ 1: คาใชจายในการปกปองสิ่งแวดลอมของประเทศไทยป พ.ศ. 2550-2559 

ป พ.ศ. คาใชจายรวม 
(ลานบาท) 

งบประมาณจากรัฐ 
(ลานบาท) 

สัดสวนงบประมาณ 
จากภาครัฐตอคาใชจายรวม 

(รอยละ) 
2550 11,368 8,984 79 
2551 11,984 8,978 75 
2552 18,449 13,828 75 
2553 23,893 17,694 74 
2554 25,542 18,404 72 
2555 28,273 19,823 70 
2556 28,143 19,130 68 
2557 28,924 19,209 66 
2558 31,605 20,645 65 
2559 35,156 22,499 64 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559 



26 

 

5.2 สถานการณของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และภูมิภาค 
การเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหจํานวนคนยากจนทางรายไดลดลงจาก 6.7 ลานคน ในป พ.ศ. 2561 

เหลือ 4.3 ลานคนในป พ.ศ. 2562  แตจํานวนคนยากจนในมิติอื่น เชน ความเปนอยู สุขภาพ ความมั่นคง
ทางการเงิน และการศึกษายังคงมีจํานวนมากกวา 11 ลานคน  แมวาความเหลื่อมล้ําทางรายไดและชองวาง
ระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุดและต่ําสุดมีแนวโนมลดลง แตยังมีความแตกตางสูงถึง 16 เทาตัว 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและภาคกลางทําใหเกิดปญหาชองวางระหวางการ
กระจายรายไดระหวางภูมิภาค  โดยในป พ.ศ. 2561 กรุงเทพฯ และปรมิณฑลมีสวนแบงในผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) รอยละ 46.9  ภาคตะวันออก รอยละ 18.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 9.5  ภาคใต 
รอยละ 8.6  ภาคเหนือ รอยละ 7.7 และภาคตะวันตก รอยละ 5.3  

อยางไรก็ดี แตละภูมิภาคมีศักยภาพในการสรางการเติบโตและการแกปญหาของพ้ืนที่ได เนื่องจาก 
มีความใกลชิดและเขาใจความตองการที่แทจริงโดยแตละภูมิภาคมีศักยภาพสรุปไดดังนี้  

ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC): การดําเนินการตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG จะชวยใหประชากรในพ้ืนที่ภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จากการลดใชสารเคมีทาง
การเกษตรและลดปญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน การเผาปาเพื่อทําไร การเผา
ทําลายวัสดุเหลือใชจากการปลูก การเผากําจัดวัชพืชในพ้ืนที่ โดยจะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก
ระบบเกษตรปลอดภัย ไมนอยกวารอยละ 10-37 ตอป หรือคิดเปนรายได 72,000 – 260,000 บาทตอ
ครัวเรือน/ป และสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลคาสูง ทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมทั้งจะสราง
มูลคาจากการจัดการขยะ สรางรายไดจากเศรษฐกิจหมุนเวียนคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 1 พันลานบาท ภายใน 
5 ป นอกจากน้ี การดําเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภาคเหนือจะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตลอด
หวงโซคุณคาของพืชสําคัญในพื้นที่ เชน กาแฟ กลวย และมะมวง ตั้งแตการพัฒนาเกษตรกรในการเพาะปลูก
แบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปขั้นตนเพื่อเปนอาหาร อาหารสัตว จนกระทั่งการแปรรูปขั้นสูงเพ่ือเปนอาหาร
เสริม เปนสวนผสมของอาหาร รวมถึงการนําเรื่องราวและประวัติความเปนมาของลานนา (Creative Lanna) 
มาตอยอดและสรางเรื่องราว พัฒนาเปนพื้นที่สรางสรรค และตอยอดผานสินคาและบริการตาง ๆ เพ่ือเพิ่ม
รายไดและลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในพ้ืนที่ 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northerneastern Economic Corridor: NEEC): 
การดําเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระบบแกไขปญหาและปองกันโรคพยาธิใบไมตับ จะ
ชวยขจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในประชากรกลุมเสี่ยงที่มีมากถึง 8-10 ลานคน ภายในระยะเวลา 10 ป  
สามารถประหยัดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ นอกจากนี้เศรษฐกิจ BCG จะชวยสรางความมั่นคงดานน้ํา
ใหกับภูมิภาค ผานระบบบริหารจัดการแหลงนํ้าขนาดเล็ก ทําใหการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนหรือผลิตภาพการใชน้ําสูงขึ้น ในดานสัตวเศรษฐกิจใหม ภายใตเศรษฐกิจ BCG จะทําการ
สงเสริมการพัฒนาตลอดหวงโซคุณคาของ สัตวเศรษฐกิจใหม เชน โคอีสานวากิว และแมลง การพัฒนาโค
อีสานวากิวเปนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงแบบเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาอาหารสัตว เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
เพาะเลี้ยงและแปรรูปเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง ในดานแมลง จะสงเสริมตั้งแตการเพาะเลี้ยงแบบเกษตรอัจฉริยะ 
การแปรรูปเปนอาหารเพื่อเปนแหลงโปรตีนใหมของมนุษย การแปรรูปเปนอาหารสัตว การใชแมลงในการ
กําจัดขยะอินทรีย การสกัดสารประกอบอินทรีย มูลคาสูงจากแมลงเพ่ือเปนสารตั้งตนในเวชสําอางและทาง
การแพทย  ซึ่งสัตวเศรษฐกิจใหมนี้จะชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ําของประชากรในภูมิภาค เชน เกษตรกรผู
เลี้ยงจ้ิงหรีด และหนอนแมลงวันลายเปนรายไดเสริม จะมีรายไดเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 7 แสนบาทตอ
ครัวเรือน/ป การมีแหลงอาหารโปรตีนใหมเพิ่มขึ้นเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพ้ืนที่ และการ
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เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และความเชื่อพ้ืนเมืองริมฝงโขงกับประเทศเพ่ือนบานมาตอ
ยอดและพัฒนาดานการทองเท่ียว และบริการท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ือสรางรายไดใหกับคนในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC)  เปนพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายของผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะผลไมที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายชนิด รวมถึงการเปน
พ้ืนที่อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศและมีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   ในการดําเนินการตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดหวงโซคุณคาของผลไมที่สําคัญ เชน ทุเรียน ตั้งแตการ
สงเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเพื่อเปนอาหาร อาหารสัตว การสกัดสาร
มูลคาสูงในทุเรียนเพ่ือใชเปนเวชสําอาง เปนตน นอกจากนี้จากการที่ภาคตะวันออก เปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มี
การเคลื่อนยายหมุนเวียนของประชากรในพ้ืนท่ีทั้งในและตางประเทศจํานวนมาก จึงมุงสงเสริมและพัฒนา
ตลอดหวงโซคุณคาของการทองเท่ียวในพื้นที่ ท้ังดานการทองเท่ียวทางธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
หรือแมแตการสรางแหลงและกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมในลักษณะ Man-Made ขึ้นมา เพื่อสราง
รายไดใหกับท้ังเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ มีเปาหมายใหประชากรในภาคตะวันออก มีรายไดเพ่ิมขึ้นไม
นอยกวารอยละ 10 ตอป 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (Southern Economic Corridor :SEC): ภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
จะทําการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยเทคโนโลยีสมัยใหม (Precision Aquaculture) เนื่องจากความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมอาหารมีความตองการอาหารทะเลเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก และเร่ืองความวิตกกังวัล
ในประเด็นของ Bioplastic ในสัตวน้ํา การใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจะชวยเพิ่ม
มูลคาและขยายโอกาสสงออกใหกับอาหารทะเล ชวยทําใหอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น เชน การพัฒนาเศรษฐกิจตลอดหวงโซคุณคาของปูทะเล ปูนิ่ม ตั้งแตการเพาะเลี้ยงแบบ
เกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเพ่ือเปนอาหาร อาหารเสริม หรือสวนผสมของอาหาร (Ingredient) ตลอดจนการ
สกัดสารประกอบอินทรียจากกระดองปูเพ่ือใชประโยชนในอุตสาหกรรม นอกจากน้ี โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะ
สนับสนุนการผลิตและบริการภายใตหลักการฮาลาล เชน ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑอาหารสัตว ผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพ และการบริการการทองเที่ยว  ซึ่งจะชวยสรางโอกาสในตลาดมุสลิมซึ่งปจจุบันประเทศไทยสงออก
อาหารฮาลาล 1.75 แสนลานบาท อัตราเติบโตรอยละ 12.5  การดําเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะ
มุงเนนเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และใชแนวทางเศรษฐกิจแบงปน ตลอดจนการยกระดับแหลง
ทองเที่ยวใน 3 จังหวัดภาคใตใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีมูลคาสูง ผานการนําเสนอเร่ืองราวของความเปนปกษ
ใตยุคใหม และความหลากหลายทางดานพหุวัฒนธรรมและศาสนาท่ีหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวในพ้ืนที่ มี
เปาหมายใหประชากรในภาคใตมีรายไดเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 30 ตอป หรือเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 1 แสนบาท
ตอครัวเรอืนตอป 

อยางไรก็ดี ปญหารวมที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและภูมิภาคยังตํ่ากวาศักยภาพ เกิดจากการ
ทํางานท่ีตางคนตางทํา  ผูท่ีอยูในเศรษฐกิจฐานรากอันประกอบดวยชุมชน เกษตรกรและผูประกอบการขนาด
เล็กขาดโอกาสและความสามารถในการนําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาตอยอดเพ่ือการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางเต็มศกัยภาพ และขาดกลไกการกระจายผลประโยชนอยาง
เปนธรรมใหกับผูที่เก่ียวของตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain)    
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5.3 สถานการณของการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569   ประกอบดวย 4 
สาขายุทธศาสตร คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค ป พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรวมกัน 3.4 ลานลาน
บาท คิดเปนรอยละ 21 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีการจางแรงงานรวมกัน 16.50 ลาน
คน หรือประมาณคร่ึงหนึ่งของการจางงานรวมของประเทศ และสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเปนสาขา
สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน  

5.3.1 เกษตรและอาหาร  
ภาคเกษตรเกี่ยวของกับคนมากกวา 12 ลานคน แตมากกวารอยละ 90 ของพื้นที่เพาะปลูกของ

ประเทศไทยปลูกพืชเพียง 6 ชนิด คือ ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด และปาลมน้ํามัน ซึ่งเปน
สินคาโภคภัณฑ (Commodity) ราคาสินคาเกษตรมีความผันผวนตามสภาพภูมิอากาศและอุปทาน 
ในตลาดโลก สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํา การเพ่ิมรายไดของเกษตรกรดวยการเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตนั้นตองแลกดวยการใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ไมสอดคลองกับโครงสรางของแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุเฉลี่ยสูงข้ึน ดังนั้นการยกระดับผลผลิต
ทางการเกษตรใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสรางมาตรฐานเพื่อจัดแบงประเภทของสินคาตามคุณภาพ 
จะชวยสรางความแตกตาง คุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อวัวทั่วไปมีราคาจําหนาย 
250 บาท/กิโลกรัม แตเน้ือวัวโพนยางคําราคา 750 บาท/กิโลกรัม จึงเปนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบจากการ  
“ผลิตมากแตสรางรายไดนอย” (More for Less) ไปสูการผลิตสินคาพรีเม่ียมที่ “ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” 
(Less for More) ใชเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในการควบคุมการเพาะเลี้ยง เพาะปลูกชวยลด
ตนทุน และเพ่ิมประสิทธิผลการเกษตรใหสูงขึ้น ทั้งยังเปนการรักษาเสถียรภาพของสินคาเกษตรบนพ้ืนฐานของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหประเทศสามารถเพิ่มความหลากหลายของสินคาเกษตรเศรษฐกิจอื่น ๆ 
อาทิ สมุนไพร ผลไม เมล็ดพันธุ ไมดอก ไมเศรษฐกิจ ไผ แมลง และแพะ เปนตน รวมไปถึงการการเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตรดวยการดึงสารสําคัญหรือคุณสมบัติพิเศษที่มีอยูในสินคาเกษตรและพืชสมุนไพร เพื่อ
เปลี่ยนจากการ “ขายเปนตัน” เปนการ “ขายเปนกิโลกรัม” หรือกรัม เปนอีกแนวทางที่สําคัญ ตัวอยางเชน 
สารสกัดจากขาวราคา 2,400 บาท/กิโลกรัม และสารสกัดแคปไซซินจากพริกราคา 30,000 บาท/กิโลกรมั  

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตร ในป พ.ศ. 2561  
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 6.25 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 4  ของ GDP  ประเทศไทยมีโรงงาน
แปรรูปอาหารและเคร่ืองดื่มมากถึง 53,642 แหง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562) สรางรายได 3 ลานลานบาท  
แบงเปนรายไดจากการจําหนายในประเทศ 2 ลานลานบาท  และสงออก 1 ลานลานบาท โดยประเทศไทย 
เปนผูสงออกอาหารอันดับท่ี 11 ของโลก สินคาหลักที่ประเทศไทยสงออกไดแก ขาว อาหารทะเลกระปองและ
แปรรูป ผลไมสดและแปรรูป ไกสดและแปรรูป และผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง และเปนอันดับที่ 2 ของเอเชีย 
รองจากจีน แมในชวงการระบาดของโรคโควิด 19 มูลคาผลิตภัณฑอาหารของไทยยังคงมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากมภีาพลักษณที่ดีของการเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย  

ดวยฐานการเกษตรท่ีเขมแข็งสงผลใหอุตสาหกรรมอาหารนําเขาวัตถุดิบเพียง 1 ใน 3 สวนของ
ปริมาณที่ใชในแตละป ผูประกอบการรายใหญท่ีมีความพรอมไดปรับธุรกิจไปสูการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ  
ซึ ่ง เป นกลุ มที ่ม ีอัตราการเติบโตสูง โดยป พ.ศ. 2560 มูลคาตลาดของผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 
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เพื่อสุขภาพอยูท่ี 2 แสนลานบาท ผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด คือ กลุมอาหารฟงกชั่น (Functional 
Food) อาทิ อาหารท่ีมีสวนชวยเพ่ิมภูมิคุมกันโรค บํารงุสมอง ลดความเสื่อมของระบบตาง ๆ ภายในรางกาย   

 
5.3.2 สุขภาพและการแพทย  
ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีคาใชจายดานสุขภาพประมาณ 4 แสนลานบาท โดยคาดการณวา

คาใชจายดานสุขภาพจะเพ่ิมเปน 1.4 ลานลานบาท เมื่อประเทศไทยกาวสูสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ  ในแตละป 
ประเทศไทยนําเขาผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรมรวมกันกวา 1 แสนลานบาท ซึ่ง 3 ใน 4 สวนเปนการ
นําเขายารักษาโรค ท้ังนี้ประเทศไทยมีความสามารถเพียงการผลิตยาสําเร็จรูปในกลุมยาสามัญ (Generic 
Drugs) โดยนําเขาวัตถุดิบสําคัญมาผลิตเปนยาสําเร็จรูปในรูปแบบตาง ๆ (ประมาณรอยละ 90 ของยาท่ีผลิต) 
กลุมยาที่มีมูลคาการผลิตสูงสุด ไดแก กลุมยาแกปวด/แกไข ปจจุบันประเทศไทยมีผูผลิตยาแผนปจจุบันที่ไดรับ
มาตรฐานการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) จํานวน 161 ราย (ขอมูล ณ มกราคม พ.ศ. 
2561) แตมีผูประกอบการเพียงรายเดียวท่ีผลิตชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilars) ได สงผลใหประเทศไทยตอง
นําเขายาชีววัตถุประมาณ 2 หม่ืนลานบาท  ผลของการพ่ึงพาการนําเขาผลิตภัณฑในกลุมชีวเภสัชภัณฑ 
(Biopharmaceutical) เชน วัคซีน โปรตีนเพ่ือการรักษาและแอนติบอดี เปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูงมาก   
เชน ยา Pembrolizumab ที่ใชรักษาโรคมะเรง็หลายชนิด มีคาใชจาย 1.5 แสนบาทตอคร้ัง ซึ่งผูปวยตองรับยา
ทุก 3 สัปดาห ติดตอกันเปนเวลา 2 ป จึงสงผลตอความสามารถในการเขาถึงผลิตภัณฑดังกลาว   

ดวยความพรอมของการบริการที่ดีมีมาตรฐาน บุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ ประเทศไทยจึงมี
ศักยภาพในการเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยและสุขภาพอันดับตน ๆ ของเอเชีย โดยเฉพาะการ
ใหบริการแกกลุมนักทองเท่ียวและนักทองเที่ยวเชิงการแพทย (Tourists & Medical Tourists) มีจํานวน
รวมกันประมาณรอยละ 70 ของตลาดผูปวยตางชาติ ผลการจัดอันดับของ Global Wellness Institute พบวา 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยติดอันดับ 13 ของโลก สรางรายไดมากกวา 9.4 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ ขณะที่ The International Healthcare Research Center (IHRC) ระบุวาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลก (สํานักงานสงเสรมิการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องคการมหาชน), 2561) ยิ่งไปกวานั้น การไดรับการจัดอันดับเปนประเทศที่ดีที่สุดดานดัชนีการฟนตัวจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 (Global Recovery Index) เปนสิ่งที่สะทอนความเขมแข็งของระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย ซึ่งถือเปนจุดแข็งสําคัญของประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีศักยภาพเปนศูนยกลางการ
วิจัยทางคลินิกซึ่งมีความสําคัญมาก สําหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑสุขภาพ  
โดยในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีรายไดจากการวิจัยทางคลินิกมากถึง 8.8 พันลานบาท ท้ังนี้หากมีการบริหาร
จัดการที่ดี รายไดดังกลาวมีโอกาสเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว   

การเติบโตของธุรกิจการใหบริการทางดานสุขภาพเปนปจจัยสงเสริมใหอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องมือแพทยขยายตัวอยางตอเนื่อง ป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยอยูในสถานะเกินดุลการคาเคร่ืองมือแพทย 
โดยมูลคาการสงออกอยูที่ 1 แสนลานบาท ซึ่งสูงกวามูลคาการนําเขาท่ีมีประมาณ 7 หมื่นลานบาท และเปน
ประเทศที่มีการคาเคร่ืองมือแพทยสูงที่สุดในอาเซยีน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8-10 สูงกวาคาเฉลี่ยโลกที่
มีอัตราการเติบโตอยูท่ีรอยละ 5.2 ประเทศไทยมีผูประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทยรวมทั้งสิ้น 1,586 ราย 
สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็กที่รวมลงทุนกับตางประเทศ สวนมากเปนการผลิตเพ่ือสงออกในกลุมวัสดุ
ทางการแพทยที่ใชแลวทิ้งถึงรอยละ 84 อาทิ แอลกอฮอล ผากอซ เข็มฉีดยา สบูลางมือ สเปรยลางมือ หนากาก
อนามัย แวนตาปองกัน เปนตน ขณะที่การนําเขาสวนใหญเปนกลุมครุภัณฑทางการแพทย เชน เคร่ือง           
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อัลตราซาวด เครื่องเอกซเรย เครื่องมือทางจักษุ ประเทศคูคาที่ไทยนําเขามากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
และจีน ตามลําดับ สะทอนใหเห็นถึงการขาดความพรอมดานนวัตกรรมของประเทศ  

 การเขาสูสังคมสูงอายุ ความเอาใจใสในความงามของผูบริโภคในทุกกลุม ผลิตภัณฑที่มีอัตราการ
เติบโตสูงคือผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑออรแกนิก (สํานักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ, 2561) สงผลใหตลาดเครื่องสําอางมีมูลคาประมาณ 3 แสนลานบาทในป พ.ศ. 2562  
(ฐานเศรษฐกิจ, 2563) มีผูประกอบการเคร่ืองสําอางมากกวา 1,800 ราย โดยรอยละ 90 เปนผูประกอบการ 
ที่เปน SMEs จึงเสียเปรียบผูประกอบการรายใหญหรือผูประกอบการตางชาติท่ีมีความพรอมดานเทคโนโลยี 
ที่สูงกวา ยิ่งไปกวานั้นประเทศไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะในกลุมพืชสมุนไพร 
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐาน  

 
5.3.3 พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจําเปนตองจัดหา

แหลงพลังงานใหเพียงพอตอความตองการของประเทศในระยะยาว ซึ่งกอนการจัดทําแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน พ.ศ. 2551 ประเทศไทยนําเขาพลังงานในสัดสวนรอยละ 60 ของความตองการใชพลังงาน
ภายในประเทศ ซึ่งสัดสวนการนําเขามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
พลังงานทดแทนในระดับสูง เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตร ขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิตจํานวน
มาก รวมถึงพลังงานจากแสงอาทิตยที่เอ้ือตอการผลิตเปนพลังงานทดแทนใหเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.5 ในป 
พ.ศ. 2562 เปนรอยละ 30 ของปริมาณการใชพลังงานภายในป พ.ศ. 2580 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกพ.ศ.2561-2580   

อยางไรก็ด ีการผลิตพลังงานทดแทนใหไดเพ่ิมขึ้นนั้นตองการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตพลังงานท่ี
มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับของเสียที่หลากหลายท้ังชนิดและคุณสมบัติ เชน ขยะจากอุตสาหกรรม 
ครัวเรือน รวมถึงของเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียเหลานี้เปนทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใชใหมในรูป
ของแหลงพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เชน การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ 
(Refuse Derived Fuel; RDF) กาซชีวภาพ ที่นําไปสูการสรางโรงไฟฟาชุมชน (Community-based Biomass 
Power Plant) ท่ีมีแหลงพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ี (Distributed Energy Resources; DERs) เชน พลังงานจาก
แสงอาทิตย ชีวมวล (รวมขยะ) ที่เพียงพอ โรงไฟฟาชุมชนสามารถสรางรายไดจากการขายไฟฟาผานการ
เชื่อมตอระบบดวย Smart Microgrid และใชเทคโนโลยี Blockchain เปนแพลตฟอรมในการบริหารจัดการ 
ทั้งนี้จําเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เนื่องจาก 
มีความสําคัญตอเสถียรภาพของระบบไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทดแทน  

ผลิตภัณฑชีวภาพ (Biobased Products) เปนผลิตภัณฑสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มีความตองการของตลาดสูง ผลิตภัณฑชีวภาพหลายประเภทสามารถทดแทนผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
ปโตรเลียมได มีการคาดการณวาตลาดผลิตภัณฑชีวภาพจะเพ่ิมจาก 4 แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2563 
เปน 4.87 แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2567 จึงเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยในการสรางมูลคาเพ่ิมอีก
หลายเทาตัว เชน ชานออยกิโลกรัมละ 1 บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบที่ใชในการผลิตเคร่ืองสําอางและ
อาหาร มูลคาจะเพ่ิมเปนกิโลกรัมละ 260 บาท และเพิ่มเปนกิโลกรัมละ 1,000 บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบ
ในการผลิ ตยา หรือใช เป นส ารตั้ งตน ในการผลิตพลาสติ กชี วภาพ (Bioplastic) หรือการนํ าก า ซ
คารบอนไดออกไซดที่ปลอยจากภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตกาซชีวภาพ ไปใชในการเพาะเลี้ยงสาหราย 
การนําช ีวมวลไปใช ประโยชนได อยางหลากหลาย หรือใช เป นว ัตถ ุด ิบในการผลิตไบโอเมทานอล 
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(Biomethanol) ที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งใชเปนโครงสรางเริ่มตน (Building Block) ในการผลิต
สารเคมี หรือชีวเคมีมูลคาสูงหลายชนิด ซึ่งวิธีการขางตนเปนการปรับเปลี่ยนจากระบบ “เศรษฐกิจเชิง
เสนตรง” (Linear Economy) คือ ใชทรัพยากร ผลิตสินคา ใชงานและกําจัด (Take-Make-Use-Dispose) 
มาเปนระบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ไดอยางสมบูรณ ผานกระบวนการผลิตสินคา 
ใชงาน และนํากลับมาใชใหมหรือใชเปนวัตถุดิบรอบที่สอง (Make-Use-Return/Recycle) อยางไรก็ดี 
อุตสาหกรรมดังกลาวเปนอุตสาหกรรรมที่ตองใชนวัตกรรมเขมขน และถือเปนอุตสาหกรรมใหมสําหรับประเทศ
ไทยที่จําเปนตองดําเนินการทั้งในสวนของการเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี ทั้งในสวนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบและเทคโนโลยีการขยายขนาดการผลิตซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดความชํานาญ   

 
5.3.4 การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของระบบนิเวศ ทําใหประเทศไทย

เปนแหลงทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงและเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวทั่วโลก ป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีรายได
จากการทองเที่ยว 3 ลานลานบาท โดยรายไดจากนักทองเที่ยวจํานวน 2 ลานลานบาท มาจากนักทองเที่ยว
ตางชาติประมาณ 40 ลานคน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2563)  แตรายไดดังกลาวกระจุกตัวอยูในบาง
พ้ืนที่เทานั้น (รอยละ 80 กระจุกตัวอยูเพียง 8 จังหวัด) ผลที่ตามมาคือ ภาวะจํานวนนักทองเที่ยวเกินขีด
ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของแหลงทองเที่ยว ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย กระทบตอวิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น เกิดการแยงชิงทรัพยากร
จากคนในพ้ืนที่ จึงจําเปนตองตองฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมในแหลงทองเที่ยวเดิมอยาง
เรงดวน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมโดยกระจายแหลงทองเที่ยวสูเมืองรอง ดวยการบริหารจัดการที่ดี 
การใหความสําคัญกับการทองเท่ียวท่ียั่งยืน (Sustainable Tourism) การชูอัตลักษณของแตละพื้นที่ เชื่อมโยง
กับจุดแข็งของประเทศ เชน การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาแหลงทองเที่ยวคารบอนต่ํา และ
การทองเที่ยวเชิงความรู ซึ่งการทองเที่ยวเหลานี้ไมเพียงทําใหเกิดกระจายรายไดสูชุมชนยังเปนการเชื่อมโยงสู
ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เปนการสรางตัวคูณทางรายไดอยางย่ังยืน การบริหารจัดการการทองเท่ียวที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งระบบดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเพ่ิมการใชจายของนักทองเท่ียวตอรายใหสูงขึ้นมาก 
นอกจากนี้ การพัฒนาระบบการชําระเงินทางออนไลน (Public Payment Gateway) สําหรับการทองเที่ยว
เพื่อใหไดขอมูลการใชจายของนักทองเท่ียวเพื่อนํามาใชในการวางแผนบริหารจัดการการทองเที่ยวยุคใหม 
สามารถบูรณาการ One Payment System อํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวในการใชบัตรหรือระบบ
จายเงินระบบเดียว เพื่อเขาชมพิพิธภัณฑ ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ และอ่ืน ๆ ไดทําใหทราบถึงขอมูลการ
ใชจายทั้งหมด พฤติกรรมและเสนทางการเดินทางภายในประเทศของนักทองเที่ยว (Big Data) โดยออม เปน
การใชประโยชนขอมูลที่ไดในการบริหารจัดการ การสรางกิจกรรมสงเสริมการขายและการใหบริการ โดยรัฐ
สามารถรวมลงทนุกับภาคธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบริการที่เกี่ยวของไดอยางครบวงจร 

 
5.3.5 สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน   
เศรษฐกิจหมุนเวียน เปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่เก่ียวของกับ 4 ยุทธศาสตรเปาหมายของโมเดล

เศรษฐกิจ BCG ไดแก เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การทองเท่ียว
และเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรับการยอมรับวาจะชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
โลกเพิ่มข้ึนประมาณ 4.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ โดยใชทรพัยากรท่ีนอยลง รวมถึงเปนการสรางสังคมแหงความ
ยั่งยืน  
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ประเทศไทยอยูระหวางการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ดวยตระหนักวาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคาและทําใหมนุษยอยูกับธรรมชาติไดอยางสมดุล เปนแนวทางสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ชวยใหประเทศบรรลุขอตกลงปารีส (Paris 
Agreement) ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และที่สําคัญเปนโอกาสสําหรับเศรษฐกิจใหม สรางรายได
และเพ่ิมการจางงาน ทั้งนี้ คาดการณวาในป พ.ศ. 2573 เศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไทย 
ไมนอยกวา 2 แสนลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 1 ของ GDP  

อยางไรก็ดี การนําเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใชยังไมเห็นผลความสําเร็จที่ชัดเจนนัก การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทยยังมีประเด็นที่เปนความทาทาย อาทิ ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
พ้ืนฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล) ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ํา ปญหาดาน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย พฤติกรรมการไมคัดแยกขยะตนทางของประชาชนเปนคอขวดของการ
นําทรัพยากรมาหมุนวนใชใหม ปญหาตนทุนสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคมเพ่ือการจัดการปญหามลพิษและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพิ่มข้ึนทุกป ภาคเกษตรและอาหารยังมีปญหาการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะ
อาหาร (Food Waste) นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะชวยสนับสนุนการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีไม
มากนัก หรือเทคโนโลยีท่ีมีอยูแลวยังไมถูกเชื่อมโยงสูผูใช อาทิเชน ขอมูลเชิงลึกทางสิ่งแวดลอม เชน การ
วิเคราะหการไหลของวัสดุ  (Material Flow Analysis: MFA) การประเมินวัฏจักรชี วิตของผลิตภัณฑ  
(Life Cycle Assessment: LCA) รวมถึงการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ปญหาอุปสรรค 
ดานกฎระเบียบที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีจํากัดโดยเฉพาะตลาด
ในประเทศ แมวาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยทําใหเกิดตลาดใหมสําหรับธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมและความย่ังยืน 
ความทาทายสําคัญซึ่งนับไดวาเปนปจจัยของความสําเร็จของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การ
ปรับเปล่ียนทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคใหเขาใจวาขยะ/ของเสียคือ
ทรัพยากรที่ยังสามารถหมุนเวียนใชประโยชนได หากมีการแยก จัดเก็บ หมุนเวียน และใชประโยชน 
รวมถึงทําใหผูผลิตและผูบริโภคยอมรับในผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสราง
ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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6. ประเด็นทาทายตอการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG   
 

ในเชิงเปรียบเทียบเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวชากวาเศรษฐกิจในภาพรวม 
โดยเฉพาะในกรณีที่ไมนับรวมสาขาการทองเท่ียว อัตราการเติบโตที่ชามาจากสาเหตุหลักคือ ภาคการผลิตของ
ประเทศไทยยังคงใชใชเทคโนโลยีพื้นฐาน ผลิตภัณฑและบริการถูกทดแทนไดงาย จึงสูญเสียตลาดใหกับ
ประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนโดยเฉพาะในกลุมสินคาเกษตร แมวาที่ผานมาภาคการทองเท่ียวถือเปน
จักรกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ แตรายไดจากการทองเที่ยวของไทยพึ่งพานักทองเท่ียวตางชาติมากถึง 2 
ใน 3  จากสถานการณการระบาดของโควิด 19 จึงสงผลใหรายไดในสวนนี้ลดลงมาก ดังนั้น การเติบโตของ
ประเทศไทยในยุคหลังโควิด 19 จึงตองหาแหลงรายไดใหมโดยอาศัยนวัตกรรมและความรูใหมเปนกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดสูงข้ึนถึงรอยละ 50-80 
ของอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ (Mair & Marti, 2006)   

 
รูปท่ี 5 : อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ BCG   

ที่มา : ประเมินโดยอางอิงขอมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา     
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

การเติบโตของเศรษฐกิจที่ชาสงผลใหรายไดตอหัวของประชากรไทยมีคาเฉลี่ย 2.4 แสนบาท/ป     
ต่ํากวารายไดเฉลี่ยของโลกถึงประมาณ 4 เทา ป พ.ศ. 2562 รอยละ 40 ของจํานวนประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 5,200 บาท ซึ่งไมเพียงพอตอการดํารงชีพ จึงเปนเหตุใหรัฐบาลมีภาระที่ตองรับผิดชอบในการจัด
สวัสดิการใหกับผูที่มีรายไดนอยที่ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 14 ลานคน ในป พ.ศ. 2563 (รอยละ 16.5 ของ
จํานวนประชากรรวม) เพ่ิมข้ึนจาก 11.4 ลานคน ในป พ.ศ. 2561 (สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561) 
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ความทาทายสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหนาคือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การระบาดของโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการลดลงของทรัพยากร ดวยเหตุนี้การพัฒนาจึงตองมุงสูการพัฒนาอยางสมดุลมากขึ้น ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และเปลี่ยนจากแรงกดดันหรือขอจํากัดเปนพลังในการขับเคลื่อน เพื่อใหเกิด
การเรงรัดพัฒนาความสามารถในการฟนตัว (Resilience) หรือการสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเรว็      

 

6.1 การดํารงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณของทรัพยากร  

การมุงเนนสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหการใชทรัพยากรธรรมชาติขาดความระมัดระวัง
และสรางปญหาส่ิงแวดลอม พื้นที่ปาไมถูกทําลายไปถึง 67 ลานไรในชวง 40 ป ทําใหเหลือพ้ืนที่ปาเพียงรอย 33 
ของพ้ืนที่ประเทศ กอใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ําแลง และเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  
เชนเดียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ลดความอุดมสมบูรณจากจํานวน 2 ลานไร เหลือ 1.5 ลานไร สงผล
ใหปริมาณสัตวน้ําลดลง 3 เทา เนื่องจากสูญเสียแหลงอนุบาลสัตวน้ํา นอกจากนี้แหลงปะการัง หญาทะเลเกิด
ความเสื่อมโทรมลงไปมาก ความหลากหลายทางชีวภาพหลายชนิดสูญพันธุ อีกจํานวนหนึ่งเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
จากกิจกรรมของมนุษย คุณภาพของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงมากจากการขาดกลไกการจัดการและควบคุม 
กระบวนการควบคุม กระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการขนสงทําใหเกิดการแพรกระจายของมลพิษ 
สูสิ่งแวดลอม และปนเปอนสูหวงโซอาหาร และแหลงน้ําสาธารณะ สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอม 
(สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2557) ดังนั้น จึงจําเปนตองเรงรัด ปกปอง คุมครองทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือความยั่งยืนของฐานทรัพยากรของประเทศ   

 

6.2 ปรับเปล่ียนอุตสาหกรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไปสูอุตสาหกรรมท่ีใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนฐานในการพัฒนา  

ท่ีผานมาเศรษฐกิจ BCG ใชรูปแบบการผลิตแบบเดิม เกษตรกรใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงาน 
ในกระบวนการผลิต มีการรวมกลุมการบริหารจัดการทรัพยากร/ปจจัยการผลิต และการบริหารจัดการดาน
การตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคมีจํานวนรวมกันประมาณ 1 ลานคน หรอืคิดเปนรอยละ 10 
ของจํานวนแรงงานในภาคเกษตร ผลจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในวงจํากัดสงผลใหประสิทธิภาพของ
แรงงานไทยต่ํากวาแรงงานประเทศมาเลเซีย 6 เทาตัว (Knoema.com) ตามมาดวยการมีผลผลิตตอพ้ืนที่ตํ่ากวา
และตนทุนสูงกวาประเทศคูแขง เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหไทยสูญเสียตลาดโดยเฉพาะสินคาเกษตรที่แขงขัน
ดวยราคา เชน ขาวคุณภาพต่ําท่ีสูญเสียตลาดใหประเทศเวียดนาม และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําให GDP ภาค
เกษตรในชวง 5 ป ที่ผานมามีอัตราการขยายตัวต่ํา (รอยละ 1-5) ดังนั้น หากประเทศไทยไมสามารถเพ่ิมอัตรา
การเติบโตของภาคเกษตรใหเพิ่มข้ึนได จะสงผลใหการหลุดพนจากประเทศกับดักรายไดปานกลางอาจลาชา
ออกไปอีกไมนอยกวา 10 ป เนื่องจากแรงงานในภาคเกษตรมีจํานวนมากถึงหนึ่งในสามของจํานวนการจางงาน
โดยรวม  

ผูประกอบการ SMEs รวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรม BCG โดยเฉพาะอยางย่ิงในอุตสาหกรรมอาหาร 
และการทองเที่ยวสวนใหญใชแรงงานเขมขน มีการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตไมมาก ที่ผานมา 
เทคโนโลยีที่ผูประกอบการนํามาใช เนนไปที่การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑ และการขยายตลาด แตการนํามาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตยังมีจํากัด  
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เชนเดียวกับการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมอาหารที่แมจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางมาก 
แตเกือบท้ังหมดเปนการลงทุนที่กระจุกตัวอยูในบริษัทขนาดใหญ และในเชิงเปรียบเทียบสัดสวนการลงทุนทาง
เทคโนโลยีของประเทศไทยยังต่ํากวาบริษัทชั้นนําของโลก ดังน้ันผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตและสงออกกวารอยละ 
80 จึงเปนผลิตภัณฑแปรรปูข้ันตนท่ีมีมูลคาไมสูงมากนัก  

 

6.3 ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศเพื่อความมั่นคง 
พึ่งพาตนเอง และการเขาถึงสินคาและบริการท่ีท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพาภายนอกในสัดสวนท่ีสูงโดยเฉพาะในสถานการณวิกฤติ   
จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งตอกย้ําใหประเทศไทยตองทบทวนและกําหนดยุทธศาสตร
ของการพัฒนาประเทศที ่มุ งไปสู การพึ ่งพาตนเองไดเพิ ่มขึ ้น โดยเฉพาะในกลุ มสินคายาและเวชภัณฑ 
ที่ประเทศไทยนําเขาปละกวา 1 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 70 ของมูลคาการใชสินคาในกลุมดังกลาว  
นอกจากนี้สินคาที่นําเขามาก ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง 1 ลานลานบาท เคมีภัณฑ 5 แสนลานบาท และปจจัย
การผลิตสินคาเกษตร 1 แสนลานบาท (กระทรวงพาณิชย, 2563) ประเทศไทยมีความพรอมทางดานวัตถุดิบ
แตจําเปนตองเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี   

การนําเขาสินคานวัตกรรมจากตางประเทศสงผลใหสินคาดังกลาวมีราคาสูง ประชากรที่ฐานะ
ยากจนจึงมีปญหาในการเขาถึงบริการดานสุขภาพเนื่องจากยาและเวชภัณฑท่ีราคาแพง เชน ผูปวยโรคมะเร็ง
และโรคแพภูมิตนเอง 2 ลานคน แตมีผูเขาถึงยาชีววัตถุไดเพียงรอยละ 0.25  (สุขุม กาญจนพิมาย, 2562) 
นอกจากปญหาสินคานวัตกรรมมีราคาสูงแลว ยังพบวาสินคานําเขาไมสอดคลองกับรูปแบบการเกษตร     
ของไทย เชน เคร่ืองจักรออกแบบเพื่อทํางานในแปลงขนาดใหญ รวมถึงปญหาการระบาดของโรคที่แตกตาง
จากประเทศผูพัฒนา จึงสงผลใหวัคซีนที่นําเขามีประสิทธิภาพในการคุมโรคต่ํา ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ
ดังกลาวในประเทศจึงเปนประโยชนทั้งตอการเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงและประสิทธิผลของเทคโนโลยีใหสูงขึ้น  
ประเทศไทยตองเปลี่ยนจาก “ผูซื้อ” เปน “เจาของ” และ “ผูขาย” เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ประเทศ
ไทยนําเขาเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก 2 แสนลานบาทในป พ.ศ. 2552 เปน 4.4 แสนลานบาท  
ในป พ.ศ. 2561 (สํานักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, 2561) สวนหน่ึงเปน
ผลจากความตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากการใชแรงงานเขมขนไปสูประเทศที่ผลิตสินคา
และบริหารนวัตกรรม  แตความไมพรอมของประเทศไทยอันเกิดจากสาเหตุสําคัญหลายประการทั้งขาด
โครงสรางพื้นฐาน เชน โรงงานตนแบบ หรือ โรงงานรับจางผลิตสินคานวัตกรรม  รวมถึงความจํากัดของ
ตลาดเนื่องจากการกําหนดราคารับซื้อ-ขายยังไมไดรวมตนทุนสิ่งแวดลอม ทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ชีวภาพไมสามารถแขงขันไดกับผลิตภัณฑคูแขง  อยางไรก็ดี ประเทศไทยจําเปนตองสรางความสามารถทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนของตนเองโดยเฉพาะในกลุมที ่เปนฐานสําคัญในการเพิ ่มความมั ่นคงและ
ความสามารถในการแขงขันในระยะยาว  และลดภาระคาใชจายจากการนําเขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

6.4 ความสามารถในการรูทัน ปรับตัว ฟนตัวไดเร็วจากวิกฤตตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว   

การปรับตัวและฟนตัวทางเศรษฐกิจจากปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เศรษฐกิจทั่ว
โลกหดตัวอยางรุนแรง ทั้งนี ้คาดวา GDP ของโลกจะมีอัตราขยายตัวติดลบในอัตรารอยละ 2.1-5.1 (The 
World Bank, 2020) ดังนั้น แมวาประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในการจํากัดการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ได 
แตยังคงตองเผชิญวิกฤติทางเศรษฐกิจเน่ืองจากประเทศไทยพ่ึงพารายไดจากการสงออกและนักทองเที่ยว
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ตางชาติในสัดสวนที่สูง ผลกระทบดังกลาวเห็นไดจากครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2563 การสงออกของประเทศ
ไทยหดตัวประมาณรอยละ 11 เปนการชะลอตัวมากที่สุดในรอบ 5 ป และการบริโภคภาคเอกชนลดลงรอยละ 
4 ในชวงครึ่งปแรก (ทศพร ศิริสัมพันธ, 2563)  ผูประกอบการในกลุม SMEs ไดรับผลกระทบทางลบประมาณ 
1.33 ลานราย คิดเปนรอยละ 45 ของผูประกอบการในธุรกิจทั้งหมด (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม, 2563)  ขณะที่ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2563) ประเมินวาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
สงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจทองเที่ยวทําใหมีรายไดเหลือเพียง 4.85-5.45 แสนลานบาท ทั้งนี้ในภาพรวมการ
ขยายตัวของ GDP ในป พ.ศ. 2563 อาจติดลบสูงกวารอยละ 8 ซึ่งจะมีประชากรจํานวนหนึ่งประสบปญหา
รายไดไมเพียงพอตอรายจาย เกิดการชะลอการลงทุนและการเลิกกิจการ ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2563  
มีการเลิกจางแรงงานจํานวน 3.6 แสนคน (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563)  
ดังนั้น ประเทศไทยควรใชโอกาสนี้เรงเพิ่มพูนทักษะใหม (Upskill, Reskill, New skill) ที่จําเปนใหกับผูที่
วางงานหรือผูที ่กําลังเขาสูตลาดแรงงาน รวมถึงการสงเสริมการสรางผูประกอบการโดยเฉพาะในกลุมที่
เกี่ยวของกับนวัตกรรม และความคิดสรางสรรคเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจไทยไปสูการผลิต
สินคาและบริการฐานนวัตกรรม   

การปรับตัวและการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจัดอยูในกลุม
ประเทศที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ 30 ปขางหนา มากเปน
อันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ ที่ผานมาภาคเกษตรไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมาอยางตอเนื่อง 
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-2564 
ระบุวาในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2555  มีพ้ืนท่ีทางการเกษตรเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ โดยปที่ไดรับความเสียหายมาก เชน ป พ.ศ. 2537 มีพ้ืนที่ประสบภัยแลงมากถึง 17 ลานไร ป พ.ศ. 
2554  มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยจํานวน 29 ลานไร และในหลายพื้นที่ประสบปญหาทั้งน้ําทวมและภัยแลงในป
เดียวกัน แตละปรัฐบาลตองใชงบประมาณบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ประมาณ 3 พันลานบาท และป พ.ศ. 2554 รัฐบาลตองใชงบประมาณเพื่อเยียวยาเกษตรกรประมาณ 3.4 
หมื่นลานบาท  ดังนั้น การคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความสามารถในปรับตัว การฟนตัว
ไดอยางรวดเร็วเปนสิ่งที่ประเทศไทยตองเรงพัฒนาใหเกิดขึ้นโดยเรงดวน  

 

6.5 การใชทรัพยากรสรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยางคุมคา  

ความมีจํากัดของทรัพยากรขณะที่จํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นและมีความตองการนําทรัพยากรที่มีอยู
ไปสรางการเติบโตของประเทศ ดังนั้น การนําหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชจึงเปนสิ่งจําเปน  

ทรัพยากรจํานวนมากสูญเสียจากปญหา Food loss และ Food waste  ประเทศไทยเปนแหลง
ผลิตอาหารของโลก ในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยสงออกอาหารรวมกันมากกวา 1.0 ลานลานบาท แตหาก
พิจารณาถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 
12.3 มีเปาหมายลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารใหไดครึ่งหนึ่งภายในป พ.ศ. 2573 พบวาภาคการเกษตรไทย 
มีการสูญเสีย Food Loss โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 30 จากการเก็บเก่ียว การจัดเก็บ การขนสง การเลือก
บรรจุภัณฑที่ไมเหมาะสมทําใหไมสามารถยืดอายุอาหารไดนานเทาที่ควร (ศูนยวิจัย Krungthai COMPASS, 
2562) สําหรับ Food Waste ประเทศไทยยังไมมีขอมูลปริมาณอาหารที่ผลิตและปริมาณการท้ิงขยะอาหาร 
ที่ชัดเจน มีเพียงขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เปนขยะอินทรียซึ่งกรมควบคุมมลพิษระบุวา ในป พ.ศ. 2560  
มีปริมาณมากถึง 17.56 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 64 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด หรอื 254 กิโลกรัม
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ตอคนตอป โดยตัวเลขนี้เปนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บโดยเทศบาลเทานั้น ยังไมรวมขยะอาหารหรือปริมาณ
อาหารสวนเกินของภาคธุรกิจท่ีมีการจางบริษัทเอกชนบริหารจัดการ ทั้งนี้การไมคัดแยกขยะเปนอุปสรรค
สําคัญของการรีไซเคิล (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2562) การจัดการกับขยะอินทรียที่ไมดีพอจะ

ทําใหเกิดกาซเรือนกระจกและสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในท่ีสุด 
การหมุนเวียนใชทรัพยากรมีขอจํากัด ป พ.ศ. 2562 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ 

มีจํานวนณ 28.7 ลานตัน ประมาณรอยละ 20 ของขยะมีการกําจัดอยางไมถูกวิธี (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 
ปญหาขยะพลาสติกตกคางเปนอีกความทาทายของเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเทศไทยมีการใชพลาสติกสูงเปน
อันดับที่ 2 ในอาเซียนรองจากประเทศมาเลเซีย (ประมาณ 66.4 กิโลกรัม/คน) ใน ป พ.ศ. 2561 ขยะพลาสติก
ทั่วประเทศมีปริมาณกวา 2 ลานตัน/ป ในจํานวนนี้ถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 1.5 ลานตัน ถูกนําเขาสูกระบวนการ 
Recycle เพียง 0.5 ลานตันเทานั้น (กรมควบคมุมลพิษ, 2563) ผลจากการระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมการ
สั่งซื้อสินคาออนไลนและการสั่งซื้ออาหาร Delivery ที่เพ่ิมข้ึน ทําใหสัดสวนขยะพลาสติกเพ่ิมขึ้นอีกกวารอยละ 
60 ในเขตกรุงเทพมหานคร ขยะที่ถูกกําจัดไมถูกวิธีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพประชาชน 
เกิดการหลุดรอดสูทะเลและสรางผลกระทบตอระบบนิเวศในท่ีสุด ทั้งนี้ ป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยถูกจัดอยูใน
อันดับที่ 6 ของประเทศที่ท้ิงขยะทางทะเลมากที่สุด โดยมีปริมาณมากกวา 1 ลานตัน ตอป ซึ่งสวนใหญเปน
ขยะพลาสติก สงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและเกิดการเปอนของไมโครพลาสติกในหวงโซอาหาร  

การใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพต่ํา ขอมูลของ UNESCAP (2016)  ชี้วาปริมาณการใชวัสดุภายใน 
ประเทศ (Domestic Material Consumption) หรือ DMC ตอ GDP ของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2559 
อยูท่ี 2.06 กิโลกรัมตอเหรียญสหรัฐ สูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศในเอเชียแปซิฟกและคาเฉลี่ยของกลุม 
OECD ชี้ใหเห็นวาประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรพ้ืนฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล)  
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ํา ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (2563) ที่ระบุวา ในชวง 10 ปที่ผานมาการใชวัสดุภายในประเทศตอ
ประชากร (DMC/Capita) เพ่ิมขึ้นรอยละ 28 ดังน้ัน จึงเปนความทาทายของประเทศไทยในการยกระดับ
ประสิทธิภาพการใชทรพัยากรใหดีข้ึนดวยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 

6.6 ปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขไดอยางย่ังยืน   

ตนทุนส่ิงแวดลอมและตนทุนทางสังคมเพื่อการจัดการปญหามลพิษและผลกระทบของไทยอยูใน
ระดับทีสู่ง เชน ในกรณีปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ท่ีไมเพียงแตสรางความเสียหาย
ใหกับสุขภาพของคนไทยเทานั้น แตยังสรางความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจในแตละปไมต่ํากวา 6 พันลานบาท 
ในชวงเวลาเพียง 1 เดือน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2563) สาเหตุหลักของปญหา PM 2.5 พบวามาจากการเผา 
ในท่ีโลงโดยเฉพาะการเผาในไรนา เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย หากสามารถหมุนเวียนนําชีวมวล
ดังกลาวมาใชประโยชนนอกจากจะชวยแกปญหา PM 2.5 แลว ยังสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดอีก
ทางหนึ่งดวย  

การเพ่ิมข้ึนของจํานวนนกัทองเที่ยวแบบกระจุกตัวสงผลใหทรัพยากรถูกทําลาย และสรางปญหา
ในการจัดการของเสีย ผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับดานนันทนาการและทองเที่ยวของอุทยาน
แหงชาติในระหวางป พ.ศ. 2548-2562 พบวาจุดทองเที่ยวบริเวณอุทยานแหงชาติในหมู เกาะสิมิลัน  
หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี หมูเกาะลันตา อาวพังงา อยูในระดับเกินขีดความสามารถในการรองรับสูงสุด
โดยเฉพาะดานนิเวศวิทยาทางทะเล (คุณภาพน้ําทะเลและทรัพยากรปะการัง) มีผลตอการเกิดปรากฏการณ



38 

 

ปะการังฟอกขาวในป พ.ศ. 2558 ทําใหทรัพยากรปะการังเกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้น (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 2561 และ 2562 และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 2555 และ 2558) 

 

6.7 การรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อสังคมกาวสูสังคมผูสูงอายุ   

แรงงานในภาคเกษตรกวาครึ่งมีอายุระหวาง 40-59 ป เปนสัญญาณของการเขาสูสังคมสูงวัยของ
ครัวเรือนเกษตรไทย อายุเฉลี่ยของหัวหนาครัวเรือนเกษตรไทยสูงข้ึนจาก 54 ป ในป พ.ศ. 2551 เปน 58 ป  
ในป พ.ศ. 2561 แรงงานเกษตรที่มีอายุมากมีความสัมพันธกับการเรียนรูและตอบรับเทคโนโลยีสมัยใหม   
โดยเกษตรกรที่มีหัวหนาครอบครัวอายุนอยมีความเปนไปไดที่จะเรียนรู และเลือกใชเครื่องจักรกลสมัยใหมได
ดีกวาหัวหนาครัวเรือนที่มีอายุมาก  ดวยเหตุนี้ครัวเรือนที่มีหัวหนาครอบครัวอายุนอยจึงมีผลิตภาพ 
(Productivity) สูงกวาครัวเรือนที่มีหัวหนาครอบครัวอายุเกิน 40 ปข้ึนไป (โสมรัศมิ์ จันทรตัน และคณะ, 2562) 
ราคาเครื่องจักรที่สูง เชน ราคารถตัดออยมีราคา 10-12 ลานบาทตอคัน เปนเหตุใหเกษตรกรเลือกใชการเผา
ใบออยเพ่ือความสะดวกในการเก็บเกี่ยวใหกับแรงงาน ในฤดูกาลผลิต ป พ.ศ. 2562/2563 ออยไฟไหมมี
สัดสวนมากกวารอยละ 60 ของปริมาณออยรวม (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2563)  และ
เปนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดปญหาฝุนละอองขนาดเลก็ (PM 2.5)   

จากประเด็นทาทายดังกลาวมีความจําเปนที่ประเทศไทยตองมีนโยบาย แผนงาน และการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ BCG เปนการเฉพาะเพ่ือใหประเทศกาวเดินตอไปไดอยางมั่นคง  

 
 

7. เปลี่ยนความทาทายเปนโอกาส 
 

7.1 จุดแข็งของประเทศไทย 

7.1.1 ประไทยมีความมั่นคงดานอาหารสูงมากเม่ือเทียบกับประเทศอื่น ๆ และอยูในฐานะครัว
ของโลก ในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยสงออกอาหารรวมกันคิดเปนมูลคามากกวา 1 ลานลานบาท มสีินคาหลาย
ชนิดที่ประเทศไทยผลิตไดมากเปนอันดับตน ๆ ของโลก ไดแก ขาว มันสําปะหลัง และนํ้าตาลทราย   แมประเทศไทย
จะสงออกสินคาเกษตรไดเปนจํานวนมากแตประมาณรอยละ 80 อยูในรปูของสินคาแปรรูปขั้นตน  

7.1.2 ไทยมีความเขมแข็งดานระบบสาธารณสุข ดังเห็นไดจากประเทศไทยไดรับการจัดอันดับให
เปนประเทศที่ดีที่สุดดานการฟนตัว (Global Recovery Index) แตตองนําเขายา วัสดุ และอุปกรณทางการ
แพทยในสัดสวนที่สูง โดยประเทศไทยนําเขายาคิดเปนรอยละ 70 ของมูลคารวม 1.9 แสนลานบาท   

7.1.3 ไทยมีความร่ํารวยของทรัพยากรธรรมชาติ/วัฒนธรรม แตเนนการทองเที่ยวเชิงปริมาณ
มากกวาเชิงคุณภาพ ป`พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีรายไดจากการการทองเที่ยว 3 ลานลานบาท มากเปน
อันดับที่ 4 ของโลก มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยกวา 40 ลานคน แตคาใชจายดานการ
ทองเที่ยวตอหัวของกลุมนักทองเที่ยวหลักคอนขางต่ํา (ศูนยวิจัยกรุงศรี, 2562) และคาใชจายการทองเท่ียว
ของนักทองเที่ยวตางชาติคอนขางคงที่ที่ประมาณ 5,000 บาท/หัว ตั้งแตป  พ.ศ. 2558-ป พ.ศ. 2562 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2563)  

7.2 โอกาสของประเทศไทย  
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7.2.1 โลกหันมาใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาอยางสมดุลและยั ่งยืน เนื ่องจากภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางตอเนื ่องและรุนแรงจากการที่มนุษยไมใหความสําคัญตอการดูแลธรรมชาติและ
สิ ่งแวดลอม ดังนั ้นเพื่อปองกันไมใหสถานการณเลวรายยิ ่งขึ ้น ทุกประเทศจึงเห็นพองตองกันในการ
ตั้งเปาหมายแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนซ่ึงประกอบดวย 17 เปาหมายยอย จึงเปนโอกาสที่ประเทศไทยจะขยาย
ตลาดไปสู การผลิตสินคาที ่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอมดวยการพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเกษตรที่เปนจุดแข็งของประเทศ  

 

7.2.2 ตลาดตองการสินคา/บริการที ่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐานระดับสากล  
โดยเฉพาะในชวงหลังโควิด-19 มีความตองการสินคาอาหารของประเทศไทยเพิ่ม โดยเฉพาะสินคาขาว 
อาหารสําเร็จรูป (บะหมี่สําเร็จรูป อาหารกระปอง ซอส เครื่องปรุงรส) เนื่องจากความเชื่อมั่นดานความ
ปลอดภัยของสินคาของประเทศไทย  

  
7.2.3 ตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพเติบโตสูงจากพฤติกรรมที่เปลี ่ยนแปลง  

ไปสูการใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อการเขาสูวัยผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ ถือเปนโอกาส
สําหรับประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะความหลากหลายของ 
พืชพรรณที่มีคุณคาทางโภชนาการ และสรรพคุณในการเปนยาและเวชสําอาง รวมท้ังมีผูประกอบการสวนหนึ่ง
ของไทยมีการลงทุน/พัฒนาผลิตภัณฑและบริการสุขภาพมาระยะหนึ่งแลว   

 

7.3 โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 

7.3.1 มุงเนนการเปนครัวของโลกที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยไดมาตรฐานโลก (Hygienic 
Kitchen of the World) องคการสหประชาชาติคาดการณวาจํานวนประชากรโลกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 
7.6 พันลานคนในป พ.ศ. 2559 เปน 9.8 พันลานคน ในป พ.ศ. 2593 สงผลใหความตองการอาหารเพิ่มขึ้น
รอยละ 70 กลุมประเทศกําลังพัฒนาเปนประเทศที่มีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรมากที่สุด ประเทศ
ไทยจึงควรใชโอกาสนี ้ในการขยายตลาดดวยการยกระดับผลิตภัณฑอาหารไทยใหมีมาตรฐานที่สูงขึ ้น
โดยเฉพาะดานความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี  

7.3.2 เพิ่มมูลคาภาคการผลิตและบริการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  (High Value-
Added Products from Innovation and Creativity)  ประเทศไทยควรใชโอกาสของการมีแหลง
วัตถุดิบเกษตรเปนจํานวนมากและผลิตไดตลอดทั้งป มีเศษวัสดุและของเสียอีกจํานวนหนึ่งที่ไมไดนําไปใช
ประโยชน  นําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีหลากหลายโดยมีการคาดการณวาตลาดวัสดุชีวภาพจะขยายตัวเพ่ิม
เปน 3.48 แสนลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2570 (Grandviewresearch, 2020) ผลิตภัณฑเคมีชีวภาพ 
ที่ตลาดโลกมีโอกาสเติบโตจาก 6.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2559 เปน 2.4 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ  
ในป พ.ศ. 2568    

7.3.3 การมีสุขภาพที่ ดี (Healthy People)  เพ่ือเปาหมายใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี มีอายุ 
ที่ยืนยาว และลดภาระคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ ทั้งนี้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติคาดการณวาในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณและในป พ.ศ. 2583 
ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุมากถึง 20 ลานคนหรือคิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของจํานวนประชากร ท้ังนี้การพัฒนา
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ผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยภายในประเทศไดจํานวนหนึ่งถือเปนยุทธศาสตรที่จะนําไปสูการเพิ่ม
โอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑไดท้ังในยามปกติและภาวะวิกฤติ 

7.3.4 แหลงพํานักที่สรางความสุข (Happy Destination) เปนการทองเที่ยวที่ เนนความ

ปลอดภัย การทองเท่ียวรูปแบบใหม ย่ังยืน มีเปาหมายกระจายรายไดสูชุมชน นักทองเที่ยวสัมผัสประสบการณ

ของการอยูดี กินดี และมีสุขภาพที่ดี (Medical and Wellness Tourism) ตลอดเวลาที่มาทองเที่ยวหรือพํานัก

ในประเทศไทย เปนการปรับตําแหนงของการทองเท่ียวใหมไปสูการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพบนฐานความ

เขมแข็งของประเทศไทย 

7.3.5 สังคมที่ยอมรับความตางและการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Harmonious and Sustainable 
Society) เปนการพัฒนาประเทศที่มุงใหเกิดการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสูในภาคสวนตาง ๆ  
ไดอยางเปนธรรมขึ้น รวมถึงการการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรพัยากรใหเกิดความคุมคามากที่สุด  

 
 

8. สาระสําคัญของยุทธศาสตรแผนงาน และการขับเคลื่อน   
  

8.1 วิสัยทัศน 
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟูฐาน

ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพใหมีคณุภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

8.2 เปาหมาย และตัวช้ีวัด 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 มุงรักษา ฟนฟู 

และใชประโยชนจากฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒธรรมอยางคุมคาและเต็มศักยภาพ
โดยภายใต 3 แนวทางหลัก ประกอบดวย  

1) นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อน
ประเทศไทยที่เปนรูปธรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยการผนึก 3 เศรษฐกิจเขาดวยกัน คือเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
มุงสูเปาหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยใชองคความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ   

2) การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก  โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการ
พัฒนาจากฐานความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูงข้ึน  
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาโดยการเร่ิมตนจากการสรางความเขมแข็งในระดับพ้ืนที่ ขยายไปสู
ประเทศและเชื่อมโยงไทยสูประชาคมโลกทั้งในฐานะเปนสวนหนึ่งของสายโซอุปทานของโลก (Global Supply 
Chain)  การเขาถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันชั้นนําของโลกเพื่อนํามาพัฒนาตอยอด 
เปนผลิตภัณฑหรือบริการนวัตกรรม   
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3)  เดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลัง โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่
นําไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวน รวมถึงการใช
ศักยภาพของพื้นที่ดวยการระเบิดจากภายใน เนนตอบสนองความตองการในแตละพ้ืนที่ ควบคูไปกับการดํารง
ไวซึ่งอัตลักษณของแตละพ้ืนท่ี   

 
ตารางที่ 2 : เปาหมายและตัวชี้วัดระดับนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ 
                 BCG พ.ศ. 2564-2569  

       

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
1. เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และยกระดับรายไดของประชากร      

1.1 มูลคา GDP ของเศรษฐกิจ BCG เพ่ิมขึ้น 1 ลานลานบาท 
จากป พ.ศ. 2561 ที่ 3.4 ลานลานบาท 

1.2 สัดสวนผลิตภัณฑและบริการมูลคาสูงเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 20  

1.3 ครัวเรือนมีรายไดเพ่ิมขึ้น จางงานเพิ่มข้ึน 3.5 ลานคน  
1.4 ความเหลื่อมล้ําทางรายไดของผูท่ีอยูในเศรษฐกิจฐานราก

ลดลงมากกวา 10 ลานคน 
2. สรางความม่ันคงทางอาหาร 
สุขภาพ และพลังงานในทุกระดับเพ่ือ
การยกระดับคุณภาพชีวิต    

2.1 จํานวนผูมีปญหาขาดแคลนอาหารและทุพโภชนาการต่ํา
กวารอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559 ผูประสบปญหานี้ รอยละ 9.5)  

2.2  จํานวนผูเขาถึงยา เวชภัณฑและเคร่ืองมือแพทยไดแมใน
ภาวะวิกฤต และเขาถึงยาและเวชภัณฑราคาแพงไดเพ่ิมขึ้น 
ไมนอยกวา 3 แสนคน 

2.3 เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเปนไมนอยกวารอยละ
20 (จากรอยละ 16.5 ในป พ.ศ. 2562) 

2.4 สรางสังคมฐานความรู และสรางภูมิคุมกันใหคนไทยพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทันไมนอยกวารอยละ 25  

2.5 ลดความเสี่ยงจากโรคติดเช้ือในคน สัตว รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมลงไมนอย
กวารอยละ 30   

3. สรางความย่ังยืนของธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

3.1 ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลง 2 ใน 3 จากปจจุบัน 
3.2 ลดผลกระทบมลพิษสิ่งแวดลอม เชน PM 2.5 ขยะ น้ําเสีย 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2563   

3.3 สนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีระบบการบริหาร
จัดการทองเที่ยว และคอนแทนดติด TOP 3 ของเอเชียและ
แปซิฟก  

3.4 ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟู ลดการสูญเสียพืช 
สัตวหายากไมนอยกวารอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับป 
พ.ศ. 2562   
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 8.3 แนวทางการดําเนินงาน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 เปนการ

ขับเคลื่อนดวย 4 ยุทธศาสตร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความย่ังยืนของฐานทรัพยากร และความหลากหลายทาง
ชีวภาพดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน 

 
เนนการนําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ

และใชประโยชนเพ่ือความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนทุนพ้ืนฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตเพ่ือสงตอสูคนรุนตอไป รวมถึงสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการมองวา 
“Nature as Resource” เปน “Nature as Source” ดังนั้น ธรรมชาติจึงไมใชแคเพียงทรัพยากรหรือปจจัย
การผลิตเทานั้น แตธรรมชาติคือแหลงกําเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่งบนโลก เปนพ้ืนฐานของความเปนอยูที่ดี
ของมนุษย ดวยเหตุน้ีจึงตองรักษาสมดุลระหวางการมีอยูและใชไป  รวมถึงการนํากลับมาใชซ้ําตามหลักการ
หมุนเวียน 

มาตรการ/แนวทาง 
1) คุมครอง ปกปอง อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวยการบูรณาการ 
    กลไกภูมิปญญา วัฒนธรรมชุมชน และ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2) พัฒนากลไก ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
    ที่สงเสริมความยั่งยืนดวยกลไกจตุภาคี    
3) เพ่ิมสมรรถนะและความสามารถในการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของดวยกลไกเขาถึง 
    ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหมโดยสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน   

 

เปาหมาย 
1) สรางความยั่งยืนของการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชุมชนและ 

ประเทศ 
2) เสริมสรางความเขมแข็งและมั่นคงของชุมชนเพ่ือการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร

และความหลากหลายทางชีวภาพ 
3) สรางองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย 

ท่ีสมดุลและยั่งยืน  
 
ตัวช้ีวัด 
1) อัตราการสูญเสียลดลงรอยละ 50 ของแหลงท่ีอยูอาศัย (Habitat) โดยเฉพาะ ปาไม ระบบนิเวศ

ทางทะเลและชายฝงและแหลงที่อยูอาศัยที่สาํคัญที่มีชนิดพันธุที่ถูกคุกคามหรือชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน  
2) ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการ อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถ่ินครอบคลุม       4 

พันตําบล   
3) มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยีที่พรอมใชเพื่อการอนุรักษ

และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาระหวางประเทศ 
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แผนงานและโปรแกรมขับเคล่ือน  
การขับเคล่ือนประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก  

แผนงานท่ี 1.1 อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 
(BCG – Biodiversity & Cultural Conservation and Utilization)   

มุงเนนอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหอยู 
ในสภาพที่อุดมสมบูรณเพ่ือเปนทุนการพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ ประกอบดวย  
2 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1   การคุมครอง ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพและวัฒนธรรมอยางย่ังยืน  
    การนําองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และวัฒนธรรมไปใชสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

คุมครองปองกัน อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหกลับมามี
สภาพท่ีใกลเคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด เชน การเพิ่มอัตราการรอดของสัตวนํ้า  การอนุรักษปาตนน้ํา  การบริหาร
จัดการน้ํา การฟนฟูปาชายเลนที่เสื่อมโทรม การปองกันการกัดเซาะชายฝง การฟนฟูแหลงหญาทะเล ปะการัง 
การอนุรักษพืช พันธุสัตวหายาก การฟนฟูดินเสื่อมโทรมใหกลับมาใชประโยชนไดอีกคร้ัง รวมถึงการใชประโยชน
อยางชาญฉลาดดวยการจัดแหลงที่อยูอาศัยใหเหมาะสม จัดใหเกิดพ้ืนที่อนุรักษสัตวน้ํา และกําหนดขนาดการจับ
ที่เหมาะสม เชน หอยหลอด หอยตะเภา การจัดตั้งธนาคารปูมา การศึกษาความเปนไปไดในการขอจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติเพ่ิมเติม รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทรัพยากรเพื่อลดการใชทรัพยากร แตมีรายไดเพิ่มขึ้น  

  
โปรแกรมท่ี 2  พัฒนาแพลตฟอรมการปลูกเลี้ยง และขยายพันธุเพื่อทดแทนการนําออกจาก

แหลงธรรมชาติที่เหมาะสม 
     การนําองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชในการขยายพันธุพืช สัตว เพื่อเปาหมายสราง

รายไดทางเศรษฐกิจใหกับชุมชนโดยไมรบกวนธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการขยายพันธุพืชพื้นบาน พืช
ปา  สัตวพ้ืนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชองชุมชนแตอยูในสภาวะใกลหรือมีความเสี่ยงสูญพันธุ  เชน ผัก
ลิ้นหาน ผักพ้ืนบานจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต การเพาะเลี้ยงจักจ่ันทะเล การเพาะเลี้ยงปลิงขาว ปลิงกา
หมาดที่มีสรรพคุณทางยา หรือการเพาะเลี้ยงปลิงลูกบอลทะเลมีสรรพคุณในการนําไปผลิตคอลลาเจน หรอืการ
เพาะขยายเห็ดปาจากธรรมชาติซึ่งมีราคาสูง  เชน เห็ดตับเตาดํา  เห็ดระโงก เห็ดเผาะ การเพาะเลี้ยงผึ้งและ
ชันโรง การเพาะกลาไมเศรษฐกิจ หรือ กลวยไมปา นอกจากนี้ ยังรวมถึงกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ เชน เห็ด
เศรษฐกิจ  การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุสัตวพื้นมืองใหมีมูลคาสูงข้ึน    

 
  

   แผนงานท่ี 1.2  สรางความสามารถในการบริหารทรัพยากรและการบริโภคท่ียั่งยืนของชุมชน 

 (BCG - Community Management and Sustainable Consumption) 
มุงเนนยกระดับความสามารถของชุมชนใหเปนผูบริหารจัดการใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากร

และความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน ประกอบดวย 2 โปรแกรม  
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โปรแกรมที่  1  พัฒนาศักยภาพผู นําชุมชน และผู เชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ย่ังยืนท่ีมีความจําเพาะตอชุมชน และระบบนิเวศ 

การมีสวนรวมของชุมชนเปนเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จอยางยั่งยืนของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  เนื่องจากชุมชนเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติ จึงตองมีสวนรวม
รับผิดชอบในการรักษา ดูแลทรัพยากรดังกลาวของตนเอง เพ่ือใหเปนแหลงสรางรายได แหลงอาหารของ
ชุมชนอยางยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพและดํารงความ
สมบูรณไหยาวนานที่สุด ตองทํางานในลักษณะบูรณาการรวมกันระหวางการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
และความรูและวิทยาการสมัยใหม โดยมุงที่การพัฒนาศักยภาพของผูนําใหมีความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูล ใชขอมูล บริหารจัดการ วางแผน และถายทอดวิธีคิดและขยายผลการปฏิบัติไปสูชุมชนได  

 
โปรแกรมที่ 2  สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรระหวาง

ชุมชน สถาบันวิจัยในทองถิ่น และภาครัฐ 
             การสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมระหวางชุมชน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และหนวยงานภาครัฐ 
ในพ้ืนที่ เพื่อใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการไดอยางตรงจุด  เปดโอกาสใหชุมชนและองคกรไดแลกเปลี่ยนขอมูล  
บทเรยีน และประสบการณ การเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากแหลงภายนอกในลักษณะที่เอื้อประโยชนรวมถึง
การแกไขปญหา การยกระดับมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑและบริการ สงเสริมการขยายผลพื้นที่ตนแบบความสําเร็จ       
การเชื่อมโยงเครือขายในระดับตาง ๆ โดยหนวยงานภาครัฐในทองถ่ินมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 
 

แผนงานที่ 1.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอยางย่ังยืน (BCG – Resource 
Management System)   

มุงเนนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางสมดุล รวมถึงพัฒนา
กลไกในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม ประกอบดวย 3 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1   พัฒนาแพลตฟอรมสนับสนุนการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยีของชุมชนรวมท้ังพัฒนาระบบเชื่อมโยง Big Data ใหอยู 
ในรูปแบบดิจิทัลที่เขาถึงไดสะดวกและรวดเร็ว 

การพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือสนับสนุนการทํางานของชุมชนในแตละทองถิ่นในการรวบรวมและ
จัดเก็บขอมูล ตลอดจนสรางเครือขายฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น ความรู
พ้ืนบาน วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน ตลอดจนเทคโนโลยีของชุมชน เพื่อใหเกิดการรวบรวมและจัดระเบียบขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีของชุมชนอยางเปนระบบและเปนหมวดหมู และ
ครอบคลุมการใชประโยชนและอนุรักษในทุกแงมุมของความหลากหลายทางชีวภาพ อันไดแก ชนิดพันธุ 
พันธุกรรม และระบบนิเวศ โดยมุงสรางเสริมความเปนเจาของฐานขอมูลในลักษณะจากลางข้ึนบน (Bottom-
up Approach) และใหชุมชนมีสวนรวม (Community-based Participatory Approach) รวมถึงการเขาถึง
ขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว  
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โปรแกรมที่ 2   พัฒนากลไกและกําหนดกฎเกณฑ/กฎระเบียบดานการบริหารจัดการ การใช
ประโยชน และการจัดสรรผลประโยชนใหเกิดความเปนธรรมและท่ัวถึง 

การพัฒนากลไก กําหนดกฎเกณฑ/กฎระเบียบดานการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชนท่ี
ไดจากการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของชุมชนตาง ๆ  จากทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมและความทั่วถึง ตลอดจนออกมาตรการเพื่อสรางแรงจูงใจในการลดการทําลายและเพิ่มการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในพ้ืนที่สําคัญ เชน ใชเทคโนโลยีจัดการขยะและน้ําเสีย
แบบ Zero Waste สงเสริมการใชพลาสติกยอยสลายได มีการออกแบบที่พักในพ้ืนที่เปนธุรกิจรีสอรทหรือ          
โฮมสเตยบนวิถีอนุรักษและประหยัดพลังงาน มีการผลิตอาหารปลอดภัยในทองถิ่นบริการนักทองเที่ยว 
กิจกรรมการทองเที่ยวมุงเนนการทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู และอนุรักษวัฒนธรรมพื้นถิ่น การพัฒนามาตรการ
เพื่อสรางแรงจูงใจในการลดการทําลายและเพ่ิมการอนุรักษดังกลาวตั้งอยูบนหลักการที่ใหผูใชทรัพยากรตอง
จายคาตอบแทนใหชุมชนเพ่ือการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และหลักการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services) 

 
โปรแกรมท่ี 3   พัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือการยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บ และรักษาทรัพยากร

พันธุกรรม 
การพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บ รักษาทรัพยากรที่อยูในชุมชน เชน ธนาคาร

ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biodiversity Bank)  สนับสนุนศูนยเรียนรูความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือดําเนินการรักษาใหทรัพยากรอยูในสภาพที่ใกลเคียงกับ
ธรรมชาติ เก็บรักษาไดยาว และนํากลับมาปลูก เลี้ยงใหมไดรวมถึงเชื่อมโยงกับธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ 
(National Biobank of Thailand) มุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพที่
ครอบคลุมสิ่งมีชีวิต ยีนของสิ่งมีชีวิต และขอมูลตางๆ ของสิ่งมีชีวิตเพื่อการอนุรักษ เพ่ือสงเสริมการวิจัยพัฒนา
สรางมูลคาเพ่ิม และใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการคุมครองสนิทรัพยชีวภาพของชาติ ซึ่งเปนทุนสําคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพที่จะนําไปสูความมั่งคั่งที่ย่ังยืนของประเทศ 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง ดวยทุนทรัพยากร 
อัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม 

 
ใชศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายใน เนนตอบสนองความตองการในแตละพื้นที่เปน

อันดับแรก ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งในระดับพ้ืนท่ี การดํารงไวซึ่งอัตลักษณ รวมถึงการใชประโยชน
จากความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูงขึ้น ดวยการใช
ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงใหความสําคัญกับการพัฒนาที่นําไปสูการเดินหนาไปดวยกัน 
และไมทิ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวนไปพรอม ๆ กันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงและ
พัฒนาไดอยางทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้น กลุมเปาหมายครอบคลุมการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน เชน อาหาร 
อาหารพ้ืนบาน อาหารริมทาง สมนุไพร การทองเที่ยวโดยชุมชน และการผลิตพลังงานชุมชน  
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มาตรการ/แนวทาง  
1) เพิ่มสมรรถนะและความสามารถในการเขาถึงและใชประโยชนเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางทั่วถึง

ของเกษตรกร/ผูประกอบการ SMEs ดวยการใหหนวยงานในพื้นที่ จัดทําแผนและจัดสรร
งบประมาณเพื่อสงเสริมใหชุมชนและทองถิ่นเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2) ยกระดับผลิตภาพการผลิต มาตรฐานการผลิตที่นําไปสูการเพิ่มความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ 
และพลังงานในระดับเศรษฐกิจฐานรากดวยการสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต  
การจัดใหมีแหลงเรียนรูนวัตกรรมในพื้นที่ และจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพที่เพียงพอ   

3) พัฒนาและสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการรูปแบบใหมเพ่ือการยกระดับรายได เชน การใช
กลไก 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย  

4) พัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ดวยการพัฒนาทักษะดานไอที 
รวมถึงความคิดสรางสรรค   

 
เปาหมาย 
1) เศรษฐกิจทองถิ่นและภูมิภาคเติบโตอยางมีคุณภาพ และมีสัดสวนตอ GDP เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง      
2) สรางหลักประกันของการมีงานทําในพ้ืนท่ีและไดรับผลตอบแทนที่ดีเพ่ือนําไปสูการลดความ

เหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางภาคเมืองและชนบท   
3) สรางความมั่นคงพ้ืนฐานใหกับชุมชนเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันประกอบดวยความมั่นคงดาน 

อาหาร สุขภาพ และพลังงาน  
 
ตัวช้ีวัด 
1) มูลคา GDP ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึนไมตํ่ากวา 3 แสนลานบาท   
2) จํานวนผูยายถิ่นลดลง  
3) รายไดครัวเรือนเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวา 1 แสนบาท/ครัวเรือน/ป  
4) จํานวนชุมชนที่มีความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ และพลังงานเพิ่มข้ึน  
 
 

แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน  
การขับเคล่ือนประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 2.1  เพิ่มความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ และพลังงานของชุมชน (BCG – Community 
Security)   

มุงเนนการนํานวัตกรรมไปสนับสนุนใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ และพลังงานของ 
ทุกชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 3 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1  สรางความมั่นคงทางดานอาหาร 
การพัฒนาแพลตฟอรมที่มีความเหมาะสมกับบริบททางสังคม สภาพภูมิศาสตร เพ่ือสนับสนุนการ

สรางความมั่นคงทางดานอาหารในมิติความพอเพียง (Availability) ทั้งปริมาณ และคุณภาพ (มีความปลอดภัย 
มีคุณคาทางโภชนาการซึ่งเพียงพอตอความตองการของรางกาย)  เพ่ิมโอกาสในการเขาถึง (Access) อาหารทั้ง
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ในยามปกติ และในยามวิกฤติสําหรับชุมชนในระดับตาง ๆ โดยเนนการยกระดับระบบการผลิตอาหารใหมี
ประสิทธิภาพ และการใชทรัพยากรอยางคุมคา กลุมเปาหมายหลักคือคนยากจนซึ่งเปนกลุมเสี่ยงสําคัญของ
ประเทศ  

 
โปรแกรมที่ 2  สรางความมั่นคงทางดานสุขภาพ 
สรางความเขมแข็งดานสุขภาพของชุมชนดวยการบูรณาการองคความรูในทองถิ่นและจุดแข็งดาน

ความหลากหลายชีวภาพตอยอดไปสูการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม โดยพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือยกระดับ
การใชสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองและเพ่ือความมั่นคงทางสุขภาพ ใชเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสมุนไพรตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ตั้งแตการคัดเลือกชนิดพันธุ การขยายพันธุและ
พัฒนาพันธุเพ่ือการปลูกที่เหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี โดยไมบุกรุกพื้นที่ปาเพ่ือการอนุรักษ นําไปสูการพัฒนาและ
ยกระดับสมุนไพรสูมาตรฐานระดับท่ีเปนท่ียอมรับ เกิดการพัฒนาตอยอดสูผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพ่ิมการ
สรางงานพรอมทั้งเพ่ิมความมั่นคงดานสุขภาพในชุมชน 

 
โปรแกรมที่ 3  สรางความมั่นคงทางดานพลังงาน 
เพ่ิมความมั่นคงดานพลังงานในระดับพ้ืนที่โดยเนนนําทรัพยากรในพื้นที่ เชน ชีวมวลที่มีอยูมาก 

รวมถึงการนําขยะ หรือของเหลือท้ิงในกระบวนการผลิตมาเปลี่ยนเปนพลังงาน โดยใหความสําคัญในการนํา 
นวัตกรรมมาสนับสนุนทั้งในดานของการคัดแยกและการบริหารจัดการขยะ  การจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจาก
การผลิตพลังงาน รวมถึงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะขนาดเล็ก (Smart Microgrid) เพื่อลดรายจาย 
ดานพลังงาน เพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  

 
แผนงานท่ี 2.2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  (BCG - Area  Based Development)    
มุงเนนการกระจายการเติบโตสูภูมิภาค นําไปสูการยกระดับรายไดของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ํา

ทางรายได ประกอบดวย 5 โปรแกรม    
 

โปรแกรมที่ 1  ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ   
เนนการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัย มีมูลคาสูง สงเสริมการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร การ

จัดการสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจตลอดโซคุณคาของพืชสําคัญในพ้ืนท่ี เชน กาแฟ กลวย และมะมวง ตั้งแต
การพัฒนาเกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปขั้นตนเพ่ือเปนอาหาร อาหารสัตว 
จนกระทั่งการแปรรูปขั้นสูงเพ่ือเปนอาหารเสริม เปนสวนผสมของอาหาร รวมถึงการนําวัฒนธรรมลานนา 
(Creative Lanna) มาตอยอดและสรางเรื่องราว พัฒนาเปนพื้นท่ีสรางสรรค และตอยอดผานสินคาและบริการ
ตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
โปรแกรมที่ 2  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เนนแกไขปญหาสุขภาพหลักของประชากรในพ้ืนท่ี เชน พยาธิใบไมตับ และสงเสริมการผลิตสัตว

เศรษฐกิจชนิดใหม เชน โคอีสานวากิวเพื่อยกระดับรายได การเพาะเลี้ยงแมลงเพ่ือเปนแหลงอาหารโปรตีนใหม 
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของคนในพ้ืนท่ี การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําผานระบบบริหารจัดการแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก ทําใหการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนหรือผลิตภาพการใชน้ําสูงข้ึน  
และสงเสริมการทองเที่ยวตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อริมฝงโขง 
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โปรแกรมที่ 3  ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง   
  เนนพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจเกษตรคุณภาพสูงโดยเฉพาะกลุมผัก  ประมง และปศุสัตว  การแปรรูป

ผลผลิตเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา  ยกระดับแหลงอาหารริมทาง (Street Food) ใหมีคุณภาพ มาตรฐานเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยว รวมถึงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการนวดไทยและวัฒนธรรมอาหารไทยที่สงผลดีตอ
สุขภาพของผูบริโภค การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลกและการทองเที่ยวนานาชาติ  

 
โปรแกรมที่ 4  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก    
มุงเนนการพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะกลุมไมผล เชน ทุเรียน  ดวยการสงเสริมการ

เพาะปลูกแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเพื่อเปนอาหาร การสกัดสารมลูคาสูงจากผลไมหรือพืชสมุนไพรเพ่ือ
ใชเปนเวชสําอาง  และกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหม ทั้งการทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม หรือการสรางแหลงและกิจกรรมการทองเท่ียวรูปแบบใหมในลักษณะ Man-Made ขึ้นมา  

  
โปรแกรมที่ 5  ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต  

  สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจและการพัฒนาสัตวน้ําตัวใหมดวยเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น เชน การพัฒนาเศรษฐกิจตลอดโซคุณคาของปูทะเล ปูนิ่ม ตั้งแตการเพาะเลี้ยง
แบบเกษตรอัจฉริยะการแปรรูปเพ่ือเปนอาหาร อาหารเสริม หรือสวนผสมของอาหาร (Ingredient) ตลอดจน
การสกัดสารประกอบอินทรียจากกระดองปูเพ่ือใชประโยชนในอุตสาหกรรม การแปรรูปผลผลิตเปนอาหารที่มี
มูลคาสูง  รวมถึงการนําเสนอเร่ืองราวของปกษใตยุคใหม พัฒนาพ้ืนท่ีและกิจกรรมสรางสรรคเชิงพหุวัฒนธรรม 

 
แผนงานท่ี 2.3 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงและถายทอดองคความรูแกชุมชน (BCG-Accessibility & 

Knowledge Transfer)  
การเพ่ิมโอกาสใหชุมชนเขาถึงองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนปจจัยที่นําไปสูการสราง

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดวยการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต  เพิ่มมูลคาของสินคา
และบริการ  สรางสินคาและบริการมูลคาสูงรปูแบบใหมจากฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพได
เต็มศกัยภาพ ประกอบดวย 2 โปรแกรม    

 

 โปรแกรมท่ี 1 การพัฒนาแหลงความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับชุมชน   

  ความรูและเทคโนโลยีที่จัดเตรียมใหชุมชนตองเปนชุดความรูและเทคโนโลยีที่ตอบโจทยความ
ตองการในลักษณะองครวม เชน ความรูสําหรับการเกษตรควรประกอบดวยความรูหรือเทคโนโลยีที่
เกี ่ยวของกับ (1) การบํารุงดิน (2) การบริหารจัดการน้ํา (3) การทําการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่   
(4) การใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม  (5) การบริหารจัดการควบคุมคุณภาพผลผลิตเพ่ือใหมีคุณภาพ มาตรฐาน 
ความปลอดภัย  และ (6) การเชื่อมโยงตลาด  โดยองคความรูและเทคโนโลยีตองพรอมใช นําไปปฏิบัติไดจริง และ
มีราคาที่เกษตรกรเขาถึงได  

 
   โปรแกรมที่ 2 การถายทอดความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชน   

     การมีอยูอยางจํากัดของทรัพยากรทางการเกษตร  แรงงานเกษตรที่มีอายุเพิ่มขึ้น ความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ  สงผลใหชุมชนตองปรับเปลี่ยนตัวเองไปสูการนําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช
รวมกับภูมิปญญาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพทั้งระบบ เพ่ิมมูลคาและความยั่งยืน ดวยการใชหนวยงานในพื้นที่ 
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เชน สถาบันการศึกษา (ภายใตโครงการ 1 ตําบล  1 มหาวิทยาลัย)  รวมถึงยกระดับศูนยเรียนรูในชุมชน  
ทั้งศูนยเรียนรูที่ชุมชนตั้งข้ึนเอง ศูนยเรียนรูท่ีจัดตั้งโดยปราชญชาวบานที่สําคัญและศูนยการเรียนรูที่จัดตั้งโดย
หนวยงานภาครัฐ ที่ตองไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ ความรู และเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพ่ือเปนแหลงของการ
เรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมีพลวัต   

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถ
แขงขันไดอยางย่ังยืน 

 
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการเดิมใหสามารถเติบโตไดอยาง

ตอเนื่องดวยการนําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดความ
สูญเสียในกระบวนการผลิตใหเปนศูนย การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช หรือการนําไปสรางมูลคาเพิ่มตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ยกระดับมาตรฐานสูการเปนแหลงผลิตและใหบริการที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย 
มีสุขอนามัยที่ดี ใหความสําคัญกับระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาตรการผลิตที่ยั ่งยืนเทียบเทา
มาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาสูการสรางผลิตภัณฑหรือบริการที่ใชนวัตกรรมเขมขน เชน ระบบการผลิต
พืชใน Plant Factory การใหบริการดานสุขภาพที่มีความแมนยําสูง หรือการแพทยเฉพาะบุคคล มีเปาหมาย
เพื ่อเปนผูนําในการผลิตและการใหบริการทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกครอบคลุม 6+1 สาขา  คือ 
การเกษตร อาหาร ยาและวัคซีน เครื่องมือแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
สรางสรรค และเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 

การขับเคล่ือนแตละสาขาประกอบดวย 5 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 1 การพัฒนาสาขายุทธศาสตร (BCG - Sectoral Development)   

แผนงานที่  2 การเตรียมกําลังคน ผู เชี่ยวชาญ และผูประกอบการ  (BCG - Talent & 
Entrepreneur Development)  

แผนงานที่ 3 การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG - Market Development)  

แผนงานที่ 4 การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ (BCG - Regulatory Framework)   

แผนงานที่ 5 การจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญและสิ่งอํานวยความสะดวก (BCG - 
Infrastructure & Facility Development)    
 

3.1 สาขาการเกษตร 

   มาตรการ/แนวทาง  
1) สงเสริมการสรางและใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร เชน กลไก 1    
    ตําบล 1 มหาวิทยาลัย และการเขาถึงแหลงทุนตนทุนต่ําของสถาบันการเงินภาครัฐ   
2) เตรียมกําลังคน และผูเชี่ยวชาญสาขา BCG เกษตร ดวยการพัฒนาเกษตรกรแกนนําเพ่ือทํา 
    หนาที่เปนตัวกลางและตัวคูณในพ้ืนที่  การพัฒนาหลักสูตรเกษตรสมัยใหม และการจัดตั้งยาน 
   นวัตกรรมเกษตรเพ่ือการบมเพาะเกษตรกรและผูประกอบการเกษตร     
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3) สงเสริมการใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุล 
การผลิต และการตลาด ดวยการพัฒนาระบบแรงจูงใจใหเอกชน/ชุมชนเขาถึงขอมูลภาครัฐ  
เกษตรกรมีสวนรวมในการจัดสงขอมูลในระดับพ้ืนที่ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตสินคาเกษตร  เชน 
การไดรับสิทธ์ิในการพัฒนาทักษะใหมๆ การยกเวนคาบริการภาครัฐ เชน การวิเคราะหธาตุ
อาหาร ความชวยเหลือดานการตลาด   

4) สรางความพรอมและความสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดวยกลไกการสราง 
    ผูประกอบการรุนใหม หรือ Strat-up  ใหสิทธิเอกชน/เกษตรกรในการเขาถึงและใชประ โยชน 
    ขอมูล เทคโนโลยี และโครงสรางพื้นฐานของรัฐ และดึงดูดการลงทุนของบริษัทชั้นนําดาน 
    เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม   
 
เปาหมาย 
“ปรับเปล่ียนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงดวยการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมผสานภูมิปญญา มุงยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูงครอบคลุมท้ังดานคุณภาพ 
โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ย่ังยืน เพ่ือเปาหมายใหการทําการเกษตรเปนอาชีพที่สราง 
รายไดสูงดวยการผลิตสินคาเกษตรที่เนนความเปนพรีเมียม  มีความหลากหลาย และกําหนดราคาขายไดตาม
คุณภาพของผลผลิตเกษตร  

 

 กลุมเปาหมายแบงไดเปน 3 กลุม คือ  
1) พืช/สัตวเศรษฐกิจหลัก ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ผัก ผลไม  

ไก โคนม สุกร กุง และไมเศรษฐกิจ  
2) พืช/สัตวมูลคาสูง รวมถึง พืช/สัตวชนิดใหม หรือพืช/สัตวประจําถิ่น ไดแก สมุนไพร  ผักพ้ืนบาน 

โคเนื้อ ไกพ้ืนบาน ปลา ปูมา ปูทะเล แมลง  
3) ปจจัยการผลิต และการใหบริการทางการเกษตร ไดแก เมล็ดพันธุ ปุย สารปรับปรุงบํารุงดิน  ยา

กําจัดศัตรูพืช/สารกําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว เวชภัณฑสัตว เครื่องจักรกลการเกษตร  อุปกรณเกษตรสมัยใหม และ
บริการทางการเกษตรการบํารุงดิน บรหิารจัดการน้ํา   

 
ตัวช้ีวัด 
1) เพ่ิม GDP สาขาเกษตรจาก 1.3 ลานลานบาท เปนไมต่ํากวา 1.6 ลานลานบาท  
2) เพ่ิมจํานวนสมารทฟารมเมอรจาก 1 ลานคน เปนไมต่ํากวา 2 ลานคน   
3) สัดสวนของสินคาเกษตรมูลคาสูง สินคาพรีเมียมไมนอยกวารอยละ 30 
4) สมารทฟารมเมอรมีรายไดเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 3 แสนบาท/ครัวเรือน/ป 
 
แผนงานและโปรแกรมขับเคล่ือน 
แผนงานที่ 3.1.1 การพฒันาสาขาการเกษตร  (BCG - Agriculture Development)   
มุงเนนการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรโภคภัณฑแบบเชิงเดี่ยวซึ่งมีความเปราะบางจาก

ความผันผวนของราคาตลาดโลกและภัยธรรมชาติ ไปสูรูปแบบเกษตรสมัยใหมที่ผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม 
ที่หลากหลายดวยการใชประโยชนจากฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในการวางแผนการผลิต สงเสริมการ
นําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชรวมกับภูมิปญญาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพทั้งระบบตั้งแต 
การปรบัปรุงพันธุ การเพาะปลูก การแปรรูป จนถึงการตลาด รวมถึงการยกระดับสินคาเกษตรสูการเปนสินคา
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ที่มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ย่ังยืน ประกอบดวย  
2 โปรแกรม  

 
โปรแกรมท่ี 1  สงเสริมการผลิตแมนยําสูง (Precision Farming) ประสิทธิภาพสูง และเกษตร

ย่ังยืน 
   การสงเสริมการนําเทคโนโลยีเกษตรแมนยําไปประยุกตใชตั้งแตการเลือกชนิดพืชใหเหมาะสมกับ

สภาพดินในพ้ืนท่ี ทรัพยากรน้ํา สภาพภูมิอากาศในแตละป การใชปจจัยการผลิตใหเหมาะสมกับความตองการ
ของชนิดพืช สัตวในแตละชวงวัยและฤดูกาล เพื่อเพ่ิมผลผลิตตอพื้นที่ เพิ่มผลกําไร และลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เชน ระบบควบคุมการใหน้ําแบบอัตโนมัติในแปลงผลิตพืชตามความชื้นสัมพัทธ การตรวจวิเคราะห
คุณภาพดินกอนการใสปุย ใหเหมาะสมกับความตองการของพืช รวมถึงการใชโปรแกรมปุยสั่งตัด การเลี้ยงปลา
ในระบบหนาแนนสูง ระบบการผลิตพืชในระบบโรงเรือน (Smart Greenhouse) รวมถึงการพัฒนา
แพลตฟอรมเพื่อการติดตามตรวจสอบและพยากรณปจจัยที่สงผลตอผลผลิตของพืชและการเลี้ยงสัตว เชน การ
ระบาดของโรค แมลง สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมธาติ เพื่อการบริหารจัดการของเกษตรกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

 
โปรแกรมที่ 2  สงเสริมระบบการผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม (เนนคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย 

และการผลิตท่ียั่งยืน) 
 สงเสริมแนวคิด “ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” ดวยการยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรสูสินคาพรีเมียม

สงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงพันธุดีที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ผลักดันใหระบบการผลิตเขาสูมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agriculutue Practices : GAP)  การผลิตพืชในระบบโรงเรือน หรือการผลิตดวยระบบ 
Plant Factory ซึ่งผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีปริมาณสารสําคัญสูงและสมํ่าเสมอ  จัดใหมี
ระบบการตรวจสอบยอนกลับไดทั้งระบบ (Traceability) รวมถึงการหมุนเวียนการใชประโยชนจากทรัพยากร
อยางคุมคาเพ่ือใหสินคาที่ผลิตเปนสินคาคารบอนต่ํา   

 
แผนงานที่  3.1.2 การเตรียมกําลังคน ผู เชี่ยวชาญ และผูประกอบการ (BCG - Talent & 

Entrepreneur Development)  
ใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนากําลังคนในภาคเกษตรใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ ในการใช

เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเกษตรไปสูระบบเกษตรสมัยใหม  ประกอบดวย 2 
โปรแกรม   

โปรแกรมที่ 1   การสรางและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ และเกษตรกรรุนใหมดานนวัตกรรม
เกษตร 
 ใหความสําคัญกับการเพ่ิมจํานวนสมารทฟารมเมอร (Smart Farmer) ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตใหสงูข้ึน  มีความสามารถในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ
ตลาด สรางตลาดใหม รวมถึงการพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยเปนการดําเนินงานพัฒนาเกษตรกรแกนนําในพ้ืนที่ เชน อาสาสมัครเกษตรกรหมูบานซึ่งมีจํานวน
มากกวา 75,000 ใหมีความรู ความเขาใจ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อทาํหนาที่เปนตัวกลางและตัวคูณในการ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมสูอาสาสมัครเกษตรที่มีจํานวนมากกวา 2.4 แสนคน และกระจายตอ
ไปสูเกษตรกรในพ้ืนท่ีในลําดับถัดไป  พรอมกับการสรางเกษตรกรรุนใหม และสตารทอัพทางดานเทคโนโลยี
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ทางการเกษตรสมัยใหมทําหนาที่สราง พัฒนา และกระจายเทคโนโลยีไปสูเกษตรกรในวงกวาง เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการเกษตรของประเทศใหสูงขึ้น พรอมกับการสรางงานในพื้นที่สําหรับคนรุนใหม  
 

โปรแกรมที่ 2  การสรางและพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินคา
เกษตร เชน  นักเทคโนโลยีชุมชนสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจาหนาท่ีตรวจสอบรับรองคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรทุกระดับ 
   การยกระดับสินคาเกษตรใหเปนสินคาพรีเมียมนั้น นอกจากการมีโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพที่
เพียงพอแลว  จําเปนตองพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับระบบรับรองคุณภาพที่เพียงพอดวยการเพ่ิมทักษะการ
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานหรือความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลผลิตไดอยางแมนยํา และรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตดวยการ
นําเทคโนโลยีดานไอทีมาใชแทนฟอรมแบบกระดาษ ขอมูลท้ังหมดถูกรายงานผลไปยังผูเก่ียวของโดยอัตโนมัติ 
ตามเวลาจริง ชวยลดขั้นตอนการทํางาน นอกจากน้ียังมีระบบคิวอารโคด ที่ใชตรวจสอบยอนกลับไดวาผลผลิต
เกษตรนั้นมาจากแปลงใด  รวมทั้งการพัฒนาใหนักเทคโนโลยีชุมชนมีความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อใหกาวทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี เชน การปลูกพืช/เลี้ยงสัตวในระบบโรงเรือน การใชเซ็นเซอร
เพื่อการตรวจวัดความสุกแกของไมผลหรือระบบการใหน้ํา ปุย อาหารสัตวดวยระบบอัตโนมัติ เพ่ือนําไปสูการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ 
 
 

แผนงานที่ 3.1.3 การสรางและพฒันาตลาด  (BCG - Market Development)  
ใหความสําคัญกับการสรางความสามารถในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาด การสรางความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการขยายตลาดไดดวยตนเองเพื่อลดความเสี่ยง 
และเพ่ิมราคาจําหนายใหสูงขึ้น ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

โปรแกรมที่ 1   การพัฒนาตลาดเชิงรุก 
ใหความสําคัญกับการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ ดวยการเพิ่มทักษะการสรางตลาด และการ

พัฒนากลไกตลาดขายตรง (Farmer-Directed Market) เพ่ือการเพิ่มกําไร การเชื่อมโยงกับตลาดภายในพ้ืนท่ี 
เชน ตลาดโรงพยาบาล โรงเรียน  ตลาดทองเท่ียว เชน ขาวหลากสี รวมถึงการใชระบบตรวจสอบยอนกลับ 
(Traceability) ในการสรางความเชื่อมั่นในความเปนสินคาพรีเมียม ในสวนของการขยายตลาดในตางประเทศ 
อาจใชกลไกความรวมมือกับสถาบันวิจัยในตางประเทศ      

 
แผนงานที่ 3.1.4  การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ (BCG - Regulatory Framework)  
เนนเรงรัดใหเกิดการปรับแก หรือการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอื้อตอการ

พัฒนาการเกษตรทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวของดังแสดงในตารางท่ี 3 
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 ตารางท่ี 3 :  กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 
กฎหมาย ปญหา/ขอจํากัด 

พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507  ขั้นตอนการนําเขาลาชา  
 ตองทําลายเมล็ดพันธุ (สิ่งตองหาม) หรือจัดการตามที่อธิบดีเห็นสมควร 

พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 

2542 

 นิยามพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป  
 องคประกอบการเปนพันธุพืชใหม  
 ความลาชาในการข้ึนทะเบียนพันธุพืชใหม  

พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ศ. 2518  คํานิยามเมล็ดพันธุไมครอบคลุมสวนขยายท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
 บทลงโทษรุนแรงไมสอดคลองกับหลักทางวิชาการโดยเฉพาะโทษจําคุก  

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  

พ.ศ. 2535 

 ความลาชาในการประกาศการยกเวนการจัดทําขอมูลพิษวิทยา
ประกอบการขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ ในกรณทีี่สารชีวภัณฑชนิดนั้นมีการ
ใชมานานหรือมีขอมูลวิชาการรองรับวาปลอดภัย  

พ.ร.บ. ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พ.ศ. …. 

 ยินยอมใหนําเขาขาวโพดจีเอ็ม ถั่วเหลืองจีเอ็ม มาใชแตไมยินยอมใหปลูก 
 ไมมีกฎหมายกํากับดูแลเปนการเฉพาะ  

พ.ร.บ. ยา พ.ศ….  วัคซีนเชื้อตายสําหรับยาสัตวเฉพาะรายหรือเฉพาะฟารม (Autogenous 
Vaccine) อนุญาตใหมีการใชไดเฉพาะแบคทีเรีย แตเชื้อที่ระบาดในฟารม
สวนใหญเปนเชื้อไวรัส  และในตางประเทศสามารถผลิตและจําหนายทั้ง
สองชนิด   

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่อง 

"กําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปน

สินคามาตรฐานและมาตรฐาน

สินคาขาวหอมมะลิไทย" 

 ขาวหอมมะลิไทยครอบคลุมเฉพาะพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 
15 เทานั้น สงผลใหพันธุที่ปรับปรุงใหมแมมีคุณสมบัติเชนเดียวกับขาว
หอมมะลิไมถือเปนขาวหอมมะลิ  

พ.ร.บ. การสงออกและการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคา พ.ศ. 2522 

 การสงออกขาวเปลือกตองขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 
แผนงานที่  3.1.5  การจัดเตรียมโครงสราง พ้ืนฐานสําคัญและสิ่งอํานวยความสะดวก  

(BCG - Infrastructure & Facility Development)    
ใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสูมาตรฐานสากลเพื่อ

สนับสนุนการเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม เชน โครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ การยกระดับ
ความสามารถในการตรวจวิเคราะหทดสอบใหครอบคลุมมาตรฐานที่ประเทศคูคากําหนด   กาวสูการเปนผู
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรที่ประเทศไทยเปนผูนําในการสงออก มีความพรอมในการลดอุปสรรคทางการคา
จากมาตรการท่ีไมใชภาษี และสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตรที่
พัฒนาขึ้นในประเทศ   
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3.2 สาขาอาหาร  

มาตรการ/แนวทาง  
1) การสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับประเทศบนฐานการผลิตที่ยั่งยืนดวยการยกระดับประสิทธิ 
   การผลิตตลอดหวงโซการผลิตและสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน  
2) ขยายตลาดเดิมและสรางตลาดใหม สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑอาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ

อาหารใหม ยกระดับอาหารทองถ่ิน/อาหารริมทาง (Street Food) ดวยการสงเสริมใหเกิดการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงกวาง  

3) สรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิเคราะหทดสอบและดานการผลิตที่ไดมาตรฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารในประเทศและเพ่ือการสงออก 

4. สรางแบรนดอาหารไทยในระดับโลก โดยรักษาอัตลักษณและอนุรักษอาหารไทย 
 
เปาหมาย 

“เปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดี เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคภายในประเทศและตลาดโลกในทุกสถานการณ” 
 

กลุมเปาหมายแบงไดเปน 3 กลุม คือ  
1) กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม (Commodity) เชน ขาว มันสําปะหลัง กุง ปลาทูนา น้ําตาล  

อาหารกลุมนี้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกซึ่งสามารถแขงขันไดในระดับโลก 
2) กลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม (Function) เชน อาหารเฉพาะกลุม อาหารฟงกชั่น หรือ 

กลุม Functional Ingredients อาหารกลุมนี้ยังไมมีการผลิตเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญในประเทศ แตมี
โอกาสทางการตลาดสูง 

3) กลุมอาหารทองถิ่น (Local/ Heritage/ Street Food) ผูประกอบการสวนใหญเปนราย 
เล็ก กระจายอยูในทองถิ่น/ชุมชน รวมถึงผูประกอบการอาหารริมทาง (Street Food) จุดเดนคือความเปน
เอกลกัษณเฉพาะตัวที่แสดงถึงวัฒนธรรมประจําถิ่น      

 

ตัวช้ีวัด 
1) เพิ่ม GDP สาขาอาหาร 3 แสนลานบาท 
2) การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหมเพิ่มขึ้น 
3) ประชาชนมีความม่ันคงทางอาหาร เขาถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณคาทางโภชนาการและมีความ

พอเพียงตลอดทั้งป  
4) ลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) จากรอยละ 30 ใหเหลือรอยละ 15 ในป พ.ศ. 2567 และ

รอยละ 10 ในป พ.ศ. 2573 
 

แผนงานและโปรแกรมขับเคล่ือน 
แผนงานที่ 3.2.1 การพฒันาสาขาอาหาร  (BCG - Food Development)   
ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาอาหารรูปแบบเดิมไปสูระบบการผลิตที่ทันสมัยไดผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพ และมาตรฐาน รวมถึงการผลิตอาหารกลุมใหมและสารมูลคาสูง ประกอบดวย 3 โปรแกรม  
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 โปรแกรมที่ 1 การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการผลผลิตเพ่ือเขาสูกระบวนการผลิต การกระจาย
สินคาและผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ  

 การนําดิจิทัลเทคโนโลยีและแพลตฟอรมรูปแบบตางๆ ไปปรับใชในกระบวนการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส การจัดการคลังสินคา และการเก็บรักษาผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการบริหารจัดการ/
ขนสงผลิตภัณฑอยางเปนระบบ เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี Blockchain ในการสรางระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ การผลิตเพ่ือลดการใชทรัพยากร เชน น้ํา พลังงาน การลดการสูญเสียระหวางการผลิตและขยะ
อาหาร รวมถึงการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง การนําเครื่องจักรทดแทนแรงงานคนโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหารไทย หรือระบบการทํางานอัตโนมัติเพ่ือการควบคุมคุณภาพและ
การบริหารตนทุน เทคโนโลยีการยืดอายุอาหาร (Preservation) เพื่อการสงออก การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อ
การยืดอายุการเก็บอาหาร  รวมไปถึงการพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับแบบครบวงจร อาหารปราศจากการ
ปนเปอนตลอดหวงโซอุปทาน สามารถตรวจสอบยอนกลับได (Traceability)  คํานึงถึงการประหยัดพลังงาน 
การลดมลพิษ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารอยาง
ยั่งยืน รวมถึงสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคดานอาหารปลอดภัย (Transparency & Safety)  

 

โปรแกรมที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือสงเสริมการผลิตสีเขียว ลดการสูญเสียระหวางการผลิต
และขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีข้ันสูง (ลดตนทุน ลดใชทรัพยากร และ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม)  

ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาโลกกําลังประสบปญหาโลกรอน ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของมนุษย
และสิ่งมีชีวิตประเภทตางๆ นอกจากนี้โลกยังเผชิญกับวิกฤตขยะอาหาร (Food Waste) และการสูญเสียโอกาส
จากการสูญเสียในกระบวนการผลิต (Food Loss) โดยวิกฤติขยะอาหารกําลังเปนปญหาใหญที่สรางผลกระทบ
ไปทั่วโลก อาหาร 1 ใน 3 ของโลกถูกทิ้ง ขณะที่รอยละ 11 ของประชากรโลกกําลังเผชิญกับความอดอยาก 
ปจจุบันอาหารท่ีถูกทิ้งคิดเปนมูลคาความเสียหายตอเศรษฐกิจโลกราว 9 แสนลานเหรียญสหรัฐตอป  ขอมูล
จากกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2563) ระบุวา คนไทยสรางขยะประมาณ 1.14 กิโลกรัมตอคนตอวัน ซึ่งสัดสวน
ของขยะรอยละ 64 เปนขยะอาหาร การสูญเสียอาหารเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบตั้งแตขั้นตอนการเก็บเกี่ยว  
การจัดเก็บ การขนสง รวมถึงการเลือกบรรจุภัณฑที่ไมเหมาะสม ทําใหอาหารเนาเสีย อายุการจัดเก็บสั้น หรือ
เกิดความเสียหายระหวางการขนสง   ทําใหไมสามารถนําไปบริโภคได  ในเบ้ืองตนพบวา Food Loss ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยนั้นมีมูลคาไมนอยกวา 1.88 แสนลานบาท มีสัดสวนมากกวารอยละ 30 หรือราว 1 ใน 3 ของ
มูลคาธุรกิจอาหารทั้งหมด ปจจุบันผูบริโภคทั้งในและตางประเทศเร่ิมตระหนักถึงประเด็นปญหาเหลานี้ทั้งใน
เรื่องขยะอาหารและการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนั้น กระบวนการผลิตสีเขียวจึงไดรับความสนใจและไดรับการ
สนับสนุนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เร่ืองการผลิตสีเขียว (Green Processing) 
การลดการสูญเสียและขยะอาหารตั้งแตการผลิต การเก็บเก่ียว การแปรรูป และการใชประโยชนจากของเหลือ
ทิ้งดวยหลักการ Zero Waste  และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
อัตโนมัติ จึงเปนหนึ่งสิ่งจําเปนท่ีตองดําเนินการ เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตอาหารอยาง
ยั่งยืน และสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับประชากรไทยและโลก 
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โปรแกรมที่ 3 การยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สรางอุตสาหกรรมใหม และสรางมูลคาเพ่ิมดวย
นวัตกรรมการผลิตอาหารฟงกช่ัน / Functional Ingredients สรางแพลตฟอรมการพัฒนาอาหาร
ฟงกชั่น อาหารทางการแพทย และการผลิต Functional Ingredients และมาตรการปลดล็อกกฎหมาย 
ที่เปนอปุสรรคตอการลงทุน 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูผลิตอาหารสําคัญของโลก เนื่องจากมีความพรอมของผลผลติทางการเกษตร
ที่หลากหลาย  ประกอบกับความเขมแข็งของผูประกอบการดานการผลิตอาหารในประเทศ สินคาอาหารที่ไทย
สงออกมากไดแก ขาว อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลไมสดและแปรรูป ไกสดและไกแปรรูป อยางไร         
ก็ตาม  ผลิตภัณฑอาหารสงออกสวนใหญเปนสินคาแปรรูปขั้นตน จึงมีมูลคาเพ่ิมต่ํา และตองแขงขันดวยราคา
เพียงอยางเดียว  การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของผูผลิตอาหารของไทย จําเปนตองยกระดับและเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑเพ่ือนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมใหม ซึ่งการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง อาทิ ระบบอัตโนมัติ อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) หรือหุนยนตในกระบวนการผลิต ควบคู
ไปกับการสรางกําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญในดานดังกลาว สําหรับการสรางอุตสาหกรรมใหมโดยอาศัยฐาน
วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเดิมมีโอกาสมาก เนื่องจากแนวโนมความตองการอาหารของผูบริโภคในอนาคตมีการ
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ความตองการรสชาติ เนื้อสัมผัสของอาหารท่ีมีความแตกตางจากปจจุบัน หรือประโยชน
ดานสุขภาพ เชน ผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอายุท่ีชวยสงเสริมสุขภาพ ชวยลดโอกาสการเกิดโรค ผลิตภัณฑสําหรับ
ผูบริโภคเฉพาะกลุม เชน อาหารนักกีฬา อาหารสําหรับเด็ก อาหารที่ปราศจากสารกออาการแพในรูปแบบ
ตางๆ เชน กลูเตน  รวมทั้งความตองการอาหารที่เปนทางเลือกสําหรับผูมีขอจํากัด เชน อาหารที่ผลิตจาก
โปรตีนทางเลือก (พืช แมลง จุลินทรีย) หรือการใชสารทดแทนสารกันบูดหรือยาปฏิชีวนะในอาหาร แนวโนม
ความตองการเหลาน้ีเปนโอกาสใหผูประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมเพ่ือตอบสนองตอตลาด
ในอนาคต ทั้งนี้จําเปนตองสรางแพลตฟอรมการผลิต Functional Ingredient ในระดับอุตสาหกรรม การ
ทดสอบฟงกชั่นและการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ อาทิ  สมุนไพร Alternative Antimicrobial Agents  
แพลตฟอรมการพัฒนาอาหารเฉพาะบุคคล (Personalized Diet) เชื่อมโยงกับฐานขอมูล Genomics 
Thailand รวมถึงการปลดล็อกกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการลงทุน การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ อาหารเฉพาะ
กลุม หรอื Functional Ingredient 
 

แผนงานที่ 3.2.2 การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG - Market Development)  
ใหความสําคัญกับการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ ดวยการปลดล็อกกฎหมายที่เปนอุปสรรค

ตอการลงทุน การเรงรัดการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ การใชกลไกการจัดซื้อจัดจางจากภาครัฐ (Government 
Procurement) รวมถึงการสรางแบรนดโดยการใชอัตลักษณ รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบยอนกลับที่มี
ประสิทธิภาพสูง  ประกอบดวย 2  โปรแกรม  

 
โปรแกรมท่ี 1  การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของอาหารทองถ่ิน (Street 

Food / วิสาหกิจชุมชน)  
 ธุรกิจอาหารทองถิ่นหรืออาหารริมทาง (Street Food) เปนกลุมท่ีมีผูประกอบการรายยอยเขามา
เก่ียวของในระบบเปนจํานวนมาก มีรายงานจํานวนผูประกอบการอาหารริมทางในประเทศไทยมากกวา  
1 แสนราย และมีมูลคาทางการตลาดมากกวา 2 แสนลานบาทตอป นับเปนธุรกิจอาหารที่มีขนาดใหญและมี
ผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการรายยอยในลักษณะ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารที่มีจํานวนมากกวา 1.2 หมื่นราย กระจายอยูทั่วประเทศ ธุรกิจอาหารกลุมนี้
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เก่ียวของโดยตรงกับการใชชีวิตประจําวันของประชาชนท่ัวไปและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ 
ประเด็นสําคัญของผูผลิตอาหารในกลุมนี้คือ ความปลอดภัยของอาหารและสุขลักษณะของกระบวนการปรุง/
การผลิตอาหาร รองลงมาเปนเร่ืองของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเปนระเบียบเรียบรอยของสถาน
ประกอบการ ประเด็นเหลาน้ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการใหมีกระบวนการปรุง/ผลิต
อาหารที่ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะและไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผล
โดยตรงตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภคในประเทศ รวมถึงการสรางภาพลักษณที่ดีตออุตสาหกรรม
การทองเที่ยว รวมถึงการยกระดับผูประกอบการอาหารริมทางเปน Premium Street Food เพ่ือการผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยและขยายโอกาสทางการตลาด  

 
 โปรแกรมที่ 2 การสงเสริมแบรนดอาหารไทยในระดับโลกดวยอัตลักษณ และสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยมีความหลากหลายดานชีวภาพที่เปนวัตถุดิบในการผลิตอาหาร และอาหารไทยเปนท่ี
ยอมรับวามีเอกลักษณโดดเดนทั้งในดานรสชาติและคุณคาทางโภชนาการ สรรพคุณทางยา  ภูมิปญญาและ
ความพิถีพิถันในการเลือกสรรวัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหารที่มีลักษณะเฉพาะ ทําใหเมนูอาหารไทยทั้งคาวและ
หวานมีเอกลักษณและเสนหตามพ้ืนที่และวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ด ีการขาดการสรางแบรนด (Branding) 
สินคาอาหารไทยในระดับโลกเพื่อดึงดูดผูบริโภค เปนอุปสรรคสําคัญในการเจาะตลาดสากล การสรางฐาน
ลูกคาแบบย่ังยืน และไมสามารถกําหนดตําแหนงของสินคาในตลาดโลกได เนื่องจากปจจุบันพฤติกรรมของ
ผูบริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและภาคธุรกิจมีการแขงขันมากขึ้น อุตสาหกรรมอาหารของไทยจึง
ตองมีการปรับตัวตามกระแสสภาวการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารให
สอดคลองกับความตองการของตลาด แตยังคงอัตลักษณอาหารไทยท่ีมีมาตรฐานทั้งทางดานรสชาติ ดานบรรจุ
ภัณฑ และกระบวนการผลิต ควบคูกับการเสริมสรางภาพลักษณและการสรางแบรนดเพ่ือชูอัตลักษณสินคาใน
ทองถิ่นใหเปนที่รูจักและนิยมของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ ซึ่งชวยสนับสนุนการทองเท่ียวที่เชื่อมโยง
อาหารเขากับพ้ืนที่ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ อัตลักษณประจําถิ่นดวยดิจิทัลเทคโนโลยี  สราง Food 
Museum ที่แสดงมิติตางๆ ในอัตลักษณของอาหารไทย ใหเปนที่รูจักในวงกวางเพื่อการอนุรักษ การพัฒนา
อาหารไทยสูตลาดสากล และสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการยกระดับหนวยใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของภาครัฐ ในระดับภูมิภาค เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั้ง
เรื่องมาตรฐาน การประยุกตใชเศรษฐกิจสรางสรรค และการสรางแบรนดเพ่ือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหาร  
 

แผนงานที่ 3.2.3 การจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญและส่ิงอํานวยความสะดวก (BCG - 
Infrastructure & Facility Development)    

ใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการยกระดับมาตรฐานการผลิต และรองรับ 
การผลิตผลิตภัณฑอาหารรูปแบบใหม ประกอบดวย 1 โปรแกรม  

 
 โปรแกรมที่ 1 การยกระดับโครงสรางพื้นฐานหนวยวิเคราะหทดสอบดานอาหารฟงกชั่นและ

โรงงานตนแบบผลิตอาหารฟงกช่ันและ Functional Ingredient ที่ไดมาตรฐาน GMP 
          การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารกลุมที่มีคุณสมบัติเชิงฟงกชั่นหรือ
อาหารทางการแพทยตองการระบบการวิเคราะหทดสอบที่ไดมาตรฐานเพ่ือการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ ปจจุบัน
โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิเคราะหทดสอบอาหารของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของผูใช 
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ในขณะที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารประเภทใหมๆ หรอือาหารกลุมที่ตองการกลาวอางทางสุขภาพ
หรือฟงกชั่น ความตองการวิธีและกระบวนการในการวิเคราะหทดสอบที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล เพื่อ
การพิสูจนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ  การกลาวอางทางสุขภาพ หรือการกลาวอางทางฟงกชั่นของอาหาร 
(Functional Claim) ใหไดมาตรฐานระดับสากลซึ่งยังขาดโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศมารองรับ นอกจาก
โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิเคราะหทดสอบแลว โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการขยายขนาดการผลิตอาหารใน
ระดับโรงงานตนแบบก็ยังไมเพียงพอ หรือมีการจัดต้ังโครงสรางพื้นฐานแตไมไดรับมาตรฐาน GMP ทําใหไม
สามารถผลิตผลิตภัณฑอาหารเพ่ือการทดสอบตลาดได การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้ง 2 สวนนี้ มีความจําเปน
อยางยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใหมของประเทศ ทั้งน้ียังตองมีการพัฒนากําลังคนดานการวิเคราะห
ทดสอบและการขยายขนาดการผลิตระดับโรงงานตนแบบควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวดวย 
 

3.3 สาขายาและวัคซีน    
มาตรการ/แนวทาง  
1. ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหนวยงานรัฐและอุตสาหกรรมดวยกลไก 
   รัฐรวมเอกชน และความรวมมือตางประเทศ  
2. สรางความเขมแข็งและมาตรฐานการผลิต การบรกิาร และการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศดวย 
    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศใหเขาสูระบบมาตรฐานสากล   
 
เปาหมาย 

   “เพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง ขยายฐานธุรกิจการใหบริการและการเพ่ิมความสามารถในการ

สงออกผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยดวยการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานแนวคิด

การสงเสริมธุรกิจท่ีดําเนินการโดยเอกชนไทย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันทัดเทียมกับธุรกิจขามชาติ

ขนาดใหญ สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและเปนฐานการผลิตในสถานการณฉุกเฉินและจําเปนของประเทศ” 

 
กลุมเปาหมายแบงไดเปน  4 กลุม คือ 

1) วัคซีน    

2) ยา สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients หรอื API) และชีววัตถุ   

3) ผลิตภัณฑการรกัษาดวยเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Therapy)  

4) บริการดานจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา   

 
 

ตัวช้ีวัด 
1. เพิ่ม GDP เปน 9 หมื่นลานบาท 

2. สัดสวนของการเขาถึงบริการดานสุขภาพของคนไทยเพิ่มข้ึน 1 ลานคน 

3. ลดการนําเขายา วัคซีน ไมนอยกวา 7.5 พันลานบาทตอป 
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แผนงานและโปรแกรมขับเคล่ือน 
แผนงานที่ 3.3.1 การพัฒนาสาขายุทธศาสตรยาและวัคซีน (BCG – Drug and Vaccine 

Development) สรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิตวัคซีน ยา และชีววัตถุ ใหมีความ

เขมแข็งในการผลิตในสถานการณปกติและรองรับสถานการณฉุกเฉิน สงเสริมการขยายบริการดานจีโนมิกส

และการแพทยแมนยําไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ สนับสนุนนโยบาย Medical Hub ประกอบดวย 4 

โปรแกรม  

โปรแกรมท่ี 1  การยกระดับแพลตฟอรมการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมของประเทศอยาง 

ครบวงจร 

ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนใหมีความเขมแข็งทั้งในสถานการณปกติและรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน บูรณาการระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาวัคซีนอยางครบวงจร ยกระดับโครงสรางพื้นฐานที่มี
อยูใหไดตามมาตรฐานสากล  การทดสอบวัคซีนและทางคลินิก/พรีคลินิก การพัฒนากําลังคนเพื่อการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งดานการวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพ การข้ึนทะเบียน และการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการขอรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากตางประเทศ     

  

โปรแกรมท่ี 2   การผลิตยาตานไวรัสรองรับการระบาดใหญและเพื่อสรางศกัยภาพการผลิตยา

ภายในประเทศ 

  เรงรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมภายในประเทศใหมีความ
พรอมรับมือตอการระบาด โดยใชการรักษาโรคโควิด 19 เปน Model เร่ิมตั้งแตการคนหายาจากผลิตภัณฑ
หรอืยาที่มีการใชงานอยูเดิม (Drug Repurposing) แสวงหาสารตั้งตน คุณภาพสูง ราคาถูก การสังเคราะหสาร
ออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients; API) การทดสอบทางคลินิก  ตั้งแตในระดับ
หองปฏิบัติการ (Laboratory Scale) ระดับโรงงานตนแบบ (Pilot Scale) จนถึงระดับอุตสาหกรรม (Industrial 
Scale) เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดประเทศ และเตรียมพรอมสําหรับการสรางโรงงานสําหรับสังเคราะห
สารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมในระดับอุตสาหกรรม เพ่ือการผลิตยาตานไวรัส และยาสําหรับโรคสําคัญอ่ืน ๆ  
ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

 

โปรแกรมที่ 3   การสงเสริมบริการทางการแพทยดวยผลิตภัณฑการรักษาดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 

(Advanced Therapy Medicinal Products : ATMP) 

พัฒนาผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง ใหไดมาตรฐานในการรักษาผูปวย เพื่อการพัฒนาเปนอุตสาหกรรม
และธุรกิจใหมในการสรางรายไดใหประเทศ ผลักดันใหเกิดการบริการรักษาทางการแพทยดวยผลิตภัณฑ
การแพทยข้ันสูง เชน CAR-T Cells และ Gene Therapy  การทดสอบทางคลินิก การทดสอบทางพรีคลินิก  
ระบบทดสอบเบื้องตนในสัตวทดลองชนิด Transgenic Animals รวมถึงสงเสริมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานที่ได
มาตรฐานที่เกี่ยวของ เชน พัฒนาโรงงานและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑทางการแพทยขั้นสูง    
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โปรแกรมท่ี 4   การยกระดับบริการการแพทยจีโนมิกสเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและการ
ใหบริการอยางทั่วถึงระดับประเทศ 

 ผลักดันใหเกิดเครอืขายศูนยความเปนเลิศทางการแพทยจีโนมิกส เพื่อการใหบริการตรวจวินิจฉัย และ
รักษาดวยเทคโนโลยีจีโนมในภูมิภาคตาง ๆ ที่สําคัญไดแก กลุมโรคพันธุกรรม โรคซึ่งไมทราบสาเหตุ การแพยา
รุนแรง การเปลี่ยนระบบการวินิจฉัยทางการแพทยปจจุบันเขาสูระบบการวินิจฉัยทางพันธุกรรม และ สงเสริมให
ใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากขอมูลพันธุกรรม และโครงสราง
พ้ืนฐานอื่น ๆ  เพื่อยกระดับบริการการแพทยจีโนมิกสนําไปสูการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตเขาถึงบริการอยางท่ัวถึง  

แผนงานที่  3.3.2 การเตรียมกําลั งคน ผู เชี่ ยวชาญ และผูประกอบการ (BCG - Talent & 

Entrepreneur Development)  

เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและบริการภายใตแผน
ยุทธศาสตร BCG ดานการแพทย ที่สําคัญไดแก กลุมที่จะอยูในโรงงานผลิตชนิดตาง ๆ อาทิ วัคซีน ยา หรือ 
ATMP รวมทั้งบุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ  ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมท่ี 1   การพัฒนากําลังคนเพื่ออุตสาหกรรม BCG ทางการแพทย 

เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและบริการภายใตแผน
ยุทธศาสตร BCG ดานการแพทย เชน ชีวสารสนเทศศาสตร วิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร (Biopharma 
Engineering) วิศวกรรมกระบวนการผลิตทั้งในสวนตนและปลายน้ํา (Upstream and Downstream 
Engineering)  กระพัฒนากระบวนการผลิตยา ชีววัตถุ วัคซีนตลอดท้ังหวงโซมูลคา รวมทั้งผูเชี่ยวชาญดานการ 
จัดทํามาตรฐานและระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑนวัตกรรมของคนไทย   

แผนงานที่ 3.3.3 การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG - Market Development)  
 การใชกลไกการสรางตลาด (ภาครัฐ) สนับสนุน เพ่ือรองรับผลิตภัณฑที่ผลิต/วิจัยและพัฒนาในประเทศ

เพื่อใหแขงขันไดในดานราคากับผลิตภัณฑจากตางประเทศ (เชนการผลักดันวัคซีนเขาสู EPI Program/บัญชียา
หลัก หรือใชเกณฑการพิจารณาพิเศษที่แตกตางเพื่อสราง Privilege ใหผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ) 
ประกอบดวย 1 โปรแกรม    

 
  โปรแกรมท่ี 1   การสรางกลไกการเขาสูตลาดภายในประเทศและสรางความเขมแข็งสูตลาดสากล  

เพิ่มความสามารถในการเขาสูตลาดภายในประเทศดวยการใชกลไกตลาดภาครัฐ กลไกตลาด G-G 
โดยเฉพาะตลาดอาเซียนในการรองรับผลิตภัณฑของผูประกอบการไทย  และการเรงรัดพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่หลากหลายและสงเสริมการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑทั้งในและตางประเทศ   

  
แผนงานท่ี 3.3.4 การจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญและสิ่งอํานวยความสะดวก (BCG -

Infrastructure & Facility Development)  ประกอบดวย 1 โปรแกรม    
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โปรแกรมที่ 1   การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจการผลิต การ
บริการ  

การสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและวัคซีนดวยการปรับปรุงกฎ ระเบียบ รวมถึง
โครงสรางพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการผลิตและบริการ เชน การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการและระบบ
ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยใหไดมาตรฐานระดับสากลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลสนับสนุนการ
ขึ้นทะเบียน การจัดตั้งหนวยงานระดับชาติ (National Shared Facilities) เพ่ือใหบริการทั้งในดานวิจัยพัฒนา 
การทดสอบในสัตวทดลอง โรงงานตนแบบและโรงงานผลิตในรูปแบบ Contract Development and 
Manufacturing Organization (CDMO) และการพัฒนา CRO เพ่ือรองรับการทดสอบทางคลินิกเพ่ือนําไปสู
การใชงานไดจริงในอุตสาหกรรมยาและวัคซีน 

 
3.4 สาขาเคร่ืองมือแพทย   
   

มาตรการ/แนวทาง  
1. การสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือแพทยแบบมุงเปาตามความตองการของประเทศ  
2. การสรางเครือขาย หนวยบริการทดสอบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทยแบบครบวงจร 
3. การยกระดับความเชื่อมั่นในเคร่ืองมือแพทยไทยดวยแพลตฟอรม Sandbox  
4. การยกระดับบัญชีนวัตกรรมไทย โดยการจัดทําฐานขอมูลจัดซื้อ-จัดจางเครื่องมือแพทยภาครัฐ  
5. การสงเสริมการขยายตลาดเคร่ืองมือแพทยดวยกลไกบัญชีนวัตกรรม   
6. การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยดวยกลไก Up-skill/Re-skill 

 
เปาหมาย 

      “ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองมือแพทยที่เปนนวัตกรรมของไทยใหแขงขันในตลาดได” 

 
กลุมเปาหมายแบงไดเปน  3 กลุม คือ 
  1) วัสดุทางการแพทย 
  2) ครุภัณฑและซอฟตแวรทางการแพทย  
  3) น้ํายาและชุดตรวจวินิจฉัยโรค  

 
ตัวช้ีวัด ภายในป 2569 

 สรางเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศเพิ่มข้ึนกวา 4 หมื่นลานบาท 

 เพิ่มการจางงานในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตอเนื่องไมนอยกวา 5 พันคน  

 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการรักษา และลดคาใชจายใหกับประชาชนที่อยูตามภูมิภาคและชนบท

ไดไมนอยกวา 1 ลานคน 
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แผนงานและโปรแกรมขับเคล่ือน 
แผนงานที่ 3.4.1 การพัฒนาสาขาเครืองมือแพทย  (BCG – Medical Devices Development)   

    สรางความสามารถในการเปนผูพัฒนาและผลิตเคร่ืองมือแพทยดวยตนเอง  และเพ่ิมศักยภาพ
ความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมที่ 1   ยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยไทย  

   ใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือแพทย ดวยการพัฒนา
นวัตกรรมแบบวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse Engineering) ซึ่งเปนกระบวนการคนหาโครงสราง ฟงกชันการ
ทํางานของอุปกรณหรือระบบหนึ่ง ๆ แลววิเคราะหการทํางานในแตละสวน เพ่ือนําไปสูการสรางอุปกรณใหม
หรือโปรแกรมใหมที่ทํางานไดเหมือนเดิมหรือดีกวาเดิม โดยปราศจากการคัดลอกจากตนแบบ พรอมทั้ง
สนับสนุนการใชแพลตฟอรมกระบะทราย (Sandbox) ทดลองใชงานนวัตกรรมเครื่องมือแพทยแบบพหุสถาบัน 
ทําใหเกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่นในวงกวาง และปูทางไปสูการย่ืนรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําเปนเพิ่มเติม 
การสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีดีกวาเดิม รวมถึงการเรงรัดพัฒานวัตกรรมของตนเองเพื่อการไตระดับไปสูการผลิต
ผลิตภัณฑที่มีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 

  

 
 แผนงานท่ี 3.4.2 การเตรียมกําลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ   (BCG - Talent & 

Entrepreneur Development)  

   สรางและพัฒนากําลังคน ในสาขาเครื่องมือแพทยใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยใหแขงขันไดดียิ่งข้ึน ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมท่ี 1   พัฒนากําลังคนเช่ียวชาญสาขาเคร่ืองมือแพทย  

 ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรตลอดหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยไทย     
Up-Skill / Re-Skill เพ่ือสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและบริการ เปลี่ยนผานจากอุตสาหกรรมอ่ืนไปสู
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย อาทิ ผูประกอบการ แรงงานศักยภาพสูง ผูประเมินมาตรฐานวิเคราะห รวมถึง
การมีทักษะที่ถูกตองในการใชเครื่องมือแพทยของบุคลากรทางการแพทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการรักษา 
และคุณภาพของการใหบริการ  
 

แผนงานที่ 3.4.3 การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG - Market Development)  
สรางความสามารถในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อใหเกิดความ

สมดุลระหวางอุปสงค-อุปทาน รวมถึงการพัฒนาตลาดเชิงรุก ประกอบดวย 1 โปรแกรม    
 
โปรแกรมท่ี 1   การสงเสริมการขยายตลาดเคร่ืองมือแพทย    
ใหความสําคัญกับการเพ่ิมโอกาสใหกับผูประกอบการผลิตเครื่องมือแพทยของไทยในกลุม SMEs ไดเขา

สูตลาด ดวยการพัฒนากลไกเพ่ือลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด อาทิเชน การยกระดับบัญชีนวัตกรรมไทยใน
การเขาสูตลาดภาครัฐ การสรางแพลตฟอรมสงเสริมการขยายตลาดรวมกับบริษัทชั้นนํา ลดความเสียเปรียบ 
และกระตุนใหเกิดการใชเครื่องมือแพทยไทยอยางกวางขวางโดยการเรงรัดใหเกิดการยกระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานเคร่ืองมือแพทยใหทัดเทียมกับผลิตภัณฑนําเขา เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรทางการแพทย
ทั้งภายในประเทศและตลาดโลก  

  
  แผนงานท่ี 3.4.4 การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานสําคัญและสิ่งอํานวยความสะดวก  (BCG -

Infrastructure & Facility Development)    
ใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตเคร่ืองมือแพทยไทยให

กาวสูมาตรฐานสากล ประกอบดวย 1 โปรแกรม    
 

 โปรแกรมที่ 1   การสรางระบบนิเวศ (Ecosystem) สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือ
แพทย    

ใหความสําคัญกับการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการวิเคราะหมาตรฐานและคุณภาพ การเก็บ
และรักษาเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (cyber security) ท้ังในสวนของอุปกรณและขอมูลดานสุขภาพ 
(health information) เพ่ือใหประเทศไทยใหกาวสูมาตรฐานสากล รวมถึงการสรางและบริหารจัดการ
เครอืขายภาคธุรกิจและวิจัยเพ่ือสนับสนุนขับเคลื่อนตลอดหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยไทย    

 

3.5 สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ   
 
มาตรการ/แนวทาง  
1) สรางตลาดสําหรับผลิตภัณฑฐานชีวภาพภายในประเทศดวยกลไกภาษี เชน ภาษีสิ่งแวดลอม 
2) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑฐานชีวภาพดวยกลไกรัฐรวมเอกชน และ

มาตรการทางการเงินเพื่อการเขาถึงและใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ  
3) การเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดวยกลไกสรางเครือขายงานวิจัย

รวมกับสถาบันวิจัยและบริษัทเอกชนชั้นนําในตางประเทศ 
4) การบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
 
เปาหมาย 
“เพ่ิมมูลคาผลผลิตเกษตร และวัสดุเหลือท้ิงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ดวยการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนําไปสูความม่ันคงดานพลังงานในทุกระดับ สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
บนฐานการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม”  

 
กลุมเปาหมายแบงไดเปน 8 กลุม คือ 
1) พลังงานหมุนเวียน เชน ไฟฟาจากขยะ ไฟฟาจากชีวมวล และกาซชีวภาพ  
2) เช้ือเพลิงชีวภาพ เชน เอทานอล ไบโอดีเซล นํ้ามันเช้ือเพลิงชีวภาพสําหรับเครื่องบิน (BioJet) และเช้ือเพลิง 

   ไฮโดรเจน  
3) เอทานอลเพื่ออตุสาหกรรมและเวชภัณฑชนิดใหม เชน การใชในอุตสาหกรรมการแพทย เคร่ืองสําอาง  

   และผลิตภัณฑอาหาร 
4) พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)*เชน พลาสติกไดมาจากสวนผสม วัตถุทางธรรมชาติ พลาสติกที่ยอยสลาย

ไดทางธรรมชาติและทางอุตสาหกรรม  PLA (Polylactic Acid), PBAT (Polybutylene Adipate 
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Terephthalate), PBS (Polybutylene Succinate) และ PHAs (Polyhydroxyalkanoates)  ผลิตภัณฑ

ยางพารา  เสนใยธรรมชาติ  สารสกัดจากธรรมชาติ เชน สียอม ลิกนินผลิตภัณฑเคมีภัณฑจากธรรมชาติ  

5) โอเลโอเคมี (Oleochemical) จากการพัฒนาตอยอดจากน้ํามันปาลม รวมถึงผลพลอยได เชน กลีเซอรอล

นํ้ามันหมอแปลงไฟฟาชีวภาพ 

6) เคมีชีวภาพเพื่อเกษตรปลอดภัย เชน สารชีวภัณฑเกษตร สารปรับปรุงดิน 
7) Functional Ingredients: Fragrance Compounds, Bio Surfactant, Bio Solvent, Antioxidants, 

Cosmeceutical ingredients 

8) ผลิตภัณฑมูลคาสูงจากจุลินทรีย เชน ผลิตภัณฑจากการทําชีววิทยาสังเคราะห (Synthetic Biology) 
* พลาสติกชีวภาพมีความหมายครอบคลุมถึงพลาสติกกลุมที่ผลิตจากพืช และพลาสติกสลายตัวไดทางชีวภาพ 
(biodegradable) โดยพลาสติกที่ผลิตจากพืชมีท้ังประเภทท่ีสลายตัวไดทางชีวภาพ เชน PLA, PHA และ
ประเภทที่สลายตัวทางชีวภาพไมได เชน bio-PE 

 

ตัวช้ีวัด 
1) เพิ่มมูลคา GDP สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ เปน 2.6 แสนลานบาท 
2) เพิ่มมูลคาการลงทุนไมนอยกวา 1.9 แสนลานบาท 
3) การจางแรงงานที่มีความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญอยางนอย 2 หมื่นตําแหนง  
4) เพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตเกษตร 1.5 แสนลานบาท 
5) ลดการนําเขาน้ํามันปโตรเลียม 1.7 แสนลานบาท  
6) สรางรายไดใหชุมชนไมนอยกวา 1 หมื่นลานบาท  
7) ลดคาใชจายในการกําจัดขยะไมนอยกวา 1.5 หมืน่ลานบาท 
8) ลดภาวะ PM 2.5 และกาซคารบอนไดออกไซด CO2 ไมนอยกวา 30 ลานตันคารบอนไดออกไซด 

 

แผนงานและโปรแกรมขับเคล่ือน 
แผนงานที่ 3.5.1 การพัฒนาสาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ  (BCG – Energy Biomaterail 

and Biochemical Development)   
การยกระดับความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เปนท่ีตองการของตลาด 

โดยเนนผลิตภัณฑมลูคาสูง ประกอบดวยการดําเนินกิจกรรมสําคัญภายใต 2 โปรแกรม 
 
โปรแกรมที่ 1  พลังงานเพ่ือทกุคน “Energy for All” 
การพัฒนารูปแบบการลงทุนดานพลังงานระดับชุมชนที่มีความยั่งยืน แนวทางสําคัญ ไดแก การ

พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่ไดมาตรฐานและพรอมใชงาน เพ่ือใหชุมชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีและมีทักษะ
การผลิตพลังงานไดงายและรวดเร็ว อาท ิเทคโนโลยีระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
หองเย็น น้ําด่ืม น้ําแข็ง เคร่ืองจักรในการผลิตหรือแปรรูป ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย และระบบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง 

 
โปรแกรมที่ 2 แพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform-ETP) 
การขับเคล่ือนใหเกิดระบบซ้ือขายไฟฟาที่สามารถเชื่อมตอกับแพลตฟอรมการซ้ือขายพลังงานไฟฟา

แหงชาติไดอยางไรรอยตอ แนวทางสําคัญ ไดแก การพัฒนาตนแบบโครงขายไฟฟาชุมชนแบบอัจฉริยะ (Smart 
Micro Grid) แพลตฟอรมการซ้ือขายพลังงานไฟฟา (ETP) ระบบสนับสนุนการซ้ือขายไฟฟาใหเกิดขึ้นอยาง
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สมบูรณและมีประสิทธิภาพ  การปรับแกไขกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และนโยบายใหตอบสนองตามความ
ตองการ เพ่ือใหเกิดการกระจายไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาไดอยางทั่วถึง  

 
แผนงานที่ 3.5.2  การพัฒนากําลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ (BCG - Talent & 

Entrepreneur Development) 

การสรางและพัฒนากาํลังคนที่เกี่ยวของใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีขาด
แคลน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูไดอยางงายและรวดเร็ว ตลอดจนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีหลากหลาย 
และลดการพ่ึงพาจากตางประเทศใหนอยที่สุด ประกอบดวยการดําเนินกิจกรรมสาํคญัภายใต 2 โปรแกรม 

 
โปรแกรมที่ 1  พลังงานเพ่ือทกุคน “Energy for All” 
การแปลงนโยบาย Energy for all สูการปฏิบัติใหเห็นอยางเปนรูปธรรม ขับเคลื่อนสูระดับฐานราก 

เพื่อสนับสนุนการเสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดการสรางงานและ
รายได สามารถพ่ึงพาตนเอง และขับเคลื่อนพลังงานชุมชนอยางย่ังยืน แนวทางสําคัญ ไดแก การพัฒนากลไก
การทํางานรวมกันระหวางชุมชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เพ่ือใหไดรูปแบบการลงทุนดานพลังงาน 
ในระดับชุมชนท่ีมีความย่ังยืน การเพิ่มพูนทักษะ (Up Skill) และปรับทักษะ (Re Skill) ใหกลุมชุมชน 
มีความสามารถและเรียนรูการใชงาน การดูแล ซอมบํารุงเทคโนโลยีผลิตพลังงานที่เขาถึงงายและเรียนรูได 
ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว  

 
โปรแกรมที่ 2 แพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform) 
การพัฒนาแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟาใหเกดิข้ึนอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรองรับการ

เกิดตลาดซ้ือขายไฟฟาอยางเสรีในอนาคตโดยมีระบบการซื้อขายไฟฟาเกิดขึ้นอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
จําเปนตองมีการสรางเครือขายเพื่อเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนและสงเสริมการใชและพัฒนาพลังงาน 
ใหสามารถพ่ึงพาตนเอง ลดการพึ่งพาตางประเทศนอยลง และสามารถนําพลังงานหมุนเวียนมาใชไดอยาง
คุมคา มีเสถียรภาพ สรางความย่ังยืนในการผลิตและจายไฟฟา แนวทางสําคัญ ไดแก การสรางเครือขาย
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยตลอดหวงโซคุณคา เพ่ือขับเคล่ือนและสงเสริมการใชและพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงานกับ เครือขายการพัฒนาโครงขายไฟฟาชุมชนแบบอัจฉริยะ (Smart Micro Grid)  
จากพลังงานหมุนเวียน ทั้งการผลติและจายไฟฟาภายในโครงขายที่สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 

แผนงานที่ 3.5.3 การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG - Market Development)  
การขยายตลาดทั้งในและตางประเทศเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและรองรับ

ผลผลิตเกษตรสวนเกินไดเพิ่มขึ้น ประกอบดวยการดําเนินกิจกรรมสําคญัภายใต 4 โปรแกรม  
 
โปรแกรมที่ 1 การกําหนดราคาคารบอนและคารบอนเครดติ 
ปจจุบันทิศทางการคากับตลาดโลกมีการสนับสนุนใหผูผลิตและผูบริโภคแสดงความรับผิดชอบจาก

การกอมลภาวะในชั้นบรรยากาศ แนวทางการระบุมูลคาคารบอนอยางชัดเจน เพ่ือครอบคลุมตนทุนที่ตอง
รับผิดชอบตอผลกระทบภายนอกใหกับวิธีผลิตที่ปลดปลอยคารบอนสูง และสรางโอกาสทางการตลาดใหกับ
วิธีการผลิตที่ปลดปลอยคารบอนตํ่า หรือใชพลังงานทดแทนใหสามารถแขงขันและดึงดูดใหมีการลงทุนมากขึ้น 
แนวทางสําคัญ ไดแก การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาพรวมของประเทศ ดวยการสราง
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แรงจูงใจใหทุกภาคสวนลดปริมาณการปลอยคารบอน โดยตอยอดโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER Program) 
โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหภาคเอกชน/
รัฐวิสาหกิจสรางแหลงกักเก็บคารบอน (Carbon Sink) จากการปลูกปาในพื้นที่ของรัฐ ผานกลไกการตรวจและ
รับรองโดย อบก.ภายใตโครงการ T-VER เกิดเปน Carbon Credits ท่ีนําไปใชซ้ือขายในกิจกรรม Carbon 
Offset ภายในประเทศไทย ซึ่งจะมีการศึกษาการกําหนดราคาคารบอน (Carbon Pricing) ที่เหมาะสม  
โดยพิจารณาจากตนทุนผลกระทบภายนอก 

 
โปรแกรมที่ 2  การพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (Clean and Circular Energy) 
การสรางความพรอมใหกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อสามารถแขงขันและรักษาตลาด

เชื้อเพลิงชีวภาพตลอดหวงโซคุณคาไดอยางยั่งยืน แนวทางสําคัญ ไดแก การพัฒนากลไกเพื่อสรางระบบนิเวศ
และระบบบริหารจัดการตนทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในการยกระดับพลังงานสะอาด การหาแนวทางการ
เพ่ิมมูลคาใหกับปาลมน้ํามัน และออย ในการผลิตสารชีวภาพมูลคาสูง เชน น้ํามันหมอแปลงไฟฟาชีวภาพ 
น้ํามันหลอล่ืนชีวภาพ น้ํามันไฮดรอลิกชีวภาพ และสรางมูลคาใหกับของเหลือทิ้ง เชน การนําชานออย กะลา
ปาลม และทะลายปาลมเปลาไปผลิตสารคารบอนสําหรับเปนวัตถุดิบในการผลิตระบบกักเก็บพลังงานได 
รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลกลางดานพลังงาน ประกอบดวย การติดตามความกาวหนาของการ
เปล่ียนแปลงดานพลังงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากงานวิจัย และการลงทุนขนาด
ใหญที่จะมีผลกระทบตอภาพรวมของเทคโนโลยี ซ่ึงจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในประเทศ  และ
สามารถวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และแสดงสถานภาพโดยรวมของพลังงานไทย ความเปนไปไดในการเขา
มาแทนที่เทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือชวยในการวางแผน และการกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสม  

 
โปรแกรมที่ 3  พลังงานเพ่ือทกุคน “Energy for All” 
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดการสรางงานและรายได สามารถพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

แนวทางสําคัญ ไดแก การพัฒนากลไกการทํางานรวมกันระหวางชุมชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เพ่ือให

ไดรูปแบบการลงทุนดานพลังงานในระดับชุมชนที่มีความย่ังยืน ท้ังการพัฒนากลไกระดับชุมชน เพื่อใหองคกร

ระดับชุมชน เชน กลุมออมทรัพยเปนนิติบุคคล สามารถทําสัญญากับสถาบันการเงินและรวมลงทุนกับ

ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได การพัฒนากลไกภาครัฐ ท่ีจะทําหนาที่

ประสานงานกับสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร กองทุนตาง ๆ โดยกําหนดวงเงินที่เหมาะสม และกลไกการ

สนับสนุนงบประมาณใหกลุมออมทรัพย โดยมีบทบาทในการชวยรับฟงความคดิเห็นจากการดําเนินกิจการของ

ชุมชน  

 

โปรแกรมที่ 4 แพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform) 
รูปแบบการใชพลังงานไฟฟาของประเทศมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น สวนหนึ่งมาจากนโยบายรัฐบาล  

ท่ีพยายามขับเคล่ือนใหเกิดอตุสาหกรรมใหม ๆ เชน แผนสงเสริมการใชยานยนตไฟฟา 1.2 ลานคัน ภายในป 
พ.ศ. 2579 และตามที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน เพื่อสรางความมั่นคงทางดาน
พลังงานและเศรษฐกิจชุมชน และรองรับสถานการณของเทคโนโลยีที่ เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
(Disruption) ประกอบกับตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนที่ลดลงทําใหภาคอุตสาหกรรมและ
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ครัวเรือนมีความสามารถในการผลิตไฟฟาใชไดเอง (Prosumer) ทาํใหในอนาคตโรงไฟฟาพลังงานทดแทนจะ
เขามามีบทบาทมากข้ึนและเตบิโตอยางกาวกระโดด แนวทางสําคัญ ไดแก การแกไขปญหาดานกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการความสมดุลของพลังงานระหวางอุปสงคและอุปทาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกฎหมายที่ไมเอื้อใหมีการซ้ือขายพลังงานไฟฟาใหกนัเองได การสงเสริมตลาดซ้ือขายพลังงานไฟฟา
ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม รองรับการเกิดตลาดซ้ือขายไฟฟาอยางเสรีไดในอนาคต  

 
แผนงานที่ 3.5.4  การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ (BCG - Regulatory Framework)  

   การปรับแก หรือการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ประกอบดวยการดาํเนินกิจกรรมสําคัญภายใต 2 โปรแกรม  

 

โปรแกรมที่ 1 การกําหนดราคาคารบอนและคารบอนเครดติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เปนวาระสําคัญของโลก โดยทั่วโลกตางให

ความสําคัญและพยายามรวมมือกันเพื่อชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกข้ึนสูชั้นบรรยากาศ ซึ่งเปนตนเหตุ

สําคัญของสภาวะโลกรอน แนวทางสําคัญ ไดแก การออกระเบียบ หรือแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ วาดวย

หลักเกณฑการจัดสรรคารบอนเครดิตแกเอกชนผูลงทุนปลูกปาในพ้ืนที่ของรัฐ เพ่ืออนุรักษทรัพยากรและสราง

แหลงกักเก็บคารบอน การออกกฎหมายใหคาใชจายในการปลูกปาและการดูแลรักษาปาตามโครงการที่รัฐ

สงเสริมเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนําไปหักคาใชจายตามประมวลรัษฎากรได  

 

โปรแกรมที่ 2 แพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform) 

การสงเสริมใหมีตลาดซ้ือขายพลังงานไฟฟาที่เชื่อมตอกับแพลตฟอรมซ้ือขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ 

(National Energy Trading Platform: NETP) จําเปนตองแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรค และไม

สงเสริมใหการขับเคลื่อนโครงขายพลังงานชุมชมอัจฉริยะ และระบบซ้ือขายพลังงานไฟฟาเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ แนวทางสําคัญ ไดแก การปลดล็อคขอจํากัดการซ้ือขายไฟฟาแบบ Peer 

to Peer ใหสามารถรองรับกับ NETP ได งบประมาณรวมอยูในแผนงานการสรางและพัฒนาตลาด   

 
แผนงานที่ 3.5.5 การจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญและสิ่งอํานวยความสะดวก  (BCG -

Infrastructure & Facility Development)    
การสงเสริมนโยบายการใชพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานไฟฟา เพ่ือให

กลุมเกษตรกรยังสามารถอยูในหวงโซอุปทานของยานยนตไฟฟาได ตลอดจนใหความสําคัญกับการลงทุน

โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสนบัสนนุการตอยอดผลิตภัณฑพลังงาน วัสด ุและเคมีชีวภาพจากระดับหองปฏิบัติการสู

การผลิตในเชิงพาณิชย ประกอบดวยการดําเนินกิจกรรมสาํคญัภายใต 2 โปรแกรม 

 

โปรแกรมที่ 1  การพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (Clean and Circular Energy) 

การสรางความพรอมใหกับอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชพลังงานในภาค

ขนสงสูพลังงานสะอาดและพลังงานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จําเปนตองมีการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานและ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกใหมากย่ิงข้ึน แนวทางสําคัญ ไดแก การสรางสถานีอัดประจุไฟฟา (Charging Station) 

สําหรับยานยนตไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวภาพ มุงเนนการใชประโยชนจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ขยะ

อินทรีย และผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการใชแผงเซลลแสงอาทิตยในการผลิตกาซชีวภาพ และพลังงาน

ไฟฟา โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีหางไกลนอกระบบสายสงไฟฟา พ้ืนที่หางไกล ชายขอบ อันเปนการชวยให

ประเทศไทยมีกาซชีวภาพ และสามารถผลิตไฟฟาไดในทุกพ้ืนท่ี โดยมีตนทุนที่เหมาะสม อันเปนการชวย

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีในแหลงทองเที่ยว 

 

โปรแกรมที่ 2 การสงเสริมการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม
สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ  

สืบเนื่องจากภาครัฐ ไดลงทุนสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญที่สําคัญ คือ โรงงานตนแบบ 
Biorefinery ท่ี EECi Biopolis ไปแลว เพ่ือเปนการตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑเพื่อเชื่อมตอ
ไปสูการขยายขนาดการผลิตในระดับที่ใหญขึ้น หรือนวัตกรรมในระดับก่ึงอุตสาหกรรม เกิดการบริหารจัดการ
อยางครบวงจร เพ่ือการสงเสริมใหเกิดผลิตภัณฑและธุรกิจใหม ๆ ดาน Biorefinery ผานกลไกการสนับสนุน
งบประมาณบางสวนใหกับผูประกอบการเพ่ือการใชงานโรงงานตนแบบ ลดความซํ้าซอนของการลงทุน ความ
เสี่ยงและระยะเวลาในการขยายขนาด (Scale Up) ของภาคเอกชน  

 
 

3.6 สาขาการทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค  

 
เปาหมาย  
การทองเท่ียวคุณภาพสูง โดยใหความสําคัญกับการกระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมอืงรอง ลดความ

เหลื่อมล้ํา มุงสูการพฒันาอยางยั่งยืน โดยทองเท่ียวไดอยางสรางสรรค สนกุ สะดวก และปลอดภัย 
 

ตัวช้ีวัด 

 เพิ่มอันดับ Global Wellness Travel Ranking เปน Top 5 ภายในป พ.ศ. 2569 

 อันดับความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยโดย TTCI ดานความย่ังยืน
ของสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพและอนามัย ขึ้น 10 อันดับ ทุกป 

 การจางงานดาน Wellness เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 จากป  พ.ศ. 2563 

 พัฒนากําลังคนทุกกลุมจังหวัดที่เกี่ยวของกับ BCG สาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรคอยาง
นอย 2 หมื่นรายตอป 

 พัฒนาเรื่องราวจากภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบานใหเปน Content ดานการตลาด  
เพื่อนําไปใชโปรโมท Happy Model ไมนอยกวา 200 เรื่องตอป 
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แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน 
 

แผนงานที่ 3.6.1  การพัฒนาสาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค (BCG – Tourism & 
Creative Economy Development) 

การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการดานการทองเที่ยวเพ่ือสรางความม่ันใจ คุณคา
ใหกับนักทองเที่ยว และสรางมูลคาเพ่ิมใหชุมชน โดยคํานึงถึง “ความสะอาด ความสะดวก เขาถึงงาย ความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน คุณภาพของการบริการ ความสรางสรรค และความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม” ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมท่ี 1 การพัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพสูง ดําเนินการตอยอดและยกระดับมาตรฐานการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยวดานอ่ืน ๆ ตลอดหวงโซ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ ดวยอัตลักษณทองถิ่น ที่มีคุณภาพ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ มุงเนนการสรางความสมดุลโดยจัดใหมีการบริหารจัดการปริมาณนักทองเที่ยว ติดตาม
ผลกระทบจากการทองเที่ยวอยางเปนระบบ ดูแลรักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
ของไทย 

 

แผนงานที่ 3.6.2  การเตรียมกําลังคน ผู เช่ียวชาญ และผูประกอบการ  (BCG Talent & 
Entrepreneur Development) 

สรางความเขาใจ ในการใชคําจํากัดความของ Happy Model ใหทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนา ผูประกอบการและบุคลากรสาขาการทองเที่ยวใหมีความพรอมกับการทองเท่ียว
คุณภาพสูง ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมท่ี 1 การพฒันากําลังคนสาขาทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค 
การพัฒนากําลังคน ผูเชี่ยวชาญ รวมถึงผูประกอบการในสาขาทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค ถือ

เปนภารกิจที่สําคัญในการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการปรับพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภค และพัฒนาองค
ความรูเก่ียวการพัฒนาสินคาและบริการเพื่อกระจายรายไดแกชุมชนอยางยั่งยืน  

กิจกรรมของแผนงานท่ี 3.6.1 ไดรวมการเตรยีมกําลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการไวแลว 
 

แผนงานท่ี 3.6.3  การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG Market Development)  

กําหนดแนวทางขับเคลื่อน พรอมผลักดันใหเกิดการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ ใหไดมาตรฐานในทิศทาง
เดียวกัน ใชประโยชนจากเนื้อหา (Content)  ที่มี ใหนักทองเท่ียวสามารถวางแผนการทองเที่ยวไดดวยและ
สามารถสรางเปน Creative Content เชน ภาพยนตร ละคร ประกอบดวย 2 โปรแกรม 

 
โปรแกรมท่ี 1 การยกระดับระบบบริหารจัดการทองเที่ยวแบบไรรอยตอดวย Digital Platform 
การยกระดับระบบบริหารจัดการทองเท่ียวแบบไรรอยตอดวย Digital Platform เพ่ือเพ่ิมรายไดจาก

การทองเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป ในบางคร้ังจังหวัดที่อยูติดกันกลับมีจํานวนนักทองเที่ยวหาง
กันอยางมีนัยสําคัญ อาทิ ระยองกับจันทบุรี หรือ พังงากับระนอง การเชื่อมตอทางกายภาพและดิจิทัล จึงมี
ความสําคัญ  
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โปรแกรมท่ี 2 การยกระดับและสรางมูลคาเพ่ิมการทองเท่ียวไทยดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
  เศรษฐกิจสรางสรรคคือการดําเนินธุรกิจของโลกในอนาคต ผลิตภัณฑและบริการดั้งเดิมจะตอง
ปรับเปลี่ยนเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจ สรางแบรนดสินคาไทยไปสูระดับโลกจากอัตลักษณ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ประกอบกับการสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ ดวยอัตลักษณทองถ่ิน ใชขอมูลเชิง
วัฒนธรรม การออกแบบ  เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสรางสรรค เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว รวมถึงการบูรณาการ
บรหิารจัดการการทองเท่ียวและการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 

 

แผนงานท่ี 3.6.4 การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ (BCG Regulatory Framework) 
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ เชน การข้ึนทะเบียนสถานประกอบการ การคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญาและมรดกทางวัฒนธรรม การปกปกษรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย 1 
โปรแกรม 

 
โปรแกรมที่ 1 ปรับแกกฎหมายเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวคุณภาพสูง การคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญาและมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวของกับการ
ทองเที่ยวในหลายมิติ อยางไรก็ตาม หากจะยกระดับของประเทศไทยสู BCG Model  จะตองมีการปรับแก
กฎหมายใหทันสมัย เหมาะกับสถานการณของประเทศ โดยมีสาขาที่ไดรับความสนใจจากภาคเอกชน อาทิ 
สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาสิ่งแวดลอม สาขาวัฒนธรรม สาขาสิ่งกอสรางและเมือง สาขา
สาธารณสุข เปนตน  

 
แผนงานท่ี 3.6.5 การจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญและส่ิงอํานวยความสะดวก (BCG 

Infrastructure & Facility Development)  
 

การยกระดับความเชื่อมโยงสูแหลงทองเที่ยวเมืองรอง เพ่ิมการเขาถึงดวยเทคโนโลยีและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมท่ี 1  การยกระดับความเชื่อมโยงสูแหลงทองเท่ียวเมืองรอง เพ่ิมการเขาถึง การจัดการดวย 

เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศและสรางระบบ Digital 
Platform เพื่อสรางดุลยภาพของอุปสงค-อุปทาน ของการทองเท่ียวและเชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวเมือง
หลักไปสูเมืองรองอยางสะดวก ปลอดภัย ดวยเทคโนโลยี ยานพาหนะสมัยใหม และระบบบริหารจัดการ  
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 

3.7 สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 มาตรการ  
1) กําหนดเปาหมายสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนดวยกลไกความรวมมือรัฐ เอกชน 

และภาคประชาชน (PPP)  

2) พัฒนา Digital Platform สงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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3) สงเสริมการการผลิตและขยายตลาดดานเศรษฐกิจหมุนเวียนอยางครบวงจรดวยกลไกการสราง

ความตระหนักรูและกลไกทางภาษี  

4) การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทั้งในและตางประเทศดวยกลไกการสรางผูประกอบการใหม

ดานเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 

เปาหมาย 
   “มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนดวย 3 C คือ C1: Closing the Loop ลดการใชทรัพยากร 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ C2: Creating New Economy Growth สรางการเติบโตของเศรษฐกิจแนวใหม 
และ C3: Combating Climate Change and Pollution Reduction; Transition to Sustainable Society 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม” 
 
กลุมเปาหมายแบงไดเปน 3  กลุม คือ 

1) พลาสติกครบวงจร เนนการสรางระบบรวบรวม แยก จัดเก็บ หมุนเวียน ใชประโยชน  
2) เกษตรและอาหาร เนนสรางระบบกลไกจัดการ ลด Food Loss/Food Waste ตลอด Supply  

Chain และสรางจิตสํานึกผูบริโภค  
3) วัสดุกอสราง เนนสรางความสามารถนวัตกรรมและเทคโนโลยี รูปแบบการกอสรางที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอมสนับสนุนการขับเคลื่อน Smart City ตามนโยบายรัฐบาล 
 
 ตัวช้ีวัด 
1) ลดการใชทรัพยากรลง 2 ใน 3 จากปจจุบัน 
2) ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไมนอยกวา 50 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
3) ลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
4) เพ่ิมตลาดและผลิตภัณฑจากเศรษฐกิจหมุนเวียน 

  
แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน 
 
แผนงานที่ 3.7.1 การพัฒนาสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน  (BCG –Circular Economy Development)   
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการดําเนินการลดปญหาขยะพลาสติกตกคาง ขยะพลาสติกทะเล ขยะอินทรีย 
(ขยะเกษตรและอาหาร) เศษวัสดุกอสราง ขยะและของเสียอื่น ๆ ที่ตกคางในสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ
การใชทรัพยากรตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ประกอบดวย 
2 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร และการลดการสูญเสียอาหาร

และขยะอาหาร (Food loss & Food Waste) ที่มีประสิทธิภาพสูง ในระดับชุมชน ทองถ่ินและแหลงทองเที่ยว 
วิกฤติขยะและขยะพลาสติกของประเทศเปนปญหารุนแรงและตองเรงแกไขอยางจริงจัง โดยเฉพาะ

ปญหาดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ขยะพลาสติกและของเสีย รวมถึงพฤติกรรมของประชาชนใน
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การไมคัดแยกขยะตนทาง กลายเปนคอขวดของการนําทรัพยากรมาหมุนวนใชใหม ขณะที่การนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่จะชวยสนับสนุนการเปลี่ยนผานจากการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบเดิมไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนยังมีไมมากนัก เทคโนโลยีท่ีมีอยูแลวยังไมถูกเชื่อมโยงสูผูใช ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการ/
รูปแบบในการจัดการขยะที่มีการประเมินและติดตามขยะอยางมีประสิทธิภาพสูงในระดับ ชุมชนและแหลง
ทองเที่ยว เปนส่ิงที่ประเทศไทยควรตองเริ่มดําเนินการไปพรอมกับการจัดทําฐานขอมูลปริมาณขยะพลาสติก
และของเสียของประเทศ วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงประเภทและปริมาณ นําไปสูการกําหนดนโยบายของภาครัฐ 
สงผลทําใหการบริหารจัดการขยะภายในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนําไปตอยอดใหเกิด
ธุรกิจใหมขึ้นในประเทศ  

 
โปรแกรมท่ี 2 การจัดการหวงโซอุปทานของงานกอสรางแบบสําเร็จรูปดวย Digital Platform เพ่ือลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 
อุตสาหกรรมการกอสรางเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  

แตเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่กอใหเกิดมลภาวะตาง ๆ เชน มลพิษทางอากาศ ขยะ น้ํา สงผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมโดยรอบสถานท่ีกอสราง รวมถึงวัสดุและทรัพยากรท่ีเหลือท้ิงจากการกอสรางถูกทิ้งไมถูกวิธี
 ดังน้ัน การกอสรางรูปแบบใหม ภายใตแนวคิดดานเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมใหม จึงไดรับความ
สนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรน้ําและพลังงาน
อยางคุมคาในขั้นตอนตาง ๆ รวมถึงการบํารุงรักษาสิ่งปลูกสรางใหสามารถใชงานไดนานที่สุด ดวยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมติดตาม ประเมิน และเฝาระวังโครงสรางตาง ๆ ไดอยางทันที เพ่ือลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการเสื่อมและพังทลายจากสิ่งกอสราง การออกแบบและจัดการวัสดุ (Prefrabrication) ต้ังแต
โรงงานผลิต ชวยลดการตัดแตงท่ีหนางาน ซึ่งเปนสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศและเสียง ชวยลดการใช
พลังงาน น้ํา ระยะเวลาในการกอสราง และตนทุนการกอสราง 
 

แผนงานที่ 3.7.2  การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG Market Development) ดานเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

 
 ใหความสําคัญกับการขยายแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสูวงกวาง จากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่เนน

การใชทรัพยากร การผลิต และการสรางของเสีย สูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมุงสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของความยั่งยืนดวยการหมุนเวียนใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคงคุณคาของผลิตภัณฑในนาน
ที่สุด นอกจากน้ี เศรษฐกิจหมุนเวียนยังเปนโอกาสสําหรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม ที่ชวยสรางรายไดและการจางงาน
ใหกับประเทศ  รวมถึงการเตรียมความพรอมของผูประกอบการและผูบริโภค ใหเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจ 
ทัศนคติ และจิตสํานึก เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบดวย 2 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1  สนับสนุนใหเกิดธุรกิจ Startups ดานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Recycle, Upcycling, 

Upgrade, Replace) โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

จากความต่ืนตัวในเร่ืองระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคเอกชนท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน 
โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหญมีการกําหนดแนวคิดการดําเนินธุรกิจภายใตระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน 

บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัทเอสซีจี กลุมบริษัทไทยยูเนี่ยน เครือเจริญโภคภัณฑ      
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สงผลทําใหผูประกอบการ SMEs ที่อยูในสายโซอุปทานจําเปนตองปรับตัวตามไปดวย  รวมถึงวิสาหกิจชุมชนมี
ความสนใจในการนําขยะหรือของเสียมาใชประโยชนมากขึ้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนใหเกิดธุรกิจเหลานี้อยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีอยูในปจจุบันและพัฒนาใหมเขาชวยแกปญหาการ
นําขยะพลาสติก ขยะหรือของเสียกลับมาใชประโยชนใหม และสนับสนุนการขยายสิทธิประโยชนทางภาษี 
ใหครอบคลุมธุรกิจในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดชีวิตของผลิตภัณฑ 

 
โปรแกรมท่ี 2  สงเสริมองคความรู ทัศนคติ และจิตสํานึกในการแยกขยะหรือของเสียอยางเปน 

ระบบในชุมชนเมืองและชนบท  เพ่ือสรางผูผลิตและผูบริโภคดานเศรษฐกิจหมุนเวียนรุนใหม 
การสรางกลุมคนรุนใหม (นักเรยีน นิสิต นักศึกษา และผูประกอบการ) ใหเกิดองคความรูทัศนคติ และ

จิตสํานึกในการการแยกขยะหรือของเสียอยางถูกตองกอนที่บาน ผานการนําแอปพิเคชั่นหรือจัดทําสื่อ Social 
Media หรือหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมประกวดความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากของเหลือใชหรือของเสียที่ใกลตัวใหนํากลับมาใชประโยชนใหม เพ่ือสรางผูผลิตและผูบริโภคดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียนจากคนรุนใหม 

แผนงานท่ี 3.7.3 การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ (BCG Regulatory Framework)  
เรงรัดใหเกิดการปรับปรุง หรือการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอ้ือตอการประยุกตใช

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัตถุดิบที่ใชงานแลว ประกอบดวย 1 โปรแกรม 
โปรแกรมที่  1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการ เพ่ือสรางระบบนิเวศ (Ecosystem)  

ที่เอ้ืออํานวย และสนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุนในธุรกิจท่ีสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ.2548 ขอ 8  ที่ระบุวา “หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําข้ึนจาก
พลาสติกที่ใชแลวบรรจุอาหาร มาตรการใหผูผลิตคํานึงถึงตนทุนทางสิ่งแวดลอมตลอดวงจรชีวิตสินคา            
( Extended Producer Responsibility) มาตรการทางการเงิน/การคลังเพ่ือสงเสริมการนําพลาสติกรีไซเคิล
มาใชเปนวัตถุดิบเพื่อเปนการสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

  
แผนงานท่ี 3.7.4  การจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญและส่ิงอํานวยความสะดวก (BCG 

Infrastructure & Facility Development)    
          ใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  ประกอบดวย 
1 โปรแกรม 
 

โปรแกรมที่ 1 จัดตั้งศูนย Waste Hub ในการคัดแยก ทําความสะอาด และจัดเก็บขยะพลาสติกและ
วัสดุรีไซเคิลพรอมจัดทํามาตรฐาน ตัวชี้วัดอัตราการนําวัสดุกลับมาหมุนเวียนและระบบรับรองฉลากดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองเตรียมความพรอมทั้ง
โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา Solution Platforms/Technology เชน ฐานขอมูล Material Flow ของ
อุตสาหกรรม การศึกษาและใช ดัชนีชี้ วัดอัตราในการนํา วัสดุกลับมาหมุนเวียน (Circularity Index)  
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค ดานคุณภาพ ความปลอดภัย 
และราคา รวมถึงการจัดทําระบบรับรองฉลากดานเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีหนวยงานใหการรบัรอง  
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ยุทธศาสตรท่ี 4  : เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปล่ียน 
แปลงของโลก 

 
เนนการสรางภูมิคุมกัน และการมีความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยาง

เทาทันเพ่ือบรรเทาผลกระทบ รวมถึงเขาถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกิดขึ้นไดรวดเร็วย่ิงขึ้น 
เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการสรางคุณคาใหมในอนาคตดวยการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพของชุมชน ผูประกอบการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต/บริการเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของตลาด รวมถึงสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกเพื่อนาํไปสูสังคมคารบอนต่ํา 

 เทคโนโลยี ที่กําลังเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก สามารถตอบโจทยหลากหลาย
ดวยตนทุนที่ถูกลงมาก เชน เทคโนโลยีแพลตฟอรมที่เปนสื่อกลางระหวางผูซื้อและผูขายทําใหเกิดเศรษฐกิจเชิง
แบงปน (Sharing Economy) ธุรกิจตาง ๆ ไมจําเปนตองเปนเจาของทรัพยากรเอง แตสามารถใชรวมกันได 
รวมถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ในป พ.ศ. 2578 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูง
วัยมาก คนวัยทํางานนอยลงสงผลตอโครงสรางแรงงานท่ีเปลี่ยนไป   ทําธุรกิจรูปแบบเดิมที่ตองใชแรงงาน
จํานวนมากอาจไมเหมาะสมสําหรับประเทศไทยอีกตอไป โครงสรางตลาดและการบริโภคของประชาชนจะ
เปลี่ยนไปมาก ความตองการบริโภคสินคาท่ีสงผลดีตอสุขภาพจะเปนที่ตองการมากขึ้น ภาวะโลกรอน ซึ่งทําให
เกิดภัยแลงรุนแรงและน้ําทวมฉับพลันในเวลาใกลกัน น้ําสะอาดจะเปนสิ่งที่ขาดแคลนในอนาคต เร่ืองเหลานี้
เปนความเสี่ยงโดยตรงตอธุรกิจและกระทบกับคนทั้งโลก รวมถึงการเมาตรการทางการคาที่มิใชภาษีจะมีการ
นํามาใชเพิ่มข้ึน เชน สินคาท่ีผลิตตองไมสรางมลพิษ  หรือไมใชสารปฏิชีวนะหรือสารเคมีตองหามในกระบวนการ
ผลิต  สงผลใหตองมีการเตรียมความพรอมของภาคสังคมใหเขาสูสังคมฐานความรูเพื่อใหมีภูมิคุมกัน และการ
เรวรัดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศใหไดเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดดเพ่ือใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเพ่ือบรรเทาผลกระทบ    

 
มาตรการ/แนวทาง  

1) การปรับโครงสรางสูการผลิตสินคาและบริการแหงอนาคตดวยการเรงรัดพัฒนาเทคโนโลยีและ
องคความรูแนวหนา (Frontier Research/ Knowledge) 

2) การสรางภูมิคุมกันในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางเทาทันดวยการพัฒนาคนไทย
ทุกชวงวัยใหกาวสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  

  
เปาหมาย 
1) ทุกภาคสวนมีความสามารถในการปรับตัวและรบัมือตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางรูเทาทัน  
2) เรงรัดพัฒนาความสามารถในการสรางเทคโนโลยี นวัตกรรมของไทยเพ่ือรองรบัการผลิตสินคา 
    และบริการที่มีนวัตกรรมเขมขน 
 
ตัวช้ีวัด 
1) มีองคความรู และความสามารถในการฟนตัวเมื่อประสบกับภาวะวิกฤตไดดีย่ิงขึ้น  
2) คาธรรมเนียมในการนําเขาเทคโนโลยีลดลง    
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แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน  
แผนงานที่ 4.1  การพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูขั้นแนวหนา (BCG - Frontier Research/ 

Knowledge) 
มุงเนนการสรางความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูข้ันแนวหนาที่นําไปสูการรับมือ

หรอืการสรางโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ประกอบดวย 1 โปรแกรม  

โปรแกรมท่ี 1  สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูข้ันแนวหนา  

เทคโนโลยีและองคความรูข้ันแนวหนา เปนแรงขับเคลื่อนที่มีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จและการ
สรางรากฐานที่มั่นคงและย่ังยืนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ตัวอยางของเทคโนโลยีที่สําคัญ เชน   
(1) Complex  Microbiota กับสุขภาพมนุษย สัตว และพืช เนื่องจากกลุมจุลินทรียท่ีซับซอนท่ีอาศัยอยูใน
รางกายหรือผิวหนังมนุษยและสัตวมีสวนสําคัญในการกําหนดสุขภาพท่ีดี และกลุมจุลินทรียในพืชและในดิน 
ที่ปลูกก็มีหลักฐานวาจะเปนตัวกําหนดความแข็งแรงของพืชเชนกัน ความรูนี้ยังอยูในระดับพื้นฐานและประเทศ
ไทยมีโอกาสในการเปนผูนําไดในบางเร่ือง  (2) เทคโนโลยีโอมิกส (OMICs) ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจ  
ตอหนาที่และการแสดงออกของยีนและผลผลิตของยีนในสิ่งมีชีวิต สรางความรูสําคัญที่สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีอยางกาวกระโดดทั้งในดานการเกษตรและการแพทย (3) เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการทาง
ชีวภาพ (Bioprocess Engineering) เปนเทคโนโลยี พ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาตอยอดชีวมวลเปน
ผลิตภัณฑมูลคาสูงหลากหลายประเภท  (4) Gene Editing และ Synthetic Biology เพื่อปรับเปลี่ยน
พันธุกรรมหรือสรางสิ่งมีชีวิตใหมีลักษณะตามตองการ โดยเฉพาะจุลินทรียสําหรับอุตสาหกรรมและในเซลล
เพื่อการผลิตยาชีววัตถุ (5) เทคโนโลยีในยานความถี่เทราเฮิรต (Terahertz Technology) เพ่ือประโยชน
ในดานการตรวจ และการวินิจฉัย สามารถใชประโยชนในทางการแพทยและการตรวจสอบผลิตภัณฑ              
(6) เทคโนโลยีการผลิตคารบอนตํ่า (Decarbonization) สําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว  
(7) เทคโนโลยีประมวลความเร็วสูงดวยระบบปญญาประดิษฐยุคใหม เพ่ือสรางคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง 
พลังงานต่ํา ราคาถูก ดวยสถาปตยกรรม RISC-V รองรับการทํางานของระบบปญญาประดิษฐขั้น Deep 
Learning สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และสุขภาพการแพทยแมนยําสูง และ (8) เทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอรมขั้นสูง เปนการพัฒนาแพลตฟอรมนวัตกรรมดิจิทัลข้ันสูงที่เปนแนวหนาของโลกสําหรับยุค
ของการเปลี่ ยนแปลง รวมมือ กับบ ริษัทเทคโนโลยีชั้ นนําระดับ โลก ไดแก  การเชื่อมตอยุคหนา  
(5G Connectivity) ระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent System) ที่นําไปใชในยานยนตไรคนขับ 
(Autonomous Vehicle) ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร เสมือนประสาทสมอง (Neuron Computer)  
และระบบสํารวจใตน้ํา 

แผนงานที่ 4.2  การยกระดับความสามารถของกําลังคน  (BCG Capacity Building)  
การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรูของประชาชนทุกชวงวัย และทุกสาขาอาชีพเพ่ือนําไปสูการ

สรางสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือใหมีความสามารถในการรับมือและฟนตัวไดเร็วจากวิกฤติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ประกอบดวย 1 โปรแกรม 
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โปรแกรมที่ 1 พัฒนากําลังคนเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมสังคม & เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการพัฒนา 
สูสังคมความรู และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม   

 การยกระดับความสามารถของกําลังคนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ BCG จําเปนตองดําเนินการในหลาย
ระดับเพ่ือเสริมความรูและสรางทักษะ BCG อาทิ การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ เชน นักอนุกรมวิธาน และ
นักนิเวศวิทยา เพ่ือสํารวจและคนหาสิ่งมีชีวิตชนิดใหมและเขาใจธรรมชาติเพ่ือดูแลอนุรักษ ปรับปรุงหรือเพิ่ม
หลักสูตรท่ีเก่ียวของรองรับความตองการของทั้งนิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือแมกระทั่งบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
อยูในปจจุบัน ที่ตองการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะดานเพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อาทิ 
Systems Biology, Bioinformatics, Life Sciences ดานการเกษตร และอณูชีววิทยา เปนตน รวมถึงการ
เสริมความรูและสรางทักษะเพ่ือสรางเสนทางอาชีพในระบบเศรษฐกิจ BCG อาทิ สตารทอัพ (Startups) 
ผูประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise, IDEs) สมารทฟารมเมอร (Smart Farmers)  
ผู ใหบริการมูลคาสู ง (High Value Service Providers) ผู สรางเทคโนโลยี ดิ จิทัล ข้ันสู ง (Digital Deep 
Technology Developers) ผูประกอบการเชิงสรางสรรค (Creative Entrepreneurs)  ทั้งนี้ การเสริมความรู
และสรางทักษะดังกลาวสามารถดําเนินการไดทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศกึษา  

 แผนงานท่ี 4.3 การยกระดับเครือขายพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ  (BCG Local & Global 
Network)  

 เรงรัดใหเกิดการพัฒนาความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสูสังคมฐานความรู  
ที่มีการใชนวัตกรรมเปนการสรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเปนการดําเนินการผานเครือขายทั้ง
ในและตางประเทศ ประกอบดวย 1 โปรแกรม  

 
โปรแกรมท่ี 1    ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ดวยกลไกการมีสวนรวมแบบจุตภาคี ทั้งใน

และตางประเทศ   
การดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาภายในประเทศโดยใชกลไกจตุภาคี (Quadruple Helix) เปนพลัง

สรางความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน การเชื่อมโยงเครือขายตางประเทศเปนปจจัย
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โดยประเทศไทยตองสรางความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ 
สถาบันการศึกษาชั้นนําระดับโลก และสถาบันการวิจัยชั้นนํา เพื่อเลือกรับ พัฒนาตอยอด และปรับใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับบริบทของไทย ตลอดจนการแสดงศักยภาพความเปนผูนําในเวทีระดับโลก อาทิ  
การจัดประชุมระดับนานาชาติวาดวย BCG Model เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (BCG for SDGs)  ที่มีลักษณะ
คลายกับการประชุม Global Bioeconomy Summit ของประเทศเยอรมนีซึ่งผูรวมประชุมประกอบดวยผูนํา
ระดับสูงทั้งผูบริหาร นักวิจัย นักธุรกิจ และผูแทนจากองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ  หรือ Science and Technology for Society (STS) Forum ของประเทศญี่ปุน ซึ่งเปน
การประชุมที่รวมนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และผูบริหารระดับสูงท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลงานดานนโยบาย 
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วโลก  ดวยการรวมทุน รวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี
กับบริษัทชั้นนําระดับโลก 

 

                การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อการบรรลุเปาหมายนั้น จําเปนตองมีงบประมาณในการ
รองรับในแตละปอยางตอเน่ือง  
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9. กลไกการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล   
 
9.1 กลไกการบริหารจัดการ 
เนื่องจากการดําเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เกี่ยวของกับหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน/

ชุมชน/สังคม มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และเครือขายพันธมิตรตางประเทศ  ในภาครัฐ ภารกิจการสนับสนุน
และการกํากับดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ BCG เปนหนาท่ีของหลายกระทรวง การประสานงานขามกระทรวงและ
เชื่อมโยงหนวยงานตาง ๆ ใหทํางานอยางมีเอกภาพจึงเปนเร่ืองสําคัญ นอกจากนั้นโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
ยังเปนเคร่ืองมือในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จึงจัดตั้งโครงสรางในการขับเคลื่อนไวเปน 3 ระดับ    

 
9.1.1 กลไกเชิงนโยบาย 

 
  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ผลักดันและขับเคลื่อน

เชิงนโยบายในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ 
ในการทํางานที่เปนเอกภาพและเปนการดําเนินงานที่มุงไปสูการบรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ทําหนาท่ี
เลขานุการคณะกรรมการฯ  

 
9.1.2 กลไกการขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ  

    จัดแบงหนวยงานขับเคลื่อนเปน 2 ระดับ คือ  
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จัดทําแผนงานการขับเคลื่อนตาม

นโยบายสูการปฏิบัติ กําหนดกลไกสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา
กําลังคน การพัฒนาระบบนิเวศ การปรับแกหรือพัฒนากฎหมาย และ/หรือมาตรการใหเอ้ือตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG รวมท้ังกําหนดระบบการติดตามและการประเมินผลที่มีความตอเน่ือง โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมเปนประธาน และมอบหมายใหสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการฯ 

 
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมายทําหนาที่ติดตาม

ผลการดําเนินงาน ศึกษา วิเคราะหปญหา อุปสรรค รวมถึงโอกาสเพ่ือนําไปพัฒนาเปนนโยบาย ยุทธศาสตร 
กลไก และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการเรงรัดใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG และตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงดําเนินการใหเกิดความเชื่อมโยงและเชื่อมประสานระหวางหนวยงานในจตุภาคี
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายอยางเปนรูปธรรม  

หนึ่งในปญหาอุปสรรคท่ีสงผลตอความไมประสบความสําเร็จในการดําเนินนโยบายหรือแผนงานคือ การไมได
รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่อง รวมถึงขาดการบูรณาการของแผนงานผานการบูรณาการ 
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหกระบวนการพิจารณางบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอน 
หากโครงการใดไดรับการบรรจุในแผนงานการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และมี
ลักษณะตรงตามหลักเกณฑของแผนงานบูรณาการเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีหนวยงานรวมดําเนินการมากกวา 
2 หนวยงาน  ใหงบประมาณของโครงการดังกลาวเขาสูกระบวนการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงาน
บูรณาการเศรษฐกิจ BCG เพ่ือนําเสนอแกสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ืออนุมัติจัดสรร
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งบประมาณตามผลการพิจารณากลั่นกรองตอไป นอกจากนี้ เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ ใหพิจารณาปรับระบบการจัดสรรงบประมาณรายปไปสูระบบการจัดงบประมาณเพื่อการ
ลงทุนแบบผูกพันตอเนื่อง โดยการลงทุนของรัฐใหยึดความสอดคลองกับมูลคาเพิ่มของแตละสาขา  โดยที่
ผานมาสินคาเกษตรและอาหารกอใหเกิดมูลคาเพิ่มประมาณรอยละ 40 ของมูลคาผลผลิต  ขณะที่ผลิตภัณฑใน
สาขาอื่น ๆ มีมูลคาเพิ่มประมาณรอยละ 30 ของมูลคาผลผลิต อยางไรก็ดีการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใชรวมกับความคิดสรางสรรคมีศักยภาพในการเพ่ิมมูลคาของทุกสาขาเพิ่มขึ้นรอยละ 5-20 จากมูลคา
ผลิตภัณฑและบริการรปูแบบเดิม  

 

9.1.3 กลไกการติดตามการขับเคลื่อน BCG  

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนขั้นตอนท่ีชวย
ตรวจสอบผลสําเร็จของการดําเนินงานโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงาน และกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว อีกทั้งยังชวยใหไดมาซึ่งขอมูล เพื่อการทบทวนและพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับขอบเขตและแผนดําเนินงาน ระยะเวลา กระบวนการทํางาน  
รวมไปถึงงบประมาณ เพ่ือใหการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีการขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
แมวาสถานการณ/ภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  

การติดตามขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สูการปฏิบัติ ยึดหลักการติดตามแบบมีสวนรวม มีการ
ดําเนินงานรวมกันแบบพหุพาคีทั้งภาคเอกชน ภาครฐั ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม ใหความสําคัญกับ
การบูรณาการและเชื่อมโยงระหวางผูที่รับผิดชอบหลักและผูมีสวนรวมจากภาคสวนท่ีเกี่ยวของ โดยจะตองมี
การกําหนดเปาหมาย แผนการดําเนินงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนที่บูรณาการรวมกัน 
และมีความชัดเจน เหมาะสมและมีเอกภาพ เพ่ือประโยชนตอการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ  BCG  

แนวทางการตดิตามการดําเนินการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย   
1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมาย ซึ่งมีองคประกอบ

ครอบคลุม ภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม และมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในสาขา
ที่สําคัญ เชน นโยบาย การตลาด กฎหมายสอดคลองตามแผนงานที่กําหนด ทําหนาท่ีติดตาม และรายงานผล
การดําเนนิงานรายสาขาเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG รายไตรมาส 

2) กําหนดระบบการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุมตั้งแตการ
ประเมินกอนดําเนินโครงการ (Ex-ante Evaluation) วามีความเปนไปไดในการดําเนินงานหรือไม โดยให
ความสําคัญกับ Demand Site การประเมินระหวางโครงการ (On-going Evaluation) เพื่อติดตาม
ความกาวหนา และเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Ex-post Evaluation) เพ่ือดูผลลัพธและผลกระทบ 

3) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ตามกรอบแผนงาน
ที่กําหนดไว  

4) ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวม และสนับสนุนใหมีการ

สื่อสารขอมูล มีรายงานผลการติดตามท่ีตรวจสอบได และมีรูปแบบการสื่อสารสูผูเกี่ยวของ รวมถึงผูท่ีสนใจ

ทราบผลการประเมนิเปนระยะอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวกท่ี 1 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของตางประเทศ 

 
ทุกประเทศลวนมีเปาหมายที่เหมือนกันคือตองการเรงรดัพัฒนาประเทศเพ่ือความเตบิโตทางเศรษฐกิจ  

การยกระดับคุณภาพชีวิต และมุงสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ดวยการใชจุดแข็งของตนเองเปนฐานในการพัฒนา 
รวมกับการใชความรู ความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเรงรัดการพัฒนาประเทศใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว  
 
1. พัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ  
   ทิศทางการพัฒนาของประเทศตางๆ มีการปรับรูปแบบใหสอคคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก โครงสรางทางสังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีโดยมีลําดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ดังน้ี  

  ตนทศวรรษท่ี 1970 มีกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน (Green Economy) ในเวทีโลก  
ป  พ.ศ .2535 ในการประชุมสหประชาชาติว าด วยสิ่ งแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference on 
Environment and Development: UNCED หรือ Earth Summit) ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
มีการผลักดันใหประเทศสมาชิกลงนามในปฏิญญาริโอ วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio Declaration 
on Environment and Development) การรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเปนแผนแมบทเพ่ือ
การพัฒนาอยางย่ังยืนของโลกที่เนนใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลท้ัง 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม    

    ต นทศวรรษ  2000   เป น จุด เ ร่ิ มต นขอ งกา ร ให ค วามสํ าคัญข อง เศรษฐกิ จชี ว ภาพ 
“Bioeconomy” มีการกลาวถึงในเวทีการประชุม EU Lisbon Summit คณะมนตรียุโรป (European 
Council) กําหนดเปาหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสรางความสามารถในการแขงขันดวยการใชความรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนทรัพยากรชีวภาพใหเปนผลิตภัณฑดานการแพทย อาหาร 
พลังงาน และอุตสาหกรรมสรางสรรค  แนวคิดการพัฒนาดังกลาวไดมีการกําหนดเปนนโยบายพรอมแผนการ
ขับเคลื่อนไปแลวใน 60 ประเทศ  (International Advisory Council on Global Bioeconomy, 2020)   

แนวคิดการหมุนเวียนการใชทรัพยากรเร่ิมขึ้นในสหภาพยุโรปในชวงทศวรรษที่ 1980 และมีการ
ดําเนินการในรูปแบบของนโยบายอยางจริงจังในชวงตนทศวรรษที่ 2010 ซึ่งนําไปสูการผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องจากความจํากัดของทรัพยากร ดังนั้น แนวทางการใชผลิตภัณฑและ
วัสดุใหคุมคาดวยการออกแบบสินคาอยางชาญฉลาด มีการใชวัสดุตั้งตนนอยลง (Smart Design: Fewer 
Resource) สินคามีอายุการใชงานที่ยืนยาวขึ้น (Extend Product Life) เพ่ือลดปริมาณขยะในโลก และสินคา
ที่ใชงานแลวตองนํากลับมาใชไดอีก รวมถึงสงเสริมระบบการแบงปน (Sharing Economy) การสรางความ
มั่นคงทางอาหารดวยการพึ่งพาการผลิตและบริโภคในทองถ่ิน (Local Consumption) มากขึ้นลวนแลวแต
เปนการใชหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน มีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร และเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมีการดําเนินการแลวใน 34 ประเทศ และมีการคาดหมายวามูลคาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสูงถึง 4.5 
ลานลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2573  (World Business Council For Sustainable Development, 
2017) 
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ในป พ.ศ. 2558 เกิดการหลอมรวมของแนวคิดการพัฒนาสองเศรษฐกิจเขาดวยกันภายใตชื่อ 
“Circular Bioeconomy : CBE” ในสหภาพยุโรป ซึ่งตองการบรรลุเปาหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑจากชีวมวลทดแทนฟอสซิล จึงสงผลใหเกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจชีวภาพอยางมาก  ชวงแรกการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเนนไปท่ีการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชีวมวล
มากกวาการคํานึงอายุการใชงงาน รวมถึงการออกแบบ การนํากลับมาใชใหมเพื่อใหเกิดความคุมคาของการใช
ทรัพยากรมากที่สุด แตการมีอยูอยางจํากัดของทรัพยากร จึงพัฒนาไปสูแนวคิด CBE เพ่ือการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืนไดเพิ่มข้ึน  

  

 
 

รูปที่ 1 : แนวคิดการพัฒนาประเทศดวยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจชีวภาพ 
ที่มา :  Paul Stegmann, Marc  Londo and Martin Junginger,2020. 

 
 

2. กลไก และมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจ    
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งประสบผลสําเร็จในหลายประเทศ  พบวา องคประกอบของ

ความสําเร็จที่เกิดข้ึน คือการกําหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจน มีแบบอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ  การพัฒนาสรางกลไกการตลาดและการ
สรางความตระหนักรูแกประชาสังคม การผลักดันกฎหมายในประเทศที่เอ้ือตอสรางระบบนิเวศ  ความรวมมือ
ระหวางภาครัฐเอกชน และการมีหนวยงานรับผิดชอบเปนการเฉพาะ  

          2.1 การกําหนดนโยบาย  
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน การกําหนด

นโยบายและเปาหมายการขับเคลื่อนที่ชัดเจนเปนจุดเริ่มตนเพ่ือใหใหการดําเนินงานของแตละหนวยงานมุงไป
ในทิศทางเดียวกัน  
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ตารางท่ี 1 : ตัวอยางเปาหมายการพัฒนาของบางประเทศ  
ประเทศ เปาหมาย 

สหภาพยุโรป 

 

บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนป พ.ศ. 2573 ในเร่ืองดังตอไปน้ี 
 ความม่ันคงดานอาหารและโภชนาการ  
 จัดการทรัพยากรที่ย่ังยืน ลดการสูญเสียอาหารรอยละ 50  บรรจุภัณฑพลาสติกทุกชนิดตองรีไซเคิล

ได  การฟนฟูทรัพยากรรอยละ 15 ของทรัพยากรท่ีถูกทําลาย  
 ลดการพ่ึงพาฟอสซิล สงเสริมการใชทรัพยากรหมุนเวียนเปนรอยละ 32   
 ลดหรือจํากัดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเพ่ือบรรลุเปาหมายการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการจางงาน  1 ลานตําแหนง 

เยอรมน ี

 

 กําหนดใหไฟฟาที่ใชรอยละ 40-45 ในป พ.ศ. 2568 มาจากพลังงานหนุมเวียน  
 เพ่ิมผลิตภาพการใชทรัพยากรเปน 2 เทา ในป พ.ศ.2563 เทียบกับปฐานในป พ.ศ.2537 

 

สหรัฐอเมริกา  

 

 ผลิตพลังงานชีวภาพใหไดไมนอยกวารอยละ 35 ของปริมาณพลังงานที่ใชในป พ.ศ.2573 
 

เนเธอรแลนด 

 

 ลดการใชวัตถุดิบขั้นตนใหไดรอยละ 50 ลดการเผาไหมขยะลงรอยละ 50 และลดการฝงกลบขยะลง
รอยละ 75 ภายในป พ.ศ.2573 

 ป พ.ศ.2573  เศรษฐกิจหมุนเวียนมีมูลคามากกวา 7.3 พันลานเหรียญสหรัฐ สรางงาน 54,000 
ตําแหนง 
 

สวีเดน 

 
 

 ป พ.ศ.2563 มีเปาหมายรีไซเคิล เชน เหล็ก และ บรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษ เปนรอยละ 85   
  

จีน 

  
 

 เศรษฐกิจชีวภาพเติบโตเทาตัวในป พ.ศ.2563  (จาก US$ 590 billion ในป 2561 เปน US$ 1180 
billion ในป 2563) 

 

มาเลเซีย 

 

 ป พ.ศ.2563 สรางรายได 48 พันลานริงกิต 
 ป พ.ศ.2563 สรางงานใหม 170,000 ตําแหนง  
 ป พ.ศ.2563 เกิดการลงทุน 50 พันลานริงกิต  

ที่มา : European Commission,2020, UNEP,2014, European Union, 2018, International Advisory Council on 
        Global Bioeconomy, 2020 
 

 หลายประเทศตางกําหนดสาขาเปาหมาย หรือ flagship projects ในการขับเคล่ือน เพ่ือสราง
แบบอยางความสําเร็จและเปนโมเดลขยายผลไปยังภาคสวนตางๆ โดยเร่ิมจากกลุมที่มีความพรอมในการ
ดําเนินการเปนอันดับแรก   
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ตารางท่ี 2 : ตัวอยางสาขาเปาหมายการพัฒนาของบางประเทศ  
  
ประเทศ สาขาเปาหมายการพัฒนา 

เยอรมน ี

 

  อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร: มุงเนนการทําเกษตรอยางย่ังยืน สรางความม่ันคงดาน
อาหาร ผลิตอาหารปลอดภยัที่เปนประโยชนตอสุขภาพ  

  พลังงานหมุนเวียน: พัฒนาพลังงานชีวภาพ โดยเฉพาะ 2nd Generation energy 
  อุตสาหกรรม Biorefinery: ใชทรัพยากรหมุนเวียนในกระบวนการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 
สหรัฐอเมริกา 

 

  สุขภาพ/การแพทย: การพัฒนายาและวิธีการรักษาจําเพาะบุคคล (Personalize 
Medicine/ Healthcare) 

  อุตสาหกรรมชีวภาพ: พัฒนาพลังงานชวีภาพจากพืช สาหราย จุลินทรีย 
  การเกษตร: มุงใชเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร 
  ส่ิงแวดลอม: ใชจุลินทรียกําจัดของเสียอุตสาหกรรม/ส่ิงปนเปอนในระบบนิเวศ 

แคนาดา 

 

พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพและวัตถุดิบการเกษตรของประเทศ 
โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม พัฒนาผลติภณัฑในดานตางๆ เชน 
  สุขภาพ/การแพทย: มุงเนนพัฒนาเคร่ืองมือทางการแพทย (Medical devices) 

Nutraceuticals สารสําคัญ (Bioactives)  
  การเกษตร: อาหารเสริมสัตว วัคซีนสัตว ปรับปรุงพันธุพืช/สัตว 
  อุตสาหกรรม: ใหความสาํคัญกับ Biorefinery ที่ใชไมเปนวัตถุดิบ การพัฒนาไบโอพลาสติก 

สารเคลือบปองกันการกัดกรอน ตัวทําละลายอินทรียตางๆ  
  พลังงาน: พลังงานชีวภาพ เชน เอทานอล ไบโอดีเซล มีเทน bio-oil 

จีน 

 

  การเกษตร : มุงพัฒนาสูเกษตรสมัยใหม  
  การแพทยและสุขภาพ : ยาและเคร่ืองมือแพทยสมัยใหม 
  อุตสาหกรรม : .พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชวีภาพ วัสดุชีวภาพที่มีคุณสมบัติพิเศษ  
  ส่ิงแวดลอม : ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน สารชวีภัณฑ พลาสติกชีวภาพ 

มาเลเซีย  

 

 

 การเกษตร : สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตเกษตร  
 สุขภาพ : พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพจากทรัพยากรชวีภาพ รวมถึงการพัฒนายาสามัญ 
 อุตสาหกรรม : ยกระดับกระบวนการผลิตสูการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและ 
   ผลิตภัณฑชีวภาพ 

ที่มา : European Commission,2020, UNEP,2014, European Union, 2018, International Advisory Council on 
        Global Bioeconomy,2020 

 

          2.2 การกําหนดมาตรการ และกลไกสงเสริม  
(1) การขับเคล่ือนดวยการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและตอเน่ือง  

การมีทรัพยากรที่เพียงพอโดยเฉพาะงบประมาณเปนเงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญ การจัดสรร

งบประมาณมทีั้งในรูปของภาพรวมและการจัดตั้งเปนโปรแกรมสนับสนุนเปนการเฉพาะ  
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ตารางท่ี 3  : การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเปาหมายของประเทศตางๆ  
 

สหภาพยุโรป 

 

 งบประมาณ 20 พันลานยูโรเพื่อการดูแลความหลากหลายทางชวีภาพ  
 งบประมาณรอยละ 25 เพื่อกิจกรรมปองกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ  
 งบประมาณลงทุน 3.85 พันลานยูโร ระหวางป พ.ศ. 2564-2570 สําหรับสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนผานกองทุน Horizon 2020  
 10 พันลานยูโร สําหรับการผลิตอาหารและการดูแลทรัพยากร 
 100 ลานยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑฐานที่ตอบสนองตอ  

เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจชีวภาพ (CBE)   
เยอรมน ี

 

 งบประมาณ 3.6 พันลานยูโรเพ่ือการดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในป               
พ.ศ. 2563-2567  

 งบประมาณ 1.1 พันลานยูโรเพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ  

 งบประมาณ 120 พันลานยูโรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เชน การพัฒนาพลังงานจาก
ไฮโดรเจน  

มาเลเซีย  

 

 ต้ังกองทุน “Biotechnology Commercialization Fund” สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยเพ่ือนํามาใช

ลงทุนซ้ือเคร่ืองจักร การปรับปรุงกระบวนผลิตและคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ ใหได

มาตรฐานสากล   

ที่มา : International Advisory Council on Global Bioeconomy,2020 

          (2) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี
การใชประโยชนจากฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตไดเต็มศักยภาพข้ึนอยูกับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น การเรงรัด
พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมจึงเปนเคร่ืองมือหลักที่ทุกประเทศตางใหความสําคัญโดย
เนนการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนยุทธศาสตรเปาหมายของประเทศเปนอันดับแรก จีนใชเครือขาย
ตางประเทศในการดูดซบัเทคโนโลยีจากตางประเทศ เชน ต้ังสถาบันวิจัยรวมกบัตางประเทศ (Joint Research 
Institutes) เ ช น  US-China Clean Energy Research Center (CERC) ห รื อ  จั ด ต้ั ง  Bioeconomy 
International ภายใตความรวมมือ EU-China 2020 strategic agenda for cooperation ใหความสําคัญ
กับการบูรณาการระหวางสหสาขา ยั่งยืน World Business Council for Sustainable Development; 
WBCSD)  (2018) ระบุวาเทคโนโลยีที่สรางมูลคาใหกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ไดแก 1) กลุมเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม เชน เทคโนโลยีไอโอที, Big data, Blockchain, RFID ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้มีบทบาทในการชวย
ติดตามการใชทรัพยากรและการเกิดของเสีย 2) กลุมเทคโนโลยี Physical เชน 3D printing, robotics, 
energy storage, modular design technology ชวยลดตนทุน ทรัพยากรและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 3) 
กลุมเทคโนโลยี Biological  ชวยเรงรัดพัฒนาผลิตภัณฑกลุม Biobased เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล  อยางไร
ก็ดี สหรัฐอเมริกาไมละเลยที่จะใหความสําคัญกับเทคโนโลยีพื้นฐาน เชน  Genetic Engineering, DNA 
Sequencing, and Automated High-throughput Manipulations of Biomolecules. และเชนเดียวกับ
สหภาพยุโรปท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาดานชีววิทยา และระบบนิเวศ เปนตน  
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บทบาทเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
: เทคโนโลยี Blockchain  
ถูกนํามาประยุกตใชกับเศรฐกิจหมุนเวียนในดานการจัดการขยะเพ่ือลดขยะพลาสติก โดยมีธนาคารพลาสติก ดําเนินงานมา
อยางตอเน่ืองภายใตความรวมมือของ IBM และ Cognition Foundry ธนาคารพลาสติกกอตั้งขึ้นในเมืองแวนคูเวอรในป พ.ศ. 
2556 และเปนองคกรเพื่อสังคมที่ไมแสวงหาผลกําไร ธุรกิจของธนาคารพลาสติกเปนแนวทางในการแกปญหาขยะพลาสติก
และความยากจนในประเทศสหภาพยุโรป ดานส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี  Blockchain สามารถติดตามขยะพลาสติกไมใหไปยัง
หลุมฝงกลบและมหาสมุทรได ดานสังคม เทคโนโลยี  Blockchain ทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการรวบรวมและ          
รีไซเคิลขยะพลาสติกโดยไดรับเหรียญดิจิทัลเปนการตอบแทน นอกจากน้ันยังเกิดธุรกิจเลก็ๆ มากมายสําหรับวัยรุนที่ตกงานอีก
ดวย เครือขาย Blockchain ในภูมิภาคเหลานี้สรางงานและความม่ังคั่งเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นในสหภาพยุโรป 
ที่มา: สวทช. 2563. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย 
 
: ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI)  
บริษัท ZenRobotics เปนบริษัทแรกที่ใช AI และหุนยนตในการกําจัดของเสีย บริษัทน้ีใชปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence: AI) และหุนยนตเพ่ือคัดแยกขยะรีไซเคิล เทคโนโลยี ZenRobotics มีประสิทธิภาพอยางมาก สําหรับการ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของเสียไดอยางรวดเร็ว ปญญาประดิษฐ ชวยในการควบคุมหุนยนตคัดแยกขยะอยางอัจฉริยะ 
ของเสียจะถูกตรวจสอบโดยกลองและเซ็นเซอรถูกเรียกวา โปรแกรม ZenBrain สามารถวิเคราะหขอมูลเซ็นเซอรสรางการ
วิเคราะหแบบเรียลไทมของเสียไดอยางแมนยํา 
 
ที่มา: สวทช. 2563. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย 

 
ในการขับเคลื่อนใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัยตางศาสตรจากภาคสวนท่ีแตกตางกันนั้น ใน

หลายประเทศจึงพัฒนาแพทตฟอรมในรูปแบบตางๆ เชน โครงการความรวมมือรัฐ-เอกชน การจัดตั้งศูนย
นวัตกรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเปดโอกาสใหมีการทํางานรวมกันเพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและเชื่อมโยงสูการใชประโยชน  

 
ตัวอยาง platform เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและเช่ือมโยงสูผูใช 
: รัฐบาลเนเธอรแลนด ริเริ่มโครงการ Holland Circular Hotspot ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบาย Circular Economy in the 
Netherland by 2050 เปนแพลตฟอรมที่ภาครัฐรวมกับภาคเอกชน เปดใหผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกภาคสวนท้ังรัฐ เอกชน 
สถาบันตาง ๆ ทํางานรวมกัน เพื่อสรางองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน สรางโอกาสในการเขารวมในระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและประสานการดาํเนินงานทั่วโลก  
: สเปน จัดตั้งศูนยนวัตกรรม The Circular Lab (TCL) เม่ือป พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนศูนยนวัตกรรมเปดดานเศรษฐกิจหมุนเวียน
แหงแรกของยุโรป เนนการศึกษาวิจัย ทดสอบ และพัฒนา แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับบรรจุภัณฑและการรีไซเคิลในสถานการณ
จริง โดยรวมมือกับเครือขายบุคลากรภายนอกกวา 200 ราย ทั้งจากบรษัิท มหาวิทยาลัย Startup และหนวยงานภาครัฐ 
ที่มา:  https://hollandcircularhotspot.nl/about-us/ และ https://www.thecircularlab.com/ 
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(3) การพัฒนาและสรางกลไกการตลาด 
  การพัฒนาตลาดภายในประเทศใหมีขนาดที่ใหญเพียงพอเปนปจจัยเรงรัดใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
นวัตกรรมออกสูตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑในกลุม วัสดุและเคมีชีวภาพ หรือวัตถุดิบที่เปน Secondary Raw 
Materials ซึ่งมีตนทนุสูงกวาผลิตภัณฑคูแขง  ตองมีมาตรการสงเสริมการเขาสูตลาดโดยเฉพาะในชวงแรก เชน 
การจัดซื้อภาครัฐ (Government Procurement) มีการนํามาใชในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา  สหภาพ
ยุโรป หรือใชมาตรการทางการเงินและการคลังมาชวยลดความเสียเปรียบดานตนทุนในรูปของการจัดเก็บภาษี
การปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon & Green Tax) การกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึงผลกระทบหรือความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนามาตรฐานเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค เชน การพัฒนามาตรฐาน
สําหรับวัสดุรีไซเคิล (Recycled Content or Secondary Materials) ในบรรจุภัณฑ       
 
ตัวอยางมาตรการสรางกลไกตลาดในตางประเทศ 
: เนเธอรแลนด เริ่มกําหนดมาตรการ Circular Procurement Green Deal เพ่ือกระตุนการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  และตั้งเปาหมายเพ่ิมสัดสวน Circular Procurement เปน 20% ภายในป 2020 
: กลุมประเทศ Nordic มีมาตรการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในกลุมวัสดุกอสราง การขนสง อาหารและจัดเล้ียง เฟอรนิเจอร ส่ิงทอ 
  การกําจัดและจัดการของเสีย และเฟอรนิเจอร  
ที่มา: EU Commission, 2017     

  
การสรางความตระหนักของผูบริโภค เปนสวนสําคัญในการสรางตลาด สิ่งท่ีสําคัญคือการสรางความ 

ตระหนัก จิตสํานึก ทัศนคติ และความเชื่อใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ใหเห็นถึงความสําคัญของการบรรลุเปาหมายและรวมกันสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึน 
ตัวอยางเชน ฟนแลนดกําหนดใหเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับ
การศึกษา มีการสรางชุดความรู Circular Economy in lifelong learning และผลักดันใหเศรษฐกิจหมุนเวียน
เปนกระแสหลักในสังคม เชน การสอดแทรกหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดงาน/มหกรรมตางๆ เยอรมนี
พัฒนาฉลาก Blue Angle สําหรับผลิตภัณฑชีวภาพเพ่ือเพ่ิมการรับรูของผูบริโภค  

(4) การขับเคลื่อนดวยกฎหมาย 
การเปลี่ยนผานไปสูเปาหมายที่พึงประสงคตองการการสนับสนุนดานกฎหมายจากภาครัฐ ท้ังการปลดล็อค

แกไขกฎหมายเดิมที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน และการออกกฎหมายใหมเพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม อาทิ สหรัฐอเมริกาเนนการปรับปรุงกฎระเบียบใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ ลดขั้นตอนของการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑเพ่ือใหผลิตภัณฑเขาสูตลาดไดรวดเร็วขึ้น   บราซิลปรับปรุงกฎหมายการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชน และกฎหมายดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือการใชประโยชนจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยีชีวภาพ  ญี่ปุน และสหภาพยุโรปใชการออกกฎหมาย EPR (Extended Producer Responsibility)  และ
การใชกลไกมัดจําคืนเงิน (Deposit-Refund System) มาใชเรียกคืนบรรจุภัณฑ และสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคแยก
ขยะและสงคืนขยะบรรจุภัณฑเขาสูระบบการจัดการ   
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ตัวอยางการใชกฎหมายในตางประเทศ 
: สหรัฐอเมริกา กําหนดมาตรฐานเช้ือเพลิงทดแทนและกําหนดใหรัฐบาลตองใชเชื้อเพลิงประเภทคารบอนต่ํา พรอมกันน้ัน 
รัฐบาลแคลิฟอรเนียมีนโยบายมุงสงเสริมการพัฒนาและการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ เพื่อนําไปสูการลด
การพึ่งพิงพลงังานฟอสซิล อีกทั้งมุงสงเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตรถยนตที่ใชพลังงานทดแทนและการผลิต
รถยนตที่ใชนํ้ามันที่มีระดับคารบอนต่ํา (Low-Carbon Fuels) และ ปรับแกกฎหมายใหเทคนิคการปรบัปรุงพันธุพืชใหม 
เชน Gene และ Genome Edited ไมอยูภายใตกฎหมายกํากับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรม (Tarja Laaninen,2019)   
: สหภาพยุโรป ออกกฎหมายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน (พ.ศ.2563-2573) เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนในภาคขนสง
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 14 ในป พ.ศ.2573 แตทั้งน้ีเพ่ือไมใหเกิดปญหาการแยงชิงระหวางพืชอาหารและพลังงานจึงกําหนดสัดสวน
สูงสุดของการผลติเชื้อเพลิงชีวภาพจากสินคาเกษตรไวไมเกินรอยละ 7  
: สหภาพยุโรป ประกาศใชกฎระเบียบ EPR หลายฉบับ ทั้งกฎระเบียบของ EU และกฎระเบียบจําเพาะของแตละประเทศ
สมาชิก กฎระเบียบเหลาน้ันครอบคลุมผลิตภัณฑหลากหลายประเภท ตั้งแตยานยนต บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑที่ทําจากยาง ไป
จนถึงผลิตภัณฑดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
กฎระเบียบ WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) เปนกฎระเบียบที่กําหนดใหผูผลิตรวมทั้งผูนํา
เขาอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายในสหภาพยุโรปตองแสดงความรับผิดชอบในการจัดการซากอุปกรณที่ตนผลิต
หรือจําหนายตามหลักการ EPR วัตถุประสงคเพ่ือจํากัดการเพิ่มปริมาณของซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในสหภาพ
ยุโรป และเพื่อที่จะเล่ียงการนําซากผผลิตภัณฑเหลาน้ันไปกําจัดโดยการเผาทิ้งและการฝงกลบดวย ซึ่งระเบียบ WEEE น้ีมี
ขอบเขตที่กวางมากและครอบคลุมผลิตภัณฑทุกประเภทที่ใชไฟฟา ไมวาจะเปนเคร่ืองใชไฟฟาในบานทั่วไป ท้ังขนาดเล็กและ
ใหญ ไปจนถึงอุปกรณไอที ของเลนเด็กที่ใชไฟฟา และเครื่องมือชางตาง ๆ ท่ีใชไฟฟาระเบียบ WEEE ผานมติเห็นชอบจาก
สหภาพยุโรปต้ังแตป ค.ศ.2002  

: ญ่ีปุน: ออกนโยบาย EPR เปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2538 Law for the Promotion of Sorted Collection and Recycling 
of Containers and Packaging" มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม ลดขยะบรรจุภัณฑในครวัเรือน 
ซ่ึงรวมถึงขวดแกว ขวดพลาสติก PET กระดาษ ภาชนะพลาสติก กฎหมายฉบับน้ีมีสาระสําคัญอยู 3 ประการ ไดแก การให
ผูบริโภคมีสวนแยกขยะ แบงหนาที่ใหเทศบาลทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดเก็บ และการรีไซเคิลหรือแปรขยะบรรจุภัณฑและสิ่ง
หอหุมเปนหนาที่ขององคกรธุรกิจที่ผลิตและใชบรรจุภัณฑและสิ่งหอหุมเหลาน้ัน นอกจากน้ียังกําหนดใหสมาคม Japan 
Container and Pack Recycling Association (JCPRA) ทําหนาที่เปนส่ือกลางในการดูแลกระบวนการรีไซเคิลขยะประเภท
บรรจุภัณฑและหีบหอ โดยกําหนด Recycling contract fee ท่ีผูผลิตตองจายตามประเภทวัตถุดิบที่ผลิตบรรจุภัณฑ  (พัชร
นันท รักพงษไทย, 2560) 
: จีน มีคําสั่งหามผลิต จําหนาย และแจกถุงพลาสติกขนาดบางกวา 0.025 มลิลิเมตร รวมทั้งหามรานคาทุกประเภท 
  แจกถุงพลาสติกใหกับลูกคา (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2562) 
 
  

 (5) ความรวมมือของภาคเอกชน 

ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ปเตอร บากเกอร ประธานกรรมการ
และประธานคณะผูบริหารสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอยางย่ัง ยืน (World Business Council for 
Sustainable Development; WBCSD) ระบุวา เศรษฐกิจหมุนเวียนคือคําตอบของการดํารงอยูของทุกคน
บนโลกใหยั่งยืนที่สุด ภาคเศรษฐกิจจึงตองเปนผูนําในการปฏิวัติโมเดลธุรกิจจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ
เสนตรง (Linear Economy) ผลิต ใช ทิ้ง ขายไดกําไร มาสูโมเดลธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งปจจุบันมี
ทั้งหมด 5 โมเดลหลัก ประกอบดวย 1) พัฒนานวัตกรรมท่ียืดอายุสินคา (Product Life Extension) เชน 
ซอมแลวนํากลับมาขายใหม 2) เศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) เชื่อมตอคนมาสูการแบงปนสินคาท่ี
ไมใช 3) นําทรัพยากรกลับมาผลิตใหม (Resource Recovery) เชน นําขยะกลับเปนวัตถุดิบ 4) ขายสินคา
พรอมบริการ (Product as a Service) จากการขายอยางเดียวเปนการบริการดานอื่นชวยสินคาใชงานนาน
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ขึ้น เชน ซอมแซม และ 5) การสนับสนุนวัสดุทดแทน (Circular Supplies) เชน พลังงานชีวภาพ วัสดุ
ชีวภาพ  

 

ตัวอยางบริษัทที่มีการใชแนวคิด Circular Economy  
: บริษัท P&G จํากัด ใชบรรจุภัณฑที่ผลิตจากขยะพลาสติกจากชายหาดที่เก็บรวบรวมมาโดยอาสาสมัคร กอนสงตอใหโรงงาน
คัดแยก ทําความสะอาด และเขาสูโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล กอนสงให P&G ใชเปนวัตถุดิบในสัดสวนรอยละ 25 ผลิต
เปนขวดแชมพูตอไป ทั้งน้ี บริษัทตั้งเปาหมายที่จะใชวัตถุดิบจากพลาสติกรีไซเคิลประเภทดังกลาวกับผลิตภัณฑแชมพูไมตํ่ากวา 
500 ลานขวดตอป ซึ่งคิดเปนปริมาณขยะพลาสติกที่หายไปจากชายหาดถึง 2,600 ตัน 
: Ricoh มีโมเดลการใหเชาอุปกรณสํานักงาน เชน เคร่ืองพิมพ และเคร่ืองถายเอกสารระยะยาวมาต้ังแตยุค 90 การที่บริษัท
เปนเจาของสินคาเองถึง 60% ทําให Ricoh ควบคุมวงจรผลิตภัณฑไดเกินครึ่ง นอกจากโมเดลการเชา Ricoh มีแผนลดการใช
วัตถุดิบต้ังตนบริสุทธิ์โดยหันมาใชพลาสติกที่มีสารต้ังตนจากพืชเพิ่มข้ึนในการผลิตเคร่ืองพิมพและเครื่องถายเอกสาร ออกแบบ
อุปกรณตาง ๆ ใหมีขนาดเล็กลง เบาลง มสีวนประกอบนอยลง และใชโทนเนอรที่ผลิตจากชีวมวล (Biomass) 
: บริษัท Unilever จํากัด ประกาศเปาหมายใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่ใชซ้ํา/รีไซเคิลได/ยอยสลายไดท้ังหมด ภายในป 2025 
โดยเร่ิมจากการออกแบบบรรจุภัณฑที่แยกสวนได (modular) หาวิธีเติมซ้ํา และใชเทคโนโลยีผสมผสานชั้นพอลิเอทิลีนแบบ
บางเขากับพอลิเมอรเพ่ือใชกับถุงหรือซอง ทําใหลดการใชพลาสติกได 1,700 ตัน ในป 2017 รวมทั้งใชวัสดุที่รีไซเคิลได เชน 
HDPE กับขวดผงซักฟอก และใชสารจากพืชอยางแปงขาวโพดผลิตซองชาท่ียอยสลายในประเทศสหราชอาณาจักร แคนาดา
และอินโดนีเซีย 
: ไนกี้ (Nike) นําเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชกับขั้นตอนการผลิตโดยกําหนดให 71% ของเสื้อผาและรองเทาตองทํามาจากวัสดุ 
รีไซเคิล และเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจากเศษวัสดุเหลือใชในโรงงาน ขณะที่แบรนดอาดิดาส (Adidas) ไดผลิตรองเทารุนพิเศษ 
ทําจากขยะและตาขายจับปลาในทะเล นอกจากน้ีแบรนด เอช แอนด เอ็ม (H&M) ไดตั้งเปาหมายใหธุรกิจเปนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 100% โดยนําเส้ือผาใชแลวกลับมาผลิตใหม 
ที่มา: http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/2069 
 

        
(6) การมีหนวยงานที่ทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนเปนการเฉพาะ 
การไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนจะนําไปสูความย่ังยืนของการดําเนินงาน ดังนั้น จึงจําเปนตอง

มีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน และผูกําหนดนโยบาย

เพื่อใหเกิดการระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพ่ือเรงรัดผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางมี

ป ระสิ ท ธิภาพ   ตั วอย า ง เ ช น  เย อรมนี มี ก า ร จัดตั้ ง   “Inter-Ministerial Working Group  on the   

Bioeconomy” เพ่ือทําหนาที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสานระหวางกระทรวงตาง รวมถึงการจัด Bioeconomy 

Council ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงนักวิทยาศาสตรชั้นนําของประเทศเพื่อให

คําปรึกษารัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  ขณะที่มาเลเซีย การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพเปนความรบัผิดชอบของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษา

ดานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานทําหนาที่ในการพัฒนายุทธศาสตรและกลยุทธเพ่ือการ

เรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศมาเลเซยี  

 


