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(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑ 

สวนที่ ๑. : บทสรุปผูบริหาร 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื ่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ช ีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเว ียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) : โมเดล
เศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนวาระแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๔  เปนตนไป และใหคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG 
Model) พิจารณากำหนดและดำเนินแผนงาน/โครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ นั้น  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารฯ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ เพ่ือใชเปนกรอบการทำงานสำหรับหนวยงานตาง ๆ 
ในการรวมขับเคลื่อนวาระแหงชาติน้ี ใหเกิดผลเปนรปูธรรมโดยเร็วและย่ังยืน   

ท่ีผานมาประเทศไทยใชทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งผล
ของการพัฒนาดังกลาวตองแลกดวยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการลดลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เกิดของเหลือทิ้งที่สรางมลพิษ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสุขภาพ จึงตองใชงบประมาณจำนวนมากเพ่ือ
แกปญหา ยิ่งไปกวานั ้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู ในลักษณะ “ทำมากไดนอย” เนื ่องจาก 
ไมสามารถสรางมูลคาใหกับทรัพยากรไดเต็มศักยภาพ เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัว กอใหเกิดความเหลื่อมล้ำ
ระหวางภาคสวนตางๆ มาก เศรษฐกิจตองพ่ึงพาปจจัยภายนอก ไดรับผลกระทบสูงจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก 
นอกจากน้ีในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีคาเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓ ตอป 
ดวยอัตราการเติบโตดังกลาวไมเพียงพอในการนำพาประเทศไทยใหกาวขาม “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” 
ประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเขมแข็งของประเทศอัน

ประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาใหประเทศไทย

เปนเจาของสินคาและบริการมูลคาสูง ที่ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการ ใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมชวยทลายขอจำกัด ใหเกิดการกาวกระโดดของการพัฒนาตอยอด สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางยั่งยืน กระจายรายได โอกาส และความม่ังคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive growth) รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากร

และความหลากหลายทางชีวภาพใหสมดุล ดวยการใชโมเดลเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่ง

เปนการพัฒนา ๓ เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอม ๆ  กัน เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอยางสมดุล เปน

ธรรมและยั่งยืน ท้ังนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับ

กับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเปนหลักสำคญัในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทำหนาที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแตตนทางถึงปลายทาง ใชองคความรูทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สรางคุณคาเพิ ่ม (Value creation) จากฐานความหลากหลายของ

ทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมดวยกลไกจตุภาคี  (Quadruple helix)  

๑. โอกาสและความทาทายในการพัฒนาประเทศไทย   

ความทาทายสำคัญของประเทศไทยคือการอนุรักษและการจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม และการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน    



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒ 

๑.๑ ความทาทายและโอกาสของการดำรงไวซึ่งฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

การมุงเนนสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยขาดกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทำใหพื้นที่ปาไมถูกทำลายลงไปมากกวา ๖๗ ลานไร ในระยะเวลา ๔๐ ป ที่ผานมา    
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณจากจำนวน ๒.๓ ลานไร เหลือ ๑.๗ ลานไร การขยายตัวของ
การทองเที่ยวไดทำใหระบบนิเวศ เชน แหลงปะการัง หญาทะเลอยูในสภาวะเปราะบาง ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเปนปจจัยเรงที่ทำใหทรัพยากรเสื่อมโทรมรุนแรงยิ่งขึ้น สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธุ และจำนวน
หนึ่งเสี่ยงตอการสูญพันธุ การลดลงของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสงผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออม  เชน การสูญเสียรายไดของชุมชนท่ีพึ่งพาฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาน้ำทวม 
น้ำแลง สภาพของฝุนละอองขนาดเล็กที่เกินคามาตรฐาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโนมของปญหา
ดังกลาวกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเปนตองพัฒนากลไกเพิ่มเติมเพื่อนำไปสูการรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืน  

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมอันดีงาม และจิตใจที่โอบออมอารีเปนทุนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ-
บริการมูลคาสูง เปนตนวาวัฒนธรรมการทำอาหารไทยที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับระดับโลก ซึ่งเปนการ
ผสมผสานระหวางวัตถุดิบท่ีหลากหลาย และสมุนไพรท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ วัฒนธรรมการทำอาหารท่ีสั่งสม
มานานจึงมีรสชาติกลมกลอม และการจัดวางอาหารที่งดงาม ดวยภาพลักษณที่ดีของอาหารไทย  จึงทำใหมี
ตางชาตินำไปปรับแตงทำใหรสชาติและหนาตาของอาหารไทยถูกปรับเปลี่ยนผิดเพี้ยนไปจากอาหารไทยแท 
ดังนั้น จึงถือเปนความทาทายในการรักษาอัตลักษณอาหารไทยใหคงอยู  นอกจากนี้ วัฒนธรรมการนวดแผน
ไทย และสปาไทย เปนอีกหนึ่งเอกลักษณความเปนไทย แตการขาดการสงเสริมอยางตอเนื่องทำใหผูสืบทอด
อาชีพดังกลาวลดลงไปมาก  ทั้งนี้ หากประเทศไทยไดนำวัฒนธรรมอันดี  มาผนวกกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และวิทยาการสมัยใหมจะเปนการสรางความแตกตางที่ยากตอการลอกเลียนแบบ  

  
๑.๒ ความทาทายและโอกาส  
๑.๒.๑ การเกษตรและอาหาร  

ภาคเกษตรเกี่ยวของกับเกษตรกรมากกวา ๑๒ ลานคน แตมากกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่เพาะปลูก
ของประเทศไทยปลูกพืชเพียง ๖ ชนิด คือ ขาว ยางพารา มันสำปะหลัง ออย ขาวโพด และปาลมน้ำมัน ซึ่งเปน
สินคาโภคภัณฑ ราคาสินคาเกษตรเหลานี้มีความผันผวนตามสภาพภูมิอากาศและอุปทานในตลาดโลก สงผลให
เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ำ การเพิ่มรายไดของเกษตรกรดวยการเพิ่มปริมาณผลผลิตนั้นตองแลก
ดวยการใชทรัพยากรเปนจำนวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไมสอดคลองกับ
โครงสรางของแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ดังนั้น การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพ  
มีความปลอดภัย และสรางมาตรฐานเพื่อจัดแบงประเภทของสินคาตามคุณภาพ จะชวยสรางความแตกตาง 
คุณคาและมูลคาเพิ ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื ้อวัวทั ่วไปมีราคาจำหนาย ๒๕๐ บาท/กิโลกรัม  
แตเนื้อวัวโพนยางคำราคา ๗๕๐ บาท/กิโลกรัม จึงเปนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบจากการ “ผลิตมากแตสราง
รายไดนอย” (More for less) ไปสูการผลิตสินคาพรีเมียมที่ “ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” (Less for 
more) ใชเทคโนโลยี Internet of things (IoT) ในการควบคุมการเพาะเลี้ยง เพาะปลูกที่ชวยลดตนทุน และ
เพิ่มประสิทธิผลของการเกษตรใหสูงขึ้น ทั้งยังเปนการรักษาเสถียรภาพของสินคาเกษตรบนพื้นฐานของความ
หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ประเทศยังสามารถเพิ่มความหลากหลายของสินคาเกษตรเศรษฐกิจอ่ืน ๆ อาทิ 



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๓ 

สมุนไพร ผลไม เมล็ดพันธุ ไมดอก ไมเศรษฐกิจ ไผ แมลง และแพะ เปนตน เพื่อปรับโครงสรางรายไดในภาค
เกษตรดวย 

การเพ่ิมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรดวยระบบโรงเรือน  และการเพ่ิมมลูคาผลผลิตทางการเกษตร
ดวยการสกัดสารสำคัญหรือสารที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีอยูในสินคาเกษตรและพืชสมุนไพรเพื่อเปลี่ยนจากการ 
“ขายเปนตัน” เปนการ “ขายเปนกิโลกรัม” หรือกรัม เปนอีกแนวทางที่สำคัญ ตัวอยางเชน สารสกัดจากขาว
ราคา ๒,๔๐๐ บาท/กิโลกรัม และสารสกัดแคปไซซินจากพริก ๓๐,๐๐๐ บาท/กิโลกรัม การใชจุดแข็งของการมี
ภาพลักษณที่ดีในการเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ประเทศทั่วโลกมั่นใจและนำเขา
สินคาอาหารจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นในชวงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ นำมาพัฒนาเปนแบรนดเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับสินคาไทย รวมถึงการปรับเปลี่ยนสินคาเกษตรไปสูการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่ง
เปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยป พ.ศ. ๒๕๖๐ มูลคาตลาดของผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพอยูที่ ๒ แสนลานบาท  ผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด คือ กลุมอาหารฟงกชัน (Functional food) 
อาทิ อาหารที่มีสวนชวยเพ่ิมภูมิคุมกันโรค บำรุงสมอง ลดความเสื่อมของระบบตาง ๆ ภายในรางกาย เปนตน 

 
๑.๒.๒ สุขภาพและการแพทย 
ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีคาใชจายดานสุขภาพ ประมาณ ๔ แสนลานบาท  โดยคาดการณวา

คาใชจายดานสุขภาพจะเพิ่มเปน ๑.๔ ลานลานบาท เมื่อประเทศไทยกาวสูสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ  ในแตละป 
ประเทศไทยนำเขาผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรมรวมกันกวา ๑ แสนลานบาท ซึ่ง ๓ ใน ๔ สวนเปนการ
นำเขายารักษาโรค ผลิตภัณฑในกลุมชีวเภสัชภัณฑ (Biopharmaceutical) เชน วัคซีน โปรตีนเพื่อการรักษา
และแอนติบอดี เปนผลิตภัณฑท่ีมีราคาสูงมากและประเทศไทยตองพ่ึงพาการนำเขา เชน ยา Pembrolizumab 
ที่ใชรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด มีคาใชจาย ๑.๕ แสนบาทตอครั้ง ซึ่งผูปวยตองรับยาทุก ๓ สัปดาห ติดตอกัน
เปนเวลา ๒ ป จากความกาวหนาทางการวิจัยดานจีโนม ประเทศไทยไดพัฒนาวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให
หายขาดดวยวิธีการใชยีนบำบัด (Gene therapy) และมีศักยภาพในการพัฒนาวิธีการรักษาสำหรับโรคอื่น ๆ 
เพิ่มเติม นอกจากสุขภาพของคนไทยจะดีขึ้นแลว ดวยความพรอมของการบริการที่ดีมีมาตรฐาน บุคลากรทาง
การแพทยมีคุณภาพ ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยและสุขภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับตน ๆ ของโลก โดยมีโรงพยาบาลที่ไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานสากลอันดับ ๑ ของอาเซียน  นอกจากนี้ประเทศไทยยังถือเปนศูนยกลางการวิจัยทางคลินิก
ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑสุขภาพ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประเทศไทยมีรายไดจากการวิจัยทางคลินิกมากถึง ๘.๘ พันลานบาท ทั้งนี้ หากมีการบริหารจัดการที่ดีรายได
ดังกลาวมีโอกาสเพ่ิมขึ้นเปนเทาตัว   

 
๑.๒.๓ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
พลังงานเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจำเปนตองจัดหา

แหลงพลังงานใหเพียงพอตอความตองการของประเทศในระยะยาว กอนการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยนำเขาพลังงานในสัดสวนรอยละ ๖๐ ของความตองการใชพลังงานภายในประเทศ  
ซึ่งสัดสวนการนำเขามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน
ในระดับสูง เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตร ขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิตจำนวนมาก รวมถึง
พลังงานจากแสงอาทิตยที่เอื้อตอการผลิตเปนพลังงานทดแทนใหเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๖.๕  ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๔ 

เปนรอยละ ๓๐ ของปริมาณการใชพลังงานภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐   

ผลิตภัณฑชีวภาพ (Biobased products) เปนผลิตภัณฑซึ่งสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม ตลาดมีความตองการสูง ผลิตภัณฑชีวภาพหลายประเภทสามารถทดแทนผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
ปโตรเลียมได มีการคาดการณว าตลาดผลิตภ ัณฑชีวภาพจะเพิ ่มจาก ๔ แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป                
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปน ๔.๘๗ แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงเปนโอกาสสำหรับประเทศไทยในการ
สรางมูลคาเพิ่มอีกหลายเทาตัว เชน ชานออยกิโลกรัมละ ๑ บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบที่ใชในการผลิต
เครื่องสำอางและอาหาร มูลคาจะเพิ่มเปนกิโลกรัมละ ๒๖๐ บาท และเพิ่มเปนกิโลกรัมละ ๑,๐๐๐ บาท เมื่อ
พัฒนาเปนสารประกอบในการผลิตยา หรือใชเปนสารตั้งตนในการผลิตพลาสติกชีวภาพ หรือการนำกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ปลอยจากภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตกาซชีวภาพ ไปใชในการเพาะเลี้ยงสาหราย 
การนำชีวมวลไปใชประโยชนได อยางหลากหลาย หรือใช เปนวัตถ ุดิบในการผลิตไบโอเมทานอล 
(Biomethanol) ที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งใชเปนโครงสรางเริ่มตน (Building block) ในการผลิต
สารเคมี หรือชีวเคมีมูลคาส ูงหลายชนิด ซึ ่งวิธ ีการขางตนเปนการปรับเปลี ่ยนจากระบบ “เศรษฐกิจ 
เชิงเสนตรง” (Linear economy) ค ือ ใชทร ัพยากร ผลิตสินคา ใชงานและกำจัด (Take-make-use-
dispose) มาเปนระบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ไดอยางสมบูรณ ผานกระบวนการ 
ผลิตสินคา ใชงาน และนำกลับมาใชใหมหรือใชเปนวัตถุดิบรอบที่สอง (Make-use-return/recycle) 

 
๑.๒.๔ การทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค  

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายวัฒนธรรม ทำใหประเทศไทยเปน
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวทั่วโลก ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทย มีรายได
จากการทองเท่ียว ๓ ลานลานบาท โดยรายได ๒ ลานลานบาทนั้น มาจากนักทองเที่ยวตางชาติ (ประมาณ ๔๐ 
ลานคน) อยางไรก็ดี รายไดดังกลาวกระจุกตัวอยูในเมืองหลัก (รอยละ ๘๐ กระจุกตัวอยูเพียง ๘ จังหวัด) แมวา
จะมีรายไดที่ดี แตสิ่งที่ตามมาคอืการเกิดสภาวะที่มีนักทองเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying 
capacity) ของพ้ืนท่ี สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย กระทบตอจารีต วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น เกิดความไมสมดุลของทรัพยากรสำหรับคนในพื้นที่ ทำใหภาครัฐและ
เอกชนตองฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เสื ่อมโทรมในแหลงทองเที่ยวอยางเรงดวน ตลอดจนเรงพัฒนา
แหลงทองเท่ียวใหมโดยกระจายการทองเท่ียวสูเมืองรอง 

เพื่อแกปญหาที่ผานมา การทองเที่ยวตามแนวทางของ BCG จะพัฒนาโดยการใหความสำคัญกับการ
ทองเที่ยวคุณภาพสูงที่ยั่งยืน (Sustainable tourism) หนึ่งแนวทางที่สำคัญคือการประยุกตใช Happy Model 
ที่ชูอัตลักษณของแตละพ้ืนที่ดวยสินคาและบริการ ตลอดจนสื่อสารเรื่องราวและจุดเดนแตละแหงเชื่อมโยงกับจุด
แข็งของประเทศ เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
คารบอนต่ำ และการทองเที่ยวเชิงความรู ซึ่งการทองเที่ยวเหลานี้ ไมเพียงทำใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน 
แตเปนการเชื่อมโยงสูภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เปนการสรางตัวคูณทางรายไดอยางยั่งยืน การบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถเพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยวใหสูงขึ้น 
อยางไรก็ดี ในสถานการณของการระบาดของโควิด-๑๙ ที่ทำใหจำนวนนักทองเที ่ยวลดลง ประกอบกับ
พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรใชโอกาสนี้ในการพัฒนามาตรฐานที่พักและบริการ รวมถึงยกระดับ
ดานสุขอนามัยเพ่ือใหพรอมรบัตอนรับการกลับมาของนักทองเที่ยวไทยและตางชาติอีกครั้ง 



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๕ 

เพื่อเขาสูยุคดิจิตัล การพัฒนาระบบการชำระเงินทางออนไลน (Public payment gateway) สำหรับ
การทองเที่ยวเพื่อใหไดขอมูลการใชจายของนักทองเที่ยวเพื่อนำมาใชในการวางแผนบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวยุคใหมสามารถบูรณาการ One payment system อำนวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวในการใช
บัตรหรือระบบ จายเงนิระบบเดียว เพ่ือเขาชมพิพิธภัณฑ ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ และอื่น ๆ ทำใหทราบ
ถึงขอมูลการใชจายทั้งหมด พฤติกรรมและเสนทางการเดินทางภายในประเทศของนักทองเที่ยวโดยออม เปน
การใชประโยชนขอมูลที่ไดในการบรหิารจัดการ การสรางกิจกรรมสงเสริมการขายและการใหบริการ สนับสนุน
ภาคธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบรกิารที่เก่ียวของใหครบวงจร 

 

๑.๒.๕ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกจิสีเขียว   
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ของประเทศอยูระหวางการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง 

ดวยตระหนักวาเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคาและทำใหมนุษยอยูกับธรรมชาติไดอยาง
สมดุล  สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนซึ่งเปนแนวทางที่ชวยใหประเทศบรรลุความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และที่สำคัญเปนโอกาสสำหรับเศรษฐกิจใหม สรางรายได
และเพ่ิมการจางงาน  

สำหรับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การดำเนินการอยูในระยะเริ่มตน แตเปนสิ่งท่ีประเทศไทย
จำเปนตองเรงรัดการพัฒนาเนื่องจากประเทศคูคาโดยเฉพาะสหภาพยุโรปมีความความตื่นตัว  และเริ่มมีการนำ
มาตรการทางสิ่งแวดลอมมาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคามากขึ้น ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนของสาย
โซอุปทานของโลกและพึ่งพาการสงออก จึงมีความจำเปนที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวโดยเฉพาะการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อการรักษา
ความสามารถในการแขงขัน โดยการเรงรัดใหเกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม การนำนวัตกรรมทางการเงิน
สีเขียว (Green finance) เชน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับธุรกิจที่ลดการปลอยกาซเรือนกระจก การใชกลไก
ระดมทุนดวยการเสนอขายตราสารหนี้ที่สงเสริมความยั่งยืน ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยอางอิงกับเปาหมายการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก มาใชเปนปจจัยเรงใหประเทศไทยกาวสูการเปนประเทศสีเขียวไดเร็วขึ้น ทั้งนี้
การดำเนินการดังกลาว สามารถใชเปนจุดแข็งในการดึงดูดการลงทนุจากบริษัทท่ีใหคุณคากับเศรษฐกิจสีเขียว  

 
๒. โมเดลเศรษฐกิจ BCG มุงสูการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  

๒.๑ กรอบแนวคิดของโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
  การพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  มีวัตถุประสงคหลัก ๓ ประการ ไดแก  
  ๑. การอนุรักษ ฟนฟู จัดการการใชประโยชนทรพัยากรชีวภาพและวัฒนธรรม  
  ๒. การสรางคุณคาเพิ่ม (Value creation) ใหกับทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม  
  ๓. การสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง  
 
กิจกรรมหลักภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย  
๑. อนุรกัษ ฟนฟู พัฒนา เพิ่มพูนทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 
๒. บรหิารจัดการ การใชประโยชนและบริโภคอยางย่ังยืน  
๓. ลดและใชประโยชนของท้ิงจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการ  



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๖ 

๔. สรางคุณคาเพ่ิม (Value creation) ตลอดหวงโซมูลคา ตั้งแตภาคเกษตรที่เปนตนทาง จนถึงภาค
การผลิตและบริการ  

๕. สรางภูมิคุมกัน พึ่งพาตนเอง และเพ่ิมสมรรถนะในการฟนตัวอยางรวดเร็ว 
 

 ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำเปนตองนำกลไก ๗ ปรับมาหนุน
เสริมใหการทำงานขางตนดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้   

 ๑. ปรับจากรัฐเปนผู ลงทุนหลัก ไปสู เอกชนลงทุน ภาครัฐเปนผู ส งเสริมโดยสรางระบบนิเวศ 
ที่เก้ือหนุนใหเอกชนลงทุนในการพัฒนาที่สูงกวารัฐ  

 ๒. ปรับการใชจายภาครัฐเพื่อแกปญหา ไปสูการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาและแกปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จ 

 ๓. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากรายป ไปสูระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
เพื่อการลงทุนแบบผูกพันตอเนื่อง 

 ๔. ปรับการสนับสนุนทุนวิจัยรายโครงการ ไปสู การสนับสนุนทุนวิจัยครบวงจร (วิจัย พัฒนา  
สูการผลิตและจำหนาย: (Research, Development, Innovation, Manufacturing))  

 ๕. ปรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยึดโยงอุตสาหกรรมเดิม ไปสูการสรางอุตสาหกรรมยุทธศาสตรใหม 
 ๖. ปรับการเติบโตของประเทศโดยการพึ่งพาปจจัยจากภายนอกประเทศ ไปสูการเติบโตดวยการ

สรางความแข็งแกรงจากภายใน และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก 
 ๗. ปรับจากการทำงานแบบตางคนตางทำ ไปสูการเดินหนาไปดวยกัน ผนึกกำลังจตุภาคี 
 
๒.๒ การปรับเปลี่ยนการพัฒนาโครงสรางระบบเศรษฐกิจ  

โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนกลไกเรงใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายภายใต Thailand  
๔.๐ ที่ตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใชความไดเปรียบดานทรัพยากรและ
แรงงานไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมประสบความสำเร็จไดเร็วขึ้นดวยการระดมทรัพยากรและ
ความสามารถของทุกภาคสวนในการมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ เปนการพัฒนาภายใต ๔ + ๑  สาขายุทธศาสตร คือ เกษตรและ
อาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค และ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมีศักยภาพจะเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น ๑ ลานลานบาท จาก
ฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ (Nature)  วัฒนธรรม (Culture)  และความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
(Nurture) ภายใต กลไกจต ุภาค ีซ ึ ่ งประกอบด วยหนวยงานภาคร ัฐ ภาคเอกชน สถาบ ันว ิจ ัย/
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน 

๒.๒.๑ การเกษตรและอาหาร  
การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรทั้งระบบจะทำใหมีศักยภาพในการเพิ่ม GDP ของภาค

เกษตรจาก ๑.๓ ลานลานบาท เปน ๑.๖ ลานลานบาท ดวยการเพิ ่มความหลากหลายของผลผลิตทาง
การเกษตร มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจจากเทคโนโลยี การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค  กอใหเกิดการ
ผลิตแมนยำสอดคลองกับความตองการของตลาด ลดของเหลือทิ้ง  ตรวจสอบและติดตามผลผลิตไดแบบ
เรียลไทม ลดการบุกรุกผืนปา  เนื่องจากมีการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีระบบการผลิตและเครื่องจักรกลที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความยั่งยืน  
การยกระดับสินคาเกษตรสูสินคาปลอดภัย การสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ  การสรางความแตกตาง



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗ 

ใหกับผลิตภัณฑ การมีระบบตรวจสอบยอนกลับ และการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรใหที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล   

ในสวนของผลิตภัณฑอาหารมีศักยภาพในการเพิ่มมูลคา GDP จาก ๐.๖ ลานลานบาท  เปน ๐.๙ 
ลานลานบาท ดวยการพัฒนาตอยอดจากพื้นฐานความพรอมของผูประกอบการไทยในการยกระดับคุณภาพ 
สรางมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ยกระดับสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว การสรางผลิตภัณฑ
ใหมโดยเฉพาะในกลุมอาหารเพื่อสุขภาพ  อาหารสำหรับแตละชวงวัย หรือการพัฒนาเปนสารประกอบมูลคา
สูง (Functional Ingredient) ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีตลาดเติบโตอยางมาก 

 
๒.๒.๒ สุขภาพและการแพทย  
ปจจุบันมูลคาผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยโดยเฉพาะในกลุ มผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ 

ที่ผลิตไดภายในประเทศมีมูลคาประมาณ ๔ หมื่นลานบาทเทานั้น เนื่องจากขาดการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึง
การสรางบุคลากรดานนี้อยางจริงจังและตอเนื ่อง ความเขมแข็งของบุคลากรวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการแพทยของประเทศไทยสวนใหญอยูในชวงตนน้ำของหวงโซอุตสาหกรรมการแพทย ประเทศไทยจึง
ขาดศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มดวยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหไดผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล ประเทศไทยตองเรงรัดการพัฒนาขีดความสามารถดานการสรางนวัตกรรม ยา วัคซีน ยาชีววัตถุ  
อุปกรณทางการแพทย รวมถึงการวิจัยทางคลินิกและการบริหารจัดการขอมูลวิทยาศาสตรการแพทยรองรับการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ เพื่อลดการนำเขา ใหความสำคัญกับการปองกันการเกิดปญหาสุขภาพ (Preventive 
medicine) มากกวาการรักษา การขยายบริการดานสุขภาพไปสูการใหบริการทางการแพทยเฉพาะบุคคล 
(Personalized medicine) ดวยการใชประโยชนจากขอมูลพันธุกรรม รวมถึงการสรางแพลตฟอรมการวิจัยทาง
คลินิกของประเทศ ดวยแนวทางดังกลาว รัฐจะสามารถเพ่ิมมูลคา GDP ในหมวดนี้ เปน ๙ หม่ืนลานบาท 

 
๒.๒.๓ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
มูลคา GDP ของสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ รวมกันประมาณ ๑.๑ แสนลานบาท เปนกลุม 

ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง จากนโยบายภาครัฐที่ตองการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่มเปนรอยละ 
๓๐ ในป พ.ศ. ๒๕๘๐  ในสวนของพลังงาน มีศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มดวยการพัฒนานวัตกรรมการผลิต
พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับของเสียที่หลากหลายทั ้งชนิดและคุณสมบัติ เชน ขยะจาก
อุตสาหกรรม ครัวเรือน รวมถึงพืช ผลผลิต และวัสดุเหลือใชสิ่งเหลานี้เปนทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช
ใหมในรูปของแหลงพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน  เชน การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ กาซชีวภาพ การ
สรางโรงไฟฟาชุมชนที่มีแหลงพลังงานทดแทนในพื้นที่ เชน พลังงานจากแสงอาทิตย ชีวมวล (รวมขยะ) ที่
เพียงพอ โรงไฟฟาชุมชนสามารถสรางรายไดจากการขายไฟฟาผานการเชื่อมตอระบบดวย Smart microgrid 
และใชเทคโนโลยี Blockchain เปนแพลตฟอรมในการบริหารจัดการ ท้ังนี้ จำเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของกับระบบการจัดเก็บพลังงาน สรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑชีวภาพอยางเปนรปูธรรม เนื่องจาก
มีความสำคัญตอเสถียรภาพของระบบไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทดแทน ในสวนของวัสดุและเคมีชีวภาพมี
ศักยภาพในการพัฒนาตอยอดผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช เปนสารประกอบหรือผลิตภัณฑเคมีและ
วัสดุชีวภาพที่มีคุณคาและมูลคาเพิ่มสูง อาทิ พลาสติกชีวภาพ ไฟเบอร เภสัชภัณฑ ผลิตภัณฑโอลิโอเคมิคอล 
มีศักยภาพที่จะเพ่ิมมูลคา GDP ในหมวดนี้ เปน ๒.๖ แสนลานบาท 

 



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๘ 

๒.๒.๔ การทองเท่ียวและเศรษฐกจิสรางสรรค  
กอนสถานการณโควิด-๑๙ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสราง GDP รวมกันมากกวา ๑ ลานลานบาท 

ในชวงโควิดรายไดจำนวนลดลงไปมากกวาสองในสาม อยางไรก็ดี ดวยจุดแข็งของประเทศไทยมีศักยภาพที่จะ
เพิ่มมูลคา GDP ในหมวดนี้ เปน ๑.๒ ลานลานบาท  ดวยการกระจายแหลงทองเท่ียวสูเมืองรอง โดยการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานการคมนาคม ระบบดิจิทัล สินคาและบริการซึ ่งดำเนินการดวยชุมชนทองถิ่น เนนตลาด
คุณภาพ สรางมาตรฐาน ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย รวมกับการชูอัตลักษณของแตละพื้นที่ โดยการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชบรหิารจัดการ และดูแลระบบนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสูแบบแผนการทองเที่ยวท่ี
ย ั ่งย ืนดวยการจ ัดทำระบบมาตรฐานการทองเที ่ยวที ่ย ั ่งย ืน การจ ัดทำ National Guideline ดานขีด
ความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว จัดทำระบบบัญชีตนทุนทรัพยากรและสิ ่งแวดลอมในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวที่สำคัญ รวมถึงการปรับพฤติกรรมของนักทองเท่ียว การฟนฟูและพัฒนาแหลงเสื่อมโทรม
ทางธรรมชาติเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  รวมทั้งการเตรียมความพรอมของผูประกอบการเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอการดำเนินธุรกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคบนพื้นฐานของการสราง การใชองคความรู และความคิดสรางสรรค 
เชื่อมโยงกับทุนทางปญญา และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อรังสรรคเปนผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบ
ใหม ท ี ่ม ีม ูลคาเพ ิ ่มส ูง สามารถตอบสนองความต องการของกล ุ มล ูกคาเป าหมาย การพ ัฒนาใน  
๓ สาขายุทธศาสตรขางตน สามารถเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวผานระบบเศรษฐกิจสรางสรรคได อาทิ การให
ประสบการณกับนักทองเท่ียวผานการทองเที่ยวเชิงอาหารไทย การทองเที่ยวเชิงกีฬา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ที่เชื ่อมโยงกับการแพทยแผนไทย การทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนตน 
รวมถึงการพัฒนาเพื่อสงออกสินคาและบริการเหลานี้ ผานของขวัญ ของฝากที่สรางสรรคอยางมีอัตลักษณ  
การจัดการดานระบบและมาตรฐานที่กำกับธุรกิจที่เกี่ยวของทั่วโลก เชนเดียวกับการมีสมาพันธทางดานกีฬา 
การจัดมหกรรมกีฬาระดับโลก เปนตน สงเสริมและรวมมือกับภาคธุรกิจการทองเที่ยว ไดแก โรงแรม 
รานอาหาร และธุรกิจบริการ ในการสรางนวัตกรรมดิจิทัลรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุที่จะสงผลกระทบ
โดยตรงกับการทองเที่ยวในอีก ๕-๑๐ ปขางหนา การดำเนินการในชวงแรกใหความสำคัญกับการเรงฟนฟูการ
ทองเท่ียวใหกลับมาสรางรายไดใหประเทศเทียบเทาชวงกอนเกิดโควิด-๑๙ 

 
๒.๒.๕ เศรษฐกิจหมุนเวียน  

 ปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ดวยตระหนักวาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเปนระบบเศรษฐกิจท่ีเนนคุณคาและทำใหมนุษยอยูกับธรรมชาติไดอยางสมดุล  สนับสนุนการบรรลุ
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และที่สำคัญเปนโอกาสสำหรับ
การสรางเศรษฐกิจใหม สรางรายไดและเพิ ่มการจางงาน ทั ้งนี้ คาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๗๐  เศรษฐกิจ
หมุนเวียนจะชวยสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไมนอยกวารอยละ ๑ ของมูลคา GDP 

 

๓. วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงานและการขับเคล่ือน 

๓.๑ วิสัยทัศน  

เศรษฐกจิเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี  คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟูฐาน
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๙ 

๓.๒ วัตถุประสงค  
 ๑. การอนุรักษ ฟนฟู จัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม   
 ๒. การสรางคุณคา (Value creation) จากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม  
 ๓. การสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง   
 

๓.๓ เปาหมายและตัวชี้วัด 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

๑. เพิ่มอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
     

๑.๑ มูลคา GDP ของเศรษฐกิจ BCG  
      เพ่ิมข้ึน ๑ ลานลานบาท จากป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑.๒ สัดสวนผลิตภัณฑและบริการมูลคาสูงเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 
      รอยละ ๒๐  
๑.๓ การเพ่ิมขึ้นของรายไดของเศรษฐกิจฐานรากไมนอยกวา  
      รอยละ ๕๐  

๒. ลดความเหล่ือมล้ำของสังคม  ๒.๑ ลดความเหลื่อมล้ำทางรายไดไมนอยกวา ๑๐ ลานคน  
๒.๒ จำนวนผูประสบปญหาขาดแคลนอาหารและ 
      ทุพโภชนาการต่ำกวารอยละ ๕  
๒.๓ จำนวนผูเขาถึงยา เวชภัณฑและเครื่องมือแพทย 
      ราคาแพงได แมในภาวะวิกฤตไดเพ่ิมขึ้นไม 
      นอยกวา ๓ แสนคน 
๒.๔ จำนวนชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
      ดานพลังงานเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐   

๓. สรางความยั่งยืนของธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดลอม 

๓.๑ ลดการใชทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน 
๓.๒ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไมนอยกวารอยละ  
      ๒๐-๒๕ ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ เมื่อเปรียบเทียบกับป 
      พ.ศ. ๒๕๔๘   
๓.๓ เพ่ิมพื้นที่ปาไมนอยกวา ๓.๒ ลานไร    

๔. การพึ่งพาตนเอง  ๔.๑  จำนวนผูท่ีไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่สูงขึ้น 
       ไมนอยกวา ๑  ลานคน  
๔.๒  จำนวนสตารทอัพและผูประกอบการที่ขับเคลื่อน 
       ดวยนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับ BCG ๑,๐๐๐ ราย 
๔.๓  ดุลการชำระเงนิทางเทคโนโลยีขาดดุลลดลงไมนอย 
       กวารอยละ ๒๐ (ลดลง ๘.๘ หมื่นลานบาท) 
๔.๔  การนำเขาผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพลดลง 
       ไมนอยกวารอยละ ๒๐ (ลดลง ๒ หมื่นลานบาท) 

 
๓.๔  แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
๓.๔.๑ ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
วัตถุประสงคหลักทั้ง ๓ ประการ สามารถบรรลุไดโดย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้  



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๐ 

๑. การอนุรักษ ฟนฟู จัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม สามารถบรรลุ
เปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๑ และ ๒   

๒. การสรางคุณคาเพิ่ม (Value creation) จากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม สามารถบรรลุ
เปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๒ และ ๓   

๓. การสรางความสามารถในการพ่ึงตนเอง สามารถบรรลุเปาหมายดวยยุทธศาสตรท่ี ๔   
 ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากร  ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒ

ธรรมดวยการจัดสมดุลระหวางการอนรุักษ ฟนฟู และการใชประโยชน    

เนนการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนเพื่อความย่ังยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนทุนพ้ืนฐานตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตเพ่ือสงตอสูคนรุนตอไป รวมถึงสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการมอง
วา “Nature as Resource” เปน “Nature as Source” ดังนั้น ธรรมชาติจึงไมใชแคเพียงทรัพยากรหรือ
ปจจัยการผลิตเทานั้น แตธรรมชาติคือแหลงกำเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่งบนโลก เปนพื้นฐานของความ
เปนอยูที่ดีของมนุษย ดวยเหตุนี้ จึงตองรักษาสมดุลระหวางการมีอยูและใชไป รวมถึงการนำกลับมาใชซ้ำตาม
หลักการหมุนเวียน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

๑. การพัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเพื่อการบริหารจัดการให
เกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน  

๒. การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม     
๓. การบริหารจัดการน้ำใหเกิดความย่ังยืนดวยการอนุรักษปาตนน้ำ และการพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อ

ลดการใช ลดการสูญเสีย การนำกลับมาใชซ้ำ และยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใชใหสูงข้ึน   
๔. การสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มทักษะ

การบริหารจัดการทรัพยากรใหแกชุมชนและคนรุนใหม  
 

ยุทธศาสตรที ่ ๒ : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร           
อัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม 

ใชศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายใน เนนการตอบสนองความตองการในแตละพื้นที่เปน
อันดับแรก  ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งในระดับพ้ืนที่ การดำรงไวซึ่งอัตลักษณ  รวมถึงการใชประโยชน
จากความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ” “ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” และ “ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ”  มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการให
มีมูลคาสูงข้ึน ดวยการใชความคดิสรางสรรค เทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงใหความสำคัญกับการพัฒนาที่นำไปสู
การเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวนไปพรอม ๆ กัน เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเขาถึงและพัฒนาไดอยางทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้น  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรปูแบบของระเบียงเศรษฐกิจ BCG  
  ๒. การนำทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไปสรางอัตลักษณของชุมชน

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก      
๓. การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพ้ืนท่ีเพ่ือสราง

เศรษฐกิจใหชุมชน 



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๑ 

๔. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ดวยการยกระดบัมาตรฐาน  การสรางนวัตกรรม  ตลอดจนการจัดการวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตใหเปนศูนย  

 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการดวยกลไก
จตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบล อุทยานวิทยาศาสตร และคลัสเตอร  
           ๖. การพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพ้ืนที่ดวยการใชอัตลักษณ 
ความคดิสรางสรรค และแพลตฟอรมการเชื่อมโยงตลาด  

 ๗. การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street food/วิสาหกิจ 
ชุมชน) ดวย Food machinery และมาตรฐานการประกอบการที่ดี   
          ๘. การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท้ังระบบ  เชน การ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมความปลอดภัย ความคดิสรางสรรค ระบบประกันคุณภาพ     

 ยุทธศาสตรที ่ ๓ : การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถ
แขงขันไดอยางยั่งยืน  

เนนการยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการเดิมใหสามารถเติบโต 
ไดอยางตอเนื่องดวยการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเสีย 
ในกระบวนการผลิตใหเปนศูนย การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช หรือการนำไปสรางมูลคาเพิ่มตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ยกระดับมาตรฐานสู การเปนแหลงผลิตและใหบริการที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย  
มีสุขอนามัยที่ดี ใหความสำคัญกับระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืนเทียบเทา
มาตรฐานสากล รวมถึงการยกระดับผลิตผลิตภัณฑหรือบริการดวยการใชนวัตกรรมเขมขน เชน ระบบการผลิต
พืชใน Plant factory การใหบริการดานสุขภาพที ่มีความแมนยำสูง หรือการแพทยเฉพาะบุคคล โดยมี
เปาหมายเพื่อเปนผูนำในการผลิตและการใหบริการทั ้งในระดับประเทศและเวทีโลก โดยมีแนวทางการ
ดำเนินการในแตละสาขายุทธศาสตร ดังนี้ 

 
การเกษตรและอาหาร  
การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร และอาหารไปสูผลิตภัณฑที ่หลากหลายและมีมูลคาสูง  

มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
๑. การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูงดวยการใชการวิจัย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น การผลิตสินคาเกษตรพ
รีเมียม เกษตรปลอดภัย และเพิ่มความหลากหลายชนิดสินคา 

๒. การขับเคลื่อนเกษตรสูการเปนท้ัง B, C และ G ดวยการบูรณาการในพ้ืนที่ (Area based)    
๓. การแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูง ดวยการแปรรูปเปนอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย  สาร

ออกฤทธิ์ สารสำคัญเพื่อเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงโปรตีนจากแมลงหรือพืช  
  ๔. การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตดวยการนำแพลตฟอรมดิจิทัล เทคโนโลยีขั ้นสูง ระบบ         

อัตโนมัติมาใชบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการกระจายสินคาสูผูบริโภค  
  ๕. การปรับปรุงกระบวนการผลิตสู ระบบการผลิตสีเขียวและการผลิตที ่ย ั ่งยืน ลดการสูญเสีย                  

ระหวางการผลิตและขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง 
            ๖. การสรางแบรนดอาหารไทยในตลาดโลกดวยสงเสริมการใชวัตถุดิบไทย อัตลักษณ วัฒนธรรมไทย
และการเชื่อมโยงการทองเที่ยว  



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒ 

            ๗. การลงทุนและยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานนวัตกรรมอาหาร เชน หนวยวิเคราะหทดสอบดาน
อาหารฟงกชัน  โรงงานตนแบบผลิตอาหารฟงกชันและสารประกอบ Functional ingredient มาตรฐาน GMP  

 
สุขภาพและการแพทย  

    มุงเนนการพัฒนาการสรางความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือความมั่นคง เพิ่ม
คุณภาพการใหบริการดานสุขภาพและการแพทยของไทยรวมถึงการเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาในภูมิภาค โดยมี
แนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
            ๑. การสรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิตวัคซีน ยา และ ชีววัตถุในการปองกัน
และควบคุมโรคจากไวรัสและการเขาสูตลาดสากล 
    ๒. การยกระดับคุณภาพการรักษาสูระบบการแพทยแมนยำ ดวยการสงเสริมใหมีการใชบริการ 
การแพทยจีโนมิกส ผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs) 

  ๓. การเรงรัดการพัฒนาเครื ่องมือ และวัสดุทางการแพทยดวยกลไกนวัตกรรมแบบวิศวกรรม
ยอนกลบั  

  ๔. การสงเสริมการวิจัยทางคลินิก เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทย และสุขภาพ 
ไดแก ยา วัคซีน อาหารสุขภาพ อาหารการแพทย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทยและวัสดุทางการแพทย  

๕. การสงเสริมการสรางตลาดดวยกลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม Sandbox การจัดซื้อจัดจาง
ภาครฐั และปรับรูปแบบการจัดซื้อจากรายปเปน Multi-year procurement 

  ๖. การสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือรองรบัอุตสาหกรรมและบริการการแพทยและสุขภาพ 
 
พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
มุงเนนการเพิ่มมูลคาผลผลิตเกษตร และวัสดุเหลือใชจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ดวยการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู ความมั่นคงดานพลังงานในทุกระดับ สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ       
บนฐานการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

๑. การสรางโอกาสทางการตลาดแกผลิตภัณฑชีวภาพใหแขงขันอยางเปนธรรมดวยกลไกการกำหนด
ราคาคารบอน การจัดสรรคารบอนเครดิต และการลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด 

๒. การสงเสรมิการนำพืช ผลผลิต และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปสรางคณุคาและมูลคาเพ่ิม 
๓. การใชนวัตกรรมชีวภาพเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและบริการและการสรางธุรกิจนวัตกรรมใหแก 

SMEs และการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของโลก  
 

การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
ปรับการทองเที่ยวไปสูการทองเที ่ยวสีเขียว และการทองเที ่ยวมีมูลคาสูง  โดยมีแนวทางการ

ดำเนินการ ดังน้ี 
๑. การผลักดนัใหเกิดการนำโมเดลการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน Happy Model เพ่ือกระจาย 

รายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองทองเที่ยวรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  
๒. การสงเสรมิการทองเที่ยวยั่งยืน และการทองเที่ยวสีเขียว เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตามแนวทาง  

Happy Model  
๓. การกระจายนักทองเที่ยวสูเมืองทองเที่ยวรองดวยการพัฒนาสินคาและบริการในเมืองทองเที่ยว 



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๓ 

รอง โดยใชอัตลักษณทองถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาเรื่องราวและการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย และ
พัฒนาองคความรูดวย Digital Technology     

๔. การขยายตลาดการทองเท่ียวดวยการสงเสริมพัฒนาระบบการจายเงินแบบ One Payment  
System เพื่ออำนวยความสะดวกและรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการใชจาย รวมถึงพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตที่
นำเสนอจุดเดนของประเทศไทยในดานตางๆ เชน วัฒนธรรม   

๕. การสงเสรมิการทองเที่ยวคุณภาพสูงผานการจัดงานประชุมและนิทรรศการ กีฬา และอีเวนท  
(Event) ขนาดใหญ     
 

เศรษฐกจิหมุนเวียน  
  การประยุกตใชหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู

การพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางเศรษฐกิจใหมจากการตอยอดของเหลือทิ้งใน
กระบวนการผลิตและการบริโภคภายใต ๓ กลุมเปาหมาย ไดแก  พลาสติกครบวงจร  เกษตรและอาหาร และ
วัสดุกอสราง โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี  

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจดวยโอกาสการลงทุนและการสรางตลาดดวยโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน  
   ๒. การสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑและบริการใหมจาก
การนำของเสียกลับมาใชใหม 
 ๓. การพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอยาง
เปนระบบ 
 ๔. การสรางระบบกลไกการบริหารจัดการท่ีเอ้ืออำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ 

๕. การสรางกำลังคนท่ีมีความรูและความเขาใจ ผานการถายทอดองคความรูจากการอบรมหรือ 
หลักสูตร รวมท้ังสรางความตระหนักในการผลิตและบริโภคที่ย่ังยืนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

โลก 
  เนนการสรางภูมิคุมกัน และสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยาง

เทาทันเพ่ือบรรเทาผลกระทบ รวมถึงเขาถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกิดขึ้นไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทนุโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ เพื่อการสรางคุณคาใหมในอนาคตดวยการนำ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ผูประกอบการ ปรบัเปล่ียนรูปแบบการผลิต/
บริการเพื ่อตอบสนองตอความตองการของตลาด รวมถึงสร างการเติบโตอยางมีคุณภาพ เป นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อนำไปสูสังคมคารบอนต่ำ นอกจากนี้ ตองพัฒนากำลังคน
เพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในอนาคต รวมถึงการวิจัย พัฒนาขั้นแนวหนาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเขาเทคโนโลยี
จากตางประเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี  

 ๑. การยกระดับความสามารถของกำลังคนในสาขา BCG โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้   
               ๑) การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหมและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมดาน BCG   

     ๒) การสรางและพัฒนากำลังคน ที่สนับสนุนการนำความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน BCG 
ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นท่ี 



   

 

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๔ 

     ๓) การสงเสริมใหมีการเพ่ิมจำนวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักเทคนิค เพ่ือพัฒนาหรือตอ
ยอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ดาน BCG 

    ๔) การสงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหทันสมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม  

  ๒. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
 ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ  (Biobank) 
 อุทยานวิทยาศาสตร  
 ศูนยโอมิกส  (Omics center) 
 ศูนยประมวลผลและบริหารจัดการขอมูลจีโนมประชากรไทย (Genomics Thailand) 
 ระบบการคำนวณสมรรถนะสูง (High performance computing: HPC) 
 ศูนยนวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable manufacturing center: SMC)   
 โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery pilot plant)  
 โรงงานตนแบบระดับขยายขนาด (Pilot plant) ) และโรงงานสาธิต (Demonstration  
   plant)   
 ศูนยสัตวทดลองเพื ่อทดสอบความเปนพิษ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีน 

ท่ีไดรับการยกระดับใหมมีาตรฐานสากล (OECD GLP)   
 โรงงานตนแบบมาตรฐาน GMP เพ่ือการผลิตยา หรือสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม  

            ๓. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณภาพ 
 การวิจัยทางคลินกิ 
 การวิเคราะหทดสอบความเปนพิษ 
 การวิเคราะหทดสอบสารตกคางในผลิตภัณฑเกษตร  
 การวิเคราะหทดสอบเชื้อกอโรคในอาหาร 
 การวิเคราะหทดสอบเพ่ือการยืนยันคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์  
 การวิเคราะหทดสอบเครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทย  

  
  ๔. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหนา  เชน  Complex microbiota กับสุขภาพมนุษย สัตว และ

พืช เทคโนโลยีโอมิกส (OMICs) ที่เรงใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดทั้งในดานการเกษตรและ
การแพทย เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess engineering) เปนเทคโนโลยีพื้นฐาน
สำคัญในการพัฒนาตอยอดชีวมวลเปนผลิตภัณฑมูลคาสูงหลากหลายประเภท Gene editing และ Synthetic 
biology เพื่อปรับเปลี่ยนพันธุกรรมหรือสรางสิ่งมีชีวิตใหมีลักษณะตามตองการ  เทคโนโลยีในยานความถ่ี      
เทราเฮิรต (Terahertz technology) เพื่อประโยชนในดานการตรวจ และการวินิจฉัย สามารถใชประโยชน
ในทางการแพทยและการตรวจสอบผลิตภัณฑ  เทคโนโลยีการผลิตคารบอนต่ำ (Decarbonization) สำหรับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เทคโนโลยีประมวลความเร็วสูงดวยระบบปญญาประดิษฐยุคใหม  
สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และสุขภาพการแพทยแมนยำสูง และเทคโนโลยีด ิจิทัล
แพลตฟอรมขั้นสูง ไดแก การเชื่อมตอยุคหนา ระบบปญญาประดิษฐ (Artificial intelligent system)  และ 
Molecular sensory เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแหงอนาคต   



   

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐  หนา ๑๕ 

ตารางที่ ๑ : เปาหมาย ตวัชี้วัด ยุทธศาสตรและแนวทางการดำเนินการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร แนวทางการดำเนินการ 
๑. การอนุรักษ 
ฟนฟู จัดการการ
ใชประโยชน จาก
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
วัฒนธรรม 

 

๑. สรางความยั่งยืน 
 ลดการใชทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน 
 ลดการปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ ๒๐-๒๕ 

ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 เพิ่มพื้นทีป่าไมนอยกวา ๓.๒ ลานไร   

ยุทธศาสตรที่ ๑  
การสรางความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากร  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวัฒธรรมดวยการ
จัดสมดุลระหวางการอนุรักษ 
ฟนฟู และการใชประโยชน    

๑. การพัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรมเพ่ือการ 
    บริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน  
๒. การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม     
๓. การบริหารจัดการน้ำใหเกิดความยั่งยืนดวยการอนุรักษปาตนน้ำ และการพัฒนา 
    แพลตฟอรมเพ่ือลดการใช ลดการสูญเสีย การนำกลับมาใชซ้ำ และยกระดับ 
    คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใชใหสูงข้ึน   
๔. การสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการ  
    เพ่ิมทักษะ การบริหารจัดการทรัพยากรใหแกชุมชนและคนรุนใหม 

 ๒. ลดความเหล่ือมล้ำ 
 ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได ๑๐ ลานคน  
 จำนวนผูประสบปญหาขาดแคลนอาหารและ

ทุพโภชนาการตำ่กวารอยละ ๕  
 จำนวนผูเขาถึงยา เวชภัณฑและเครื่องมือ

แพทยราคาแพงไดแมในภาวะวิกฤตได
เพิ่มขึ้นไม นอยกวา ๓ แสนคน 

 จำนวนชุมชนพึ่งพาตนเองดานพลังงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐  

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากใหเข็มแข็งดวยทุน
ทรัพยากร  อัตลักษณ ความคิด
สรางสรรค และเทคโนโลยี
สมัยใหม 
 

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจ BCG  
๒. การนำทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไปสราง 
    อัตลักษณของชุมชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก      
๓. การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
    ในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางเศรษฐกิจใหชุมชน 
๔. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงจากความ  
    หลากหลายทางชีวภาพดวยการยกระดับมาตรฐาน  การสรางนวัตกรรม   
    ตลอดจนการจัดการวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตใหเปนศูนย  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ 
    บูรณาการดวยกลไกจตุภาค ีเชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบล  อุทยานวิทยาศาสตร  
    และคลัสเตอร  
๖. การพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ดวยการ  
    ใชอัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และแพลตฟอรมการเชื่อมโยงตลาด  
๗. การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street  food/ 
   วิสาหกิจชุมชน) ดวย Food machinery และมาตรฐานการประกอบการท่ีดี   
๘. การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทัง้ระบบ  
   เชน การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย  ความคิดสรางสรรค       

๒. การสราง
คุณคาเพิ่ม 
(value 
creation) จาก
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
วัฒนธรรม 
 
 

๓. พัฒนาเศรษฐกิจ 
 มูลคา GDP ของเศรษฐกิจ BCG  
 เพิ่มขึ้น ๑ ลานลานบาท จากป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 สัดสวนผลิตภัณฑและบริการ 
 มูลคาสูงเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๐  
 การเพิ่มขึ้นของรายไดของเศรษฐกิจ 
 ฐานรากไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓  
การยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ 
BCG ใหสามารถแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 

 การเกษตรและอาหาร 
๑. การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูงดวยการ  
    ใชการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตใหสูงข้ึน 

การผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม เกษตรปลอดภัย และเพ่ิมความหลากหลายชนิดสินคา 
๒. การขับเคลื่อนเกษตรสูการเปนท้ัง B, C และ G ดวยการบูรณาการในพ้ืนที ่  
    (Area  based)   
๓. การแปรรูปสินคาเกษตรข้ันสูง ดวยการแปรรปูเปนอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย   
    สารออกฤทธิ์ สาระสำคัญเพ่ือเปนวตัถุดิบ โปรตีนจากแมลงหรือพืช 
๔. การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตดวยการนำแพลตฟอรมดิจิทัล เทคโนโลย ี



   

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐  หนา ๑๖ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร แนวทางการดำเนินการ 
    ขั้นสูง ระบบอัตโนมัติมาใชบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการกระจาย 
    สินคาสูผูบริโภค 
๕. การปรับปรุงกระบวนการผลิตสูระบบการผลิตสีเขียว และการผลิตที่ยั่งยืน  
    ลดการสูญเสียระหวางการผลิตและขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการ 
    ผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง 
๖. การสรางแบรนดอาหารไทยในตลาดโลกดวยสงเสริมการใชวัตถุดิบไทย อัตลักษณ 
    วัฒนธรรมไทย และการเช่ือมโยงการทองเท่ียว 
๗. การลงทุนและยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานนวัตกรรมอาหาร เชน หนวยวิเคราะหทดสอบ 
    ดานอาหารฟงกชัน โรงงานตนแบบผลิตอาหารฟงกชันและสารประกอบ Functional 
    ingredient มาตรฐาน GMP   
สุขภาพและการแพทย 
๑. การสรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิตวัคซีน ยา และ ชีววัตถุใน 
    การปองกันและควบคุมโรคจากไวรัสและการเขาสูตลาดสากล   
๒. การยกระดับคุณภาพการรักษาสูระบบการแพทยแมนยำ ดวยการสงเสริมใหมีการใช  
    บริการการแพทยจีโนมิกส ผลิตภณัฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy  
    Medicinal Products, ATMPs) 
๓. การเรงรัดการพัฒนาเคร่ืองมือ และวัสดุทางการแพทยดวยนวัตกรรมแบบวิศวกรรม  
    ยอนกลับ     
๔. การสงเสริมการวจิัยทางคลินิก เพ่ือรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทย  
    และสุขภาพ ไดแก ยา วัคซีน อาหารสุขภาพ อาหารการแพทย เครื่องสำอาง เครื่องมือ  
    แพทยและวสัดุทางการแพทย 
๕. การสงเสริมการสรางตลาดดวยกลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม Sandbox การจัดซื้อจัดจาง  
    ภาครัฐ และปรับรูปแบบการจัดซ้ือจากรายปเปน Multi-year procurement   
๖. การสรางบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการการแพทยและ  
    สุขภาพ   
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
๑. การสรางโอกาสทางการตลาดแกผลิตภัณฑชีวภาพใหแขงขันอยางเปนธรรมดวยกลไก  
    การกำหนดราคาคารบอน การจัดสรรคารบอนเครดิต และการลดอุปสรรคในการเขาสู  
    ตลาด 
๒. สงเสริมการนำพืช ผลผลิต และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปสรางคุณคาและ มูลคาเพ่ิม 
๓. การใชนวัตกรรมชีวภาพเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและบริการและการสรางธุรกิจ 
    นวัตกรรมใหแก SMEs  และการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของโลก 
การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
๑.  การผลักดันใหเกิดการนำโมเดลการทองเท่ียวรูปแบบใหม เชน Happy Model  
     เพ่ือกระจายรายไดอยางท่ัวถึงไปสูเมืองทองเท่ียวรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และ 
     มุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 



   

(ราง) แผนปฏิบัตกิารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐  หนา ๑๗ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร แนวทางการดำเนินการ 
๒.   การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืน และการทองเท่ียวสีเขียว เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 
     ตามแนวทาง Happy Model  
๓.  การกระจายนักทองเท่ียวสูเมืองทองเที่ยวรองดวยการพัฒนาสินคาและบริการใน 
     เมืองทองเท่ียวรอง โดยใชอัตลักษณทองถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาเรื่องราวและการอำนวย 
     ความสะดวก และความปลอดภัย และพัฒนาองคความรูดวย  
     Digital Technology 
๔.  การขยายตลาดการทองเที่ยวดวยการสงเสริมพัฒนาระบบการจายเงินแบบ  
     One Payment System เพ่ืออำนวยความสะดวกและรวบรวมขอมูลพฤติกรรม 
     การใชจาย รวมถึงพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตท่ีนำเสนอจุดเดนของประเทศไทย 
     ในดานตางๆ เชน วัฒนธรรม   
๕.  การสงเสริมการทองเท่ียวคุณภาพสูงผานการจัดงานประชุมและนิทรรศการ กีฬา  
     และอีเวนท (Event) ขนาดใหญ  
สาขาเศรษฐกิจกิจหมุนเวียน 
๑.  การพัฒนาเศรษฐกิจดวยโอกาสการลงทุนและการสรางตลาดดวยโมเดลธุรกิจ 
    เศรษฐกิจหมุนเวียน 
๒. การสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑและ 
    บริการใหมจากการนำของเสียกลับมาใชใหม 
๓. การพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
    หมุนเวียนอยางเปนระบบ 
๔. การสรางระบบกลไกการบริหารจัดการที่เอ้ืออำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
    ของประเทศ 
๕. สรางกำลังคนที่มีความรูและความเขาใจ ผานการถายทอดองคความรูจากการอบรม 
    หรือหลักสูตร รวมทั้งสรางความตระหนักในการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนเพ่ือขับเคลื่อน 
    เศรษฐกิจหมุนเวียน 

๓. การสราง
ความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง 
 

๔. การพ่ึงตนเอง 
 จำนวนผูที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่สูงขึ้น

ไมนอยกวา ๑ ลานคน     
 จำนวนสตาร ทอ ัพและผ ู ประกอบการท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ BCG 
๑,๐๐๐ ราย 

 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลลงลง
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

 การนำเข าผลิตภ ัณฑทางการแพทยและ
สุขภาพ ลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การเสริมสรางความสามารถใน
การตอบสนองตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

๑. การยกระดับความสามารถกำลังคนในสาขา BCG   
๒. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
๓. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ 
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหนา      



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๘ 

จากแนวทางการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวย 
โมเดลเศษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ จำนวน  ๔๒ แนวทาง สามารถสรุปไดเปน ๑๓ มาตรการหลัก 
ดังนี้  

๑. พัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และทุนทาง
ปญญา โดยการพัฒนาระบบ จัดเก็บ และเชื่อมโยงขอมูลตามมาตรฐาน ตั้งแตระดับดีเอ็นเอ ระบบนิเวศ 
ผลิตภัณฑ บริการ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ทั้งดานประเภท คุณภาพ และปริมาณ ใชประโยชน
จากฐานขอมูลขนาดใหญในการวางแผนอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนในการสรางเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจจากการทองเท่ียว 

๒. เพิ่มพูนทรัพยากรของชาติดวยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหนวยงานวิจัย โดย
การสงเสริมเอกชนในการปลูกและดูแลปาทุกประเภทในพื้นที่ของรัฐดวยกลไก Carbon Credit และ
จัดสรร Carbon Credit รัฐ: เอกชน (ผู ปลูกและดูแล) ในสัดสวน ๑๐: ๙๐ และวิจัยและพัฒนาพันธุ 
สรางนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการ การดูแลรักษา การติดตามใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓. พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคดวยการ
เชื่อมโยงอุปสงคและอุปทานในแตละภูมิภาคเพ่ือสรางระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และพัฒนาสินคา
และบริการดวยหลักการ BCG เชื่อมโยงการเกษตรทางเลือก/เกษตรสมัยใหม การแปรรูป การทองเที่ยว 
การคาและการลงทุน เชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับประเทศและเศรษฐกิจโลก 

๔. ปรับระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูง โดยเนนเกษตรพรีเมียม 
เกษตรปลอดภัย ดวยการปรับปรุงพันธุ มาตรฐานปจจัยการผลิต ระบบการจัดการฟารม ระบบการ
จัดเก็บและกระจายสินคา เพ่ิม GDP จากความหลากหลายของสินคาเกษตร เชน เมล็ดพันธุ ไมผล ไมตัด
ดอก ไผ ไมเศรษฐกิจ สมุนไพร แมลง และสัตวเศรษฐกิจ เปนตน สงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงและสามารถ
ใชองคความรูที่เหมาะสมได และพัฒนาระบบเกษตรแบบองครวม เชื่อมโยง B, C และ G ทั้งจังหวัด เชน 
ราชบุรีโมเดล 

๕. พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารทองถิ่น โดยการยกระดับ
ดวย Food Machinery และมาตรฐานการประกอบอาหารที่ดี 

๖. สรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาจากฐานชีวภาพใหมีข้ันนวัตกรรมที่
สูงขึ้น เชน สารสกัด สารประกอบฟงกชัน อาหารฟงกชัน ชีวเคมีภัณฑ เชน โอลิโอเคมิคอล วัสดุชีวภาพ 
เชน วัสดุคารบอนมูลคาสูง ยา และวัคซีน เปนตน 

๗. สรางตลาดเพื่อรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการ BCG โดยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
การใหสิทธิประโยชนในการจัดซื้อของภาคเอกชนและภาคประชาชน การสงเสริมฉลากที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว การผลักดันกลไกราคาคารบอนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมใน
การแขงขันสำหรับผลิตภัณฑวัสดุและเคมีชีวภาพ การจัดเก็บภาษีผูสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
การปลดล็อกการซื้อขายพลังงานชุมชน เปนตน 

๘. สงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืนและการทองเที่ยวสีเขียว โดยการสรางโมเดลการทองเที่ยว
รูปแบบใหม เชน Happy Model การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืนและการทองเที่ยวสีเขียวดวยการใช
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย การสรางคลัสเตอรการทองเที่ยวของ



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๙ 

จังหวัดหลักและกลุมจังหวัดรอง และการพัฒนาระบบการใชจายแบบ One Payment System สำหรับ
การทองเท่ียว เพื่อจัดทำคลงัขอมูลดานการทองเที่ยว 

๙. ยกระดับสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานการผลิตยั่งยืน โดยการสงเสริมการใชนวัตกรรม
สีเขียว การเงนิสีเขียว และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

๑๐. ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากลดวยการลงทุนโครงสราง
พื้นฐานทั้งระบบ ไดแก โครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนา โครงสรางพื้นฐานสำหรับการขยาย
ขนาดการผลิต โครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ เพื่อการวิเคราะห ทดสอบ รับรอง และขึ้นทะเบียนสินคา 
BCG โดยเฉพาะสินคาเกษตรพรีเมียม เกษตรปลอดภัย สารสกัด ชีวเคมีภัณฑ ยา วัคซีน เครื่องมือ วัสดุ
และอุปกรณทางการแพทย และการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 

๑๑. สงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) การประกอบการรูปแบบใหมบนฐานเศรษฐกิจ BCG 
โดยการบมเพาะผูประกอบการทั้งความรูดานนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ การสงเสริมการเขาถึง
เทคโนโลยี นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐานในภาครัฐ และการสงเสริมใหเขาถึงแหลงทุนและผูเชี่ยวชาญใน
ภาครัฐ 

๑๒. สรางและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ ตั้งแตกลุมชุมชนและฐาน
ราก กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมผูพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง กลุมวิสาหกิจ
เริ่มตนและผูประกอบการเทคโนโลยี 

๑๓. เชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาองคความรู การดึงดูดบุคลากร การคา และการ
ลงทุน โดยการสรางและพัฒนาเครือขายวิจัย การคาและการลงทุนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก 
การดึงดูดผูเชี ่ยวชาญ นักลงทุนจากตางประเทศดวยการใหสิทธิประโยชนและการสรางระบบนิเวศ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม เชน Smart Visa 
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๒ : ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ มีสวน
สำคัญในการสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาตดิวยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปพัฒนาตอยอดฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่ง
เปนจุดแข็งของประเทศ  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ยกระดับมาตรฐานสินคา
และบริการสู ผลิตภัณฑมูลคาสูง (Value-based economy)  ลดการใชทรัพยากร  เพิ ่มการ
หมุนเวียนการใชทรัพยากร (Circular) สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจที ่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม 
(Green growth) และการเติบโตอยางทั่วถึง (Inclusive growth) 

 

รูปที่ ๑: ความสอดคลองกับแผนระดับท่ี ๑ และ ๒   
 

๒.๑ ยทุธศาสตรชาติ (แผนระดับ ๑)  
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG   

พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่ให
ความสำคัญกับการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยประเทศ มีเปาหมายยกระดับศักยภาพของ
ประเทศดวยการตอยอดจากจุดแข็งมีอยู เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในดาน
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (National science and 
technology infrastructure: NSTI) และ โ ครง สร  า งพ ื ้ น ฐ านด  านค ุณภาพ  (National quality 
infrastructure: NQI) เพื ่อการสรางคุณคาใหมในอนาคตดวยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตลาด รวมถึงสราง
การเติบโตอยางมีคุณภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อนำไปสูส ังคม
คารบอนต่ำ ซ่ึงเกี่ยวของกับ ๔  ยุทธศาสตร ไดแก 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๑ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในประเด็นที่ ๒ 
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน โดยมุงสูการเกษตรสรางมูลคา อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
การสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว ดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการขจัดอุปสรรคใน
การลงทุนและการเขาสูตลาด และประเด็นที่ ๔ ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีของประเทศเพื่อการ
เพิ่มสมรรถนะความสามารถของประเทศทั้งปจจุบันและอนาคตดวยการทำงานแบบมุงเปาและการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในเปาหมายสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไดเพิ่มขึ้น มีศักยภาพเปนผูสงออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ธุรกิจ  อุตสาหกรรมใหม รวมถึงผูประกอบการใหมดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep 
tech) เพ่ือเปนกลไกกระจายเทคโนโลยีสูวงกวาง 

ยุทธศาสตรที ่ ๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ประเด็นที่ ๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ใน
เปาหมายการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบน
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ และการวางพื้นฐานระบบรองรับ
การเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม ที่เนนการพัฒนาทักษะดิจิทลั ทักษะการคัดกรองความรู องคความรู 
และการพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการสรางเสนทาง
อาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผูมีความสามารถพิเศษผาน
กลไกตาง ๆ สรางระบบเชื่อมโยงเครือขายวิจัยกับศูนยความเปนเลิศที่มีอยูในปจจุบันในรูปแบบความ
รวมมือ เพื่อตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือและเชื่อมตอ
กับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก ประเด็นที่ ๕ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ในเปาหมายการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการ
สรางสุขภาวะที ่ดี โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางความเปนเลิศทางดาน
บริการทางการแพทยและสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย และประเด็นท่ี ๖ การสรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในเปาหมายการสงเสริมบทบาทการมีสวน
รวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน  

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็น
ที่ ๑ สรางความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพดวยการใชประโยชนและการอนุรักษอยางสมดุล  
ในเปาหมายเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการทั้งรวมวางแผน ไดรับ
การแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมจากการเปนเจาของทรัพยากร และสรางการเติบโตและความมั่นคง
ของเศรษฐกิจฐานรากอยางยั ่งยืนโดยการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และประเด็น 
ที่ ๓ การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเติบโตอยางทั่วถึงดวยการสรางความสามารถดานกำลังคนเชี่ยวชาญ 
โครงสรางพ้ืนฐาน การเขาถึงความรู และเทคโนโลยีสมัยใหม 

ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ ๑  สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุงเนนการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจใหเติบโต มีความเปนธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที ่ดีดวยเศรษฐกิจชีวภาพ ในเปาหมายเพิ ่มมูลคาของเศรษฐกิจชีวภาพใหสอดคลองกับ



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๒ 

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การอนุรกัษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถิ่นกำเนิด สงเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน การ
ผลิตและพฤติกรรมการบรโิภค  สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล สรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตร 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในเปาหมายพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใช
พลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒  

๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน ๓ ดาน ไดแก 
๑) การสรางความสามารถในการแขงขัน เก่ียวของกับ ๕ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๓ การเกษตรสรางมูลคา ในแผนยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย 

เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบรกิารแหงอนาคต   
ประเด ็นที ่ ๔ อุตสาหกรรมและบร ิการแหงอนาคต แผนยอยอุตสาหกรรมชีวภาพ 

อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร  
ประเด็นที่ ๕ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว ในแผนยอยทองเที่ยวเชิงสุขภาพ            

ความงาม แพทยแผนไทย และการทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค    
ประเด็นที่ ๗ โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล ในแผนยอย โครงสรางพื้นฐาน

ดานพลังงาน ดวยการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปจจัยแวดลอม และสรางแรงจูงใจ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดหาแหลงพลังงานใหม การสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนทั้งพลังงาน
ไฟฟา พลังงานความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศกัยภาพของแหลงเชื้อเพลิงในพ้ืนที่  

ประเด็นที่ ๘ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม ในแผนยอยการ
สรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ การสรางโอกาสเขาถึงตลาด สรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการ
ดำเนินธุรกิจผูประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

 ๒) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เก่ียวของกับ ๒ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑๓ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี  แผนยอยการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี ดวยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเปนการแกไขปญหา
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ  

ประเด็นที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก แผนยอยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการ
ธุรกิจดวยการเพิ่มพูนองคความรูและทักษะในการเปนผูประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงาน ผาน
การสนับสนุน การชวยเหลือทางวิชาการตาง ๆ เพ่ือสรางเสริมองคความรูและทักษะที่สำคัญตอการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและสรางรายไดดวยตนเอง  แผน
ยอยการสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยการพัฒนาชองทาง
การตลาด รวมถึงสงเสริมการเขาถึงแหลงทุนและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการ
พัฒนาการสินคาและยกระดับเปนผูประกอบการธุรกิจ  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๓ 

 ๓) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เกี่ยวของกับประเด็นท่ี ๑๘ 
การเติบโตอยางยั ่งยืน แผนงานยอยการสรางการเติบโตอยางยั ่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ให
ความสำคัญการอนุรักษ คุมครองทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ปาโดยนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช รวมถึงสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน  

 ทั้งนี้ประเด็นที่ ๒๓  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปนฐานสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ทั ้งหมด  มุ งเนนการวิจ ัยและพัฒนานวัตกรรมที ่ตอบโจทยความตองการของประเทศ เพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสรางการเติบโตอยางย่ังยืน  

 
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  

สอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ ใน ๖ ดาน ไดแก 
๑) การปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน  (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ ๒)  การจัดซื้อจัด

จางภาครัฐ ที่มีความคลองตัว และโปรงใสเพ่ือเปนกลไกในการรองรบัผลิตภัณฑและบริการ BCG    
๒) การปฏิรูปดานดานกฎหมาย (แผนปฏิรูปประเทศดานที ่ ๓) การกำหนดกลไกทาง

กฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทันตอการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัฒน 
และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

๓) การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ ๕) การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันโดยการเพิ่มผลิตภาพ  การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต การ
สรางระบบนิเวศดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปสูการเพิ ่มผลผลิต มาตรฐาน รวมถึงการให
ความสำคัญตอการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตาง ๆ    

๔) การปฏิรูปดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ ๖) การ
สงเสริมใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษาฟนฟูใหสมบูรณและยั ่งยืน เพื ่อเปน
รากฐานในการพัฒนาประเทศ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนทั้งทรัพยากร
ทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม และ
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕)  การปฏิรูปดานสาธารณสุข (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ ๗)  สงเสริมการบริการในระบบ
สุขภาพและสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ คนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสรางนำ
ซอม รวมถึงการนำการแพทยแผนไทยและสมุนไพรมาเพิ่มความมั่นคงในระบบบริการสุขภาพและการ
พึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน  

๖) การปฏิรูปประเทศดานพลังงาน (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ ๑๐)  สงเสริมการผลิตและใช
พลังงานทดแทน การอนรุักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานชนิดใหม เชน ยานยนตไฟฟา และระบบกักเก็บพลังงาน 

 
๒.๒.๓  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๓ 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ ๑๒  ซ ึ ่งบรรจุไว ใน  
๓ ยุทธศาสตร ไดแก 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ในประเด็น
การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการใหเกิดการขยายตัว
ไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน   

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื ่อมล้ำในสังคมดวยการเพ่ิม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็งเพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น   

  ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ในประเด็น
การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
และเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัด
แยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใหเกิดการลดปริมาณขยะ 
รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางย่ังยืนและสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมสอดคลองกับ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ มีเปาหมาย
พลิกโฉมประเทศไทยสู Hi-Value and Sustainable Thailand ทั้งนี้แผนปฏิบัติการ BCG สอดคลอง
กับ ๔ องคประกอบ ดังน้ี  

๑) เศรษฐกิจมูลคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  สอดคลองกับ ๓ หมุดหมาย ไดแก หมุดหมาย 
ที่ ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและแปรรูปมูลคาสูง หมุดหมายที่ ๒ เปนจุดหมายของการ
ทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความย่ังยืน หมุดหมายที่ ๔ เปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  

๒) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค  สอดคลองกับ ๓ หมุดหมาย ไดแก หมุดหมายที่ ๗ 
ไทยมี SMEs ที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองหลัก
ของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และนาอยู หรือเปนการกระจายการเติบโตสูเมืองรอง  
หมุดหมายที่ ๙ ความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม หรือมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ลดลง 

๓) วิถีชีวิตที่ยั ่งยืน  สอดคลองกับ ๒ หมุดหมาย ไดแก หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ ปญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษ และกาซเรือนกระจกลดลง หมุดหมายท่ี ๑๑ 
ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๔) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  สอดคลองกับ ๑ หมุดหมาย ไดแก หมุดหมายที่ ๑๒ 
ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต  
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ 

๒.๓.๑. นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  
 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอรมนวัตกรรมในดานที่

ประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและกลุม
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร การปรับโครงสรางการผลิต โครงสรางการแขงขัน การเพิ่มผลิตภาพในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศสำหรับอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร (Technology localization) การบมเพาะผูประกอบการ การเพิ่มศักยภาพดานการวิจัย



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๕ 

พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (RDI for S-curve industries) 
การสรางศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการไทยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อการพัฒนา
แพลตฟอรมเพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบตางๆ เชน  

๑) แพลตฟอรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG economy) 
ในกลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร   

๒) แพลตฟอรมเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative economy) ใหผูประกอบการสามารถนำ
องคความรูจากภูมิปญญาและทรพัยากรในพื้นที่ไปตอยอดและใชประโยชนในการดำเนินธุรกิจได 

๓) แพลตฟอรมขอมูลและปญญาประดิษฐ  (Platform AI and data economy) ที ่สน ับสนุน
ผูประกอบการใชประโยชนจากขอมูลและปญญาประดิษฐเพ่ือวิเคราะหและสรางความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ  

๔) แพลตฟอรมเศรษฐกิจแบงปน (Sharing economy) ผูประกอบการสรางความรวมมือทาง
ธุรกิจเพ่ือพัฒนารูปแบบสินคาและบริการใหมที่ตอบรับความตองการของผูบริโภค 

 
๒.๓.๒ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปาหมายเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร ยกระดับผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตร รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และภาคเกษตรมีความมั่นคงดานน้ำเพิ่มขึ้นโดยกลยุทธที่
สองคลองประกอบดวย ๓ กลยุทธ ไดแก กลยุทธที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคา
สินคาเกษตร ดวยการ ๑) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ มาตรฐานสินคา ๒) บริหารจัดการ
สินคาเกษตรตลอดโซอุปทานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ๓) เพิ่มมูลคาการผลิตภาคเกษตร 
๔) ผลักดันการใชทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตรอยางยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model ๕) เชื่อมโยง
ภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาค
เกษตร ที่สอดรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต (SEC) 

กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ภาคเกษตรดวย ๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานการวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ๒) การพัฒนาและสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา และนำไปสู
การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย ๓) การพัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
เทคโนโลยีเกษตรแมนยำ  

กลยุทธที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนดวย 
๑) การจัดการทรัพยากรน้ำอยางสมดุล ยั ่งยืน และมีธรรมาภิบาล ๒) การอนุรักษและการฟ นฟู
ทรัพยากรการเกษตร ๓) การจัดการพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว และการทำประมงเพื่อการมีสวนรวม
ในการพัฒนาเมืองอยางสมดุลและยั ่งยืน ๔) การปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ๕) ความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
๒.๓.๓  แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
         สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ ๓.๒.๒ เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม ดวย
การ ๑) อำนวยความสะดวกในดานการลงทุนการประกอบกิจการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการในภูมิภาค ๒) บูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนที่ในการพัฒนา
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ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ๓) บูรณาการการจัดการผังเมืองในพื ้นที ่ใหเหมาะสมกับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ๔) พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นท่ีที่มีศักยภาพอื่น ๆ 
 แผนปฏิบัติการ ๓.๒.๓ เรื ่อง การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและ 
สิ่งแวดลอม ดวยการ ๑) พัฒนาระบบกลไกในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดำเนินการตามกฎหมาย
อยางเครงครัด ๒) สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสังคมและสิ่ง
แวดลอม ๓) พัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและ
ชุมชน ๔) เชื่อมโยงและเสริมสรางความเขาใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและทองถิ่น  
 
๒.๓.๔  แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข 
 สอดคลองในยุทธศาสตรที่ ๒ บริการที่เปนเลิศ (Service excellence)  ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที ่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั ่วถึงลดความเหลื่อมล้ำของ
ผูรับบริการในดานการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งมีระบบการสงตอที่มีคุณภาพเพื ่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการไดอยางเทาเทียมกัน โดยมีแนวทางการพัฒนาคือ ๑) การสงเสรมิการใชการแพทย
แผนไทย การแพทยทางเลือก ภูมิปญญาและสมุนไพรไทย  ๒) สนับสนนุหนวยงานบริการดานสุขภาพให
ไดมาตรฐานสากล  ๓) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย และ     
๔) การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
 
๒.๓.๕  แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  ) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
 สอดคลองในประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดลอม จำนวน  
๖ ดาน ดังนี้ ๑) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ดานทรัพยากรทางบก/ดาน
ทรัพยากรธรณี/ดานความหลากหลายทางชีวภาพ) ครอบคลุมการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน       
๒) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล (ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) ให
ความสำคัญกับการอนุรักษคุมครอง ฟนฟู บริหารจัดการ และมีระบบตรวจสอบติดตามทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงทั้งระบบ ๓) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ    
๔) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (ดานทรัพยากรน้ำ) ๕) การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสารเคมีในภาคเกษตรทั ้งระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และคามาตรฐานสากล (ดาน
สิ่งแวดลอม) 
 
๒.๓.๖ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกระทรวงพลังงาน 

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๓ มุงเนนการสรางความยั่งยืนและเขาถึงประชาชน 
เปาหมาย เพื ่อใหประชาชนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีสัดสวนการผลิตและการใชพลังงาน
ทดแทนในประเทศเพิ่มขึ้น สอดคลองกับทิศทางการสงเสริมการนำแหลงพลังงานในประเทศมาใชและ
การสงเสริมพลังงานที่สะอาด เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม รวมถึงยกระดับรายไดประชาชน มีความเปนอยูที่
ดีขึ ้นดวย ๑) สงเสริมการผลิตและการใชพลังงานทดแทนในประเทศใหบรรลุตามแผน AEDP สงเสริม
การผลิต การวิจัย การจัดทำมาตรฐาน พัฒนาพลังงานทดแทนทั้งในรูปพลังงานไฟฟา ความรอน และ
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เชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหลงเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ี ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพ่ือรองรับการผลิต
และการใชพลังงานทดแทนอยางเพียงพอ และมีสัดสวนท่ีสูงขึ้น  ๒) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานตามแผน EEP พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาใชในการอนุรักษพลังงาน การสราง
จิตสำนึกและสงเสริมใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนในการอนุรักษและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงาน  ๓) สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดการสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยเทคโนโลยี
พลังงานที่เหมาะสม ผานการสงเสริมการใชการลงทุนดานพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงานใน
ชุมชน พรอมเสริมสรางศักยภาพและเตรียมความพรอมใหกับสวนทองถิ่น ชุมชน และเครือขาย ภาค
ประชาชน เพื่อใหเกิดศนูยขอมูล และการบริหารจัดการพลังงานในระดับชุมชนอยางมีสวนรวม   

 
๒.๓.๗  แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา  
 สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ เรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

เพื่อสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการการทองเที่ยว โดยมุงเนนการใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวก
กับจุดแข็งในดานความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสรางคุณคาใหกับ
สินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความตองการของนักทองเที่ยว และสราง
ทางเลือกของประสบการณใหมๆ ใหกับนักทองเที่ยว แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ เรื่องการทองเที่ยว
เชิงธุรกิจ เพ่ือสงเสริมใหไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเปนรางวัล การจัดการแขงขันกีฬาระดับ
นานาชาติ การทองเที่ยวเชิงกีฬารวมถึงการพักผอนระหวางหรือหลังประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรม
ตาง ๆ  สงเสริมใหการจัดงานธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ เปนการสนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ เรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแผนไทย มุงเนนการสรางความแตกตางและเอกลักษณดวยการใหบริการตามแบบอยางความเปน
ไทย รวมกับการใชองคความรูและภูมิปญญาไทยที่พัฒนาตอยอดดวยความคิดสรางสรรค วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการที่เกี่ยวของ   แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
ที่ ๖  เรื่องการพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว ดวยการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวและการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน    
 
๒.๓.๘ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย  
 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ดวยการ
พัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะเพื่อใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน และการบูรณาการบริหารจัดการเชิงพื ้นที่  ประเด็นยุทธศาสตรที ่ ๓ การเสริมสราง
ความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดวยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยการพัฒนา
อาช ีพและยกระดับรายไดให ส ูงขึ ้น ประเด็นยุทธศาสตร ท ี ่  ๔ การเพิ ่มศักยภาพการพัฒนา 
สภาพแวดลอมสูอนาคต ดวยการพัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสม และเติบโตอยางย่ังยืน การ
บริหารจัดการที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
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๒.๓.๙ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงพาณิชย   
สอดคลองในประเด็นที่ ๑ สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยมีแนวทางคือการ

เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร และผูประกอบการรายยอยในชุมชนในการเปนผูประกอบการธุรกิจ   
พัฒนาตลาด การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร สินคา/ผลิตภัณฑชุมชน และการใชศักยภาพและความ
พรอมของพื้นที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการบูรณาการทำงานของทุก
ภาคสวน ประเด็นที่ ๒ สงเสริมผูประกอบการและสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจเพื่อ
ความสามารถในการแขงขันอยางครบวงจรทั้งในดานการผลิตและการคาของธุรกิจเดิม การสราง
มูลคาเพิ่มของสินคาและบริการและการเขาสูธุรกิจใหม ประเด็นที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถและ
สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศเพ่ือการขยายตลาด   
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สวนที่ ๓ : สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย                 
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 

 

๓.๑  การประเมินสถานการณ ปญหา และความจำเปนของแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 

  
๓.๑.๑ สถานการณฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

๑) ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงในลำดับตนของโลก เนื่องจากตั้งอยูในเขตรอน

ใกลเสนศูนยสูตร มีพื้นที่ติดทะเล มีสภาพภูมิอากาศเหมาะตอดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตลอดป 
จากการศึกษาและรวบรวมสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และ
หนวยงานตาง ๆ  พบวา ประเทศไทยมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ (ecosystem diversity) ๗ 
ระบบ ไดแก ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศแหงแลงกึ่งชื้น ระบบนิเวศแหลงน้ำใน
แผนดิน ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และระบบนิเวศเกาะ ดานความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ  (species diversity)  พบวา ไดมีการสำรวจชนิดพันธุพืชท่ีมีทอลำเลียง พบประมาณ 
๑๒,๐๕๐ ชนิด สวนพืชไมมีทอลำเลียงยังไมมีการรวบรวมขอมูลชัดเจน โดยมีพืชที่สูญพันธุในธรรมชาติ
แลว ๓ ชนิด และมีพืชที่ถูกคุกคาม ๙๙๙ ชนิด สวนชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลัง พบจำนวน ๕,๐๐๑ 
ชนิด มีสถานสูญพันธุ หรือสูญพันธุ ในธรรมชาติ ไดแก นก ๙ ชนิด สัตวเลี ้ยงลูกดวยนม ๔ ชนิด 
สัตวเลื้อยคลาน ๑ ชนิด ปลา ๑๐ ชนิด ดานชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลังยังมีขอมูลเพียงบางสวน 
สำหรับชนิดพันธุจุลินทรียที่พบในประเทศไทย มีการรวบรวมกวา ๑๐,๐๐๐ ชนิด สวนดานความ
หลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ยังมีขอมูลนอย   

ภัยคุกคามที่สำคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ไดแก การสูญเสียและ
ทำลายถิ่นที่อยูอาศัย จากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การใชเคมีทางการเกษตร ปญหาขยะมูลฝอย    
ไฟปา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการนำชนิดพันธุตางถิ่นและชนิด
พันธุจากปาและมาเลี้ยงหรือเพ่ือการคา ซึ่งเปนประเด็นท่ีตองใหความสำคัญทั้งในระดับนโยบายและการ
ดำเนินงานในระดับพื้นที่   

 
๒) ทรัพยากรปาไม  
ชวงที่ผานมาประเทศมุงเนนสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ แตขาดกลไกการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม  กอนแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๐๔) 
ประเทศไทยมีพ้ืนปาทั้งปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ ปาชายเลน ฯลฯ รวมกันประมาณ ๑๗๐ ลานไร หรือคิด
เปนรอยละ ๕๓.๒๒ ของพื้นที่ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, ๒๕๖๓) ผลของการพัฒนาประเทศทำใหพื้นที่ปา
ลดลง ๖๗ ลานไร เหลือ ๑๐๒ ลานไรในป พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือคิดเปนรอยละ ๓๒ ของพื้นที่ (กรมปาไม, 
๒๕๖๒) ซึ่งต่ำกวาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ที่กำหนดเปาหมายใหมีพื้นที่ปาในประเทศ ท้ังปาเพื่อการอนุรักษและปาเพื่อเศรษฐกิจไมนอยกวารอยละ 
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๔๐  ของพ้ืนที่ หรือตองเพ่ิมพื้นที่ปาอีกจำนวน ๒๖ ลานไร การลดลงของพ้ืนที่ปาจำนวนมากในระยะเวลา
ที่ผานมา สงผลกระทบตอความสมบูรณของระบบนิเวศปาไมและสถานภาพของพืชและสัตวหลายชนิด 
โดยบางชนิดไดสูญพันธุไปแลวและบางชนิดเสี่ยงตอการสูญพันธุ หายาก และถูกคุกคาม รวมถึงเปนสาเหตุ
สำคัญในการเกิดภัยธรรมชาติของประเทศ เชน ภัยแลง และอุทกภัยซึ่งมีความถี่และความรนุแรงเพ่ิมขึ้น  

ปาไมโดยเฉพาะพื้นที่ปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่มีพันธุพืช พันธุสัตว หลายชนิด อาศัยอยู
รวมกันในสภาพแวดลอมที่เปนดินเลน น้ำกรอยและมีน้ำทะเลทวมถึงอยางสม่ำเสมอ ปาชายเลนทำ
หนาที่สำคัญในการหมุนเวียนธาตุอาหารและการถายทอดพลังงานจากสวนตาง ๆ ของตนไมไปเปน    
ธาตุอาหารใหแกสัตวน้ำ เปนแหลงที ่อยู อาศัยและหลบภัยของสัตวน้ำวัยออน โดยเฉพาะสัตวน้ำ
เศรษฐกิจ ชวยลดและปองกันการพังทลายของชายฝงและบรรเทาความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ ชวยดูด
ซับมลพิษตาง ๆ เปนแหลงสะสมตะกอนดินกอนที่จะไหลสูทะเล ทำใหเกิดเปนแผนดินงอกเพิ่มขึ้นเปน
แหลงอาหาร ยารักษาโรค ไมใชสอยกอสรางและไมฟนสำหรับเผาถาน ชวยตรึงกาซคารบอนไดออกไซด
จากบรรยากาศ เปนแหลงพักผอนหยอนใจ แหลงศึกษาธรรมชาติ และยังเปนแหลงสรางรายไดใหกับ
ชาวประมงพื้นบาน ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ ๓ ลานไร แตมีเพียง ๑.๕ ลานไร ที่ยังคง
ความอุดสมบูรณ สงผลใหปริมาณสัตวน้ำลดลง ๓ เทา เนื่องจากสูญเสียแหลงอนุบาลสัตวน้ำ (สำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, ๒๕๕๗) 

 
๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ประเทศไทยมีชายฝงทะเลที่มีความยาวโดยรวมประมาณ ๓,๑๕๑ กิโลเมตร (สถาบันวิจัย

ทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๖๒) โดยมีแนวชายฝงทะเลที่เกิดปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงจำนวน ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ๒๕๖๓) ในสวนของทรัพยากร
ทางทะเลถูกทำลายลงไปเชนกันจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ทำใหระบบนิเวศ เชน แหลง
ปะการัง หญาทะเลอยูในสภาวะเปราะบาง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปจจัยเรงที่ทำให
ทรัพยากรเสื่อมโทรมรุนแรงยิ่งขึ้น       

ผลจากการติดตามสถานภาพของหญาทะเลพบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ พื้นที่หญาทะเลมีจำนวน 
๑๕๙,๘๓๐ ไร (๒๕๕.๗ ตารางกิโลเมตร) แบงเปนแหลงหญาทะเลฝงอันดามันรวม ๙๙,๖๓๓ ไร และ
แหลงหญาทะเลฝงอาวไทยรวม ๖๐,๑๙๖ ไร ในเชิงเปรียบเทียบฝงทะเลอันดามันมีความอุดมสมบูรณของ
แหลงหญาทะเลมากกวาฝงทะเลอาวไทยและพบหญาทะเลมากถึง ๑๒ ชนิดจากทั้งหมด ๑๓ ชนิด แหลง
หญาทะเลผืนใหญที่สุดอยูที่บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดยรวมหญาทะเลยังคงมีความอุดมสมบูรณอยู
ถึงรอยละ ๘๐ ของพื ้นที่ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน, 
๒๕๖๐)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ แนวปะการังของประเทศไทย มีพื้นที่รวมทั ้งสิ ้น ๑๔๙,๐๒๕ ไร เพิ่มขึ้นจาก   
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีพ้ืนที่ ๑๔๘,๙๕๕ ไร แมในเชิงจำนวนเพ่ิมขึ้น แตยังอยูในสภาพที่ดอยคุณภาพ ดังเห็นได
จากมีแนวปะการังที่เสียหายถึงเสียหายมาก มีจำนวน ๑๒๕,๖๙๗ ไร หรือคิดเปนรอยละ ๘๔ ของพื้นที่
แนวปะการังทั้งหมด พื้นที่ท่ีพบแนวปะการงัเสยีหายถึงเสียหายมาก คือบริเวณอาวไทยตอนกลางจำนวน 
๔๖,๗๘๕ ไร และบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ๔๒,๘๘๖ ไร  อยางไรก็ดี จากสถานการณของการ
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำใหทรัพยากรทางทะเลทุกชนิดไดรับการฟนฟู ดังนั้น จึงจำเปนตองมีกลไก
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และมาตรการปองกันเพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ที่กลับมาดำเนินการไดอีกครั้งไมสงผลตอความ
อุดสมบูรณของทรพัยากร 

 
๔) ทรัพยากรที่ดิน 
ประเทศไทยมีที ่ด ินจำนวน ๓๒๐ ลานไร ซึ ่งประมาณครึ่งหนึ่งเปนพื ้นที่เกษตรกรรม ใน

รายงานของสภาปฏิรูปแหงชาติในวาระปฏิรูปที่ ๒๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุปประเด็นปญหาดานทรัพยากร
ดินที่สำคัญ ไดแก คุณภาพดินเสื่อมโทรม เปนดินที่มีคุณภาพไมเหมาะกับการเกษตร เชน ดินเค็ม ดิน
เปรี้ยว ดินทรายจัด ดินตื้น ดินพรุ รวมทั้งดินที่มีปญหาการชะลางพังทลาย ซึ่งสาเหตุที่ทำใหดินเสื่อม
โทรมเกิดจากการใชท่ีดินไมเหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน หรือการใชท่ีดินผิดประเภท รวมทั้งมีการใช
ประโยชนติดตอกันเปนระยะเวลายาวนานแตขาดการบำรุงรักษาสภาพดิน ขาดการอนุรักษดินและน้ำ 
การใชสารเคมีทั้งยาฆาแมลง ยากำจัดวัชพืช และปุยเคมีในการทางการเกษตร ซึ่งมีสวนทำใหจุลินทรีย
และแบคทีเรียที่มีประโยชนตอพืชและดินตองสูญหายไป นอกจากนี้ ยังเกิดจากความเสื่อมโทรมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน การเกิดภัยแลง อุทกภัย และดินถลม 
จากการประเมินพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมของดินโดยกรมพัฒนาที่ดินพบวา ที่ดินรอยละ ๑๗ ของพ้ืนที่ในประเทศ
ไทยเปนพื้นที่ดินเสื่อมโทรม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๖๒)  
การฟนฟูความอุดมสมบูรณเปนปจจัยพ้ืนฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในระยะยาว 

 
     ๕) ทรัพยากรน้ำ  

เกษตรกรใชน้ำฝนในการเพาะปลูก ทำใหพืชไมสามารถใหผลผลิตไดเต็มศักยภาพของพันธุ ดี 
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชลประทาน ๓๔.๕ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๒๓ ของพื้นที่เพาะปลูก มีเกษตรกรเพียง
รอยละ ๔๒ ที่สามารถเขาถึงแหลงน้ำเพื่อการเกษตรและสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และอีก 
รอยละ ๒๖ กระจุกตัวอยูในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง ไมเพียงพื้นที่ชลประทานมีจำนวนจำกัด แต
พื้นที่ชลประทานยังมีปริมาณน้ำที่ใชไดไมตลอดทั้งป  ในเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยใชน้ำตอหัว ๒,๒๒๓ 
ลูกบาศกเมตรตอคนตอป ถือวาสูงเปนอันดับ ๕ ของโลก ในขณะที่คาเฉลี่ยการใชน้ำทั่วโลกเทากับ 
๑,๒๔๐ ลูกบาศกเมตรตอคนตอป เปนสาเหตุของการประสบปญหาภัยแลงซ้ำซากเปนประจำ ดังนั้น 
การบริหารจัดการน้ำจึงเปนประเด็นทาทายที ่ตองดำเนินการทั ้งการพัฒนาแหลงน้ำ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชน้ำ  

 
๖) คาใชจายในการปกปองรักษาส่ิงแวดลอม   
จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ พบวากิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่มีการรวบรวมไว  

เปนคาใชจายในการปกปองรักษาสิ ่งแวดลอม (Environmental protection expenditure account; 
EPEA) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการปกปอง รักษาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ขอมูลจาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยให
ความสำคัญกับการปกปองรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจาก ๑๑,๓๖๘ ลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เพิ่มเปน ๓๕,๑๕๖ ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ ๓ เทาตัวในระยะเวลา ๑๐ ป ภาคเอกชนและภาค
ครัวเรือนเขามามสีวนรวมในการปกปองสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น ดังเห็นไดจากสัดสวนงบประมาณจากภาครัฐ
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ตอคาใช จ ายรวมลดลงอยางตอเนื ่องจากรอยละ ๗๙ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนร อยละ ๖๔ ในป  
พ.ศ. ๒๕๕๙   

ตารางที่ ๑: คาใชจายในการปกปองสิ่งแวดลอมของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ป พ.ศ. คาใชจายรวม 
(ลานบาท) 

งบประมาณจากรัฐ 
(ลานบาท) 

สัดสวนงบประมาณ 
จากภาครัฐตอคาใชจายรวม 

(รอยละ) 
๒๕๕๐ ๑๑,๓๖๘ ๘,๙๘๔ ๗๙ 
๒๕๕๑ ๑๑,๙๘๔ ๘,๙๗๘ ๗๕ 
๒๕๕๒ ๑๘,๔๔๙ ๑๓,๘๒๘ ๗๕ 
๒๕๕๓ ๒๓,๘๙๓ ๑๗,๖๙๔ ๗๔ 
๒๕๕๔ ๒๕,๕๔๒ ๑๘,๔๐๔ ๗๒ 
๒๕๕๕ ๒๘,๒๗๓ ๑๙,๘๒๓ ๗๐ 
๒๕๕๖ ๒๘,๑๔๓ ๑๙,๑๓๐ ๖๘ 
๒๕๕๗ ๒๘,๙๒๔ ๑๙,๒๐๙ ๖๖ 
๒๕๕๘ ๓๑,๖๐๕ ๒๐,๖๔๕ ๖๕ 
๒๕๕๙ ๓๕,๑๕๖ ๒๒,๔๙๙ ๖๔ 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๙ 

 
๓.๑.๒ สถานการณของการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและภูมิภาค 

การเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหจำนวนคนยากจนทางรายไดลดลงจาก ๖.๗ ลานคน ในป 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เหลือ ๔.๓ ลานคนในป พ.ศ. ๒๕๖๒  แตจำนวนคนยากจนในมิติอื่น เชน ความเปนอยู 
สุขภาพ ความม่ันคงทางการเงนิ และการศึกษายังคงมีจำนวนมากกวา ๑๑ ลานคน แมวาความเหลื่อมล้ำ
ทางรายไดและชองวางระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุดและต่ำสุดมีแนวโนมลดลง แตยังมีความ
แตกตางสูงถึง ๑๖ เทาตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและภาคกลางทำให
เกิดปญหาชองวางระหวางการกระจายรายไดระหวางภูมิภาค  โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมีสวนแบงในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รอยละ ๔๖.๙  ภาคตะวันออก รอยละ 
๑๘.๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๙.๕  ภาคใต รอยละ ๘.๖  ภาคเหนือ รอยละ ๗.๗ และภาค
ตะวันตก รอยละ ๕.๓  

อยางไรก็ดี แตละภูมิภาคมีศักยภาพในการสรางการเติบโตและการแกปญหาของพื ้นที่ได 
เนื่องจากมีความใกลชิดและเขาใจความตองการที่แทจริงโดยแตละภูมิภาคมีศักยภาพสรุปไดดังนี้  

ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC) การดำเนินการตาม
โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีศักยภาพชวยใหประชากรในพื้นที่ภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวยการลดใช
สารเคมีทางการเกษตรและลดปญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาปาเพื่อทำไร การเผาทำลายวัสดุเหลือ
ใชจากการปลูก การเผากำจัดวัชพืชในพื้นที่ โดยคาดวาเกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากระบบเกษตร
ปลอดภัย ไมนอยกวารอยละ ๑๐-๓๗ ตอป หรือคิดเปนรายได ๗๒,๐๐๐ – ๒๖๐,๐๐๐ บาทตอ
ครัวเรือน/ป และสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลคาสูง ทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมทั้งจะ
สรางมูลคาจากการจัดการขยะ สรางรายไดจากเศรษฐกิจหมุนเวียนคิดเปนมูลคาไมนอยกวา ๑ พันลานบาท 
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ภายใน ๕ ป นอกจากนี้ การดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภาคเหนือจะสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจตลอดหวงโซคุณคาของพืชสำคญัในพ้ืนที่ เชน กาแฟ ลำไย กลวย และมะมวง ตั้งแตการ
พัฒนาเกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปขั้นตนเพื่อเปนอาหาร การแปรรูปขั้น
สูงเพื่อเปนอาหารเสริม เปนสวนผสมของอาหาร รวมถึงการนำเรื่องราวและประวัติความเปนมาของ
ลานนา (Creative Lanna) มาตอยอดและสรางเรื่องราว พัฒนาเปนพื้นที่สรางสรรค และตอยอดผาน
สินคาและบริการตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor: 
NEEC) การดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระบบแกไขปญหาและปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับ จะชวยขจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในประชากรกลุมเสี่ยงที่มีมากถึง ๘-๑๐ ลานคน ภายใน
ระยะเวลา ๑๐ ป  สามารถประหยัดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ นอกจากนี้เศรษฐกิจ BCG จะ
ชวยสรางความมั่นคงดานน้ำใหกับภูมิภาค ผานระบบบริหารจัดการแหลงน้ำขนาดเล็ก ทำใหการใชน้ำ
เพื ่อการเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนหรือผลิตภาพการใชน้ำสูงขึ ้น ในดานสัตว
เศรษฐกิจใหม ภายใตเศรษฐกิจ BCG จะสงเสริมการพัฒนาตลอดหวงโซคุณคาของสัตวเศรษฐกิจใหม 
เชน โคอีสานวากิว และแมลง การพัฒนาโคอีสานวากิวเปนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงแบบเกษตร
อัจฉริยะ การพัฒนาอาหารสัตว เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงและแปรรูปเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง 
ในดานแมลง จะสงเสริมตั้งแตการเพาะเลี้ยงแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเปนอาหารเพื่อเปนแหลง
โปรตีนใหมของมนุษย การแปรรูปเปนอาหารสัตว การใชแมลงในการกำจัดขยะอินทรีย การสกัด
สารประกอบอินทรีย มูลคาสูงจากแมลงเพื่อเปนสารตั ้งตนในเวชสำอางและทางการแพทย ซึ ่งสัตว
เศรษฐกิจใหมนี้จะชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ำของประชากรในภูมิภาค เชน เกษตรกรผูเลี้ยงจิ้งหรีด 
และหนอนแมลงวันลายเปนรายไดเสริม จะมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๗ แสนบาทตอครัวเรือน/ป 
การมีแหลงอาหารโปรตีนใหมเพิ่มขึ้นเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพื้นท่ี และการเชื่อมโยง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และความเชื่อพื้นเมืองริมฝงโขงกับประเทศเพื่อนบานมาตอยอด
และพัฒนาดานการทองเที่ยว และบริการที่เก่ียวเน่ืองเพ่ือสรางรายไดใหกับคนในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  เปนพื้นที ่ที ่มี
ความหลากหลายของผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะผลไมที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายชนิด รวมถึง
การเปนพื ้นที่อุตสาหกรรมที ่สำคัญของประเทศและมีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในการ
ดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดหวงโซคุณคาของผลไม 
ที่สำคัญ เชน ทุเรียน ตั้งแตการสงเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเพ่ือ
เปนอาหาร การสกัดสารมูลคาสูงในทุเรียนเพื ่อใชเปนเวชสำอาง เปนตน นอกจากนี้จากการที่ภาค
ตะวันออกเปนพื ้นที ่อุตสาหกรรมที ่มีการเคลื ่อนยายหมุนเวียนของประชากรในพ้ืนที ่ท ั ้งในและ
ตางประเทศจำนวนมาก จึงมุงสงเสริมและพัฒนาตลอดหวงโซคุณคาของการทองเที่ยวในพื้นที่ ทั้งดาน
การทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือแมแตการสรางแหลงและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวรูปแบบใหมในลักษณะ Man-made ขึ้นมา เพื่อสรางรายไดใหกับทั้งเกษตรกรและประชาชน
ในพ้ืนที่ มีเปาหมายใหประชากรในภาคตะวันออก มีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (Southern Economic Corridor : SEC) ภายใตโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG จะทำการสงเสริมการเพาะเลี ้ยงส ัตวน้ำดวยเทคโนโลยีสมัยใหม (Precision aquaculture) 
เนื่องจากความตองการของภาคอุตสาหกรรมอาหารมีความตองการอาหารทะเลเพ่ิมขึ้นจำนวนมาก และ
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เรื่องความวิตกกังวลในประเด็นของไมโครพลาสติกในสัตวน้ำ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำจะชวยเพิ่มมูลคาและขยายโอกาสสงออกใหกับอาหารทะเล ชวยทำใหอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น เชน การพัฒนาเศรษฐกิจตลอดหวงโซคุณคาของ 
ปูทะเล ปูนิ่ม ตั้งแตการเพาะเลี้ยงแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเพื่อเปนอาหาร อาหารเสริม หรือ
สวนผสมของอาหารตลอดจนการสกัดสารประกอบอินทรีย จากกระดองปูเพ ื ่อใช ประโยชน ใน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะสนับสนุนการผลิตและบริการภายใตหลักการฮาลาล 
เชน ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑอาหารสัตว ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และการบริการการทองเที่ยว ซึ่งจะ
ชวยสรางโอกาสในตลาดมุสลิมซึ่งปจจุบันประเทศไทยสงออกอาหารฮาลาล ๑.๗๕ แสนลานบาท อัตรา
เติบโตรอยละ ๑๒.๕  การดำเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะมุ งเนนเทคโนโลยีที ่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และใชแนวทางเศรษฐกิจแบงปน ตลอดจนการยกระดับแหลงทองเที่ยวใน ๓ จังหวัดภาคใตให
เปนแหลงทองเที ่ยวที ่มีมูลคาสูง ผานการนำเสนอเรื ่องราวของความเปนปกษใตยุคใหม และความ
หลากหลายทางดานพหุวัฒนธรรมและศาสนาท่ีหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวในพ้ืนที่ มีเปาหมายใหประชากรใน
ภาคใตมีรายไดเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓๐ ตอป หรือเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา ๑ แสนบาทตอครวัเรือนตอป 

อยางไรก็ดี ปญหารวมที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและภูมิภาคยังต่ำกวาศักยภาพ เกิดจาก
การทำงานที ่ต างคนตางทำ ผู ท ี ่อยู ในเศรษฐกิจฐานรากอันประกอบดวยชุมชน เกษตรกรและ
ผูประกอบการขนาดเล็กขาดโอกาสและความสามารถในการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไป
พัฒนาตอยอดเพ่ือการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางเต็มศักยภาพ และขาดกลไก
การกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรมใหกับผูท่ีเกี่ยวของตลอดหวงโซคณุคา      
 
๓.๑.๓ สถานการณของการพฒันาเศรษฐกิจ BCG 

เศรษฐกิจของประเทศไทยที ่ย ึดโยงกับฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบดวย ๔ สาขายุทธศาสตร คือ การเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุ
และเคมีชีวภาพ และการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของ ๔ สาขายุทธศาสตรมีมูลคารวม ๓.๔ ลานลานบาท  คิดเปนรอยละ ๒๑ ของ
มูลคา GDP โดยมีผูที่เกี่ยวของมากกวา ๑๖.๕ ลานคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของการจางงานรวมของ
ประเทศ และสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเปนสาขาสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
๑) เกษตรและอาหาร  
ภาคเกษตรเกี่ยวของกับเกษตรกรมากกวา ๑๒ ลานคน แตมากกวารอยละ ๙๐ ของพื ้นที่

เพาะปลูกของประเทศไทยปลูกพืชเพียง ๖ ชนิด คือ ขาว ยางพารา มันสำปะหลัง ออย ขาวโพด และ
ปาลมน้ำมัน ซึ่งเปนสินคาโภคภัณฑ ราคาสินคาเกษตรมีความผันผวนตามสภาพภูมิอากาศและอุปทาน
ในตลาดโลก สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ำ การเพิ่มรายไดของเกษตรกรดวยการเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตนั้น ตองแลกดวยการใชทรัพยากรเปนจำนวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ไมสอดคลองกับโครงสรางของแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น  

 การพัฒนาสาขาเกษตรเปนหนึ่งในสาขาของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพแตเปนรูปแบบที่
สรางมูลคาเพิ่มนอย เปนการผลิตเนนปริมาณ การแขงขันดวยราคา ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจ
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หมุนเวียนและเศรษฐกจิสีเขียวยังไมไดรับความสำคัญมากนัก ดังจะเห็นไดจากการนำเศษวัสดุที่เหลือ
ทิ้งกลับมาใชประโยชนนอย ในกระบวนการผลิตสินคาเกษตรมีการปลอยกาซเรือนกระจกคิดเปนรอยละ 
๑๕ ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวม โดยการปลูกขาวเปนสาขาที ่มีการปลอยกาซเรือน
กระจกประมาณครึ่งหนึ่งของการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตร (สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องคการมหาชน) ,๒๕๖๔)   

อยางไรก็ดี ประเทศไทยมีโอกาสยกระดับสินคาเกษตรสูเกษตรมูลคาสูง ดวยการยกระดับ
ผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสรางมาตรฐานเพื่อจัดแบงประเภทของสินคา
ตามคุณภาพ เพื่อสรางความแตกตาง คุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อวัว
ทั่วไปมีราคาจำหนาย ๒๕๐ บาท/กิโลกรัม แตเนื้อวัวโพนยางคำราคา ๗๕๐ บาท/กิโลกรัม จึงเปนวิธีการ
เปลี่ยนรูปแบบจากการ “ผลิตมากแตสรางรายไดนอย” (More for less) ไปสูการผลิตสินคาพรีเมียมที่ 
“ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” (Less for more) ใชเทคโนโลยี Internet of things (IoTs) ในการ
ควบคุมการเพาะเลี้ยง เพาะปลูกชวยลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิผลการเกษตรใหสูงขึ้น ทั้งยังเปนการ
รักษาเสถียรภาพของสินคาเกษตรบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ  นอกจากนี้ ประเทศ
สามารถเพิ่มความหลากหลายของสินคาเกษตรเศรษฐกิจอื่น ๆ อาทิ สมุนไพร ผลไม เมล็ดพันธุ ไมดอก 
ไมเศรษฐกิจ ไผ แมลง และแพะ เปนตน รวมไปถึงการการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยการดึง
สารสำคัญหรือคุณสมบัติพิเศษที่มีอยูในสินคาเกษตรและพืชสมุนไพรเพ่ือเปลี่ยนจากการ “ขายเปนตัน” 
เปนการ “ขายเปนกิโลกรัม” หรือกรัม เปนอีกแนวทางที่สำคัญ ตัวอยางเชน สารสกัดจากขาวราคา 
๒,๔๐๐ บาท/กิโลกรัม และสารสกัดแคปไซซนิจากพริกราคา ๓๐,๐๐๐ บาท/กิโลกรัม  

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตร ในป พ.ศ. 
๒๕๖๑  สรางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ๖.๒๕ แสนลานบาท คิดเปนรอยละ ๔ ของ GDP  
ประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปอาหารและเครื ่องดื่มมากถึง ๕๓,๖๔๒ แหง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
๒๕๖๒) สรางรายได ๓ ลานลานบาท  แบงเปนรายไดจากการจำหนายในประเทศ ๒ ลานลานบาท และ
สงออก ๑ ลานลานบาท โดยประเทศไทยเปนผูสงออกอาหารอันดับที่ ๑๑ ของโลก สินคาหลักท่ีประเทศ
ไทยสงออกไดแก ขาว อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลไมสดและแปรรูป ไกสดและแปรรูป และ
ผลิตภัณฑจากมันสำปะหลัง และเปนอันดับที่ ๒ ของเอเชีย รองจากจีน แมในชวงการระบาดของโรคโควิด-
๑๙ มูลคาผลิตภัณฑอาหารของไทยยังคงมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีภาพลักษณที่ดีของการเปนแหลง
ผลิตอาหารที่มีคณุภาพและความปลอดภัย  

การพัฒนาอาหารมุงเนนการแปรรูปสูผลิตภัณฑที่มีขั้นนวัตกรรมสูงขึ้น แตสำหรับการผลิต
อาหารพื้นบาน ผูประกอบการรานอาหารริมทางมากกวา ๑ แสนราย สวนใหญยังมีปญหาในการควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย มลพิษทั้งควันและน้ำทิ้งที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของอาหารไทย  
สำหรับผูประกอบการรายใหญที่มีความพรอมไดปรับธุรกิจไปสูการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปนกลุมที่
มีอัตราการเติบโตสูง ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มูลคาตลาดของผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอยูที่ 
๒ แสนลานบาท ผลิตภัณฑที่ตลาดตองการ คือ กลุมอาหารฟงกชัน (Functional food) อาทิ อาหารท่ีมี
สวนชวยเพ่ิมภูมิคุมกันโรค บำรงุสมอง ลดความเสื่อมของระบบตาง ๆ ภายในรางกาย   
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๒) สุขภาพและการแพทย  
ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีคาใช จ ายดานสุขภาพประมาณ ๔ แสนลานบาท โดย

คาดการณวาคาใชจายดานสุขภาพจะเพิ่มเปน ๑.๔ ลานลานบาท เมื่อประเทศไทยกาวสูสังคมสูงวัยโดย
สมบูรณ ในแตละปประเทศไทยนำเขาผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรมรวมกันกวา ๑ แสนลานบาท 
ซึ่ง ๓ ใน ๔ สวนเปนการนำเขายารักษาโรค ทั้งนี้ประเทศไทยมีความสามารถเพียงการผลิตยาสำเร็จรูป
ในกลุมยาสามัญ (Generic drugs) โดยนำเขาวัตถุดิบสำคัญมาผลิตเปนยาสำเร็จรูปในรูปแบบตาง ๆ 
(ประมาณรอยละ ๙๐ ของยาที ่ผลิต) กลุมยาที่มีมูลคาการผลิตสูงสุด ไดแก กลุมยาแกปวด/แกไข 
ปจจุบันประเทศไทยมีผู ผล ิตยาแผนปจจุบันที ่ ไดร ับมาตรฐานการผลิต (Good Manufacturing 
Practice: GMP) จำนวน ๑๖๑ ราย (ขอมูล ณ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑) แตมีผูประกอบการเพียงรายเดียว
ที่ผลิตชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilars) ได สงผลใหประเทศไทยตองนำเขายาชีววัตถุประมาณ ๒ หมื่น
ลานบาท  ผลของการพึ ่งพาการนำเขาผลิตภัณฑในกลุมชีวเภสัชภัณฑ (Biopharmaceutical) เชน 
วัคซีน โปรตีนเพ่ือการรักษา และแอนติบอดี เปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูงมาก  เชน ยา Pembrolizumab 
ที่ใชรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด มีคาใชจาย ๑.๕ แสนบาทตอครั ้ง ซึ่งผูปวยตองรับยาทุก ๓ สัปดาห 
ติดตอกันเปนเวลา ๒ ป จึงสงผลตอความสามารถในการเขาถึงผลิตภัณฑดังกลาว   

ดวยความพรอมของการบริการที่ดีมีมาตรฐาน บุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ ประเทศ
ไทยจึงมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยและสุขภาพอันดับตน ๆ ของเอเชีย 
โดยเฉพาะการใหบริการแกกลุมนักทองเที่ยวและนักทองเที่ยวเชิงการแพทย (Tourists & medical 
tourism) ซึ ่งมีจำนวนรวมกันประมาณรอยละ ๗๐ ของตลาดผู ปวยตางชาติ ผลการจัดอันดับของ 
Global Wellness Institute พบวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยติดอันดับ ๑๓ 
ของโลก สรางรายไดมากกวา ๙.๔ พันลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่ The International Healthcare 
Research Center (IHRC) ระบุวาอุตสาหกรรมทองเที ่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยติดอันดับ ๖ 
ของโลก (สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน), ๒๕๖๑) ย่ิงไปกวานั้น การ
ไดรับการจัดอันดับเปนประเทศที่ดีดานดัชนีการฟนตัวจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (Global 
Recovery Index) เปนสิ่งที่สะทอนความเขมแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งถือเปนจุด
แข็งสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีศักยภาพเปนศูนยกลางการวิจัยทางคลินิกซึ่งมี
ความสำคัญมาก สำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑสุขภาพ โดยในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประเทศไทยมีรายไดจากการวิจัยทางคลินิกมากถึง ๘.๘ พันลานบาท ทั้งนี ้หากมีการบริหาร
จัดการที่ดี รายไดดังกลาวมีโอกาสเพ่ิมขึ้นเปนเทาตัว   

การเติบโตของธุรกิจการใหบริการทางดานสุขภาพเปนปจจัยสงเสริมใหอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องมือแพทยขยายตัวอยางตอเนื่อง ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยอยูในสถานะเกินดุลการคาเครื่องมือ
แพทย โดยมูลคาการสงออกอยูที่ ๑ แสนลานบาท ซึ่งสูงกวามูลคาการนำเขาที่มีประมาณ ๗ หมื่นลานบาท 
และเปนประเทศที่มีการคาเครื่องมือแพทยสูงที่สุดในอาเซียน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๘-๑๐ สูง
กวาคาเฉลี่ยโลกที่มีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ ๕.๒ ประเทศไทยมีผูประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย
รวมทั้งสิ้น ๑,๕๘๖ ราย สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็กที่รวมลงทุนกับตางประเทศ สวนมากเปน
การผลิตเพื่อสงออกในกลุมวัสดุทางการแพทยที่ใชแลวทิ้งถึงรอยละ ๘๔ อาทิ แอลกอฮอล ผากอซ เข็ม
ฉีดยา สบูลางมือ สเปรยลางมือ หนากากอนามัย แวนตาปองกัน เปนตน ขณะที่การนำเขาสวนใหญเปน
กลุมครุภัณฑทางการแพทย เชน เครื่องอัลตราซาวด เครื่องเอกซเรย เครื่องมือทางจักษุ ประเทศคูคาที่



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๓๗ 

ไทยนำเขามากที่สุดคือ สหรัฐอเมรกิา เยอรมนี และจีน ตามลำดับ สะทอนใหเห็นถึงการขาดความพรอม
ดานนวัตกรรมของประเทศ  

 การเขาสูสังคมสูงอายุ ความเอาใจใสในความงามของผูบริโภคในทุกกลุม ผลิตภัณฑที่มีอัตรา
การเติบโตสูงคือผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑออรแกนิก (สำนักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนทิรรศการ, ๒๕๖๑) สงผลใหตลาดเครื่องสำอางมีมูลคาประมาณ ๓ แสนลานบาทในป พ.ศ. 
๒๕๖๒  (ฐานเศรษฐกิจ, ๒๕๖๓) มีผูประกอบการเครื่องสำอางมากกวา ๑,๘๐๐ ราย โดยรอยละ ๙๐ 
เปนผูประกอบการที่เปน SMEs จึงเสียเปรียบผูประกอบการรายใหญหรือผูประกอบการตางชาติที่มี
ความพรอมดานเทคโนโลยีที่สูงกวา ยิ่งไปกวานั้นประเทศไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
โดยเฉพาะในกลุมพืชสมุนไพรทั้งในเชิงปริมาณ คณุภาพและมาตรฐาน  

๓) พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
พลังงานเปนปจจัยสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจำเปนตอง

จัดหาแหลงพลังงานใหเพียงพอตอความตองการของประเทศในระยะยาว ซึ่งกอนการจัดทำแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยนำเขาพลังงานในสัดสวนรอยละ ๖๐ ของความตองการใช
พลังงานภายในประเทศ ซึ่งสัดสวนการนำเขามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนในระดับสูง เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตร ขยะ และของเสีย
จากกระบวนการผลิตจำนวนมาก ที่เอ้ือตอการผลิตเปนพลังงานทดแทนใหเพ่ิมขึ้นจากรอยละ ๑๖.๕ ใน
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนรอยละ ๓๐ ของปริมาณการใชพลังงานภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐ ตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐   

อยางไรก็ดี การผลิตพลังงานทดแทนใหไดเพิ่มขึ้นนั้นตองการการพัฒนานวัตกรรมการผลิต
พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับของเสียที่หลากหลายทั้งชนิดและคุณสมบัติ เชน ขยะจาก
อุตสาหกรรม ครัวเรือน รวมถึงของเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียเหลานี้เปนทรัพยากรที่สามารถนำ
กลับมาใชใหมในรูปของแหลงพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน (Renewable energy) เชน การ
ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse derived fuel; RDF) กาซชีวภาพ ที่นำไปสูการสรางโรงไฟฟาชุมชนที่มี
แหลงพลังงานทดแทนในพื้นที่ เชน พลังงานจากแสงอาทิตย ชีวมวล (รวมขยะ) ที่เพียงพอ โรงไฟฟา
ชุมชนสามารถสรางรายไดจากการขายไฟฟาผานการเชื ่อมตอระบบดวย Smart microgrid และใช
เทคโนโลยี Blockchain เปนแพลตฟอรมในการบริหารจัดการ ทั้งนี้จำเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยี
และระบบการจัดเก็บพลังงาน (Energy storage system) เนื่องจากมีความสำคัญตอเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทดแทน  

ผลิตภัณฑชีวภาพ (Biobased products) เปนผลิตภัณฑสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม มีความตองการของตลาดสูง ผลิตภัณฑชีวภาพหลายประเภทสามารถทดแทนผลิตภัณฑที่
ผลิตจากปโตรเลียมได มีการคาดการณวาตลาดผลิตภัณฑชีวภาพจะเพิ่มจาก ๔ แสนลานเหรียญสหรัฐ ใน
ป พ.ศ. ๒๕๖๓ เปน ๔.๘๗ แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงเปนโอกาสสำหรับประเทศไทยใน
การสรางมูลคาเพิ่มอีกหลายเทาตัว เชน ชานออยกิโลกรัมละ ๑ บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบที่ใชใน
การผลิตเครื่องสำอางและอาหาร มูลคาจะเพ่ิมเปนกิโลกรัมละ ๒๖๐ บาท และเพ่ิมเปนกิโลกรัมละ ๑,๐๐๐ 
บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบในการผลิตยา หรือใชเปนสารตั้งตนในการผลิตพลาสติกชีวภาพ 
(Bioplastic) หรือการนำกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอยจากภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตกาซ
ชีวภาพ ไปใชในการเพาะเลี้ยงสาหราย การนำชีวมวลไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย หรือใชเปน
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วัตถุดิบในการผลิตไบโอเมทานอล (Biomethanol) ที ่ ใชในการผลิตไบโอดีเซล รวมทั ้งใชเปน
โครงสรางเริ่มตน (Building block) ในการผลิตสารเคมี หรือชีวเคมีมูลคาสูงหลายชนิด ซึ่งวิธีการ
ขางตนเปนการปรับเปลี่ยนจากระบบ “เศรษฐกิจเชิงเสนตรง” (Linear economy) คือ ใชทรัพยากร 
ผลิตสินคา ใชงานและกำจัด (Take-make-use-dispose) มาเปนระบบ “เศรษฐกิจหมุนเว ียน” 
(Circular Economy) ไดอยางสมบูรณ ผานกระบวนการผลิตสินคา ใชงาน และนำกลับมาใชใหมหรือ
ใช  เป นว ัตถ ุด ิบรอบท ี ่สอง (Make-use-return/recycle) อย  างไรก ็ด ี  อ ุ ตสาหกรรมด ังกล  าว 
เปนอุตสาหกรรรมที ่ตองใชนวัตกรรมเขมขน และถือเปนอุตสาหกรรมใหมสำหรับประเทศไทยท่ี
จำเปนตองดำเนินการทั้งในสวนของการเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี ทั้งในสวนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบและเทคโนโลยีการขยายขนาดการผลิตซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดความ
ชำนาญ   

๔) การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของระบบนิเวศ ทำให

ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่มชีื่อเสียงและเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวท่ัวโลก ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยว ๓ ลานลานบาท โดยรายไดจากนักทองเที่ยวจำนวน ๒ ลานลาน
บาท มาจากนักทองเที่ยวตางชาติประมาณ ๔๐ ลานคน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๓) แต
รายไดดังกลาวกระจุกตัวอยูในบางพื้นที่เทานั้น (รอยละ ๘๐ กระจุกตัวอยูเพียง ๘ จังหวัด) ผลที่ตามมา
คือ ภาวะจำนวนนักทองเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) ของแหลง
ทองเที่ยว ทำใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย กระทบตอวิถีชีวิต วัฒนธรรมอัน
ดีงามของทองถิ่น เกิดการแยงชิงทรัพยากรจากคนในพ้ืนที่ จึงจำเปนตองฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ที่เสื่อมโทรมในแหลงทองเที่ยวเดิมอยางเรงดวน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมโดยกระจายแหลง
ทองเที ่ยวสู เม ืองรอง ด วยการบริหารจัดการที ่ด ี การให ความสำคัญกับการทองเที ่ยวที ่ย ั ่งยืน 
(Sustainable tourism) การชูอัตลักษณของแตละพื ้นที่ เชื่อมโยงกับจุดแข็งของประเทศ เชน การ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตร การพัฒนาแหลงทองเที่ยวคารบอนต่ำ และการทองเที่ยวเชิงความรู ซึ่ง
การทองเที่ยวเหลานี้ไมเพียงทำใหเกิดกระจายรายไดสูชุมชนยังเปนการเชื่อมโยงสูภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ 
เปนการสรางตัวคูณทางรายไดอยางยั่งยืน การบริหารจัดการการทองเท่ียวที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยวตอรายใหสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ การ
พัฒนาระบบการชำระเงินทางออนไลน (Public payment gateway) สำหรับการทองเที่ยวเพื่อใหได
ขอมูลการใชจายของนักทองเที ่ยวเพื ่อนำมาใชในการวางแผนบริหารจัดการการทองเที่ยวยุคใหม 
สามารถบูรณาการ One payment system อำนวยความสะดวกใหนักทองเที ่ยวในการใชบัตรหรือ
ระบบจายเงินระบบเดียว เพ่ือเขาชมพิพิธภัณฑ ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ และอ่ืน ๆ ไดทำใหทราบ
ถึงขอมูลการใชจาย พฤติกรรมและเสนทางการเดินทางภายในประเทศของนักทองเที่ยว (Big data) โดย
ออม เปนการใชประโยชนขอมูลที่ไดในการบริหารจัดการ การสรางกิจกรรมสงเสริมการขายและการ
ใหบรกิาร โดยรัฐสามารถรวมลงทุนกับภาคธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบริการที่เก่ียวของ
ไดอยางครบวงจร 
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๕) สาขาเศรษฐกจิหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว  
เศรษฐกิจหมุนเวียน เปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่เกี่ยวของกับ ๔ ยุทธศาสตรเปาหมายของ

โมเดลเศรษฐกิจ BCG ไดแก เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรับการยอมรับวาจะชวยสรางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ ๔.๕ ลานลานเหรียญสหรัฐฯ โดยใชทรัพยากรที่นอยลง 
รวมถึงเปนการสรางสังคมแหงความย่ังยืน  

ประเทศไทยอยูระหวางการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   
ดวยตระหนักวาเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคาและทำใหมนุษยอยูกับธรรมชาติได
อยางสมดุล  สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนซึ่งเปนแนวทางที่ชวยใหประเทศบรรลุความตกลง
ปารีส (Paris Agreement) ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และที ่สำคัญเปนโอกาสสำหรับ
เศรษฐกิจใหม สรางรายไดและเพิ่มการจางงาน ทั้งนี้ คาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๗๓ เศรษฐกิจหมุนเวียน
จะชวยสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทย ไมนอยกวา ๒ แสนลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ ๑ ของ GDP  

อยางไรก็ด ี การนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใชม ีประเด็นที ่เป นความทาทาย อาทิ 
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรพื้นฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล) ตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทยยังต่ำ ปญหาดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย พฤติกรรมการไมคัดแยก
ขยะตนทางของประชาชนเปนคอขวดของการนำทรัพยากรมาหมุนวนใชใหม ปญหาตนทุนสิ่งแวดลอม
และตนทุนทางสังคมเพื่อการจัดการปญหามลพิษและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นทุกป ภาคเกษตรและ
อาหารยังมีปญหาการสูญเสียอาหาร (Food loss) และขยะอาหาร (Food waste) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จะชวยสนับสนุนการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีไมมากนัก หรือเทคโนโลยีที่มีอยู
แลวยังไมถูกเชื ่อมโยงสูผู ใช อาทิ ขอมูลเชิงลึกทางสิ่งแวดลอม เชน การวิเคราะหการไหลของวัสดุ 
(Material flow analysis: MFA) การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life cycle assessment: 
LCA) รวมถึงการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ปญหาอุปสรรค ดานกฎระเบียบที่ไมเอ้ือ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีจำกัดโดยเฉพาะตลาดในประเทศ แมวา
เศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยทำใหเกิดตลาดใหมสำหรับธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ความทาทาย
สำคัญซึ ่งนับไดว าเปนปจจัยของความสำเร็จของการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคใหเขาใจวาขยะ/ของเสีย
คือทรัพยากรที่ยังสามารถหมุนเวียนใชประโยชนได หากมีการแยก จัดเก็บ หมุนเวียน และใช
ประโยชน รวมถึงทำใหผูผลิตและผูบริโภคยอมรับในผลิตภัณฑที ่เกี ่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพื่อสรางตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

สำหรับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  การดำเนินการอยูในระยะเริ่มตน แตเปนสิ่งที่
ประเทศไทยจำเปนตองเรงรัดการพัฒนาเนื่องจากประเทศคูคาโดยเฉพาะสหภาพยุโรปมีความตื ่นตัว 
และเริ่มมีการนำมาตรการทางสิ ่งแวดลอมมาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคามากขึ้น ในฐานะที่
ประเทศไทยเปนสวนของสายโซอุปทานของโลกและพ่ึงพาการสงออก จึงมีความจำเปนที่ตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกลาวโดยเฉพาะการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อการรักษาความสามารถในการแขงขัน รวมถึงสามารถใชเปนจุดแข็งในการ
ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทที่ใหคุณคากับเศรษฐกิจสีเขียว  
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๓.๑.๔ ประเด็นทาทายตอการพัฒนาเศรษฐกจิ BCG   
ในเชิงเปรียบเทียบเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวชากวาเศรษฐกิจใน

ภาพรวม โดยเฉพาะในกรณีที่ไมนับรวมสาขาการทองเที่ยว อัตราการเติบโตที่ชามาจากสาเหตุหลักคือ 
ภาคการผลิตของประเทศไทยยังคงใชเทคโนโลยีพื้นฐาน ผลิตภัณฑและบริการถูกทดแทนไดงาย จึง
สูญเสียตลาดใหกับประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนโดยเฉพาะในกลุมสินคาเกษตร แมวาที่ผานมา
ภาคการทองเที่ยวถือเปนจักรกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ แตรายไดจากการทองเที่ยวของไทยพึ่งพา
นักทองเที่ยวตางชาติมากถึง ๒ ใน ๓ จากสถานการณการระบาดของโควิด-๑๙ สงผลใหรายไดในสวนนี้
ลดลงมาก ดังนั้น การเติบโตของประเทศไทยในยุคหลังโควิด-๑๙ จึงตองหาแหลงรายไดใหมโดยอาศัย
นวัตกรรมและความรู ใหมเปนกลไกขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมีศักยภาพที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไดสูงขึ ้นถึงรอยละ ๕๐-๘๐ ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Mair & Marti, 
๒๐๐๖)   

การเติบโตของเศรษฐกิจที่ชาสงผลใหรายไดตอหัวของประชากรไทยมีคาเฉลี่ย ๒.๔ แสนบาท/ป 
ต่ำกวารายไดเฉลี่ยของโลกถึงประมาณ ๔ เทา ป พ.ศ. ๒๕๖๒ รอยละ ๔๐ ของจำนวนประชากรมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน ๕,๒๐๐ บาท ซึ่งไมเพียงพอตอการดำรงชีพ จึงเปนเหตุใหรัฐบาลมีภาระที่ตองรับผิดชอบ
ในการจัดสวัสดิการใหกับผูที่มีรายไดนอยที่ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ๑๔ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอย
ละ ๑๖.๕ ของจำนวนประชากรรวม) เพ่ิมขึ้นจาก ๑๑.๔ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำนักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๖๑) 

 

รูปที่ ๒ : อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ BCG   
ที่มา : ประเมินโดยอางอิงขอมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

ความทาทายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหนา คือ ความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การระบาดของโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ การแปรปรวนของ
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สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดลงของทรพัยากร ดวยเหตุนี้ จึงตองมุงสูการพัฒนาอยางสมดุลมากขึ้น ท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดลอม และเปลี่ยนจากแรงกดดันหรือขอจำกัดเปนพลังในการ
ขับเคลื่อน เพ่ือใหเกิดการเรงรัดพัฒนาความสามารถในการฟนตัว (Resilience) หรือการสรางภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว      
 

๑)  การดำรงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และความอดุมสมบูรณของทรัพยากร  

การมุงเนนสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำใหการใชทรัพยากรธรรมชาติขาดความ
ระมัดระวังและสรางปญหาสิ่งแวดลอม พ้ืนที่ปาไมถูกทำลายไปถึง ๖๗ ลานไรในชวง ๔๐ ป ทำใหเหลือ
พื้นท่ีปาเพียงรอย ๓๓ ของพ้ืนที่ประเทศ กอใหเกิดปญหาน้ำทวม น้ำแลง และเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้ง
และมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน เชนเดยีวกับปาชายเลนที่ลดความอุดมสมบูรณจากจำนวน ๒.๓ ลานไร เหลือ 
๑.๗ ลานไร สงผลใหปริมาณสัตวน้ำลดลง ๓ เทา เนื่องจากสูญเสียแหลงอนุบาลสัตวน้ำ นอกจากนี้แหลง
ปะการัง หญาทะเลเกิดความเสื่อมโทรมลงไปมาก ความหลากหลายทางชีวภาพหลายชนิดสูญพันธุ อีก
จำนวนหนึ่งเสี่ยงตอการสูญพันธุ จากกิจกรรมของมนุษย คุณภาพของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงมากจาก
การขาดกลไกการจัดการและควบคุม กระบวนการควบคุม กระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการขนสง
ทำใหเกิดการแพรกระจายของมลพิษสูสิ่งแวดลอม และปนเปอนสูหวงโซอาหาร และแหลงน้ำสาธารณะ 
สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอม (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, ๒๕๕๗) ดังนั้น 
จึงจำเปนตองเรงรัดการปกปอง คุมครองทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรของประเทศ   

 
๒) ปรับเปล่ียนอุตสาหกรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไปสูอุตสาหกรรมที่ใชวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนฐานในการพัฒนา  

ที ่ผานมาเศรษฐกิจ BCG ใชร ูปแบบการผลิตแบบเดิม เกษตรกรใชเทคโนโลยีทดแทน
แรงงานในกระบวนการผลิต มีการรวมกลุมการบรหิารจัดการทรัพยากร/ปจจัยการผลิต และการบริหาร
จัดการดานการตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคมีจำนวนรวมกันประมาณ ๑ ลานคน หรือ
คิดเปนรอยละ ๑๐ ของจำนวนแรงงานในภาคเกษตร ผลจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในวงจำกัดสงผล
ใหประสิทธิภาพของแรงงานไทยต่ำกวาแรงงานประเทศมาเลเซีย ๖ เทาตัว (Knoema.com) ตามมาดวย
การมีผลผลิตตอพื้นที่ต่ำกวาและตนทุนสูงกวาประเทศคูแขง เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหไทยสูญเสียตลาด
โดยเฉพาะสินคาเกษตรที่แขงขันดวยราคา เชน ขาวคุณภาพต่ำท่ีสูญเสียตลาดใหประเทศเวียดนาม และ
เปนสาเหตุสำคัญที่ทำให GDP ภาคเกษตรในชวง ๕ ป ที่ผานมามีอัตราการขยายตัวต่ำ (รอยละ ๑-๕) 
ดังนั้น หากประเทศไทยไมสามารถเพ่ิมอัตราการเติบโตของภาคเกษตรใหเพิ่มข้ึนได จะสงผลใหการหลุด
พนจากประเทศกับดักรายไดปานกลางอาจลาชาออกไปอีกไมนอยกวา ๑๐ ป เนื่องจากแรงงานในภาค
เกษตรมีจำนวนมากถึงหนึ่งในสามของจำนวนการจางงานโดยรวม  

ผูประกอบการ SMEs รวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรม BCG โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรม
อาหาร และการทองเที่ยวสวนใหญใชแรงงานเขมขน มีการนำเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตไมมาก 
ที่ผานมา เทคโนโลยีที่ผู ประกอบการนำมาใช เนนไปที่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ และการขยายตลาด แตการนำมาใชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ยังมีจำกัด  เชนเดียวกับการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่แมจะมีสัดสวน
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เพิ ่มขึ้นอยางมาก แตเกือบทั ้งหมดเปนการลงทุนที ่กระจุกตัวอยู ในบริษัทขนาดใหญ  และในเชิง
เปรียบเทียบสัดสวนการลงทุนทางเทคโนโลยีของประเทศไทยยังต่ำกวาบริษัทชั้นนำของโลก ดังน้ัน 
ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตและสงออกกวารอยละ ๘๐ จึงเปนผลิตภัณฑแปรรูปขั้นตนที่มีมูลคาไมสูงมากนัก 

  

๓) ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศเพื่อความมั ่นคง 
พึ่งพาตนเอง และการเขาถึงสินคาและบริการที่ทั่วถึงมากย่ิงข้ึน 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพาภายนอกในสัดสวนที่สูงโดยเฉพาะในสถานการณวิกฤติ   
จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยิ ่งตอกย้ำใหประเทศไทยตองทบทวนและกำหนด
ยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศที่มุงไปสูการพึ่งพาตนเองไดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุมสินคายาและ
เวชภัณฑที่ประเทศไทยนำเขาปละกวา ๑ แสนลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๐ ของมูลคาการใชสินคาใน
กลุมดังกลาว  นอกจากนี้สินคาที่นำเขามาก ไดแก น้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ลานลานบาท เคมีภัณฑ ๕ แสน
ลานบาท และปจจัยการผลิตสินคาเกษตร ๑ แสนลานบาท (กระทรวงพาณิชย, ๒๕๖๓) ประเทศไทยมี
ความพรอมทางดานวัตถุดิบแตจำเปนตองเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี   

การนำเขาสินคานวัตกรรมจากตางประเทศสงผลใหสินคาดังกลาวมีราคาสูง ประชากรที่
ฐานะยากจนจึงมีปญหาในการเขาถึงบริการดานสุขภาพเนื่องจากยาและเวชภัณฑที่ราคาแพง เชน 
ผูปวยโรคมะเร็งและโรคแพภูมิตนเอง ๒ ลานคน แตมีผูเขาถึงยาชีววัตถุไดเพียงรอยละ ๐.๒๕  (สุขุม 
กาญจนพิมาย, ๒๕๖๒) นอกจากปญหาสินคานวัตกรรมมีราคาสูงแลว ยังพบวาสินคานำเขาไม
สอดคลองกับรูปแบบการเกษตรของไทย เชน เครื่องจักรออกแบบเพื่อทำงานในแปลงขนาดใหญ 
รวมถึงปญหาการระบาดของโรคที ่แตกตางจากประเทศผู พ ัฒนา จึงสงผลใหวัคซีนที ่นำเขามี
ประสิทธิภาพในการคุมโรคต่ำ ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวในประเทศจึงเปนประโยชนทั้งตอ
การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงและเพิ่มประสิทธิผลของเทคโนโลยีใหสูงขึ้น ประเทศไทยตองเปลี่ยนจาก  
“ผูซื ้อ” เปน “เจาของ” และ “ผูขาย” เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ประเทศไทยนำเขาเทคโนโลยี
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจาก ๒ แสนลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปน ๔.๔ แสนลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, ๒๕๖๑) สวนหนึ่งเปนผลจาก
ความตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากการใชแรงงานเขมขนไปสูประเทศที่ผลิตสินคา
และบริหารนวัตกรรม  แตความไมพรอมของประเทศไทยอันเกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการทั้ง
ขาดโครงสรางพื้นฐาน เชน โรงงานตนแบบ หรือโรงงานรับจางผลิตสินคานวัตกรรม  รวมถึงความ
จำกัดของตลาดเนื่องจากการกำหนดราคารับซื้อ-ขายยังไมไดรวมตนทุนสิ่งแวดลอม ทำใหผลิตภัณฑที่
ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพไมสามารถแขงขันไดกับผลิตภัณฑจากฟอสซิล  อยางไรก็ดี ประเทศไทย
จำเปนตองสรางความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนของตนเองโดยเฉพาะในกลุมที่เปนฐาน
สำคัญในการเพิ่มความมั่นคงและความสามารถในการแขงขันในระยะยาว  และลดภาระคาใชจายจาก
การนำเขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

๔) ความสามารถในการรูทัน ปรับตัว ฟนตัวไดเร็วจากวิกฤตตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว   

การปรับตัวและฟ นตัวทางเศรษฐกิจจากปญหาการระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด-๑๙ 
เศรษฐกิจทั่วโลกหดตัวอยางรุนแรง ทั้งนี้คาดวา GDP ของโลกจะมีอัตราขยายตัวติดลบในอัตรารอยละ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๔๓ 

๒.๑-๕.๑ (The World Bank, ๒๐๒๐) ดังนั้น แมวาประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการจำกัดการแพร
ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ได แตยังคงตองเผชิญวิกฤติทางเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพารายได
จากการสงออกและนักทองเที่ยวตางชาติในสัดสวนที่สูง ผลกระทบดังกลาวเห็นไดจากครึ่งปแรกของ
ป พ.ศ. ๒๕๖๓ การสงออกของประเทศไทยหดตัวประมาณรอยละ ๑๑ เปนการชะลอตัวมากที่สุดใน
รอบ ๕ ป และการบริโภคภาคเอกชนลดลงรอยละ ๔ ในชวงครึ่งปแรก (ทศพร ศิริสัมพันธ, ๒๕๖๓)  
ผูประกอบการในกลุม SMEs ไดรับผลกระทบทางลบประมาณ ๑.๓๓ ลานราย คิดเปนรอยละ ๔๕ ของ
ผูประกอบการในธุรกิจทั้งหมด (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, ๒๕๖๓)  ขณะที่
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (๒๕๖๓) ประเมินวาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ สงผลกระทบโดยตรงตอ
ธุรกิจทองเที่ยวทำใหมีรายไดเหลือเพียง ๔.๘๕-๕.๔๕ แสนลานบาท ทั้งนี้ในภาพรวมการขยายตัวของ 
GDP ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ติดลบรอยละ ๖.๑ ซึ่งจะมีประชากรจำนวนหนึ่งประสบปญหารายไดไมเพียงพอ
ตอรายจาย เกิดการชะลอการลงทุนและการเลิกกิจการ ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๔  มีการเลิก
จางแรงงานจำนวน ๗.๖ แสนคน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๖๔)  
ดังนั้น ประเทศไทยควรใชโอกาสนี้เรงเพ่ิมพูนทักษะใหม (Upskill, Reskill, New skill) ที่จำเปนใหกับ
ผูที่วางงานหรือผูที่กำลังเขาสูตลาดแรงงาน รวมถึงการสงเสริมการสรางผูประกอบการโดยเฉพาะใน
กลุมที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม และความคิดสรางสรรคเพื่อรองรับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจไทย
ไปสูการผลิตสินคาและบริการฐานนวัตกรรม   

การปรับตัวและการฟนตัวจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจัดอยูใน
กลุมประเทศที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ ๓๐ ปขางหนา 
มากเปนอันดับที่ ๑๔ จาก ๑๗๐ ประเทศ และหากพิจารณาในรอบ ๑๐ ปท่ีผานมา ประเทศไทยมีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอยูที่ อันดับที่  ๙ จาก ๑๘๐ ประเทศ   (David Eckstein, Vera Kunzel and Laura 
Schafer, 2021) ที่ผานมาภาคเกษตรไดรบัผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมาอยางตอเนื่อง ยุทธศาสตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ระบุวาในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๕  มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ โดยปที่ไดรับความเสียหายมาก เชน ป พ.ศ. ๒๕๓๗ มีพื้นที่ประสบภัยแลงมากถึง ๑๗ 
ลานไร ป พ.ศ. ๒๕๕๔  มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยจำนวน ๒๙ ลานไร และในหลายพื้นที่ประสบปญหาทั้งน้ำ
ทวมและภัยแลงในปเดียวกัน แตละปรัฐบาลตองใชงบประมาณบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศประมาณ ๓ พันลานบาท และป พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลตองใชงบประมาณเพ่ือเยียวยา
เกษตรกรประมาณ ๓.๔ หมื่นลานบาท  ดังนั้น การคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ความสามารถในปรับตัว การฟนตัวไดอยางรวดเร็วเปนสิ่งที่ประเทศไทยตองเรงพัฒนาใหเกิดขึ้นโดย
เรงดวน  

 
๕) การใชทรัพยากรสรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยางคุมคา  

ความจำกัดของทรัพยากรขณะที่จำนวนประชากรเพ่ิมขึ้นและมีความตองการนำทรัพยากรท่ีมี
อยูไปสรางการเติบโตของประเทศ ดังนั้น การนำหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชจึงเปนสิ่งจำเปน  

ทรัพยากรจำนวนมากสูญเสียจากปญหา Food loss และ Food waste  ประเทศไทยเปน
แหลงผลิตอาหารของโลก ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยสงออกอาหารรวมกันมากกวา ๑.๐ ลานลานบาท 
แตหากพิจารณาถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย ตามเปาหมายการพัฒนาที่



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๔๔ 

ยั่งยืน SDG ๑๒.๓ มีเปาหมายลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารใหไดครึ่งหนึ่งภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ 
พบวาภาคการเกษตรไทยมีการสูญเสีย Food loss โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ ๓๐ จากการเก็บเกี่ยว การ
จัดเก็บ การขนสง การเลือกบรรจุภัณฑที่ไมเหมาะสมทำใหไมสามารถยืดอายุอาหารไดนานเทาที่ควร 
(ศูนยวิจัย Krungthai COMPASS, ๒๕๖๒)  ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวน 
๒๕.๓๗ ลานตัน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓) ทั้งนี้จากการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (๒๕๖๔) 
พบวาสัดสวนขยะอาหารอยูระหวางรอยละ ๓๓-๕๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย จึงอาจอนุมานไดวาปริมาณ
ขยะอาหารในป ๒๕๖๓ มีปริมาณ ๗.๖๑-๑๒.๖๙ ลานตัน  ทั้งนี้การไมคัดแยกขยะเปนอุปสรรคสำคัญของ
การรีไซเคิล (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๖๒) การจัดการกับขยะอินทรียที่ไมดีพอจะทำ
ใหเกิดกาซเรือนกระจกและสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในที่สุด 

การหมุนเวียนใชทรัพยากรมีขอจำกัด ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ัวประเทศ 
มีจำนวน ๒๘.๗ ลานตัน ประมาณรอยละ ๒๐ ของขยะมีการกำจัดอยางไมถูกวิธี (กรมควบคุมมลพิษ, 
๒๕๖๓) ปญหาขยะพลาสติกตกคางเปนอีกความทาทายของเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเทศไทยมีการใช
พลาสติกสูงเปนอันดับที่ ๒ ในอาเซียนรองจากประเทศมาเลเซีย (ประมาณ ๖๖.๔ กิโลกรัม/คน) ในป 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขยะพลาสติกทั่วประเทศมีปริมาณกวา ๒ ลานตัน/ป ในจำนวนนี้ถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 
๑.๕ ลานตัน ถูกนำเขาสูกระบวนการ recycle เพียง ๐.๕ ลานตันเทานั้น (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓) 
ผลจากการระบาดของโควิด-๑๙ พฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาออนไลนและการสั่งซื้ออาหาร Delivery ที่
เพิ่มขึ้น ทำใหสัดสวนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นอีกกวารอยละ ๖๐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ขยะที่ถูกกำจัดไม
ถูกวิธีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมและสุขภาพประชาชน เกิดการหลุดรอดสู ทะเลและสราง
ผลกระทบตอระบบนิเวศในท่ีสุด ทั้งนี้ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ ๖ ของประเทศที่
ทิ้งขยะทางทะเลมากที่สุด โดยมีปริมาณมากกวา ๑ ลานตัน ตอป ซึ่งสวนใหญเปนขยะพลาสติก สงผล
กระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและเกิดการเปอนของไมโครพลาสติกในหวงโซอาหาร  

การใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพต่ำ ขอมูลของ UNESCAP (๒๐๑๖)  ชี้วาปริมาณการใชวัสดุ
ภายในประเทศ (domestic material consumption) หรือ DMC ตอ GDP ของประเทศไทยในชวงป 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อยูที่ ๒.๐๖ กิโลกรัมตอเหรียญสหรัฐ สูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศในเอเชียแปซิฟกและ
คาเฉลี่ยของกลุม OECD ชี้ใหเห็นวาประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรพื้นฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ 
และพลังงานฟอสซิล) ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ำ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของสำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (๒๕๖๓) ที่ระบุวา ในชวง ๑๐ ปที่ผาน
มาการใชวัสดุภายในประเทศตอประชากร (DMC/Capita) เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๘  และมูลคาเพิ่มจากการใช
ทรัพยากรต่ำกวาประเทศที่พัฒนาแลว ๕-๖ เทาตัว ดังนั้น จึงเปนความทาทายของประเทศไทยในการ
ยกระดับประสิทธิภาพ และการเพ่ิมมูลคาการใชทรัพยากรใหสูงข้ึนดวยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 
๖) ปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขไดอยางย่ังยืน   
ตนทุนส่ิงแวดลอมและตนทุนทางสังคมเพื่อการจัดการปญหามลพิษและผลกระทบของไทย

อยูในระดับที่สูง เชน ในกรณีปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก ๒.๕ ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ไมเพียงแตสราง
ความเสียหายใหกับสุขภาพของคนไทยเทานั้น แตยังสรางความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจในแตละปไม
ต่ำกวา ๖ พันลานบาท ในชวงเวลาเพียง ๑ เดือน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, ๒๕๖๓) สาเหตุหลักของปญหา 
PM 2.5 พบวามาจากการเผาในที่โลงโดยเฉพาะการเผาในไรนา เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย 
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หากสามารถหมุนเวียนนำชีวมวลดังกลาวมาใชประโยชนนอกจากจะชวยแกปญหา PM 2.5 แลว ยัง
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดอีกทางหนึ่งดวย  

การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักทองเที่ยวแบบกระจุกตัวสงผลใหทรัพยากรถูกทำลาย และสราง
ปญหาในการจัดการของเสีย ผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับดานนันทนาการและทองเที่ยว
ของอุทยานแหงชาติในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๖๒ พบวาจุดทองเที่ยวบริเวณอุทยานแหงชาติใน 
หมูเกาะสิมิลัน หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี หมูเกาะลันตา อาวพังงา อยูในระดับเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับสูงสุดโดยเฉพาะดานนิเวศวิทยาทางทะเล (คุณภาพน้ำทะเลและทรัพยากรปะการัง) มีผลตอ
การเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำใหทรัพยากรปะการังเกิดความเสื่อมโทรมมาก
ขึน้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๘) 

 
๗) การรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อสังคมกาวสูสังคมผูสูงอายุ   
แรงงานในภาคเกษตรกวาครึ่งมีอายุระหวาง ๔๐-๕๙ ป เปนสัญญาณของการเขาสูสังคมสูงวัย

ของครัวเรือนเกษตรไทย อายุเฉลี่ยของหัวหนาครัวเรือนเกษตรไทยสูงขึ้นจาก ๕๔ ป ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปน 
๕๘ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ แรงงานเกษตรที่มีอายุมากมีความสัมพันธกับการเรียนรูและตอบรับเทคโนโลยี
สมัยใหม โดยเกษตรกรที ่ม ีหัวหนาครอบครัวอายุน อยมีความเปนไปไดที่จะเรียนรู  และเลือกใช
เครื่องจักรกลสมัยใหมไดดีกวาหัวหนาครัวเรือนที่มีอายุมาก  ดวยเหตุน้ีครัวเรือนที่มีหัวหนาครอบครัว
อายุนอยจึงมีผลิตภาพ (Productivity) สูงกวาครัวเรือนที ่มีหัวหนาครอบครัวอายุเกิน ๔๐ ปขึ ้นไป 
(โสมรัศมิ์ จันทรัตน และคณะ, ๒๕๖๒) ราคาเครื่องจักรที่สูง เชน ราคารถตัดออยมีราคา ๑๐-๑๒ ลาน
บาทตอคัน เปนเหตุใหเกษตรกรเลือกใชการเผาใบออยเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวใหกับแรงงาน 
ในฤดูกาลผลิต ป พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ออยไฟไหมมีสัดสวนรอยละ ๔๙ ของปรมิาณออยรวม (สำนักงาน
คณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย, ๒๕๖๓) และเปนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดปญหาฝุนละอองขนาด
เล็ก (PM 2.5) ดวยมาตรการชวยเหลือเกษตรกร เชน ใหเงินสนับสนุนในอัตรา ๑๒๐ บาท/ตันออยสด 
รวมถึงมาตรการสนับสนุนในดานตางๆ เชน สงเสริมการรับซื้อใบออย การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อการซื้อจักรกลการเกษตร ดวยความรวมมือของทุกฝาย สงผลใหในฤดูกาลผลิต ป พ.ศ. ๒๕๖๓/
๒๕๖๔ ออยไฟไหมมีสัดสวนลดลงเหลือรอยละ ๒๖ ของปรมิาณออยรวมและมีเปาหมายลดเปนศูนยในป 
พ.ศ. ๒๕๖๖/๒๕๖๗ 

 
๓.๑.๕ การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจของตางประเทศ   

ทุกประเทศลวนมีเปาหมายที่เหมือนกันคือ ตองการเรงรัดพัฒนาประเทศเพ่ือความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต และมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการใชจุดแข็งของตนเองเปนฐานใน
การพัฒนารวมกับการใชความรู  ความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเรงรัดการพัฒนา
ประเทศใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว องคประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่ง
ประสบผลสำเร็จในหลายประเทศ คือ  

๑) การกำหนดเปาหมายที่มีความทาทาย เชน ประเทศจีนกำหนดเปาหมายเพิ่มการเติบโต
ทางเศรษฐกิจชีวภาพเทาตัวในระยะเวลา ๓ ป หรือประเทศเยอรมนีกำหนดใหไฟฟาที่ใชรอยละ ๔๐-๔๕ 
ในป พ.ศ. ๒๕๖๘ มาจากพลังงานหมุนเวียน และเพิ่มผลิตภาพการใชทรัพยากรเปน ๒ เทา ในป พ.ศ. 
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๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๓๗ (International Advisory Council on Global Bioeconomy, 
๒๐๒๐)  

๒) การขับเคล่ือนดวยการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่อง เชน ประเทศเยอรมนี 
จัดสรรงบประมาณ ๓.๖ พันลานยูโรเพื่อการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระหวางป 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ งบประมาณ ๑.๑ พันลานยูโรเพื ่อสนับสนุนการวิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจชีวภาพ และงบประมาณ ๑๒๐ พันลานยูโรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว  
และประเทศมาเลเซียจัดตั้งกองทุน “Biotechnology Commercialization Fund” สนับสนุนเงินกู
ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำมาใชลงทุนซื้อเครื่องจักร การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพ และยกระดับ
ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากล 

๓) 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 รวมถึงให
ความสำคัญกับการบูรณาการระหวางสหสาขาเทคโนโลยี เชน เศรษฐกิจหมุนเวียนใหความสำคัญกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีใน ๓ กลุม ไดแก (๑) กลุมเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม เชน เทคโนโลยีไอโอที Big data, 
Blockchain, RFID ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้มีบทบาทในการชวยติดตามการใชทรัพยากรและการเกิดของเสีย 
(๒ ) กล ุ ม เทคโนโลย ีกายภาพ เช น  3D printing, Robotics, Energy storage, Modular design 
technology ชวยลดตนทุน ทรัพยากรและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ (๓) กลุมเทคโนโลยีชีวภาพ
ชวยเรงรัดการพัฒนาผลิตภัณฑฐานชีวภาพเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล  สำหรับสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานดานชีววิทยาและระบบนิเวศ เชน Genetic 
engineering, DNA sequencing และ Automated high-throughput manipulations of biomolecules  

๔) การพัฒนาตลาดภายในประเทศใหมีขนาดใหญเพียงพอ เปนปจจัยเรงใหเกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑนวัตกรรมออกสูตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑในกลุมวัสดุและเคมีชีวภาพ หรือวัตถุดิบที่เปน 
Secondary raw materials ซึ่งมีตนทุนสูงกวาผลิตภัณฑคูแขง (ผลิตภัณฑจากฟอสซิล) ตองมีมาตรการ
สงเสริมการเขาสูตลาดโดยเฉพาะในชวงแรก เชน การจัดซื้อของภาครัฐ (Government procurement)  
ถูกนำมาใชในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือใชมาตรการทางการเงินและการคลัง
มาชวยลดความเสียเปรียบดานตนทุนในรูปของการจัดเก็บภาษีการปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon & 
green tax) การกำหนดราคาขายโดยคำนึงถึงผลกระทบหรือความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนา
มาตรฐานเพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค เชน การพัฒนามาตรฐานสำหรบัวัสดุรีไซเคลิ (Recycled 
content or secondary materials) ในบรรจุภัณฑ    

๕) การสรางความตระหนักของผูบริโภค เปนสวนสำคัญในการสรางตลาด สิ่งท่ีสำคัญคือการ
สรางความตระหนัก จิตสำนึก ทัศนคติ และความเชื่อใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชา
สังคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใหเห็นถึงความสำคัญของการบรรลุเปาหมาย และรวมกันสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ฟนแลนดกำหนดใหบรรจุเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในหลักสูตรการ
เรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา มีการสรางชุดความรู Circular economy in lifelong learning 
และผลกัดันใหเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนกระแสหลักในสังคม เชน การสอดแทรกหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
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ในการจัดงาน/มหกรรมตาง ๆ เยอรมนีพัฒนาฉลาก Blue Angle สำหรับผลิตภัณฑชีวภาพเพื่อเพิ่มการ
รับรูของผูบริโภค  

๖) การขับเคลื่อนดวยกฎหมาย ทั้งการปลดล็อก แกไขกฎหมายเดิมที่เปนอุปสรรคตอการ
ดำเนินงาน และการออกกฎหมายใหมเพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม อาทิ สหรัฐอเมริกาเนน
การปรับปรุงกฎระเบียบใหเอื ้อตอการดำเนินธุรกิจ ลดขั ้นตอนของการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑเพื ่อให
ผลิตภัณฑเขาสูตลาดไดรวดเร็วขึ้น บราซิลปรับปรุงกฎหมายการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน และ
กฎหมายดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อใชประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ญี่ปุน 
และสหภาพยุโรปใชการออกกฎหมาย EPR (Extended producer responsibility)  และใชกลไกมัดจำคืน
เงิน (Deposit-refund system) ใชเรียกคนืบรรจุภัณฑ และสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคแยกขยะและสงคืนขยะ
บรรจุภัณฑเขาสูระบบการจัดการ   

๗) การมีหนวยงานที่ทำหนาที่ประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  
และผูกำหนดนโยบาย เพื่อใหเกิดการระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพื่อเรงรัดผลักดันใหการ
ดำเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน เยอรมนีมีการจัดตั้ง “Inter-Ministerial 
Working Group on the Bioeconomy” เพื่อทำหนาที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสานระหวางกระทรวง
ต าง ๆ  จ ัดต ั ้ ง  Bioeconomy Council ซ ึ ่ งประกอบด วยผ ู  เช ี ่ ยวชาญหลากหลายสาขา และ
นักวิทยาศาสตรชั ้นนำของประเทศเพื ่อใหคำปรึกษารัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ขณะที่
มาเลเซียมอบใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบในการ
ขับเคลื ่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และจัดตั ้งสภาที ่ปร ึกษาดานเศรษฐกิจช ีวภาพที ่มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทำหนาที่พัฒนายุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อการเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของประเทศมาเลเซีย  

 
๓.๑.๖ ความจำเปนของการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)  โมเดล
เศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนวาระแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป และใหคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy 
: BCG Model) พิจารณากำหนดและดำเนินแผนงาน/โครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ นั้น  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
ว ิจัยและนวัตกรรมในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารฯ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการดานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ เพื่อเปนกรอบการทำงาน
สำหรับหนวยงานตาง ๆ ในการรวมขับเคลื่อนวาระแหงชาตินี้ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วและยั่งยืน   

ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญสูงอันดับ ๑๖ ของ
โลก จึงมีความหลากหลายสูงทั้งระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และ พันธุกรรม ซึ่งถือเปนสินทรัพยหรือทุนการ
พัฒนาประเทศที่สำคัญ  ผืนปาชายเลนที่อุดมสมบูรณชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง ทำใหเกิดความ
สมดุลของระบบนิเวศ เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ำ รวมถึงมีการสั่งสมภูมิปญญาที่เกี ่ยวของกับการใช
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ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพมายาวนาน เชน การใชประโยชนจากสมุนไพรในรูปอาหาร
และยารักษาโรค และการใชจุลินทรียในการผลิตอาหารหมักดอง  

ประเทศไทยเปน ๑ ใน ๖๐ ประเทศที่ใหความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
รูปแบบของพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยสวนใหญเปนการผลิตสินคาและบริการที ่มี
มูลคาเพ่ิมนอย เนื่องจากขาดการพัฒนานวัตกรรมในประเทศ ประเทศไทยมีเปาหมายเพ่ิมการผลิตสินคา
และบริการนวัตกรรม ทั้งการใชความไดเปรียบดานวัตถุดิบที่มีจำนวนมากเปนปจจัยดึงดูดใหนักลงทุน
ตางประเทศใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน การผลิตพลาสติกชีวภาพของบริษัท 
Total-Corbion ซึ่งมีกำลังการผลิตมากเปนอันดับ ๒ ของโลก หรือการดึงดูดบริษัทสไปเบอร มาลงทุน
ตั้งโรงงานผลิตใยโปรตีนชีวภาพในนิคมอุตสาหกรรมอิสเทรินซีบอรดเนื่องจากประเทศไทยเปนแหลงผลิต
น้ำตาลรายใหญของโลก ผูประกอบการรายใหญของประเทศไทยปรับตัวสูการผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น ดังเชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขยายการลงทุนจากธุรกิจพลังงานไปสูธุรกิจดานชีววิทยา
ศาสตร (Life science) รวมถึงการที่รัฐบาลไทยตัดสินใจลงทุนจัดตั้งโรงงานไบโอรีไฟเนอรีในพื้นที่เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ถือเปนโครงสรางพื้นฐานดานนวัตกรรมที่สำคัญ
ของประเทศไทยในการนำทรัพยากรชีวภาพที่ประเทศไทยมีมากไปสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ
ดวยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) โดยเฉพาะดานการเกษตรและอาหารที่เปนจุดแข็งของประเทศ
ไทย และการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงที่สามารถพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑในกลุม
อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑวัสดุหรือเคมีชีวภาพ และผลิตภัณฑยา  

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  สำหรับประเทศไทยการดำเนินงานของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนอยูในระยะเริ่มแรก ดงัเห็นไดจากมูลคาทางเศรษฐกิจที่มีมูลคาเพียง ๑ แสนลานบาท
ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ (กระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๖๐) อยางไรก็ดี ความตองการใชทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ืองภายใตการมีอยูอยางจำกัดของทรัพยากร เปนแรงผลักดันใหทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของทั่ว
โลกเพ่ิมการใหความสำคัญกับการใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดการใชทรัพยากรใหนอยลง และปลดปลอย
ของเสียสูสิ่งแวดลอมใหนอยเพื่อใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสมดุล สงเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่ยั ่งยืนซึ่งเปนแนวทางที่ชวยใหประเทศบรรลุความตกลงปารีสในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก พรอมกับการสรางเศรษฐกิจใหม  ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรับความสำคัญจาก
ประเทศที่พัฒนาแลวโดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรป มีการคาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๗๓ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนจะเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ ๔.๕ ลานลานเหรียญสหรัฐ  สหภาพยุโรป
ประเมินวาการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๐ พรอม
การเพ่ิม GDP รอยละ ๑ และสรางงานใหม ๒ ลานตำแหนง (European Commission, n.d.) ในหลาย
ประเทศมีอัตราการรีไซเคิลขวดพลาสติกสูงถึงรอยละ ๘๓ สำหรับประเทศญี่ปุนและรอยละ ๙๔  สำหรับ
ประเทศเยอรมนี สำหรับประเทศไทยอัตราการรีไซเคิลบรรจุภัณฑพลาสติกยังต่ำกวาครึ่ง ดังนั้น จึงมี
ศักยภาพที่จะเพิ่มอัตราการรีไซเคิลใหสูงขึ้น นอกจากสาขาพลาสติกแลว การลดการสูญเสียและขยะ
สินคาเกษตรและอาหาร (Food loss and waste) และลดการใชทรัพยากรในการผลิตวัสดุกอสรางจะ
เปนสวนสำคัญที่ทำใหประเทศไทยลดการใชทรัพยากรลงไดไมนอยกวา ๑ ใน ๔  รวมถึงลดการปลอย
กาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพรอมกันดวย  

  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  เปนสิ่งที่ประเทศไทยจำเปนตองเรงรัดการพัฒนา
เนื่องจากประเทศคูคาโดยเฉพาะสหภาพยุโรปมีความความตื่นตัว และเริ่มนำมาตรการทางสิ่งแวดลอม
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มาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคามากขึ้น ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนของสายโซอุปทานของโลก
และพึ่งพาการสงออก จึงมีความจำเปนท่ีตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวโดยเฉพาะการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสูการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาความสามารถใน
การแขงขัน รวมถึงสามารถใชเปนจุดแข็งในการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทที่ใหคุณคากับเศรษฐกิจสีเขียว  
ในหลายประเทศมีการกำหนดเปาหมายที่ทาทาย  เชน สหราชอาณาจักร มีเปาหมายลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกลงรอยละ ๖๘  สหภาพยุโรปมีเปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๕๕   
สหรฐัอเมริกามีเปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๕๐ ขณะที่ประเทศไทยมีเปาหมายลด
การปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐-๒๕ ในป พ.ศ.๒๕๗๓  ทั้งนี้ จำเปนตองมีมาตรการกระตุนท้ัง
นโยบายรัฐ มาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื ่อการนำเทคโนโลยีสีเข ียวที ่ด ียิ ่งขึ ้นมาปรับใช ใน
กระบวนการผลิต รวมไปถึงความรวมมือแบบจตุภาคีของท้ังในและตางประเทศเพื่อสงเสริมใหเปาหมาย
ดังกลาวบรรลุไดเร็วยิ่งข้ึน  

โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ถือเปนเครื ่องยนตสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจดวยการตอยอดจากสิ่งที่เปนจุดแข็งของประเทศทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดวยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยโดยใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานในการพัฒนาประเทศมุงสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว   

    
๓.๑.๖.๑ เปลี่ยนความทาทายเปนโอกาส 

 
(๑) จุดแข็งของประเทศไทย 

๑.๑) ประไทยมีความมั่นคงดานอาหารสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ และอยูในฐานะ
ครัวของโลก ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยสงออกอาหารรวมกันคิดเปนมูลคามากกวา ๑ ลานลานบาท 
มีสินคาหลายชนิดที่ประเทศไทยผลิตไดมากเปนอันดับตน ๆ ของโลก ไดแก ขาว มันสำปะหลัง และ
น้ำตาลทราย  แมประเทศไทยจะสงออกสินคาเกษตรไดเปนจำนวนมากแตประมาณรอยละ ๘๐ อยูในรูป
ของสนิคาแปรรูปขั้นตน  

๑.๒) ไทยมีความเขมแข็งดานระบบสาธารณสุข ดังเห็นไดจากประเทศไทยไดรับการจัด
อันดับใหเปนประเทศที่ดีดานการฟ นตัว (Global Recovery Index) อันดับที่ ๔ ของโลก แตตอง
นำเขายา วัสดุ และอุปกรณทางการแพทยในสัดสวนท่ีสูง โดยประเทศไทยนำเขายาคิดเปนรอยละ ๗๐ 
ของมูลคารวม ๑.๙ แสนลานบาท   

๑.๓) ไทยมีความร่ำรวยของทรัพยากรธรรมชาติ/วัฒนธรรม แตเนนการทองเที่ยวเชิง
ปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ ป`พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยว ๓ ลานลานบาท 
มากเปนอันดับที่ ๔ ของโลก มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยกวา ๔๐ ลานคน กระจุก
ตัวอยูเพียง ๘ จังหวัด และยิ่งกวานั้น คาใชจายดานการทองเที่ยวตอหัวของกลุมนักทองเที่ยวหลัก
คอนขางต่ำ (ศูนยวิจัยกรุงศรี, ๒๕๖๒) และคาใชจายการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติคอนขาง
คงที่ท่ีประมาณ ๕,๐๐๐ บาท/หัว ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘-ป พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๖๓)  
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(๒) โอกาสของประเทศไทย  

 ๒.๑) โลกหันมาใหความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน เนื่องจาก
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรุนแรงจากการที่มนุษยไมใหความสำคัญตอการดูแลธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหสถานการณเลวรายยิ่งขึ้น ทุกประเทศจึงเห็นพองตองกันใน
การตั้งเปาหมายแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประกอบดวย ๑๗ เปาหมายยอย จึงเปนโอกาสที่ประเทศไทย
จะขยายตลาดไปสูการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยการพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเกษตรท่ีเปนจุดแข็งของประเทศ  

 
 ๒.๒) ตลาดตองการสินคา/บริการที ่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐานระดับ

สากล โดยเฉพาะในชวงหลังโควิด-๑๙ มีความตองการสินคาอาหารของประเทศไทยเพิ่ม โดยเฉพาะ
อาหารสำเร็จรูป (บะหมี่สำเร็จรูป อาหารกระปอง ซอส เครื่องปรุงรส)  เนื่องจากความเชื่อมั่นดาน
ความปลอดภัยของสินคาของประเทศไทย   

  
 ๒.๓) ตลาดสำหรับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพเติบโตสูงจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง  

ไปสูการใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อการเขาสูวัยผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ ถือเปน
โอกาสสำหรับประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะความ
หลากหลายของพืชพรรณที่มีคุณคาทางโภชนาการ และสรรพคุณในการเปนยาและเวชสำอาง รวมทั้งมี
ผูประกอบการสวนหนึ่งของไทยมีการลงทุน/พัฒนาผลิตภัณฑและบริการสุขภาพมาระยะหนึ่งแลว   

 
 (๓) โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 

  ๓.๑) มุงเนนการเปนครัวของโลกที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยไดมาตรฐานโลก 
(Hygienic kitchen of the world) องคการสหประชาชาติคาดการณวาจำนวนประชากรโลกมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๗.๖ พันลานคนในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปน ๙.๘ พันลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๙๓ สงผลให
ความตองการอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ ๗๐ กลุมประเทศกำลังพัฒนาเปนประเทศที่มีแนวโนมการเพิ่มขึ้น
ของประชากรมากที่สุด ประเทศไทยจึงควรใชโอกาสนี้ในการขยายตลาดดวยการยกระดับผลิตภัณฑ
อาหารไทยใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะดานความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี  

  ๓.๒) เพิ่มมูลคาภาคการผลิตและบริการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  (High 
value-added products from innovation and creativity)  ประเทศไทยควรใชโอกาสของการ
มีแหลงวัตถุดิบเกษตรเปนจำนวนมากและผลิตไดตลอดทั้งป มีเศษวัสดุและของเสียอีกจำนวนหนึ่งที่ไมได
นำไปใชประโยชน  นำไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายโดยมีการคาดการณวาตลาดวัสดุชีวภาพจะ
ขยายตัวเพิ ่มเปน ๓.๔๘ แสนลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. ๒๕๗๐ (Grandview research, ๒๐๒๐) 
ผลิตภัณฑเคมีชีวภาพที่ตลาดโลกมีโอกาสเติบโตจาก ๖.๕ พันลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปน 
๒.๔ หมื่นลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๘    

  ๓.๓) การมีสุขภาพที่ดี (Healthy people)  เพื่อเปาหมายใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีอายุ 
ที่ยืนยาว และลดภาระคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
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สังคมแหงชาติคาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณและในป 
พ.ศ. ๒๕๘๓ ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุมากถึง ๒๐ ลานคนหรือคิดเปนสัดสวน ๑ ใน ๓ ของจำนวน
ประชากร ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยภายในประเทศไดจำนวนหนึ่งถือเปน
ยุทธศาสตรที่จะนำไปสูการเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑไดท้ังในยามปกติและภาวะวิกฤติ 

  ๓.๔) แหลงพำนักที่สรางความสุข (Happy destination) เปนการทองเที่ยวที่เนนความ
ปลอดภัย การทองเที่ยวรูปแบบใหมที่ยั ่งยืน มีเปาหมายกระจายรายไดสู ชุมชน นักทองเที ่ยวสัมผัส
ประสบการณของการอยูดี กินดี และมีสุขภาพที่ดี (Medical and wellness tourism) ตลอดเวลาที่มา
ทองเที่ยวหรือพำนักในประเทศไทย เปนการปรับตำแหนงของการทองเท่ียวใหมไปสูการทองเที่ยวท่ีเนน
คุณภาพบนฐานความเขมแข็งของประเทศไทย 

  ๓.๕) สังคมที่ยอมรับความตางและการพัฒนาที่ย่ังยืน (Harmonious and sustainable 
society) เปนการพัฒนาประเทศที่มุงใหเกิดการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสูในภาคสวนตาง ๆ 
ไดอยางเปนธรรมขึ้น รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรใหเกิดความคุมคามากที่สุด  
 
๓.๑.๖.๒ หลักการและกลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

  ๑. หลักการของโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
เพื่อใหประเทศไทยสามารถใชความพรอมดานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ

และวัฒนธรรม สรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศและนำพาความอยูดี กินดี มีความสุขอยางทั่วถึง 
ดวยความย่ังยืนของฐานทรัพยากรไดอยางแทจริงภายใต ๓ แนวทางหลัก ประกอบดวย  

๑.๑) นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ งสู การพัฒนาที่ยั ่งยืน  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) เปนรากฐานสำคัญของการพัฒนา
โมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยที่เปนรูปธรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยการผนึก ๓ 
เศรษฐกิจเขาดวยกัน คือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุงสูเปาหมายของการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ
อยางเปนรูปธรรม (ดังแสดงในรูปที่ ๒)  

๑.๒) การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก  โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
เปนการพัฒนาจากฐานความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ”และ
“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการที่มี
มูลคาสูงข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาโดยการเริ่มตนจากการสรางความเขมแข็งในระดับ
พื้นท่ี ขยายไปสูประเทศและเชื่อมโยงไทยสูประชาคมโลกทั้งในฐานะเปนสวนหนึ่งของสายโซอุปทานของ
โลก (Global supply chain)  การเขาถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันชั้นนำของโลกเพ่ือ
นำมาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหรือบริการนวัตกรรม   

๑.๓)  เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสำคัญกับการ
พัฒนาท่ีนำไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวน รวมถึง
การใชศักยภาพของพื้นที่ดวยการระเบิดจากภายใน เนนตอบสนองความตองการในแตละพื้นที่ ควบคู
ไปกับการดำรงไวซึ่งอัตลักษณของแตละพื ้นที่ โดยการผนึกพลัง ภาครัฐ-เอกชน/ชุมชน/สังคม-
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มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย-เครือขายตางประเทศในลักษณะ “จตุภาคี” (Quadruple helix) เพื่อ 
“เปลี ่ยนขอไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ที ่ประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใหเปนความสามารถในการแขงขัน 
(Competitive advantage) หรือปรับระบบการผลิตและบริการไปสูการทำนอยไดมาก ดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, technology & innovation: STI) เพื่อใหเกิด
เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแขงขันไดในระดับโลกพรอม ๆ กับการกระจายรายไดสูชุมชน ลดความ

เหล่ือมล้ำ ชมุชนเขมแข็ง มีความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม นำไปสูการพฒันาที่ย่ังยืน” 
 

รูปที่ ๓ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใตยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
 
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนกลไกขบัเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม ที่

มุงเนน “การเติบโตอยางมีคุณภาพ” สรางความสมดุลของเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา (Value-
based economy) การเติบโตที ่ เน นการมีสวนร วม (Inclusive growth) และสังคมที ่ม ีการ
หมุนเวยีนการใชทรัพยากร (Circular society) อยางชาญฉลาดเพื่อใหทรพัยากรเพิ่มพูน  
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รูปที่ ๔ หลักคดิของโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
 

โมเดลเศรษฐกิจ BCG  เปนกลไกเรงใหการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายภายใต Thailand 
๔.๐ ที่ตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใชความไดเปรียบดานทรัพยากรและ
แรงงานไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมประสบความสำเร็จไดเร็วขึ้นดวยการระดมทรัพยากร
และความสามารถของทุกภาคสวนในการมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ทั้งนี้การพัฒนาประเทศดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG ครอบคลุม ๘ อุตสาหกรรมเป าหมายภายใตนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ได แก   
อิเล็กทรอนิกสอ ัจฉริยะ  การทองเที ่ยวกลุ มรายไดและทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ  การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร การแพทยครบวงจร  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และ
การพัฒนาคนและการศึกษา     

 

 
รูปที่ ๕ ความเช่ือมโยงระหวางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และไทยแลนด ๔.๐ 
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         ๒. กลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
 หลักการของโมเดลเศรษฐกิจ BCG คือการบูรณาการการพัฒนาตั้งแตตนทางถึงปลายทาง 
ใชองคความรู ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สรางมูลคาเพิ่ม (Value 
creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ (Nature)  วัฒนธรรม (Culture)  และ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ (Nurture) เพื่อนำไปสูการพึ่งพาตนเอง การมีภูมิคุมกัน และการฟนตัวเร็ว
ภายใตกลไกจตุภาคีซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา 
และภาคประชาชน 
  กิจกรรมหลักภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย ๕ เรื่องท่ีสำคัญ ไดแก (๑) อนุรักษ 
ฟนฟู พัฒนา เพิ่มพูนทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (๒) บริหารจัดการ 
การใชประโยชนและบริโภค อยางย่ังยนื (๓) ลดและใชประโยชนของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินคา
และบริการ (๔) เพิ่มมูลคา (Value creation) ตลอดหวงโซมูลคาตั้งแตภาคเกษตรที่เปนตนทาง 
จนถึงภาคการผลิตและบริการ และ (๕) สรางภูมิคุมกัน พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟน
ตัวอยางรวดเร็ว   
 

 
รูปท่ี ๖ โมเดลเศรษฐกจิ BCG พัฒนาบนฐานความเข็มแขง็ของประเทศ  

  
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการยกระดับรูปแบบการเกษตร “แบบเดิม” ทีท่ำมากไดนอย ใช

ทรัพยากรจำนวนมากแตผลผลิตต่ำ ดิน น้ำ เสื่อมโทรมหรือดอยคุณภาพลง มีการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร สรางมลพิษ และปญหาสุขภาพ ไปสูการเกษตรที่มี “ผลิตภาพ” หรือ ทำนอยไดมากดวย
การใช องคความรู ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสูการผลิตส ินคาพรีเมียม 
ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ลด/นำของเหลือท้ิงกลับมาใชประโยชนท้ังในสวนการปรับปรุงคุณภาพดิน  
การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเศษวัสดุ เชน ผลิตแผนกันความรอนและแผนดูดซับเสียงจากฟางขาว ทำใหเกิด
การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและเพิ่มพูนทรัพยากร รวมถึงแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ยัง
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มุงใชนวัตกรรมเพื่อ “สรางมูลคาเพิ่ม” ตัวอยางเชน การสรางตลาดสินคาใหม โดยการแปรรูปผลผลิต
เกษตรไปเปนอาหารเพ่ือสุขภาพซึ่งตองเชื่อมโยงความรูทางการแพทย และการผลิตอาหาร ใชเทคโนโลยี
สำหรับการสกัดสารออกฤทธิ์ที ่มีคุณภาพหรือดวยกระบวนการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การทดสอบ 
รับรองคุณภาพ และขึ้นทะเบียนสารออกฤทธิ์ อาหาร และการรักษา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให
ทันสมัย การขนสงสินคาเกษตรตองมีการเชื่อมโยงความรูดานปญญาประดิษฐ กับระบบการขนสงอาหาร
ที่ควบคุมอุณหภูมิ  (Cold chain) และเทคโนโลยีสำหรับการรักษาคุณภาพสินคาเกษตร การผลิตอาหาร
สุขภาพที่มีคุณภาพตองใชวัตถุดบิทางการเกษตรที่มีคุณภาพตั้งแตตนทาง การเกษตรตองมีการปรับปรุง
พันธุ หรือคัดเลือกพันธุที่ใหสารออกฤทธิ์ปริมาณมากและสม่ำเสมอ ใชเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการ
จัดการฟารมที่มีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีในการควบคุมปจจัยการผลิตที่มีความแมนยำเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ ลดการใชทรัพยากร เพื ่อใหผลผลิตไดมาตรฐาน และเปนสินคาพรีเมียมตรงตามความ
ตองการของตลาดใหม 
 

รูปที่ ๗ ตัวอยางกลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
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    ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำเปนตองนำกลไก ๗ ปรับมา
หนุนเสรมิใหการทำงานขางตนดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังน้ี   

๑. ปรับจากรัฐเปนผูลงทุนหลัก  ไปสูเอกชนลงทุน ภาครัฐเปนผูสงเสริมโดยสรางระบบ
นิเวศท่ีเกื้อหนุนใหเอกชนลงทุนในการพัฒนาที่สูงกวารัฐ  

๒. ปรับการใชจายภาครัฐเพื ่อแกปญหา  ไปสู การลงทุนภาครัฐเพื ่อการพัฒนาและ
แกปญหาแบบเบ็ดเสร็จ 

๓. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากรายปไปสูระบบการจัดสรรงบประมาณแบบ
บูรณาการเพื่อการลงทุนแบบผูกพันตอเนื่อง 

๔. ปรับการสนับสนุนทุนวิจัยรายโครงการ  ไปสูการสนับสนุนทุนวิจัยครบวงจร (วิจัย 
พัฒนา สูการผลิตและจำหนาย: (Research, Development, Innovation, Manufacturing))  

๕. ปรับการพัฒนาเศรษฐกิจที ่ยึดโยงอุตสาหกรรมเดิม ไปสู การสรางอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรใหม 

๖. ปรับการเติบโตของประเทศโดยการพึ่งพาปจจัยจากภายนอกประเทศ ไปสูการเติบโต
ดวยการสรางความแข็งแกรงจากภายใน และเช่ือมโยงเศรษฐกิจโลก 

๗. ปรับจากการทำงานแบบตางคนตางทำ ไปสูการเดินหนาไปดวยกัน ผนึกกำลังจตุภาคี 
 

๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 

 
๓.๒.๑ วิสัยทัศน 
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและ

ฟนฟูฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

 

๓.๒.๒ วัตถุประสงค 
 ๑. การอนุรักษ ฟนฟู จัดการการใชประโยชนทรพัยากรชีวภาพและวัฒนธรรม เพ่ือเปนทุนใน

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน   
  ๒. การสรางคุณคาเพิ่ม (Value creation) ใหกับทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

อุตสาหกรรม BCG เดิมและการพัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรม BCG ใหม นำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
   ๓. การสรางความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มความสามารถใน

การปรับตัว การฟนตัวจากวิกฤตตางๆ ไดอยางรวดเร็ว   
  

 ๓.๒.๓ เปาหมาย และตัวชี้วัด 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ มุงรักษา 

ฟนฟู และใชประโยชนจากฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมอยางคุมคา
และเต็มศกัยภาพ 
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ตารางที่ ๒ เปาหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
๑.  เพิ่มอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ 
     

๑.๑  มลูคา GDP ของเศรษฐกิจ BCG เพ่ิมข้ึน ๑ ลานลานบาท จากป  
       พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑.๒  สัดสวนผลิตภัณฑและบริการมูลคาสูงเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๒๐  
๑.๓  การเพ่ิมข้ึนของรายไดของเศรษฐกิจฐานรากไมนอยกวา รอยละ ๕๐  

๒.  ลดความเหลื่อมล้ำ
ของสังคม  

๒.๑ ลดความเหลื่อมล้ำทางรายไดไมนอยกวา  ๑๐ ลานคน  
๒.๒ จำนวนผูประสบปญหาขาดแคลนอาหารและทุพโภชนาการต่ำกวา 
       รอยละ ๕  
๒.๓ จำนวนผูเขาถึงยา เวชภัณฑและเครื่องมือแพทยราคาแพงได 
       แมในภาวะวิกฤตไดเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา ๓ แสนคน 
๒.๔ จำนวนชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองดานพลังงาน 
       เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๒๐   

๓.  สรางความย่ังยืน
ของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓.๑  ลดการใชทรพัยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน 
๓.๒  ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไมนอยกวารอยละ ๒๐-๒๕  
       ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ เม่ือเปรียบเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๔๘  
๓.๓  เพิ่มพื้นที่ปาไมไมนอยกวา ๓.๒ ลานไร    

๔.  การพึ่งพาตนเอง  ๔.๑  จำนวนผูที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะท่ีสูงขึ้น ไมนอยกวา ๑ ลานคน  
๔.๒  จำนวนสตารทอัพและ IDEs (Innovative Driven Enterprises) ที่ 
        เกี่ยวของกับ BCG ๑,๐๐๐ ราย 
๔.๓  ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐  
       (ลดลง ๘.๘ หมื่นลานบาท)  
๔.๔  การนำเขาผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพลดลง ไมนอยกวา 
       รอยละ ๒๐ (ลดลง ๒ หมื่นลานบาท)  

หมายเหตุ : รายละเอียดของขอมูลฐานและแนวทางการประเมินความสำเร็จอยูในภาคผนวก ๑  
 

๓.๒.๔  แนวทางการดำเนินการ/พัฒนาในภาพรวม 

(๑) แผนที่นำทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๗๐ แสดงดังรูปที่ ๗.   โดยระยะแรกของการดำเนินการผูเกี ่ยวของสามารถเก็บเกี่ยวผล
บางสวนไดเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีการดำเนินงานมาระยะหน่ึงแลว  สำหรับในระยะถัดไปคือระยะของ
การขยายผล รวมถึงการริเริ ่มการดำเนินการใหมเพื่อเปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให
สอดคลองกับบริบทโลกและประเทศ  ทั้งนี้กิจกรรมตางๆ ภายใตแผน เปนการเริ่มดำเนินการพรอมกัน
เพ่ือไมใหเกิดความลาชา และมีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ       



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๕๘ 

 
 

รูปท่ี ๘ แผนท่ีนำทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกจิ BCG  
ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 

 
 

 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  มีสิ่งที่ตองพิจารณาอยางนอย 
๙ ประการ ไดแก  

 ๑. การพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมใหเขมแข็ง แขงขันไดทั้งผลิตภัณฑนำเขา และคูแขงในตลาดโลก   
 ๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมใหมเพื่อการสรางคุณคาใหม ตอบสนองตอความตองการของตลาด

ที่เปลี่ยนแปลงไปดวยมาตรการสนับสนุนทั้งการเงินและการคลัง เชน Competitiveness Fund 
 ๓. การสรางความสามารถในการเขาถึง รักษา และขยายตลาดทั้งในประเทศ ภูมิภาค และ

ตลาดโลกสำหรับผลิตภัณฑและบริการชนิดใหม เชน กลไกตลาดภาครัฐ   
 ๔. การพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อใหเกิดการเติบโตอยางท่ัวถึงโดยคำนึงถึงจุดแข็ง และอัตลักษณของแตละพื้นที่  
 ๕. การปลดล็อก ขอจำกัด กฎหมาย กฎระเบียบเพื่อสงเสริมการดำเนินธุรกิจ และการเพ่ิม

โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและบริการภาครัฐ 
 ๖. จัดเตรียมโครงสรางพื ้นฐานสำคัญและสิ่งอำนวยสะดวก เชน โครงสรางพื ้นฐานสำหรับ

เทคโนโลยีขั้นแนวหนา โครงสรางพื้นฐานระบบคุณภาพ 
 ๗. การยกระดับเครือขายพันธมิตรตางประเทศเพื่อการเรงรัดพัฒนาความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี รวมถึงการขยายตลาด 
 ๘. การพัฒนากำลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการทั้งกำลังคนในอุตสาหกรรมเดิมและ

อุตสาหกรรมใหมทั้งการพัฒนาดวยตนเองและการดึงดูดผูเชี ่ยวชาญระดับสูงตางประเทศดวยอำนวย
ความสะดวก เชน การขอวีซา และใบอนุญาตในลักษณะของ Fast track 

 ๙. การพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูขั ้นแนวหนาเพื่อการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาและบริการ  การสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและการ
เพ่ิมความสามารถในการพึ่งตนเองดานเทคโนโลยี  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๕๙ 

 
รูปที่ ๙ สิ่งที่ตองพิจารณาสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 

ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 
 

 

 (๒) ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน 
วตัถุประสงคหลักท้ัง ๓ ประการ สามารถบรรลไุดโดย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้  
๑. การอนุรักษ ฟนฟู จัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมสามารถ

บรรลุเปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๑ และ ๒   
๒. การสรางคุณคาเพ่ิม (Value creation) จากทรัพยากรชวีภาพและวัฒนธรรมสามารถบรรลุ

เปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๒ และ ๓   
๓. การสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง สามารถบรรลุเปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๔   

 

รูปท่ี ๑๐ ความเช่ือมโยงระหวางวัตถุประสงคและยทุธศาสตร  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๖๐ 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๗๐ จัดทำขึ้นเพื่อการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากฐานความเขมแข็งของประเทศไปสูการ
เติบโตอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด 
ภายใตการดำเนินงานของยุทธศาสตร ๔ ดาน ไดแก 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากร  ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
                     วัฒนธรรมดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษ ฟนฟ ูและการใชประโยชน    

 
เนนการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการ

อนุรักษและการใชประโยชนเพ่ือความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปน
ทุนพ้ืนฐานตอการพัฒนาเศรษฐกิจใหเตบิโตเพื่อสงตอสูคนรุนตอไป รวมถึงสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจากการมองวา “Nature as Resource” เปน “Nature as Source” ดังนั้น ธรรมชาติจึง
ไมใชแคเพียงทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตเทาน้ัน แตธรรมชาติคือแหลงกำเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่ง
บนโลก เปนพื้นฐานของความเปนอยูที่ดีของมนุษย ดวยเหตุนี้ จึงตองรักษาสมดุลระหวางการมีอยูและ
ใชไป รวมถึงการนำกลบัมาใชซ้ำตามหลักการหมุนเวียน   

 
๑. เปาหมายและตัวชี้วัด   

  เปาหมาย  
  ความหลากหลายชีวภาพไดรับการคุมครอง ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู  เพิ่มจำนวน และใช

ประโยชนอยางมีคุณคาและยั่งยืน  
  ตัวชี้วัด  

๑. คลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมดิจิทัล โดยบูรณาการทุกภาคสวน 

เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model การตัดสินใจเชิงพื ้นที่ และการเจรจา

พันธกรณีระหวางประเทศในอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒. เทคนิคและนวัตกรรมในการอนุรักษ ฟนฟู ติดตามการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สภาพสิ่งแวดลอม ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงที่สำคัญเชน ปาชายเลน หญาทะเล และปะการัง  

๕ เทคโนโลยี 

๓. การบริหารจัดการน้ำมีระดับประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงขึ้นดวยนวัตกรรม  
 

          ๒. แนวทางการดำเนินการ  

การความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมดวยการจัด
สมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน  มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

    ๑. การพัฒนาคลังขอมูลดิจิทลัความหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเพ่ือการบริหารจัดการให
เกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน  

 ๒.การอนุรกัษ ฟนฟูทรัพยากรดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม 
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๖๑ 

 ๓. การบริหารจัดการน้ำใหเกิดความยั ่งย ืนดวยการอนุรักษปาต นน้ำ และการพัฒนา
แพลตฟอรมเพื่อลดการใช ลดการสูญเสีย การนำกลับมาใชซ้ำ และยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใชให
สูงขึ้น   

 ๔. การสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพ่ิม
ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรใหแกชุมชนและคนรุนใหม  

 
แนวทางที่  ๑ :  การพฒันาคลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเพื่อการ 
                    บริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน                             
  ขอมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ อัตลักษณชุมชนในรูปแบบดิจิทัลเปนคลัง
ความรูที่มีคุณคา และเปนแหลงทรัพยากรตนทางใหกับการสรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน สงเสริมใหชุมชนรู คุณคาของทรัพยากร
ชีวภาพและสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศที ่ตนเองอาศัยอยู สงเสริมการขับเคลื ่อนภาคอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และธุรกิจดิจิทลั โดยกระบวนการขับเคลื่อนใหเกิดขอมูลดิจิทัลดังกลาว เริ่มตนจากการพัฒนา
ระบบจัดเก็บขอมูลวัฒนธรรมและชีวภาพอัตลักษณชุมชน เพื่อสงเสริมใหผูที ่เกี่ยวของดานวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งชุมชน หนวยงาน สถาบัน ไดจัดเก็บขอมูลภายใตมาตรฐานการ
จัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับสื่อวัฒนธรรมและชีวภาพอัตลักษณชุมชนในแตละรูปแบบ โดยเจาของขอมูล
สามารถกำหนดสิทธิ ์ในการเขาถึงขอมูลเพื่อเปนการปกปกษรักษาขอมูลสำคัญทางวัฒนธรรมและ
ชีวภาพอัตลักษณของชุมชนที่มีความละเอียดออนได และทำการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีอยู
แลวจากแหลงทรพัยากรอื่น ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ขอมูลต้ังแตระดับดีเอ็นเอ ไปจนถึง
ระบบนิเวศ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น สถานที่ บุคคล การใชประโยชน เพื่อนำมาจัดเก็บ 
และพัฒนาใหเกิดโครงสรางขอมูลซึ ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลเขาหากันไดเกิดเปนเครือขายขอมูล
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ โดยโครงขายขอมูลดังกลาวสามารถนำมา
เปดเผยสูสาธารณะในรูปแบบเว็บใหบริการและพัฒนาตอยอดเปนแอปพลิเคชันเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาตอยอดเชิงเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน กอใหเกิดการรับรูและเขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ การใหบริการดังกลาวจะเปนการ
สงเสริมใหเกิดการตอยอดการใชงานขอมูลทั้งขอมูลวัฒนธรม ขอมูลชีวภาพ  อัตลักษณชุมชนไปสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมไดในอนาคต 
 

 เปาหมาย : ขอมูลทรัพยากรชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแตระดับดีเอ็นเอ ไปจนถึง
ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมไดรับการรวบรวม จัดเก็บอยางเปนระบบ และประมวลผลใหเปนเครือขาย
คลังขอมูลดิจิทัลขนาดใหญ เพ่ือนำไปบริหารจัดการใหเกิดการคุมครอง ปองกัน อนุรกัษ และฟนฟู และ
สรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวทาง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เกิดการสราง
ความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน 

 
  ตัวช้ีวัด :  
๑. คลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต  
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 คลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในระดับพันธุกรรม  ๑,๕๐๐ 
แหลงพันธุ (คำจำกัดความระดับพันธุกรรม คือ แหลงพันธุ DNA ในพื้นที่แตละแหลง)  

 ขอมูลความหลากหลายระดับชุมชนไมนอยกวา  ๑๐๐ ชุมชน 
 ขอมูลความหลากหลายระดับพื้นที่ ๕๐ พื้นที่ (คำจำกัดความของพื้นที่ คือ สถานที่

สำคัญๆ ของประเทศ เชน พื ้นที ่มรดกโลก พื ้นที ่มรดกอาเซียน พื ้นที ่สงวนและ         
ชีวมณฑล พื้นที่ชุ มน้ำที่มีความสำคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) พื้นที่อุทยาน
ธรณ ีพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร และสวนรกุขชาติ)  

๒. มีระบบและกลไกประเมินคุณคาและศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย โดยใหความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยตามเศรษฐกิจ BCG  
๑ ระบบ 

๓. มีระบบแพลตฟอรมดิจ ิท ัลออนไลนสำหรับทรัพยากรชีวภาพ (Bioresource digital 
platform) ของประเทศเพื่อการพัฒนาสาขาเศรษฐกิจ BCG เชน เกษตรและอาหาร พลังงาน วัสดุเคมี
ชีวภาพ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค และกลุมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 
            กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 เก็บขอมูล DNA ของ
สิ่งมีชีวิตเนนพืช สัตว 
จุลินทรีย ที่อยูในบัญชี      
ไซเตส และอยูในบัญชี
แดงของ IUCN และที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

      อว., สผ., อส., ทช., 
ปม.,กปม., กวก. 

 เก็บขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นในชุมชนทองถิ่น 

      อว., ทส., กษ., วธ. 

 ยกระดับแพลตฟอรม
จัดเก็บขอมลู ดีเอ็นเอ
และระบบบริหารจัดการ
และใชประโยชนขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

      อว., ทส., ดศ. 

 สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาดานอนุกรมวิธาน
เพื่อจำแนกขอมูลเพ่ือ

      อว., ทส., กษ. 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

สนับสนุนการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

 จัดตั้งระบบและกลไกการ
ดำเนินงานของ
ผูเช่ียวชาญกลางและ
เฉพาะกลุมในการ
ตรวจสอบขอมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทยให
ครอบคลมุกลุมสิ่งมีชีวิตท่ี
มีอยู 

      อว., สผ. 

 พัฒนาระบบและกลไก
การดำเนินงานของ
ผูเช่ียวชาญกลางและ
เฉพาะกลุมในการ
ตรวจสอบขอมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทยให
ครอบคลมุกลุมสิ่งมีชีวิตท่ี
มีความสำคัญของ
ประเทศไทยทั้งในเชิง
อนุรักษและชนิดพันธุที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจ 

  
 
 

    อว., ทส. 

 พัฒนาระบบแพลตฟอรม
ดิจิทัลออนไลน 
(Bioresource digital 
platform) เพื่อยกระดบั
อุตสาหกรรม BCG ให
แขงขันได  

  
 
 

    อว., ทส., ดศ. 

 ขยายผลระบบขอมูล
เครือขาย (Database 
network) ใหครอบคลุม
ทั่วประเทศ 

      อว., ทส. 

 
 
แนวทางที่ ๒ :  การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม 
 

การใชประโยชนจากทรัพยากรที่ขาดความระมัดระวังทำใหเกิดความเสื่อมโทรม และบางสวน
นำไปสู การสูญหาย ดังนั้น จึงจำเปนตองพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บ รักษา



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๖๔ 

ทรัพยากรที่อยูในชุมชนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และการเพิ่มพูนความหลากหลายและทรัพยากรในชุมชน 
เชน ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community biodiversity bank)  สนับสนุนศูนย
เรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อดำเนินการรักษาใหทรัพยากรอยูในสภาพที่
ใกลเคียงกับธรรมชาติ เก็บรักษาไดยาว และนำกลับมาปลูก เลี้ยงใหมได รวมถึงเชื่อมโยงกับธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิต การพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูทรัพยากร เชน เพ่ิมอัตรารอดของกลาไม หญา
ทะเล ปะการัง  การสงเสริมการนำนวัตกรรมโกงกางเทียมมาใชแกปญหาการกัดเซาะชายฝง ตลอดจนการ
สงเสริมการนำนวัตกรรมทางสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรมทองถิ่นมาบูรณาการรวมดวย เชน พิธีการบวชปา 
ปาชุมชน และการสืบชะตาแมน้ำ     

  
 เปาหมาย : ทรัพยากรไดรับการฟนฟู ชะลอการเกิดปญหา เพิ่มจำนวนเพื่อเปนทุนการพัฒนา

เศรษฐกิจและลดผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม     
    ตัวช้ีวัด : 

  ๑. เพิ่ม ฟนฟู และปลูกซอมแซมพื้นที่ปาไมทั้งบนบกและชายฝงทะเลเพื่อการอนุรักษและ
เศรษฐกิจจำนวน  ๓.๒  ลานไร เพ่ือสรางแหลงสะสมและเก็บกักคารบอนเพ่ิมขึ้น 

  ๒. เพิ่มศักยภาพชุมชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม และเกิดการอนรุักษ ฟนฟูทรัพยากรทองถ่ิน จำนวน ๕,๐๐๐ ชุมชน 

  ๓. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปองกันและลดการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่วิกฤตและการ
ทองเที่ยวที่สำคัญของประเทศอยางนอย ๕ เทคโนโลยี  

 
กิจกรรม : 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 ศึกษาวิจัยความสมบูรณ

ของพ้ืนที่ปาไม พื้นที่
สมบูรณและเสื่อมโทรม
และฟนฟูใหสมบรูณโดย
เนนความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบ
นิเวศ 

      ทส., อว.  

 พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการอนุรกัษ
และฟนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ใหสมบูรณข้ึนใน
ระยะเวลาทีล่ดลง  

      อว. 

 พัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การลดสภาวะโลกรอน

      อ ว ., ท ส ., ม ท ., ก ษ .,  
ชุมชน 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

และรับมือหรือปรับตัวตอ
สภาวะโลกรอน 

 
  

 พัฒนากลไกสงเสรมิการ
ปลูกปา โดยการมสีวน
รวมของภาคเอกชนและ
ประชาสังคม 

      ทส., อว., มท., เอกชน, 
ชุมชน 

 
แนวทางที่ ๓  :  การบริหารจัดการน้ำใหเกิดความยั่งยืนดวยการอนุรักษปาตนน้ำ และการพัฒนา

แพลตฟอรมเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำครบวงจร    
 

 น้ำเปนทรัพยากรที่สำคัญในการบริโภค อุปโภค การผลิต เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ำ
รวมถึงการรักษาระบบนิเวศ เมื่อจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ 
สงผลใหความตองการใชน้ำเพิ่มขี้น ขณะที่น้ำมีปริมาณแปรเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศ บอยครั้ง
ประเทศไทยเผชิญภาวะภัยแลงรุนแรง เกิดปญหาการแยงชิงน้ำระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ  
ดวยเหตุนี้  จึงตองการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหมีปริมาณน้ำเพียงพอซึ่งแนวทางหลักคือ
การอนุรักษปาตนน้ำ ควบคูกับการพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อลดการใช ลดการสูญเสีย การนำกลับมาใช  
รวมถึงการยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใชใหสูงขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต 
(น้ำทวม และภัยแลง)   

 
  เปาหมาย : ประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ลดบรรเทาปญหาอุทักภัย น้ำแลง
ซ้ำซาก  ลดปญหาการแยงชิงน้ำระหวางภาคสวนตาง ๆ รวมไปถึงน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น เชน ไมมีสาร
ตกคางของสารเคมี หรือโลหะหนัก     
  

 ตัวช้ีวัด : 
๑. ความสูญเสียที่เกิดจากปญหาอุทกภัย และภัยแลงลดลง  
๒. ความมั่นคงดานตนทุนทรัพยากรน้ำปรบัจากระดับปานกลางเปนด ี 
๓. คณุภาพน้ำปรับจากระดับพอใชเปนระดับปานกลาง 
 

กิจกรรม: 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การจัดทำแผนการ
บริหารจดัการน้ำระดับ
พ้ืนท่ี 

      สทนช., มท., กษ., อว., 
ภาคเอกชน, ชุมชน 

 การขยายผลการจัดการ
น้ำชุมชนยั่งยืน  

      สทนช., มท., กษ., อว. 
ทส.,ภาคเอกชน, ชุมชน 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การสงเสริมการใชและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนระบบการ
บริหารจดัการน้ำทั้ง
ระบบเพื่อลดความเสี่ยง 
/ความสูญเสียจากการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศและการ
จัดการใหเกิดความ
สมดลุระหวาง
ทรพัยากรน้ำที่มีและ
ความตองการใช 

      สทนช., อว., กษ., มท., 
ภาคเอกชน, ชุมชน 

 การสงเสริมการใชและ
พัฒนานวัตกรรมบำบัด 
ฟนฟูแหลงน้ำที่ประสบ
ปญหาการตกคางของ
สารเคม ีและโลหะหนัก 

      สทนช., อว., กษ., มท., 
ภาคเอกชน ,ชุมชน 

 การสงเสริมการใชและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือให
ชุมชนเขาถึงนำ้สะอาด
เพ่ือการอุปโภค บรโิภค
อยางทั่วถึง  

      สทนช., อว., สธ., มท., 
ภาคเอกชน ,ชุมชน 

 สิทธิประโยชนแก
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ
ในการสนับสนุน
องคการปกครองสวน
ทองถ่ินแกปญหาน้ำ
ทวม น้ำแลง และเพ่ิม
ประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการน้ำ   

      BOI, กค., มท., อว. 

 
แนวทางที่ ๔  :   การสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
 การเพิ่มทักษะ การบริหารจัดการทรัพยากรใหแกชุมชนและคนรุนใหม 
 

ประเทศมีความร่ำรวยทางชีวภาพในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดโดยอาศัยกำลังคน 
ที ่มีความเชี ่ยวชาญในปริมาณที่เพียงพอตอการขับเคลื ่อนการอนุรักษและใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  อยางไรก็ดี  ประเทศไทยประสบปญหาการขาคแคลนผูเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะสาขาอนุกรมวิธาน จากการสำรวจจำนวนนักอนุกรมวิธานของประเทศในป พ.ศ. ๒๕๖๑  มีทั้งหมด 
๓๒๕ คน แตมีสิ ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ยังไมไดคนพบ  นอกจากนักอนุกรมวิธานแลว นักเทคโนโลยีที่



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๖๗ 

เกี่ยวของกับการตอยอดใชประโยชน นักวิจัยทองถิ่น ผูนำชุมชน ลวนตองไดรับการพัฒนาทักษะใหมี
ความรู ความสามารถในการปกปองทรัพยากรชีวภาพในทองถิ ่นของตนเพื ่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สถานการณตางๆ ของโลก ไดแก การเปลี ่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การสรางเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  รวมถึงตองสงเสริมใหเกิดการทำงานในลักษณะบูรณาการ
โดยประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับความรูและวิทยาการสมัยใหม   
 

เปาหมาย : ชุมชนและคนรุนใหมมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการในการใชความหลากหลาย
ทางชีวภาพสรางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และมีศักยภาพเพียงพอใน
การบริหารจัดการยุคใหมใหทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก 

  ตัวชี้วัด :   
๑. ชุมชนที่มีความสามารถอนุรักษ และเพ่ิมคุณคาและมูลคาจากความหลากหลายทางชีวภาพ

และวัฒนธรรมไดอยางนอย ๑๐,๐๐๐ ชุมชน  
๒. ชุมชนมีทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการยุคใหมใหทันสถานการณโลกอยางนอย 

๑๐,๐๐๐ ชุมชน 
๒. สรางนักวิจัยรุนใหมดานอนุกรมวิธาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม อยางนอย ๒๐๐ คน 
 

  กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 การพัฒนาใหชุมชุมมีความรู 

ทักษะที่จำเปนตอการบริหาร
จัดการใชประโยชนและ
อนุรักษทรัพยากรชีวภาพ
อยางสมดลุและย่ังยืน 

      ทส., กษ., มท., อว. 

 สรางเครือขายขอมูลขาวสาร 
การจัดการเรยีนการสอน
ใหมๆ เชน การสอนทางไกล 
การฝกอบรม การสื่อสารกับ
ประชาชน การถายภาพ 
อบรมไกดทองถิ่น การสราง
นักวิจัยทองถิ่น ฯลฯ 

   
 

   อว., อพวช., อพ.,  
สธ. 

 การสรางระบบการจัดการ
องคความรู (Knowledge 
management) จาก
ผูเช่ียวชาญสาขาที่ขาดแคลน 
เชน นักอนุกรมวิธานที่กำลัง
เกษียณและใหผูเกษียณอายุ
ทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแก
นักวิจัยรุนใหม  

 
 

     อว., ทส., กษ.  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๖๘ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 พัฒนาหลักสตูรท้ังการศึกษา
ระดับพ้ืนฐาน-อุดมศึกษา
รวมถึงการเรียนออนไลนดาน
การปกปองสิ่งแวดลอม การ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ และ
การสรางฐานความแข็งแรง
ของชุมชน 

      อว. 

 สรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่
เก่ียวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ขาดแคลนเพ่ือ
ทดแทนคนรุนเกาที่ทยอย
เกษียณอายุราชการ 

   
 

   อว., ทส., กษ. 

 
 
๓. โครงการสำคัญ (Big rock) :   

           ๑. โครงการคลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมเปนการบูรณา
การทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG ใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ  

             เปนการใชนวัตกรรมดิจิทัล ในการเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 
ตั้งแตระดับดีเอ็นเอ ไปจนถึงระบบนิเวศ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น สถานที่ บุคคล การใช
ประโยชน เพ่ือนำมาจัดเก็บ และพัฒนาใหเกิดโครงสรางขอมูลเชิงความหมายซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูล
เขาหากันไดเกิดเปนเครือขายขอมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ และนำมา
พัฒนาตอยอดเปนแอปพลิเคชันเพื ่อสงเสริมการเรียนรู  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที ่ยว 
โดยชุมชน  การพัฒนาตอยอดเชิงเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน กอใหเกิดการรับรูและเขาถึง
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมไดในอนาคต 

 
หนวยงานรวมดำเนินการ :  

            หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
            หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง กรมปาไม กรมประมง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) และ สถาบันการศึกษา 
 

 สิ่งสงมอบ  : 
๑. ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในพื้นที่ทองเที่ยวชุมชน ในรูปแบบ 

ดิจิทัลไฟลเสียง ไฟลวีดีโอ ไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ รายการ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๖๙ 

๒. ระบบขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ๑ ระบบ 
๓. ผูผานการอบรม เชน ไกดทองถ่ิน ผูนำชุมชนไมนอยกวา ๒,๐๐๐ คน  
๔. ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนบรหิารจัดการแผนการอนรุักษและใชประโยชน 

๑ ระบบ 
๕. พัฒนาชองทางตลาดออนไลนสำหรับผลิตภัณฑชุมชนไมนอยกวา ๑๐๐ ผลิตภัณฑ 
๖. สื่อออนไลนเพ่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยว ๑๐๐ ชุมชน  

       งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ๒๕๐ ลานบาท  

 

 ๒. โครงการ Thailand Biodiversity Genome Project  
เปนการใชนวัตกรรมดานเทคโนโลยีจีโนมิกสและเมตาโบลิกส ศึกษาเชิงลึกในระดับโครงสราง

ดีเอ็นเอและจีโนมของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย ในกลุมที่อยูในบัญชีไซเตส บัญชีแดงเพื่อการอนุรักษตาม 
IUCN และชนิดที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อการอนุรักษและเพิ่มขยายขนาดประชากรในถิ่นกำเนิด 
การปรับปรุงพันธุ เพื่อลดการใชทรัพยากรชีวภาพจากแหลงกำเนิดเดิม นำมาใชในการพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมชีวภาพ และนำไปใชในการเปนหลักฐานอางอิงทรัพยสินทางปญญาของประเทศ ปองกัน
การสวมทะเบียนรูปพรรณของสัตวปาสงวนและคุมครองในประเทศไทย 

 
หนวยงานรวมดำเนินการ :  

            หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
  หนวยงานผูรับผิดชอบรอง :  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง กรมปาไม กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษา  
 

         ส่ิงสงมอบ  : 
           ๑. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและจีโนมของพืชสมุนไพรและผักพื้นบาน ๘๐ ชนิด  
           ๒. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและจีโนมของพืชปาชายเลนของไทย ๘๐ ชนิด 
           ๓. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและจีโนมของสตัวพ้ืนเมืองและสัตวปาสงวนและคุมครอง
ของไทย ๕๐ ชนิด 

         ๔. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการัง ๕๐ ชนิด 
         ๕. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและจีโนมของจุลินทรยีและเห็ดรา ๘๐ ชนิด 
 
        งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ๖๐๐ ลานบาท  
  

           ๓. โครงการจัดทำแผนท่ีใตสมุทรและฟนฟูทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝงทะเลไทย 

 เปนการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  นวัตกรรมดาน IoT และเรือสำรวจผิวสมุทรโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใตทะเลและปจจัยสิ่งแวดลอมที่เปน
ปจจัยกำหนดความอุดมสมบูรณหรือปจจัยคุกคามแหลงกำเนิดของหญาทะเล ปะการัง และปา
ชายเลน  

 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗๐ 

 หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
           หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ        

 หนวยงานผูรับผิดชอบรอง  : กรมเจาทา  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สถาบันการศึกษา 
หนวยงานในทองถ่ิน ชุมชนทองถ่ิน ภาคเอกชน 

 
 

 สิ่งสงมอบ  :  
๑. แผนที่ใตสมุทรของพ้ืนที่ทางทะเลในแหลงทองเที่ยวทางทะเลเขตอันดามัน (สตูล กระบี่  

และภูเก็ต)  
๒. คลังขอมูลปจจัยสิ่งแวดลอมใตทะเลไทยเขตอันดามัน (สตูล กระบี่ และภูเก็ต) และการ

ติดตามผาน Application 

  งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ๔๐๐ ลานบาท   

๔. โครงการพัฒนาการศึกษาอนุกรมวิธานและซิสเตมาติคสของประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีความร่ำรวยของทรัพยากรชีวภาพมาก แตสิ่งมีชีวิตที่ศึกษามาแลวเมื่อเทียบกับ

ที่คาดวาอยูในประเทศไทย ยังคงมีสัดสวนที ่นอย แมแตพืชที่มีการศึกษามากยังตองศึกษาเพิ่มเติม
มากกวารอยละ ๔๐ ของจำนวนที่มีอยู ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมหรือทรัพยากรทางทะเล ยัง
เปนปจจัยเรงการสูญพันธุเพ่ิมขึ้นอีกดวย สิ่งเหลานี้ทำใหตองเรงคนหาสิ่งมีชีวิตใหเร็วขึ้น  

  การศึกษาอนุกรมวิธานเปนสวนหนึ ่งที ่ม ีความสำคัญมากในการพัฒนางานดานความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ดวยความหวงใยดังกลาว จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อสำรวจนักอนุกรมวิธานในประเทศไทยใน 
ป พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา นักอนุกรมวิธานในประเทศไทยมีจำนวนลดลงเนื่องมาจากการเกษียณอายุ
ราชการ การปรับลดตำแหนงนักอนุกรมวิธานในหนวยงานตางๆ  คนรุนใหมที ่สนใจเรียนตอดาน
อนุกรมวิธานมีจำนวนนอยลง และไมมีการสนับสนุนเงินวิจัยใหกับนักอนุกรมวิธาน จึงทำใหเกิดสภาวะ
ขาดแคลนนักอนกุรมวิธานเพ่ิมขึ้น 

  หัวใจสำคัญสำหรับงานอนุกรมวิธาน และนักอนุกรมวิธานระดับสากลไดแก การดูแล และ
ตรวจสอบตัวอยางตนแบบ และตัวอยางอางอิงที่เรียกวา “voucher specimens” อยางเขมขน การนำ
ตัวอยางอางอิงไปเชื่อมโยงกับผลงานตีพิมพการจัดจำแนก ชื่อวิทยาศาสตร และการยืนยันดวยขอมูลเชิง
โมเลกุล การนำขอมูลทางอนุกรมวิธาน และรายชื่อนักอนุกรมวิธานเขาสูสากล Pulling taxonomy 
and taxonomists together on the web ขอมูลที่สมบูรณดังกลาว จะทำใหสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และประกอบการการเจรจาพันธกรณีระหวางประเทศใน
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗๑ 

ประเภทสิ่งมีชีวิต จำนวนสิ่งมีชีวิตที่
คาดวามีในประเทศ

ไทย (ชนิด) 

จำนวนสิ่งมีชีวิต
ท่ีศึกษาแลว 

(ชนิด) 

สัดสวนที่คนพบ/
จำนวนสิ่งมีชีวิต
ท่ีคาดวามี (ชนิด) 

จำนวน
ผูเช่ียวชาญ 

(คน)  
แบคทีเรยี ๒๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐ ๘ ๖๐ 

รา ๑๕๐,๐๐๐ ๘,๘๐๐ ๖ 
สาหราย ๕,๐๐๐ ๒,๓๐๐ ๔๖ N/A 

แมลง ๑๐๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๑ ๖๐ 
สัตวไมมีกระดูก 

สันหลัง (ไมรวมแมลง) 
๘๒,๐๐๐ ๑๐,๔๐๐ ๑๓ ๒๘ 

สัตวมีกระดูก 
สันหลัง 

๕,๐๐๐ ๔,๒๐๐ ๘๔ N/A 

สัตวที่มีทอลำเลียง ๑๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐ ๖๑ ๑๒๘ 

 

  หนวยงานรวมดำเนินการ :  
            หนวยงานผู รับผิดชอบหลัก : ศูนยความเปนเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
   หนวยงานรับผิดชอบรอง : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง กรมประมง กรมวิชาการเกษตร  สถาบันการศึกษา และ อพวช.  

   สิ่งสงมอบ :  
๑. ขอมูลใหมดานอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตปละ ๓๐ กลุม 
๒. พัฒนานักอนุกรมวิธานรุนใหม ๒๐๐ คน 
๓. การจัดการตัวอยางตนแบบหรือตัวอยางอางอิงไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ รายการ 
๔. สราง Consortium การวิจัยอนุกรมวิธานในประเทศไทย  
๕. เกิด Data Center for taxonomy ในสวนพฤกษศาสตรหรือพิพิธภัณฑธรรมชาติใน 

ประเทศไทยเพื่อเปนแหลงเรียนรูและการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 

งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ๓๕๐ ลานบาท 

 
 ๕. โครงการเพิ่มพื้นท่ีปาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกจิ 

  เปนการนำไผมาใชเปนกลไกหนึ่งที ่จะขับเคลื ่อนเศรษฐกิจฐานรากดวยการประยุกต ใช
เทคโนโลยีบริหารจัดการและเพิ่มมูลคาของไผเชิงธุรกิจชุมชนตลอดหวงโซคุณคา ดวยการขยายพันธุไผ
ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถผลิตตนพันธุไดในปริมาณมาก ไดตนพันธุที่ตรงตอพันธุ 
ที่เหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรม ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการตั้งแตตนทางถึง
ปลายทาง โดยภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานและระบบเบื้องตน สรางผูประกอบการ
รุนใหมข้ึนมาบริหารจัดการกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตอไป 
 
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗๒ 

 หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
 หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  กรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
 หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : ชุมชนทองถ่ิน  กรมสงเสริมการเกษตร สถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) 
 
 สิ่งสงมอบ  : 
 ๑.  พื้นที่ปาไมเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา  ๑,๐๐๐ ไร  
 ๒.   ผลิตภัณฑจากไผอยางนอย ๑๐ ผลิตภัณฑ 
 ๓.  ระบบฐานขอมูลพันธุกรรมไผและมาตรฐานผลิตภัณฑ เพื่อตรวจสอบยอนกลับแหลงที่มา 

๑ ระบบ 
 ๔.  ขยายผลเกษตรกร ๑,๐๐๐ รายใน ๑๒ จังหวัด 
 

  ๖. โครงการจัดทำคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของพืชปา
ชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองเพื่อใชในการนำเสนอข้ึนทะเบียนเปนพื้นท่ีมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและการจัดการอยางยั่งยืน 

 พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง  เปนพื้นที่ตัวอยางของระบบนิเวศปาชายเลน ที่ไดรับการรับรอง
ภายใตโครงการมนุษยและชีวมณฑล ขององคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม แหงสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก โดยมีวัตถุประสงคหลัก ๓ ประการ คือ ประการแรก เพื่อการอนุรักษความหลากหลาย
ของพันธุพืช พันธุสัตว และระบบนิเวศ ประการที่สอง เพื่อสงเสริมการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมอยางยั ่งยืน และประการสุดทาย เพื่อการศึกษาวิจัยที่เกี ่ยวของกับการอนุรักษและการพัฒนา 
รวมทั้งเปนแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปาชายเลนพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง มี
พื้นท่ีทั้งหมดประมาณ ๓๐๐ ตารางกิโลเมตร เปนปาชายเลนที่มีขนาดใหญและมีความอุดมสมบูรณมาก
แหงหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนสวนหนึ่งของพ้ืนที่แหลงอนุรักษอันดามันซึ่งอยูระหวาง
การประกาศเปนพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งจะเปนพื้นที่เปาหมายสำคัญของนักทองเที่ยวในอนาคต 
การบริหารจัดการพื้นที่ที ่มีลักษณะเดนและเปนเอกลักษณแหงนี้ใหสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิ ่นและประเทศโดยรวม โดยมีการกระจายรายไดสู ช ุมชนและมีความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมที่จะนำไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน    

 

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
           หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สวนวิจัยทรัพยากรปาชายเลน กองอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
           หนวยงานรับผิดชอบรอง : สถาบันการศึกษา และชุมชนทองถิ่น 
 

  สิ่งสงมอบ :  
๑. เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่และสังคมพืชปาชายเลน ๑ ระบบ 
๒. ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว และจุลินทรียในพื้นที่ปาชายเลน โดยใช 

เทคโนโลยี e DNA  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗๓ 

๓. ฐานขอมูลเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญาทองถิ่น 
๔. การเก็บรักษาเมล็ดและขยายพันธุไมปาชายเลนหายากตามบัญชี IUCN Red List เพ่ือ 

นำมาเพิ่มมูลคาสรางรายไดใหกับชุมชนทองถ่ิน เชน นำ้ลำแพน บอนไซ 
๕. (ราง) เอกสารขอรับการเปนมรดกโลกทางธรรมชาติของ UNESCO  

 

               งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙)   ๑๐๖ ลานบาท 
 

    ๗. โครงการใชนวัตกรรมไมโกงกางเทียมบรรเทาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่  หาดทรายเพื่อ
ลดการสูญเสียระบบนิเวศหาดทรายและสงเสริมเศรษฐกจิฐานรากของชุมชน  

 ประเทศไทยมีความสมบูรณทางความหลากหลายทางชีวภาพทั้งดานชนิดและปริมาณ พืช สัตว  
และจุลินทรีย สูงเปนอันดับตนๆ ของโลก ในระยะที่ผานมาประเทศไทยเผชิญกับปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง (Coastal Erosion)หรือการถอยรนของชายฝง (Retreat of Coastline) จากรายงานของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง (๒๕๖๐) พบวา จากชายฝ งทะเลของประเทศไทยตลอดความยาว 
๓,๑๔๘ กิโลเมตร มีพื้นที่กัดเซาะชายฝง ๖๑๘ กิโลเมตร สงผลกระทบตอชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่
ตลอดแนวชายฝงกวา ๑๒ ลานคน หากไมมีการดำเนินงานแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝงอยาง
จรงิจัง ภายใน ๒๕ ป ขางหนา ที่ดินติดชายทะเลถึงแนวกันชนหางจากฝงประมาณ ๕๐๐ เมตร ในพื้นที่ 
๑๐ ตำบลทั่วประเทศ จำนวน ๙๑ ตารางกิโลเมตร จะถูกน้ำทะเลกัดเซาะทำลาย คิดเปนมูลคาความ
เสียหายถึง ๔,๖๕๗ ลานบาท ระบบนิเวศและแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย ปาชายเลน หญา
ทะเล และแนวปะการังลวนไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน 

 

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
           หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กรมเจาทา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
           หนวยงานรับผิดชอบรอง : ภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่น 
 
 

  สิ่งสงมอบ :  
๑. พื้นที่ทองเที ่ยวประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงรุนแรงสูงกวา ๕ เมตร ไมนอยกวา ๑๐

กิโลเมตร 
๒. เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพชวยเรงการตกตะกอนและสามารถบรรเทาปญหา 

การกัดเซาะชายฝงในพ้ืนที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงสูงกวา ๕ เมตร รวมถึงการฟนฟูพ้ืนท่ีหาด
ทราย  

๓. แพลตฟอรมเทคโนโลยีติดตามการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) ของพื้นที่ปาชายหาด/
หาดเลน/การกัดเซาะชายฝ งด วยภาพถายดาวเทียม AI และเซนเซอร IOT พลังงาน
แสงอาทิตย แบบ realtime 

๔. ระบบ Citizen science ใหชุมชนและหนวยงานในทองถ่ิน มีสวนรวมในการติดตามการกัด
เซาะชายฝง 

๕. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

               งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐)  ๔๖๔ ลานบาท 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗๔ 

งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท 
โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 

๑. โครงการคลังขอมลูดิจิทลัความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
โดยบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อน BCG ได
เกิดผลอยางมีประสิทธภิาพ 

๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๒๕๐ 

๒. โครงการ Thailand Biodiversity 
Genome Project  

๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๖๐๐ 

๓. โครงการการจดัทำแผนที่ใตสมทุรและ
ฟนฟูทรัพยากรชีวภาพางทะเลและ
ชายฝงทะเลไทย 

๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐๐ 

๔. โครงการพัฒนาการศึกษาอนุกรมวิธาน
และซิสเตมาติคสของประเทศไทย  

๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๓๕๐ 

๕. โครงการเพิ ่มพื ้นที ่ปาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยการสงเสริมการปลูก
ไมเศรษฐกิจ 

๐ ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒๐ 

๖. โครงการจัดทำคลังขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถ่ินของพืชปาชายเลนในพื้นที่สงวน
ชีวมณฑลระนองเพื่อใชในการนำเสนอ
ขึ้นทะเบียนเปนพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติและการจัดการอยางย่ังยืน 

๐ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๑ ๐ ๑๐๖ 

๗. โครงการใชนวัตกรรมไมโกงกางเทียม 
    บรรเทาการกัดเซาะชายฝงในพืน้ที่ 
    หาดทรายเพ่ือลดการสูญเสียระบบ 
    นิเวศหาดทรายและสงเสริมเศรษฐกิจ 
    ฐานรากของชุมชน  

๖๔ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๖๔ 

รวม ๖๔ ๔๖๕ ๔๖๕ ๔๗๕ ๔๑๑ ๔๑๐ ๒,๒๙๐ 

 
๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

 แผนพับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
 แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๙๓  
 แผนปฏิบัติ (Action plan) ทรพัยากรทางทะเลและชายฝง ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)   
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)  
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗๕ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  :  การพฒันาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง ดวยทุนทรัพยากร อตัลักษณ 
                         ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม  

 

ใชศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายใน เนนการตอบสนองความตองการในแตละ
พื้นที่เปนอันดับแรก ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งในระดับพื้นที่ การดำรงไวซึ่งอัตลักษณ รวมถึง
การใชประโยชนจากความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ” “ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม” และ “ความเอื้อเฟอเผื่อแผ”  มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการ
ผลิตสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงข้ึน ดวยการใชความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีสมัยใหมในการยกระดับ
มาตรฐาน สรางคุณคาใหมรวมถึงการนำหลักการของการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชเพื่อการลดการใช
ทรัพยากร การดำเนินการดังกลาวมุงหวังใหเกิดการพัฒนาที่นำไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้ง
ใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวนไปพรอม ๆ กัน เพื ่อเพิ ่มโอกาสของชุมชน และ
ผูประกอบการที่อยูในภูมิภาคไดรับการพัฒนา รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรไดอยางทัดเทียมกันมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มโอกาสในการ
เขาถึงบริการหรือแกปญหาสุขภาพ ปญหามลพิษ ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร 
ตลอดจนการเสริมสรางความสามารถในการพ่ึงพิงแหลงพลังงานทางเลือกในพ้ืนท่ีไดเพ่ิมขึ้น  

๑. เปาหมายและตัวช้ีวัด  
 
เปาหมาย  
เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอยางมีคุณภาพพรอมชองวางของความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

ที่ลดลง  
 
ตัวชี้วัด  
 ๑. อัตราการขยายตัวของ GDP ของภูมิภาคเติบโตเพิ ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕๐ จากป   

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ๒. ความเหลื่อมล้ำทางรายไดลดลงไมนอยกวา ๑๐ ลานคน  
 

๒. แนวทางการดำเนินการ 
การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเข็มแข็งดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณ ความคิด

สรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
            ๑. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจ BCG  

  ๒. การนำทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไปสรางอัตลักษณของ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก      

๓. การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่ 
เพ่ือสรางเศรษฐกิจใหชุมชน 

๔. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพดวยการยกระดับมาตรฐาน  การสรางนวัตกรรม  ตลอดจนการจัดการวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการ
ผลิตใหเปนศูนย  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗๖ 

 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการ
ดวยกลไกจตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบล  อุทยานวิทยาศาสตร และคลัสเตอร  
           ๖. การพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ดวยการใชอัตลักษณ 
ความคิดสรางสรรค และแพลตฟอรมการเชื่อมโยงตลาด  

 ๗. การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทองถ่ิน (Street food/ 
วิสาหกิจชุมชน) ดวย Food machinery และมาตรฐานการประกอบการที่ดี   
          ๘. การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบ  เชน 
การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมความปลอดภัย ความคิดสรางสรรค ระบบประกัน
คุณภาพ     
 
แนวทางที่ ๑ :  การพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจ BCG  
  

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาสงผลใหเกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัว เกิดความเหลื่อมล้ำ
ระหวางสวนกลางและภูมิภาค หรือระหวางเมืองและชนบทสูง ดังนั้น เปนการเติบโตอยางมีคุณภาพตอง
อยูบนพื้นฐานของการเรงรัดใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคและทองถิ่น ดวยการเพิ่มโอกาสใน
การนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใชโดยยึดความตองการของพื้นที่เปนตัวตั้ง สรางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบไมทิ้งใครไวขางหลัง เนนการทำงานเชิงบูรณาการตอบสนองความตองการใน
พื้นที่ และขับเคลื่อนภายใตจุดแข็งและศักยภาพที่แตกตางกัน เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยใหมี
การกระจายระเบียงเศรษฐกิจ BCG ใหครบทุกภูมิภาค เชน ระเบียงเศรษฐกิจ BCG ภาคเหนือ ระเบียง
เศรษฐกิจ BCG ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระเบียงเศรษฐกิจ BCG ภาคตะวันออก และระเบียงเศรษฐกิจ 
BCG ภาคใต 
 

 เปาหมาย :  เศรษฐกิจฐากรากมีอัตราการเติบโตในอัตราที่สูงกวาอัตราการเติบโตของภาพรวม
ของประเทศ       

 
 ตัวช้ีวัด :  อัตราการขยายตัวของ GDP ของภูมิภาคเติบโตเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕๐ จากป  

พ.ศ. ๒๕๖๕  
     

กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาคดวยการใชโมเดล
เศรษฐกิจ BCG อิงจากจุด
แข็ง ความตองการ และ
ศักยภาพรวมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ   

      มท., อว., กษ., พณ., 
อก., กก., วฒ.,
ภาคเอกชน, ชุมชน  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗๗ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG แตละ
ภูมิภาค 

 ระเบียงเศรษฐกิจ BCG 
ภาคเหนือ 

 ระเบียงเศรษฐกิจ BCG 
ภาคะวันออกเฉียง
เหนือ 

 ระเบียงเศรษฐกิจ BCG 
ภาคตะวันออก 

 ระเบียงเศรษฐกิจ BCG 
ภาคกลาง 

 ระเบียงเศรษฐกิจ BCG 
ภาคใต 

  
 
 

    มท., อว., กษ., พณ., 
อก., กก., วธ., BOI,
ภาคเอกชน, ชุมชน 

 
 
แนวทางที่ ๒ : การนำทุนทางทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไป 

สรางอัตลักษณของชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก    
     

 ประเทศไทยมีความสมบูรณและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ มีการสั่งสมภูมิปญญา
ทองถิ่นที ่เกี ่ยวของกับการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความเขมแข็งของ
วัฒนธรรมที่โดดเดนในแตละพื้นที่ ซึ่งมีศักยภาพในการนำอัตลักษณในแตละพื้นที่ไปสรางความไดเปรียบ
ทางการการคา (Nature monopoly) เชน ขาวสังขหยด จังหวัดพัทลุง  อยางไรก็ดี สินคาและบริการ
ทองถิ่นมีปญหาเรื่อง คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการสรางเรื่องราว (Storytelling) สำหรับ
การตลาด สงผลใหการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑและการขยายตลาดในกลุมนักทองเท่ียวอยูในวงจำกัด การ
ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปรับปรุงคุณภาพ และความปลอดภัยของสินคาและบริการที่
เปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน ท้ังดานความปลอดภัยทางอาหาร บรรจุภัณฑ รวมถึงการจัดการเศษวัสดุ
เหลือใชใหเปนศูนย จึงเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล BCG ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

  เปาหมาย :  นำทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไปสราง        
อัตลักษณของชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนใหเกิดการเพิ่มมูลคา สรางเศรษฐกิจชีวภาพ 
สรางเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

 
    ตัวช้ีวัด :  

  ๑. มีคลังขอมูลผลิตภัณฑและการบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนตั้งแต
ระยะจากตนทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง จำนวนประมาณ ๕๐ ผลิตภัณฑ เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานราก
ใหชุมชนเขมแข็ง 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗๘ 

  ๒. ผลิตภัณฑหรือบริการไดรับการยกระดับดวยความคิดสรางสรรค นวัตกรรมชุมชน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมประมาณ ๕๐ ผลิตภัณฑ  

 ๓. มี AI platform เพื่อวิเคราะหและประมวลผลแนวโนมการตลาดสินคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเศรษฐกิจชีวภาพ (Biodiversity and bioeconomy trend) 
 
          กิจกรรม : 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 รวบรวมและศึกษาสายโซ
การผลิตผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนทองถ่ิน 
ตั้งแตตนทาง กลางทาง 
และปลายทาง พรอม
พัฒนาเปนคลังขอมูล
ผลิตภัณฑฐานชีวภาพเพื่อ
นำไปพัฒนาตอยอด 

   
 
 

   ส พ ภ . , อ ว . ,ช ุ ม ช น
ทองถิ่น 

 วิเคราะหสายโซการผลิต
และเสนอแนวทางการ
สรางสมดลุระหวางการ
อนุรักษวัตถุดิบไวใน
ธรรมชาติใหเกิดสมดลุ
ระหวางการเพ่ิมจำนวน
ตามธรรมชาติและการ
นำไปสรางมูลคาเพ่ิม    

  
 

    อว., สพภ. 

 สงเสริมการใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมยกระดับ
ผลิตภัณฑจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

   
 

   อว., สพภ. 

 พัฒนา AI platform เพื่อ
วิเคราะหและประมวลผล
แนวโนมการตลาด 
(Biodiversity and 
Bioeconomy market 
trend) 

      อว., สพภ. 

 
 
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๗๙ 

แนวทางที่ ๓:  การใชทรัพยากรดานเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกจิหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวใน
พื้นท่ี เพื่อสรางเศรษฐกิจใหชุมชน  

 
การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่ เพื่อ

สรางเศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่มีความยั่งยืน สามารถใชรูปแบบการระดมเงินทุนจากภาคประชาสังคม 
เพื่อเปนกองทุนหมุนเวียน และ/หรือใชเปนกองทุนค้ำประกันการกูยืม โดยไมตองพึ่งพางบประมาณจาก
ภาครัฐ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อพัฒนาแนวทางใหชุมชนระดับฐานราก
สามารถรวมลงทุนกับภาคเอกชนในพ้ืนที่ในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคมได และพัฒนากลไกการทำงานรวมกัน
ระหวางชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และองคกรผูดูแลกองทุนฯ ที่ชวยให
ชุมชนฐานรากสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน สำหรับเปนทุนตั้งตนเพ่ือการจัดหาเทคโนโลยีพลังงานอยางงาย
มาใชในการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจดานพลังงาน และ/หรือนำทรัพยากร พืชผลผลิต และวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรไปผลิตเปนพลังงานและใชในพื้นท่ี อันเปนการสงเสริมใหชุมชนมีพลังงานไฟฟาสวนเกิน
ที่สามารถทำการซื้อขายไฟฟาระหวางกันได เพ่ือสรางรายไดใหกับครัวเรือนและเพ่ิมการพ่ึงพาตนเองผาน
แนวคิดการใชพลังงานเพื่อทุกคน (Energy for all) 
 

เปาหมาย :   
๑. เพ่ิมการเขาถึงแหลงเงินทุนของเกษตรกรรายยอย สำหรับการจัดหาเทคโนโลยีพลังงาน 

อยางงาย เพื่อนำมาใชในการประกอบอาชีพ ทำธุรกิจดานพลังงาน และ/หรือนำทรัพยากร พืชผลผลิต 
และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปผลิตเปนพลังงานและใชในพ้ืนที่ โดยไมตองพ่ึงพางบประมาณของรัฐ  

๒. ปลดล็อคขอจำกัดเพื่อสงเสริมการลงทุน เชน การปรับแกเงื่อนไขระบบผูซื้อไฟฟารายเดียว 
(Enhanced Single Buyer (ESB)) หร ือการอน ุญาตให ม ีการใช สายสงของการไฟฟาฝ ายจำหน าย 
(Distribution operator) ได โดยมีคาบริการอยางเหมาะสม เปนตน 

๓. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การจัดเก็บ การบริหารจัดการ และการแลกเปลี่ยน
พลังงานไฟฟา สำหรับการประยุกตใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ชุมชน 

 
ตัวช้ีวัด :  
๑. เพ่ิมการลงทุนในธุรกิจพลังงานเพื่อสังคม ๑,๐๐ ลานบาท  
๒. เพิ่มการลงทุนระบบโครงขายไฟฟาพลังงานหมุนเวียนอัจฉริยะ (Renewable Energy 

Smart Grid) แพลตฟอรมการซื้อขายไฟฟา (Energy Trading Platform: ETP) และการผลิตพลังงาน
จากพืชผลผลิตและวัสดุเหลือใช (Waste to Energy) ๒,๘๐๐ ลานบาท 

๓. ลดรายจายเพื่อการดำรงชีพในครัวเรือน ๒,๐๐๐ ลานบาท 
๔. การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลดลง ๑๘,๐๐๐ ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
 
 
 
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๘๐ 

กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 ประสาน กกพ. ปลดล็อค

ขอจำกัดท่ีทำใหการซื้อ
ขายไฟฟาแบบ Peer to 
peer (หรือแบบอ่ืนๆ ที่
เหมาะสม) เชน การ
ปรับแกเงื่อนไขระเบียบ 
Enhanced Single 
Buyer การอนุญาตใหมี
การใชสายสงของการ
ไฟฟาฝายจำหนาย 
(Distribution operator) 
ได โดยมีคาบริการอยาง
เหมาะสมเปนตน หรือ
พัฒนาระบบ ICT ให
รองรับกับการซื้อขาย
ไฟฟาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

      กกพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. 

พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาตนแบบ
โครงขายไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนอัจฉรยิะ 
(Smart micro grid) ซึ่ง
ประกอบดวย Prosumer, 
Customer, Generator, 
Energy storage system 
ระบบบรหิารจดั
การพลังงาน (EMS) และ
แพลตฟอรมการซื้อขาย
ไฟฟา (ETP) โดย
ดำเนินการตอยอดจากงาน
ที่อยูในระหวางการ
ดำเนินการอยูแลว 
(โครงการ “ศรแีสงธรรม
โมเดล” จ.อุบลราชธานี) 
และการทดสอบระบบฯ 

      กฟผ.-อว.(สวทช.) 

พัฒนาแนวทางการระดม
เงนิทุนจากภาคประชา
สังคม เพื่อเปนกองทุน
หมุนเวียน และ/หรือ

      พน.(กองตรวจราชการ 
สำนักงานพลังงาน 
จังหวัด สำนักสงเสรมิ
การมีสวนรวมของ



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๘๑ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

กองทุนค้ำประกันการกูยืม 
และพัฒนากลไกการ
ทำงานรวมกันระหวาง
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงิน 
สถาบันการศึกษา และ
องคกรผูดูแลกองทุนฯ 
เพ่ือใหชมุชนเขาถึงแหลง
เงนิทุนโดยไมตองพ่ึงพา
แหลงเงินของรัฐ และเกิด
รูปแบบการลงทุนดาน
พลังงานในระดับชุมชนที่มี
ความย่ังยืน 

ประชาชน (สสช.)) 
สถาบันการเงนิ (ออม
สิน/ธกส.) สอวช.   
สถาบันการศึกษา 
องคกรระหวางประเทศ 
บริษัทเอกชน 

สรางการมีสวนรวมอยาง
ชัดเจน (Engagement 
explicitly) และยึดมั่น
ผูกพันพรอมพัฒนา
เยาวชนรุนใหมภายใน
ชุมชน ใหมีสวนรวมใน
กลไกการทำงานระหวาง
ชุมชน ภาครัฐ และสถาบัน 
การศึกษา เชน จัดการ
เรียนการสอนเทคโนโลยี
พลังงานและลงมือปฏิบัติ
จริงกับชุมชน เปนตน เพ่ือ
ชวยใหบริการทางเทคนิค 
การใชงาน การดูแล ซอม
บำรุงเทคโนโลยีผลติ
พลังงาน และ/หรือให
ความรูเพื่อเพ่ิมพูนทักษะ 
(upskill) และปรบัทกัษะ 
(reskill) ใหกลุมชุมชน 

      ชาง/เยาวชนในชุมชน , 
อว. 
พน. (สำนักงานพลังงาน
จังหวัด) 
 

 ทดลองดำเนินการซื้อขาย
ไฟฟาอยางเปนรูปธรรม 
เพ่ือพัฒนาเปนตนแบบ
การบริหารจัดการความ
สมดลุของพลังงานใน
โครงขายฯ และการซื้อ
ขายพลังงานไฟฟาแบบ 
Peer to peer 

      กกพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๘๒ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 ขยายผลโมเดลชุมชนฯ 
เพ่ือแพรกระจายการ
ลงทุนดานพลังงานใน
ระดับชุมชนที่มคีวาม
ย่ังยืน 

      พน. (กองตรวจราชการ 
สำนักงานพลังงาน 
จังหวัด สำนักสงเสรมิ
การมีสวนรวมของ
ประชาชน (สสช.)) 
สถาบันการเงนิ            
(ออมสิน/ธกส.) สอวช.   
สถาบันการศึกษา 
องคกรระหวางประเทศ 
บริษัทเอกชน 

 
แนวทางที่ ๔ :  การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพดวยการยกระดับมาตรฐาน  การสรางนวัตกรรม  ตลอดจนการจัดการ
วัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตใหเปนศูนย  

 
 ประเทศไทยนำความหลากหลายทางชีวภาพไปสรางประโยชนตอชุมชนทองถิ่นและตอเนื่อง

ไปสูเศรษฐกิจมหภาคไดต่ำกวาศักยภาพ  ดังนั้น จำเปนตองสงเสริมการนำความหลากหลายทางชีวภาพ
ไปพัฒนาตอยอดดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูง เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ตัวอยาง เชน เห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสามารถแปรรปูเปนผลิตภัณฑโปรตีนทางเลือก สมุนไพร
ไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายสามารถพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑยา หรืออาหารเสริมสุขภาพ  
เปนตน โมเดลการพัฒนาในลักษณะนี้ เปนการทำใหเศรษฐกิจฐานรากมีขนาดใหญขึ้นเพื่อใหทุกคนมี
สวนแบงรายไดที่เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงเปนการวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาตอยอดไปสูธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมใหมที่มีมูลคาสูงในอนาคต  

 
 เปาหมาย : ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพภายใต

โมเดลเศรษฐกิจ BCG  
 
 ตัวช้ีวัด :  มีผลิตภัณฑตนแบบจากความหลากหลายทางชีวภาพหรือบริการมูลคาสูงท่ีสามารถ 

แขงขันไดท้ังในประเทศและตางประเทศ ๒๕๐ ผลิตภัณฑ 
 

กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 คัดเลือกผลติภณัฑที่มี
ศักยภาพสูงท่ีสามารถ
แขงขันไดในตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

   
 
 

   ท ส ., อ ก ., พณ ., ก ก ., 
มท. 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๘๓ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โดยการวิจัยและพัฒนาให
ครบวงจรตั้งแตการ
รวบรวมสายพันธุ แหลง
พันธุ คัดเลือก ปรับปรุง
พันธุ ปจจัยการผลิต
กระบวนการผลติ การ
แปรรูป และตลาดท้ังใน
และตางประเทศ 

 การสงเสริมการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาแปรรูปผลิตภัณฑโดย
ใชอัตลักษณ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ความคดิ
สรางสรรค รวมถึงการนำ 
เอาเศษวัสดเุหลือใชมา
หมุนเวียน อยางเชนการ
พัฒนาผลิตภัณฑชีวเภสัช
ภัณฑจากสมุนไพร การ
พัฒนาบรรจุภัณฑท่ี
ทันสมัย สวยงาม สะดวก
ในการขนสง 

   
 
 

   อ ว ., ท ส ., อ ก ., พ ณ ., 
กก., มท. 

 การสงเสริมใหผลติภณัฑ-
บริการไดรับการรับรอง
มาตรฐาน คณุภาพการ
ผลิต และมาตรฐานของ
คุณภาพ เชน มาตรฐาน 
อย. มกอช. GI เพื่อ
สนับสนุนการขยายตลาด
ทั้งในและตางประเทศ 

   
 

   อว., ทส., อก.,กษ.,พณ., 
กก., มท. 

 การสงเสริมการเขาถึง
แหลงเงินทุน  

      มท., สถาบ ันการเงิน
ของรัฐ 

 การสงเสริมการเขาถึง
ตลาด 

      มท., ทส., พณ., สถาบัน
การเงินของรัฐ 

 
 
แนวทางที่ ๕ :  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ

บูรณาการผานกลไกจตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบล อุทยานวิทยาศาสตร  
เครือขายทางสังคม และคลัสเตอร  

   



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๘๔ 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตไปสูการผลิตสินคาและบริการมีมูลคาสูงนั้น จำเปน
อยางยิ่งที่จะตองสงเสริมใหผูที่อยูในเศรษฐกิจฐานรากไดเขาถึงและใชประโยชนจากความกาวหนาของ
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงกวางโดยการใชกลไกจตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบลท่ีไดมี
การดำเนินการและประสบความสำเร็จเปนอยางดี หรือจัดใหมีที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำหรับชุมชน โดยการทำงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนอยางใกลชิด ซึ่งเปนกระบวนการ
เรียนรูที่จะนำไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดรับกับความตองการในพื้นที่ไดดียิ่งขึ้นและ
เปนตัวอยางเชิงประจักษในการแสดงใหเห็นคุณคาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลตอการยกระดับ
รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมถึงการทำงานเชื่อมโยงกับเครือขายทางสังคม เชน สภา
เกษตรกรแหงชาติ สำนักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการมหาชน) (พอช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือขายองคกร
ภาคประชาสังคม ภายใตแนวคิด 3 รวม ไดแก “รวมคิด รวมทำ และรวมรับประโยชน”   

  เปาหมาย : การเพิ่มโอกาสใหชุมชนเขาถึงองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเปนกลไก
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการ สรางสินคาและบรกิารมูลคาสูงรูปแบบใหม
จากฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไดเต็มศักยภาพ    

 

  ตัวช้ีวัด :  อัตราการขยายตัวของ GDP ของภูมิภาคเติบโตเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕๐ จาก
ป พ.ศ. ๒๕๖๕  

กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
แบบภาคประชาสังคมมี
สวนรวม  

      สภาเกษตรกรแหงชาติ,  
กฟก., พอช., สสส., 
เครือขายองคกรภาค
ประชาสังคม, อว., มท., 
กษ., พณ., อก., กก., 
วธ., ภาคเอกชน, 
ชุมชน 

การขยายผลโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณา
การ (๑ ตำบล ๑ 
มหาวิทยาลยั (University 
to Tambon : U2T) ให
ครอบคลุมทุกตำบล  

      อว., มท., กษ., พณ., 
อก., กก., วธ.,
ภาคเอกชน, ชุมชน  

 พัฒนาระบบแพลตฟอรม
ดิจิทัลออนไลนเพื่อ
เช่ือมโยงระหวางปญหา 

 
 
 
 

     อว., กษ., ภาคเอกชน 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๘๕ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ความตองการของชุมชน
กับฐานขอมูลความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่พรอมใช รวมถึง
ผูเช่ียวชาญในแตละดาน
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
เขาถึงและใชประโยชน
จากความรู และ
เทคโนโลยีสมัยใหมในการ
นำไปพัฒนาเศรษฐกิจ 
หรอืแกปญหาหลักของ
พื้นท่ี   

 ปรับแตงชุดความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ตอบโจทยความ
ตองการในลักษณะองค
รวมของแตละพื้นที่    

 
 
 

     อว., กษ., ภาคเอกชน 

 ยกระดับมาตรฐาน 
คุณภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมของสินคาและ
บริการดวยการเชื่อมโยง
อุทยานวิทยาศาสตรใน
ภูมิภาค รวมถึงบริการที่
ปรึกษาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อชุมชน (Community 
based technology 
and innovation 
assistance Project : 
CTAP)  

 
 
 
 

     อว., กษ., มท. 

 

แนวทางที่ ๖ : การพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นท่ีดวยการใช 
                  อัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และแพลตฟอรมการเชื่อมโยงตลาด 
  

การเขาถึงตลาดและขยายตลาดเปนขอจำกัดสำคัญในการเติบโตของผูประกอบการรายเล็ก 
และรายกลาง ดังนั้น นอกเหนือจากการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการสรางนวัตกรรมแลว 
การมีความสามารถในการเขาถึงและขยายตลาด เปนกลไกสำคัญในการเพิ ่มสวนแบงตลาดใหกับ
ผูประกอบการที่อยูในเศรษฐกิจฐานราก นำไปสูการขยายการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก
อยางย่ังยืน  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๘๖ 

 
เปาหมาย :  ผลิตภัณฑสินคาและบรกิารมียอดขายเติบโตอยางตอเนื่อง  

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ GDP ของภูมิภาคเติบโตเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๕๐ จาก 
ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การพัฒนาความสามารถ
ของเกษตรกร 
ผูประกอบการ SMEs  
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
เพื่อสังคม ในการสราง/
เขาถึงตลาดทั้งรูป
แบบเดิมและการพัฒนา
ตลาดออนไลนในรูปแบบ
ของการฝกอบรมระยะ
สั้น หรือการศกึษาผาน
ระบบ e-learning    

      อก., พณ., กก.   
 

 การยกระดับคณุภาพ 
มาตรฐานผลติภัณฑและ
บริการ  สรางความ
แตกตางดวยการใช       
อัตลักษณ และความคิด
สรางสรรคโดยการ
เช่ือมโยง กับสถาบัน 
การศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือทำ
หนาที่เปนพ่ีเลี้ยงใหกับ
ชุมชนและผูประกอบการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   อว., สศส.  

 พัฒนาแพลตฟอรม
เช่ือมโยงระหวางอุปสงค-
อุปทาน สินคาและ
บริการ BCG เพื่อ
แกปญหาราคาสินคา
ตกต่ำ หรือผลผลติไมถูก
นำไปใชประโยชน 

      อ ว ., ด ศ ., ม ท ., ส ธ ., 
อก., ทส., กก. 

 การใชกลไกตลาดในพ้ืนที่ 
เชน โรงงาน โรงแรม 
โรงพยาบาล โรงเรยีน 
รองรับผลผลิตสินคาที่
ผลิตในชุมชนโดยการ 

   
 
 

   กค., มท., สธ., อก., กก. 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๘๗ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

วางแผนเช่ือมโยงการ
ผลิต-การตลาดให
สอดคลองกับความ
ตองการในพ้ืนที่  

 

แนวทางที ่ ๗ :  การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทองถิ ่น (Street 
food/ วิสาหกิจชุมชน) ดวย Food machinery และมาตรฐานการประกอบการที่ดี  

 

 อาหารทองถิ่นหรือ Local food และผู ประกอบการกลุ ม Street food มีจำนวนมากกวา 
๑๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ ถือเปนกลุมสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโต ปญหาและความ
ตองการของกลุมอาหารทองถิ่นมีความแตกตางจากกลุมอาหารเดิมและกลุมอาหารใหม โดยปญหาหลัก
ของกลุมนี้คือเรื่องมาตรฐาน สุขลักษณะ การสรางความเดือดรอน รำคาญและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เชน การกีดขวางทางสัญจร ปญหาฝุนควันและการปลอยน้ำเสียและขยะสูที่สาธารณะ ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงตอผูบริโภคและประชาชนทั่วไป การควบคุมและกำกับดูแลมีความแตกตางจากการผลิตอาหาร
โดยโรงงานหรือการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีการตรวจรับรอง การตรวจติดตามและการกำกับดูแล
เรื่องมาตรฐานที่สามารถบริหารไดงายกวา สำหรับกลุมอาหารทองถิ่นจำเปนตองมีการฝกอบรม ให
ความรู กับผูประกอบการใหสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและขอกำหนดตางๆ  รวมทั้งการพัฒนา
นวัตกรรมและประยุกตใชเพื่อชวยยกระดับผูประกอบการใหสามารถประกอบธุรกิจและปฏิบัติตาม
ขอกำหนดตางๆ ได สรางความเชื่อมั่นและเกิดความปลอดภัยกับผูบริโภค ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) รวมทั้งสรางโอกาสใหอาหารทองถิ่นเขาสูตลาดสากลและ
แขงขันไดในอนาคต  

เปาหมาย : ยกระดับคุณภาพอาหารริมทางสูมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยสงเสริม
เศรษฐกิจฐานราก   

 

ตัวชี้วัด : ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการยกระดับอาหารทองถิ่นทั้งดานคุณภาพ ความปลอดภัย และ
สุขลักษณะเพิ่มข้ึนรอยละ ๒๐    

 

กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 ยกระดับผูประกอบอาหาร
ริมทางเปน Premium 
street food เพื่อการผลิต

      อว . , อก . , สธ . , มท . , 
กทม. 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

อาหารท่ีมีคณุภาพและ
ปลอดภัย 

 สงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปอาหารใหใช
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
อาหารทองถ่ินท้ังดาน
คุณภาพ ความปลอดภัย 
และสุขลักษณะ 

      มท., อก., อว., สธ. 

 การสงเสริมผูประกอบการ
ดานการแปรรูปอาหาร 
(SMEs/วิสาหกิจชุมชน) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสูตลาด
สากล 

      มท., อก. 
 

 
แนวทางที่ ๘ :   การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้ง 

                   ระบบ เชน การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมความปลอดภัย ความคิด 
                   สรางสรรค ระบบประกันคุณภาพ 
 

การปรับเปลี่ยนโครงสรางไปสูการผลิตสินคาและบริการฐานนวัตกรรม จำเปนอยางยิ่งที่ตอง
ยกระดับบุคลากรที่เชี่ยวชาญตลอดทั้งระบบใหสูงข้ึน บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญท้ังในสาขาหลัก 
และสาขาสนับสนุน เชน การควบคุณภาพ ความปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ความคิดสรางสรรค 
และระบบประกันคุณภาพที่กระจายอยูในภูมิภาคท่ีเพียงพอ    
  เปาหมาย : บุคลากรที่อยูในเศรษฐกิจฐานรากไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ทักษะที่จำเปน
ตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG   

 

  ตัวช้ีวัด : ผูที่ผานการพัฒนาทักษะไมนอยกวา ๑๐ ลานคน  
 

  กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 การสำรวจความตองการ

พัฒนาทักษะเพื่อวาง
แผนการพัฒนาใหตรงตาม
ความตองการที่แทจริง 

      อว ., ศ ธ ., ส ธ ., ง ง ., 
อก., มท., ทส., กก., 
วธ., ดศ. 
 

 การพัฒนาบุคลากรสาขา 
BCG ดวยการ Reskill, 
Upskill และ New skill 
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การผลิต คณุภาพสินคาและ

 
 
 
 

  
 
 
 
 

   อว ., ศธ ., ส ธ ., ง ง ., 
อก., มท., ทส., กก., 
วธ., ดศ. 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

การบริการ รวมถึง
เตรียมพรอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
หรืออุบัติการณใหมที่เกิดขึ้น   

 พัฒนาชุดความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม BCG และ
ชองทางในการเผยแพรที่
หลากหลาย เพ่ือใหเขาถึง
กลุมเปาหมายในกวาง รวมถึง
การมีกลไกการดึงดูดใหคนรุน
ใหมเขามารวมในการจัดทำ
และเผยแพรความรู  

      อว ., ศ ธ . ,ส ธ . ,ง ง ., 
อก. มท. ,ทส., กก., 
วธ., ดศ., ภาคเอกชน 
 

 การพัฒนาและเช่ือมโยง
เครือขายคลัสเตอร
ผูเช่ียวชาญและ
ผูประกอบการ 

      อว., อก., กก., รง ., 
ภาคเอกชน 
 

 พัฒนากลไกสงเสรมิให
ผูประกอบการรายใหญเขามี
สวนรวมในการพัฒนาทักษะ
ของผูท่ีอยูในสายโซอุปทาน 
เชน ใหไดรับสิทธิประโยชน
หักลดหยอนภาษี เทียบเทา
การพัฒนาบุคลากรของ
บริษัท 

      กค., รง. 

 การจัดใหมคีปูองรายปเพ่ือ
การพัฒนาบุคลากรท่ีอยูใน
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อการ
พัฒนาทักษะและความ
เช่ียวชาญเพิ่มเตมิตลอดชีวิต
โดยเฉพาะในหลักสูตร
พื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ สำหรับหลักสูตร
เฉพาะทางอาจสนับสนุนใน
ลักษณะรวมจาย    

      กค., รง., อว. 

 
๓. โครงการสำคัญ (Big rock) : 

   นอกเหนือจากโครงการที่บรรจุไวในยุทธศาสตรที่ ๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากสามารถไดรับประโยชนจากการดำเนินโครงการที่บรรจุไวภายใตยุทธศาสตรที่ ๑   ยุทธศาสตร ๓ 
และยุทธศาสตรที่ ๔ ดวย 
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๑. โครงการพัฒนาการพัฒนาเกษตรเศรษฐกิจจากจุลินทรียและเห็ดราเพื่อสรางเศรษฐกิจ
ฐานรากของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกจิ BCG Model 

   เห็ดเปนอาหารที่มีคุณคาโภชนาการสูง มีโปรตีนและใยอาหารปริมาณมาก มีไขมันนอย 
นับเปนอาหารที่ดีตอสุขภาพ การบริโภคเห็ดมีแนวโนมเติบโตข้ึนตามทิศทางตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ การเพาะเห็ดสรางอาชีพรายไดใหกับเกษตรกร ปริมาณการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจของประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตัน คิดเปนมูลคา ๙,๐๐๐ ลานบาท 
และมีอนาคตในการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น จึงควรมีการจัดการความรูและยกระดับการผลิตเห็ดของเกษตรกร 
สรางอาชีพ และรายได ในประเด็นสำคัญ ไดแก ๑) สงเสริมการวิจัยพัฒนาคุณภาพหัวเชื้อเห็ด ๒) การปรับปรุง
พันธุ  การจัดการความรูจากภูมิปญญาของเกษตรกร ๓) การทำมาตรฐานการผลิตกอนเชื้อเห็ดเพื่อจำหนาย   
๔) สรางเครือขายเกษตรกรกลุมผูผลิตเห็ด ๕) สรางแรงจูงใจใหกับคนรุ นใหมหรือ Young smart farmer  
๖) การแปรรูปผลิตภัณฑ และ ๗) การจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต 
 

 หนวยงานรวมดำเนินการ :  
 หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ

สมาคมผูเพาะเลี้ยงเห็ดแหงประเทศไทย 
            หนวยงานผูรับผิดชอบรอง  :  กรมวิชาการเกษตรและสถาบันการศกึษา 
 
           สิ่งสงมอบ  :  

 ๑. หัวเชื้อเห็ดคุณภาพสม่ำเสมอ ๑๐ สายพันธุ 
  ๒. พันธุเห็ดเศรษฐกิจ ๑๐ สายพันธุ 
  ๓. คลังขอมลูสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด ๑๐ สายพันธุ 
  ๔. ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและผูสูงวัยแปรรูปจากเห็ด ๕ ผลิตภัณฑ 
 
  งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ๒๒๕ ลานบาท   
 

๒. โครงการการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู
ความมั่งคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน  

การนำความหลากหลายทางชีวภาพไปพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งในรูปแบบการเพิ่มจำนวน
เพื่อทดแทนการนำออกจากธรรมชาติ หรือรักษาสมดุลของทรัพยากร  การนำไปพัฒนาตอยอดเพื่อการ
สรางผลิตภัณฑที่หลากหลาย การยกระดับผลิตภัณฑเหลานั้นใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการตลาด โดยเปนการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดโซคุณคาของพืชสำคัญในพื้นที่ เชน กาแฟ ไมผล พืช
สมุนไพร ตั้งแตการพัฒนาระบบการผลิตสูมาตรฐานทั้งในรูปของ GAP  มาตร แบบเกษตรอัจฉริยะ การ
แปรรูป รวมถึงการนำความคิดสรางสรรคและการนำวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณนำไปเพิ่มคุณคาใหกับ
ผลิตภัณฑดังกลาว   
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หนวยงานรวมดำเนินการ :  
 หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
 หนวยงานผูรับผิดชอบรอง  :  กระทรวมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม 

ภาคเอกชน ชุมชน  
 
            ส่ิงสงมอบ  :  

  ๑. มีคลังขอมูลผลิตภัณฑและการบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนตั้งแต
ระยะจากตนทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง จำนวนประมาณ ๕๐ ผลิตภัณฑ เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานราก
ใหชุมชนเขมแข็ง 

  ๒. ผลิตภัณฑหรือบริการไดรับการยกระดับดวยความคิดสรางสรรค นวัตกรรมชุมชน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมประมาณ ๕๐ ผลิตภัณฑ  

 ๓. มี AI platform เพื่อวิเคราะหและประมวลผลแนวโนมการตลาดสินคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเศรษฐกิจชีวภาพ (Biodiversity and bioeconomy trend) 
  

๓. โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street 
Food/วิสาหกิจชุมชน)    
  อาหารทองถิ่นและอาหารกลุม Street food เปนผูประกอบการอาหารกลุมใหญของประเทศ 
โดยปญหาหลกัของกลุมนี้คือเร่ืองมาตรฐาน สุขลักษณะ การสรางความเดือดรอนรำคาญและผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เชน การกีดขวางทางสัญจร  ปญหาฝุนควันและการปลอยน้ำเสียและขยะสูที่สาธารณะ  
ซึ ่งส งผลกระทบโดยตรงตอผู บริโภคและประชาชนทั ่วไป แนวทางแกไขปญหาจำเปนตองมีการ
ประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรม การใหความรู และการกำกับดูแลเพ่ือยกระดับผูประกอบการใหได
มาตรฐานสุขลักษณะ ความปลอดภัย และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ชวยสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคใน
ประเทศ และนักทองเท่ียว กระตุนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศทั้งในอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางย่ิงชวงหลังการระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
 

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หน วยงานผู ร ับผ ิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีแห งชาติ        

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  สถาบันโภชนาการ  สถาบันอาหาร 
   หนวยงานรับผิดชอบรอง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 
ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ผ ู ค าอาหารริมทาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาว ิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาภูมิภาค อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. (พ้ืนท่ีเปาหมาย) 
          
            ส่ิงสงมอบ : 

๑. แนวทางการจัดการความเสี่ยงจุลินทรียในน้ำแข็งที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงไดจริง 
๒. การยกระดับความปลอดภัยดานจุลินทรียในน้ำแข็งในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัย

ผูบรโิภคและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับอาหาร Street food  
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๓. เครื่องมือการตรวจประเมินความสะอาด ปลอดภัยและโภชนาการขององคประกอบตาง ๆ 
ในสถานประกอบกิจการดานอาหาร (ตลาด/สถานที่จำหนายอาหาร) ที่มีประสิทธิภาพ 

๔. สถานประกอบกิจการดานอาหาร (ตลาด/สถานที ่จำหนายอาหาร) ทุกจังหวัดรวม  
๗๗ แหง มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานใหสะอาด ปลอดภัย ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 

๑. สถานประกอบกิจการดานอาหาร (ตลาด/สถานที่จำหนายอาหาร) ๗๗ แหง ไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

๖. ผูประกอบการ Street Food ใชสินคา Q จากฟารมของเกษตรกรที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน 
และเปนการเพิ่มชองทางการจำหนายสินคา Q สงตอวัตถุดิบที่ปลอดภัยไปสูผูบริโภค 

๗. ผูบริโภคไดรูจักและเลือกบริโภคอาหารจากรานอาหารที่คดัสรรวัตถุดิบคุณภาพ จากสินคา
เกษตรปลอดภัย 

๘. สรางยอดรายไดใหผูประกอบการ Street food ในประเทศไทย  และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรผลิตอาหารและสินคาดานการเกษตรในประเทศ มูลคาไมนอยกวา ๑๘๐ ลานบาท 

๙. ผูประกอบการ Street food มียอดขายเพ่ิมรอยละ ๒๕ มูลคายอดขายรวมเมื่อดำเนินการ
ไปได อยางนอย ๓ ป ประมาณ ๗๐ ลานบาท 

๑๐.หนวยฝกอบรมดานสุขอนามัยอาหารสำหรับผู ประกอบกิจการและผู ส ัมผัสอาหาร
ชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศในกลุม AEC 

๑๑. อัตลักษณอาหารและความหลากหลายของอาหารไทยในแตละภูมิภาคเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง และเกิดประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ 

๑๒. รายไดจากการใชจายของผูบริโภครับประทานอาหารจากผูประกอบการธุรกิจสตรีทฟูด
ไทยมูลคารวมไมนอยกวา ๖๐ ลานบาทตอป 

๑๓. ผู ประกอบการธุรกิจสตรีทฟู ดแตละกิจการมีการจางงานตอเนื ่อง รวมอยางนอย  
๓๐๐ คน/ป 
  
 งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕  = ๔๐.๕๐ ลานบาท   
                           งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๑๖๐  ลานบาท   
 

 ๔. โครงการพลังงานชุมชน (Community Energy, Smart Grid and Energy Trading 
Platform (ETP)) 

   การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดการสรางงานและรายได สามารถพึ ่งพาตนเองจาก
ทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพื ้นที่ ดวยการพัฒนา
รูปแบบการลงทุนดานพลังงานชุมชนระดับฐานรากที่มีความยั่งยืน ผานกลไกการทำงานรวมกันระหวาง
ชุมชน ภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และหนวยงานผูดูแลกองทุนหมุนเวียน และ/หรือ
กองทุนค้ำประกันการกูยืม เพื่อใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อจัดหาเทคโนโลยี
พลังงานสำหรับการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจดานพลังงาน และ/หรือนำทรัพยากรผลผลิตและของ
เหลือใชทางการเกษตรไปผลิตเปนพลังงานและใชในพื้นที่ โดยไมตองพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ การ
พัฒนาแพลตฟอรมการซื้อขายพลังงานไฟฟา (ETP) และการผลักดันใหมีการกำหนดขอยกเวนระเบียบ
การซื้อขายไฟฟาแบบ Enhanced Single Buyer (ESB) เฉพาะกาลในบางพื้นท่ี เพื่อใหชุมชนสามารถทำ
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การซื้อขายพลังงานไฟฟาระหวางกันได เมื่อมีพลังงานไฟฟาสวนเกิน ซึ่งเปนแนวทางการสรางรายไดและ
พึ่งพาตนเอง 

ตัวอยางการพัฒนาแนวทางสำคัญ เชน การพัฒนาแนวทางใหองคกรระดับชุมชน เชน กลุม
ออมทรัพยเปนนิติบุคคล สามารถทำสัญญากับสถาบันการเงินและรวมลงทุนกับภาคเอกชนในพ้ืนที่แบบ
วิสาหกิจเพื ่อสังคม (Social enterprise) ได การพัฒนากลไกภาครัฐ ที ่จะทำหนาที่ประสานงานกับ
สถาบันการเงิน เชน ธนาคาร และกองทุนตาง ๆ โดยกำหนดวงเงินและกลไกการสนับสนุนงบประมาณที่
เหมาะสม การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่ไดมาตรฐานและพรอมใชงาน การใหความรู บริการติดต้ัง 
ซอมบำรุง เปนตน 

 

           หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
            หนวยงานผู รับผิดชอบหลัก : กระทรวงพลังงาน (กฟผ. สำนักงานพลังงานจังหวัด สำนัก
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (สสช.)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค) 
            หนวยงานผู รับผิดชอบรอง  : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  
(สวทช. สอวช. สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยในพื้นที่) สถาบันการเงิน (ออมสิน/ธกส.) องคกรระหวาง
ประเทศ ภาคเอกชน กลุมบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม    
 

สิ่งสงมอบ :  
๑. ตนแบบโครงขายไฟฟาพลังงานหมุนเวียนอัจฉริยะ (RE-Smart Micro Grid) และระบบ

การซื้อขายไฟฟา (ETP) ภายในชุมชน จ.อุบลราชธานี และขยายผลโมเดลตนแบบฯ จำนวน ๒๐ ชุมชน 
๒. ขยายผลโมเดลพล ังงานช ุมชนไม น อยกว า ๑,๐๐๐ ช ุมชน ในพ ื ้นท ี ่ เป าหมาย  

(จ.อุบลราชธานี จ.ขอนแกน จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ และ จ.รอยเอ็ด) 
 
   งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๙๐ ลานบาท  
                             ตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๙๕๕ ลานบาท   
 
 
งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท 

โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 
๑. โครงการพัฒนาการพัฒนาเกษตร

เศรษฐกิจจากจุลินทรยีและเห็ดรา
เพ่ือสรางเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG 
Model 

๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๒๒๕ 

๒. โครงการการสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากจากความ
หลากหลายทางชีวภาพสูความมั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๘๐ 
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โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 
๓. โครงการยกระดับคุณภาพ ความ

ปลอดภัย และมาตรฐานของอาหาร
ทองถ่ิน (Street Food/วิสาหกิจ
ชุมชน)   

๔๐.๕ ๓๗.๕ ๒๓.๕ ๑๘.๕ ๑๘.๕ ๒๑.๕ ๑๖๐ 

๔. โครงการพลังงานชุมชน 
(Community Energy, Smart 
Grid and Energy Trading 
Platform (ETP)) 

๙๐ ๑๖๕ ๒๐๐ ๒๕๐ 

 

๒๐๐ 

 

๕๐ ๙๕๕ 

รวม ๒๑๐.๕ ๓๒๗.๕ ๓๔๘.๕ ๓๙๓.๕ ๓๔๓.๕ ๑๙๖.๕ ๑,๘๒๐ 

 
 
 ๔. แผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) กระทรวงมหาดไทย   
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม   
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)   
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานปลัดกระทรวง  

อุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย   
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ยุทธศาสตรที่ ๓  :  การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขัน 
                       ไดอยางย่ังยืน  

เนนการยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการเดิมใหสามารถ
เติบโตไดอยางตอเนื่องดวยการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับประสิทธิภาพการผลิต  
ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตใหเปนศูนย การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช หรือการนำไปสราง
มูลคาเพ่ิมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ยกระดับมาตรฐานสูการเปนแหลงผลิตและใหบริการท่ีมีคุณภาพ  
มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ใหความสำคัญกับระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาตรการ
ผลิตที่ยั ่งยืนเทียบเทามาตรฐานสากล รวมถึงการยกระดับผลิตภัณฑหรือบริการดวยการใชนวัตกรรม
เขมขน เชน ระบบการผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ (Plant factory) การใหบริการดานสุขภาพที่มีความ
แมนยำสูง หรือการแพทยเฉพาะบุคคล โดยมีเปาหมายเพื่อเปนผูนำในการผลิตและการใหบริการทั้งใน
ระดับประเทศและเวทีโลก ครอบคลุม ๔+๑ สาขา คือ การเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย 
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค และเศรษฐกิจหมุนเวียน  

๑.เปาหมายและตัวชี้วัด  
 
เปาหมาย  
อุตสาหกรรมและบริการ BCG เดิมและใหมมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้นอยาง 

ย่ังยืน 
 
ตัวชี้วัด  
๑. อัตราการขยายตัวของ GDP ไมนอยกวา ๑ ลานลานบาท  
๒. สัดสวนของผลิตภัณฑและบริการมูลคาสูงไมนอยกวารอยละ ๒๐  
๓. ปริมาณการใชทรัพยากรลดลง ๑ ใน ๔   
๔. ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลดลงไมนอยกวา ๑๐ ลานตันคารบอน                  

การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน มี
แนวทางการดำเนินการในแตละสาขายุทธศาสตร ดังนี้ 

 
            (๑) สาขาการเกษตรและอาหาร  

   

๑.  เปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
เปาหมายการเกษตร :  

  ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู  ๓ สูง คือ ประสิทธิภาพสูงดวยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปญญาทองถิ่น มุงยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูงดวยระบบ
การผลิตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งดานคุณภาพผลผลิต โภชนาการ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และ สังคม



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๙๖ 

วัฒนธรรม เพื่อเปาหมายใหการทำการเกษตรเปนอาชีพที่สรางรายไดสูง ดวยการผลิตสินคาเกษตรที่
เนนความเปนพรีเมียม มีความหลากหลาย และกำหนดราคาขายไดตามคุณภาพของผลผลิตเกษตร 

 
         ตัวช้ีวัด : 

๑. เพิ่ม GDP สาขาเกษตร ๓  แสนลานบาท โดยสัดสวนของสินคาเกษตรมูลคาสูง สินคาพรีเมียม     
ไมนอยกวารอยละ ๓๐ 

๒. รายไดครัวเรอืนเกษตรเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป 
๓. เกษตรกรเขาถึง ใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 

เพ่ิมขึ้น ๒ เทาตัว 
 
เปาหมายอุตสาหกรรมอาหาร :  
เปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดี เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคภายในประเทศและตลาดโลกในทุกสถานการณ 
 
            ตัวช้ีวัด :    

๑. เพ่ิม GDP สาขาอาหาร ๓ แสนลานบาท 
๒. การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหญเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา ๕ หมื่นตำแหนง  
๔. ประชาชนที่มีปญหาการเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณคาทางโภชนาการต่ำกวารอยละ ๕  
๕. ลดการสูญเสียอาหาร (Food loss) จากรอยละ ๓๐ ใหเหลือรอยละ ๑๕ ในป พ.ศ. ๒๕๖๗  

และรอยละ ๑๐ ในป พ.ศ. ๒๕๗๓  
  

       ๒. แนวทางการดำเนินการ 
การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร และอาหารไปสูผลิตภัณฑมูลคาสูง มีแนวทางการ

ดำเนินการ ดังนี้  
๑. การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูงดวยการใช

การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น การ
ผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม เกษตรปลอดภัย และเพิ่มความหลากหลายชนิดสินคา   

๒. การขับเคลื่อนเกษตรสูการเปนทั้ง B, C และ G ดวยการบูรณาการในพื้นท่ี (Area based)    
๓. การแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูง ดวยการแปรรูปเปนอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย  

สารออกฤทธิ์ สารสำคัญเพ่ือเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงโปรตีนจากแมลงหรือพืช  
๔. การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตดวยการนำแพลตฟอรมดิจิทัล เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบ         

อัตโนมตัิมาใชบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการกระจายสินคาสูผูบริโภค  
๕. ปรับปรุงกระบวนการผลิตสูระบบการผลิตสีเขียวและการผลิตที ่ยั ่งยืน ลดการสูญเสีย                  

ระหวางการผลิตและขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง 
  ๖. การสรางแบรนดอาหารไทยในตลาดโลกดวยสงเสริมการใชว ัตถุดิบไทย อัตลักษณ 

วัฒนธรรมไทยและการเชื่อมโยงการทองเที่ยว 
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            ๗. การลงทุนและยกระดับโครงสรางพื ้นฐานดานนวัตกรรมอาหาร เชน หนวยวิเคราะห
ทดสอบดานอาหารฟงกชัน โรงงานตนแบบผลิตอาหารฟงกช ันและสารประกอบ Functional 
ingredient  มาตรฐาน GMP 
 
แนวทางที่ ๑:  การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูงดวย

การใชการวิจ ัย เทคโนโลยีและนว ัตกรรม (วทน.) สน ับสนุนการยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตใหสูงข้ึน การผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม เกษตรปลอดภัย และ
เพิ่มความหลากหลายชนิดสินคา   

 
ภาคเกษตรเก่ียวของกับเกษตรกรมากกวา ๑๒ ลานคน โดยเปนเกษตรกรที่อยูในสวนของฐาน

ของพีระมิดมีจำนวนรวมกันประมาณรอยละ ๗๐ ปลูกพืชหลักเพียงไมกี่ชนิด และเปนสินคาที่ทั่วโลก
ผลิตไดมาก  ราคาสินคาเกษตรจึงมีความผันผวนตามสภาพภูมิอากาศและอุปทานในตลาดโลก กลุมนี้มี
ประสิทธิภาพการผลิตคอนขางต่ำ เนื่องจากรูปแบบการผลิตสวนใหญเปนการผลิตท่ีใชรูปแบบเดิม มีการ
พึ่งพิงธรรมชาติสูง เกษตรกรกลุมนี้สวนใหญมีรายไดต่ำไมเพียงพอตอรายจาย มีปญหาหนี้สินสูง ดังนั้น 
การปรับโครงสรางการเกษตรใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงเปนแนวทางที่จะยกระดับรายได  พรอมกับการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้นทำได
ดวยการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ใชพันธุ และปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เชน การใชพันธุพืช/
สัตวที ่ใหผลิตภาพสูง ทนทานตอสภาพแวดลอมวิกฤต โรคและแมลง สารชีวภัณฑทางการเกษตร     
วัคซีนสัตว เมล็ดพันธุดี การนำเครื่องจักรกลการเกษตรและระบบอัตโนมัติมาใชเพื่อทดแทนแรงงานที่มี
อายุมากขึ้น การนำนวัตกรรมทางสังคมมาสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเพื่อสรางอำนาจตอรองในการ
กระจายผลประโยชนสูเกษตรกรอยางเปนธรรมย่ิงขึ้น   
   สำหรับเกษตรกรในสวนกลางและยอดของพีระมิดที่มีจำนวนรวมกันประมาณรอยละ ๓๐ 
ของจำนวนเกษตรกรรวม กลุมนี้มีการยอมรับและนำเทคโนโลยีมาปรับใช จึงควรสงเสริมใหเขาสูระบบ
การเกษตรที่มีมาตรฐานท่ีสูงครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  จัดใหมีระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) เพื่อสรางความเชื่อมั ่นใน
ความเปนสินคาพรีเมียม เพิ่มความหลากหลายของชนิดสินคาเกษตร เชน สมุนไพร ไมผล ไมดอก  
ไมเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ แมลง ผึ้ง เปนตน ผลักดนัใหประเทศไทยมีบทบาทเปนผูกำหนดราคาขายสินคา
ไดตามคุณภาพของผลผลิต  ทั้งนี้ นวัตกรรมเกษตรที่จะมีบทบาทสำคัญ เชน พันธุพืช/สัตวที่ออกแบบ
ตามความตองการ การปลูกพืช/เลี้ยงสัตวในระบบโรงเรือน การใชเซ็นเซอรเพ่ือการตรวจวัดความสุกแก
ของไมผล ระบบการใหน้ำ ปุย อาหารสัตวดวยระบบอัตโนมัติเพื่อใหเกิดการประหยัดทรัพยากร ระบบ
การผลิตที่ลดการพึ่งพิงธรรมชาติ เชน ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Plant factory) การพัฒนากลไกตลาด
ขายตรง (Farmer-directed market) เพื่อการเพิ่มกำไร การเชื่อมโยงตลาดภายในพื้นที่ เชน ตลาด
โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม รวมถึงตลาดทองเที่ยว เชน ขาวหลากสี รวมถึงการมีโครงสรางพื้นฐาน
ดานระบบคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรของทั้งสองกลุม
ตองการสงเสริมการพัฒนาทักษะเกษตรกร การใชคลังขอมูลในการวางแผนการผลิต การตลาด ใช
เทคโนโลยีสมัยใหม การใชปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เครื่องจักรกลการเกษตรและระบบอัตโนมัติ   

 เปาหมาย : ภาคเกษตรมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน  
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ตัวชี้วัด : 
๑. เกษตรกรเขาถึง และใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 

เพ่ิมขึ้น ๒ เทาตัว 
๒. เพิ่ม GDP สาขาเกษตร  ๓  แสนลานบาท โดยสัดสวนของสินคาเกษตรมูลคาสูง สินคาพรี

เมียม ไมนอยกวารอยละ ๓๐ 

  กิจกรรม :  
  ๑) การเตรียมกำลังคน และผูเช ี ่ยวชาญสาขา BCG เกษตรดวยการสรางตัวคูณในพื้นท่ี   

   ๒) จัดสมดุลการผลิต-การตลาดดวยการใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big data)   
  ๓) การสงเสริมการสรางและประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหทั่วถึงดวยกลไก

ทางการเงินและการคลัง  
  ๔) การสรางความพรอมและสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดวยการจัดระบบ

นิเวศนวัตกรรม  
 
 ๑. การเตรียมกำลังคน และผูเชี่ยวชาญสาขา BCG เกษตรดวยการสรางตัวคูณในพื้นที่ 

ประกอบดวยกิจกรรมยอย ดังตอไปนี้   

 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 New skill: การสราง 
นวัตกรเกษตรในพ้ืนที่จาก
การยกระดับเกษตรกรรุน
ใหม และสตารทอัพ
ทางดานเทคโนโลยีเกษตร
ทำหนาที่สราง พัฒนา 
และกระจายเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหมเพื่อ
ยกระดับสูการผลติสินคา
เกษตรพรีเมียม สินคา
เกษตรมาตรฐานสูง เพ่ือให
การทำเกษตรเปนอาชีพที่
สรางรายไดสูงและกำหนด
ราคาขายไดตามคุณภาพ
ของผลผลิตเกษตร 

       อว., กษ., ธกส. 

 Reskill/Upskill : การ
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรให
มีความรูและทักษะพื้นฐาน
ดานเกษตรสมัยใหมเพ่ือทำ
หนาที่เปนตัวคูณในระดับ
หมูบานประสานการ
ถายทอดความรูการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

      กษ., อว. 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๙๙ 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ผสานภูมิปญญาสูเกษตรกร
ในวงกวาง 

 Reskill/Upskill/New 
skill: การสรางและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐานสินคา
เกษตรโดยการประยุกต 
ใชแพลตฟอรมดานไอที
สนับสนุนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เชน การ
บันทกึขอมูลแทนฟอรม
แบบกระดาษ การ
รายงานผลไปยัง
ผูเก่ียวของโดยอัตโนมติั 
การนำระบบคิวอารโคด
ใชในการตรวจสอบ
ยอนกลับทั้งระบบ 

  
 
 
 
 
 
 

                         กษ., อว., ธกส. 

 การยกระดับศูนยบมเพาะ 
เกษตรกรรุนใหม ๗๗ 
ศูนย ใหเปนศูนยบมเพาะ
นวัตกรรมเกษตรสมยัใหม
ที่ขยายผลความรูในวง
กวางในระดับพื้นท่ี 

      กษ., อว. 

 การพัฒนาหลักสูตร
เกษตรสมัยใหมทีเ่ปนเชิง
บูรณาการรวมระหวาง
ความรูดานการเกษตร
และวิทยาการสมยัใหม 
โดยเฉพาะในสาขาที่ขาด
แคลน เชน นักปรับปรุง
พันธุ อิเล็กทรอนิกส-
เกษตรอัจฉรยิะ  

 
 

     อว. 

 จัดใหมีสถานีวิจัยและ
เรียนรู (RIDT Center) ใน
ภูมิภาคเพ่ือใหเกิดการ
วิจัย สรางนวัตกรรมและ
การเขาถึงความรู 
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม
โดยมหาวิทยาลยัและ
ศูนยวิจัยเกษตรในพื้นที่ 

      อว. 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๐๐ 

๒) จัดสมดุลการผลิต-การตลาด ดวยการใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big data)   
 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 ระบบบรหิารจดัการ
ศูนยกลางใหบริการ
คลังขอมูลทางดาน
การเกษตรของประเทศไทย 
(THAGRI data 
collaboration platform) 

      อว., ดศ., อก., พณ.
,กก., สธ., กษ., สศก., 
ดส., สสน., เอกชน 

 แพลตฟอรมแสดงผลจาก
คลังขอมูลบริหารจัดการ
ขอมูลขนาดใหญ รวมกับ
ขอมูลระดับพ้ืนที่แบบราย
จังหวัด ดวยการสรางภาพ
จากขอมูล (Data 
visualization) 

      อว., ดศ., สสน., กษ., 
เอกชน 

 ระบบบรหิารจดัการขอมลู
การพัฒนาครัวเรือนเกษตร
แบบชี้เปาเพ่ือยกระดับ
รายไดเกษตรกร 

      อว., สศช., กษ., สศก., 
ธกส. 

 แพลตฟอรมคลังขอมูลโรค
พืชและแมลงศตัรูพืช 
พรอมแอปพลิเคชัน
ถายภาพเพ่ือตรวจวินิจฉัย
โดยใชปญญาประดิษฐ 

      อว., กษ., กข., กวก., 
สศก., เอกชน 

 ระบบแจงเตือนภัยโรคพืช 
แมลงศัตรูพืช สภาพ
ภูมิอากาศ ปริมาณน้ำ 
แหลงรับซื้อผลผลิต ดวย
ขอมูลที่เก่ียวของกับ
การเกษตรแบบทันที (Real-
time) ไปยังเกษตรกรบน
แพลตฟอรมโมบาย 

      กษ., กวก., กข., อว., 
สสน., ดศ., ธกส., 
เอกชน 

 ระบบบริการภมูิสารสนเทศ
เพ่ือการเกษตรในการ
เพาะปลูกระดับแปลง 

      อว., กษ., สศก., ดศ., 
สสน., ธกส., เอกชน 

 ระบบพื้นที่ศกัยภาพสำหรับ
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชงิกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ
และสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัตร
(Dynamic zoning) 

      อว., กษ., สศก., ดศ., 
สสน., เอกชน 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๐๑ 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 ระบบตดิตามสถานการณ
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ในจังหวัดนำรอง เตรยีม
ยกระดับขยายผลครอบทั่ว
ประเทศ 

      อว., กษ., สศก., ดศ., 
สสน., ธกส., เอกชน 

 ระบบติดตามการเจริญเติบโต
ความสมบูรณ สุขภาพของพืช
เพ่ือประกันภัยผลผลิต
การเกษตร 

      อว., กษ., สศก., ดศ., 
สสน., ธกส., เอกชน 

 พัฒนาระบบคาดการณ
ผลผลติพืชโดยการ
ประยุกตใชปญญาประดิษฐ 
และขอมลูจากดาวเทยีม 
รวมกับขอมูลระดบัพ้ืนที่ 

      อว., กษ., สศก., ดศ., 
สสน., อบจ., อบต., 
เอกชน 

 คลังขอมูลสารสนเทศ
การเกษตรใหบริการความรู
กับเกษตรกรครอบคลุม 
การปลูกพืช การเลี้ยงสตัว 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
ใหบริการผานสื่อสังคมแบบ
สาธารณะ  

      อว., กษ., ธกส., เอกชน 

 คลังขอมูลพันธุพืช/สตัว 
แสดงถึงอัตลักษณ ลักษณะ
สำคัญ ศักยภาพการใหผล
ผลิต การปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม และระบบการ
เลือกใชพันธุที่ลดความ
เสี่ยงในการผลติ 

      อว., กษ. 

 
๓) การสรางความพรอมและสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดวยการ

จัดระบบนิเวศนวัตกรรม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การสนับสนุนใหเกษตรกร
เขาถึงปจจัยการผลติ
เกษตรปลอดภัยทีม่ี
คุณภาพและผลติไดเองใน
ประเทศ ครอบคลุมแหลง
น้ำขนาดเล็ก เมล็ดพันธุพืช 

      กษ., อว., มท., ธกส.  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๐๒ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ลูกพันธุ  ชีวภัณฑทดแทน
สารเคม ีอาหารเสริม
สุขภาพสตัว วัคซีนสตัว 
จุลินทรียบำบัดนำ้เสียจาก
ฟารม 

 สรางผูประกอบการ 
วิสาหกิจผลิตและ/หรือ
จำหนายปจจยัการผลติ 
โดยการสงเสริมสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเขาถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของภาครัฐนำไปพัฒนาตอ
ยอดสูการผลิตหรือบริการ
นวัตกรรม 

      กษ., อว., พณ, ธกส. 

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่ 
ไดมาตรฐานสำหรับการ
ทดสอบประสิทธิภาพปจจัย
การผลิตท่ีพัฒนาข้ึนใน
ประเทศเพ่ือใหไดปจจัยการ
ผลิตทีม่ีคุณภาพไปสูการ 
ผลิตและกระจายสูเกษตรกร 
เชน หองปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัตลักษณ และ
การปลอมปนพันธุพืช ระบบ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำสำหรับ 
การทดสอบ Challenge 
model เปนตน 

      กษ., อว., เอกชน 

 ยกระดับความสามารถ
โครงสรางพื้นฐานผลิต
วัคซีนสัตวใหไดมาตรฐาน 
GMP เพื่อผลิตวัคซีนสตัว
ใชเองไดในประเทศ 

      กษ., , อว., สธ., 
ภาคเอกชน 

 ยกระดับความสามารถของ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหทดสอบ สอบ
เทียบเครื่องมอืและรับรอง
ระบบใหไดมาตรฐานสากล   

      กษ., อว., สธ 

 
๔) การสงเสริมการพัฒนาและประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม

ใหทั่วถึงดวยกลไกทางการเงนิ การคลัง กฎหมาย และมาตรฐานสินคานวัตกรรม 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๐๓ 

 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 พัฒนาพื้นที่ยานนวัตกรรม

ทางการเกษตรและการ
จัดระบบนเิวศที่สรางแรง
บันดาลใจ ความคิด
สรางสรรค รวมถึงการ
ปรับแตงเทคโนโลยีใหมี
ความเหมาะสมสำหรับการ
นำไปผลิตในทดสอบตลาด/
การผลิตในเชิงพาณิชย   

      กษ., อว. 

 การถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดวยกลไกจตุภาคี 
เชน กลไก U2T (โครงการ
มหาวิทยาลยัสูตำบล) 
มาตรการสนับสนุนเอกชน
ใหมีบทบาทในการถายทอด
เทคโนโลยี เชน กลไก
การเงิน การคลัง  

      อว., กค.  

 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู
ระบบการผลิตสินคาเกษตร
มูลคาสูงดวยการจัดระบบ
นิเวศท่ีสรางแรงดึงดู/จูงใจ
ใหผูประกอบการรุนใหมมี
ความคิดสรางสรรค 
ทดสอบ/ปรับแตง
เทคโนโลยีใหมีความ
เหมาะสมสำหรบัการนำไป
ผลิตในทดสอบตลาด/การ
ผลิตในเชิงพาณิชย เชน 
อุปกรณประกอบระบบ
โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ/ 
โรงงานผลติพืช Plant 
factory /ระบบเลีย้งสัตว
น้ำแบบปดและน้ำ
หมุนเวียน 

      กษ., ธกส. 

 มาตรการจูงใจ/ดึงดูดการ
ลงทุนของบริษัทช้ันนำดาน
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม 
เชน โรงงานผลติวัคซีนสตัว 

      BOI 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๐๔ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ AI เพ่ือการเกษตร   

 สนับสนุนการสรางแบรนด
สินคาเอกลักษณเฉพาะถ่ิน
ดวยมาตรฐานคณุภาพที่ใช
ขอมูลวิทยาศาสตรรองรับ 
เพื่อสรางตลาดจำเพาะ
สินคาที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นที่สามารถกำหนด
ราคาขายตามคณุภาพของ
สินคา 

      กษ., อก., อว., พณ, 
กต. 

 ปลดล็อกกฎหมาย 
กฎระเบียบเพื่อปดชองวาง/
ขอจำกัดในการนำ
ผลงานวิจัยเขาสูตลาด ให
เกษตรกร ผูประกอบการ
ไทยเขาถึงและใชประโยชน
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม 
เชน พ.ร.บ. คุมครองพันธุ
พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ. 
พันธุพืช พ.ร.บ.ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ… พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 
๒๕๑๐ (วัคซนีสัตว) พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 
(สารชวีภัณฑ) 

      กษ., ทส., อย.,  

 กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
สินคาที่เปนอัตลักษณ/
เอกลักษณในตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
เพื่อสรางตลาดจำเพาะ
สินคาที่ไทยเปนผูนำหรือ
เปนอัตลักษณ/เอกลักษณใน
ตลาดที่ยังไมมมีาตรฐาน 
สากล โดยใชขอมูล
วิทยาศาสตรรองรับการ
เจรจา 

      กษ., อก., อว., พณ, 
กต. 

 จัดตั้งศูนยตรวจสอบและ
รับรองเอกลักษณสินคา
เกษตร สนับสนุนการสราง
แบรนดสินคาดวยการ

      อว. 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๐๕ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

รับรองดวยการตรวจสอบ 
อัตลักษณ เอกลักษณ ของ
พันธุกรรม คณุสมบัติทาง
ชีวภาพ เคมี โภชนะ การ
แพทยฯ ดวยคามาตรฐาน
ทางวิทยาศาสตร 

 
 
แนวทางท่ี ๒:  การขับเคลื่อนเกษตรสูการเปนท้ัง B, C และ G ดวยการบูรณาการในพื้นที่ (Area  
                  based)     
 การเกษตรของไทยมีความกาวหนาของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพมากกวาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ดังเห็นไดจากเกษตรกรใชการเผาเศษวัสดุแทนการนำไปใชประโยชน มี
ของเสียทางการเกษตรเหลือทิ้งเปนจำนวนมากซึ่งหากมีการสงเสริมนำมาแปรรูปสูผลิตภัณฑมูลคาสูง
สามารถสรางมูลคาเพิ่มข้ึนเปนเทาตัว นอกจากนี้ มีความจำเปนตองสงเสริมระบบการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากปญหาสารตกคางทางการเกษตรในผลผลิตหรือสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ การพัฒนาภาค
เกษตรดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  เปนแนวทางที่ทำใหหวงโซอุปทานยาวขึ้น นำไปสูการยกระดับรายได
ของเกษตรกรใหสูงขึ้น ภายใตความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากบริบทของแตละ
พื้นที่มีความแตกตางกัน ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาจึงตองเปนการดำเนินการในลักษณะของการ 
บูรณาการเชิงพ้ืนท่ี (Area based) โดยคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ ภูมิสังคม และเปาหมายการพัฒนา
ของพื ้นที ่เปนตัวต ั ้ง ด วยความรวมมือ Public-Private-People partnership (4P) ระหวางกลุม
เกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรใน
พื้นที่ โดยวิเคราะหพื้นที่เปาหมายใหครอบคลุมทั้งในมิติของพื้นที่ คน และสินคา และใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเขาไปชวยตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป การจำหนาย การบริหารจัดการสินคาเกษตร
ตลอดหวงโซอุปทาน นำไปสูการเพิ่มมูลคาผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาสูระดับพรีเมียม ดวยการ
สงเสริมการสรางและใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร การยกระดับ
อาสาสมัครเกษตรหมูบานและ Young smart farmer ใหมีทักษะและความรูดานเกษตรสมัยใหม การ
ใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big data) จัดสมดุลการผลิต-การตลาดทั ้งระดับจุลภาคและมหภาค  การ
สนับสนุนสินเชื่อ เชื่อมโยงตลาด เชื่อมโยงการทองเที่ยว และเชื่อมโยงกับ BCG สาขาอื่น เพื่อใหชุมชนมี
รายไดจากการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดในระยะยาว การพัฒนาและ
ใชประโยชนปจจัยการผลิตที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อลดตนทุนการผลิต ทั้งนี้ บริบทของพื้นที่ที่มีความ
แตกตางกันจึงอาจตองมีการดำเนินการปดชองวางกระบวนการและนวัตกรรมพรอมใช ดวยการจัดการ
งานวิจัยแบบ Closed-gap research เพื่อการปรับใชในแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและทันตอการ 
ใชงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในเวลาที่เหมาะสม 
 

 เปาหมาย : ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและยกระดับรายได ภายใตความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม 
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 ตัวช้ีวัด : 

๑. รายไดครัวเรอืนเกษตรเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป 
๒. จำนวนเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจำนวนเกษตรกร 

ที่รวมโครงการ  
 

   กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผดิชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การหารือรวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ
เพื่อการกำหนด
เปาหมายการพัฒนาใน
แตละพื้นที่   

      กษ., อว., มท., พณ., 
อก., กก., ชุมชน, 
ทองถ่ิน, เอกชน, ธกส. 
   

 ดำเนินโครงการพัฒนา
พื้นท่ีแบบบูรณาการ
เพื่อใหการเกษตรเปนทั้ง 
B, C และ G ในพ้ืนที่นำ
รอง 

      กษ., อว., มท., พณ., 
อก., กก., ชุมชน, 
ทองถ่ิน, เอกชน, ธกส. 

 การขยายผลของการ
โมเดล BCG เกษตรไปสู
พื้นท่ีเปาหมายใหม  

      กษ., อว., มท., พณ., 
อก., กก., ชุมชน, 
ทองถ่ิน, เอกชน, ธกส. 

 
แนวทางที ่ ๓ : การแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูงดวยการแปรรูปเปนอาหารสุขภาพ อาหารทาง

การแพทย  สารออกฤทธิ์ สารสำคัญเพื่อเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื ่อง 
รวมถึงโปรตีนจากแมลงหรือพชื  

 
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศผูสงออกผลิตภัณฑอาหารที่สำคัญของโลก แตผลิตภัณฑสวน

ใหญสงออกในรูปวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑที่มีการแปรรูปขั้นตนทำใหสินคามีมูลคาต่ำ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยตองนำเขาอาหารมูลคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารทางการแพทย เนื่องจากมีผูผลิตใน
ประเทศเพียงไมกี่ราย จากปญหาดังกลาวประเทศไทยจำเปนตองยกระดับอุตสาหกรรมเดิมและสราง
อุตสาหกรรมใหมไปสูการผลิตอาหารมูลคาสูง ดวยการประยุกตใชองคความรู เทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารกลุมใหม  อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารกลุมใหมมีอุปสรรค ตั้งแตการเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยีของ SMEs การวิเคราะหทดสอบ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ การทดสอบทางคลินิก การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑเขา
สูตลาดเพ่ือใหเกิดการยอมรับของผูใชและแขงขันกับสินคานำเขา  ดังน้ัน จึงจำเปนตองสรางระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม ทั้งดานมาตรการสงเสริม โครงสรางพ้ืนฐานที่จำเปน และการ
ปลดล็อกสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกลาว 

เปาหมาย : แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสูผลิตภัณฑมูลคาสูง  
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ตัวชี้วัด : 
๑. เกิดอุตสาหกรรมใหม เชน การผลิตผลิตภัณฑอาหารฟงกชัน อาหารทางการแพทย อาหาร 

เฉพาะกลุม และผลิตภัณฑ Functional ingredients จำนวน ๑๐ แหง   
    ๒.  มีผูประกอบในอุตสาหกรรมใหม เกิดการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหมเพ่ิมข้ึน 
๕๐,๐๐๐ คน 

 

กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 สรางแพลตฟอรมการผลิต 
functional ingredient 
ในระดับอุตสาหกรรม 
การทดสอบฟงกชันและ
การขึ้นทะเบียนผลิตภณัฑ 
อาทิ สมุนไพร 
alternative 
antimicrobial agents 

      กษ., อว., อก., สธ. 

 สรางแพลตฟอรมการ
พัฒนาอาหาร เฉพาะ
บุคคล (personalized 
diet) เชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูล Genomics 
Thailand 

      อว., สธ. 

 สงเสริมนวัตกรรมอาหาร 
เพื่อเพ่ิมมูลคาอาหารเฉพาะ
กลุม อาท ิอาหารสำหรับ
เด็ก นักกีฬา ผูสูงอาย ุ
ผูปวย ผูรักสุขภาพ 

      อว., อก., สธ. 

 พัฒนาอาหารปลอดภัยดวย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ลดการใชยาปฏิชีวนะตลอด
หวงโซคุณคา 

      กษ., อว., สธ. 

 สรางมาตรการ กลไก 
ปลดล็อก กฎหมายท่ีเปน
อุปสรรคตอการลงทุน 
การขึ้นทะเบียนผลิตภณัฑ 
อาหารเฉพาะกลุม หรือ 
functional ingredient 

      สธ., อว. 

 สงเสริม มาตรการ
สนับสนุนการเขาสูตลาด 

      อก., อว 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

อาทิ การจัดซื้อจัดจางจาก 
ภาครัฐ 
 

 

แนวทางที่ ๔ : การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตดวยการนำแพลตฟอรมดิจิทัล เทคโนโลยีขั้นสูง  

                  ระบบอัตโนมัติมาใชบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการกระจายสินคาสูผูบริโภค 
             
             ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑสุดทายกอนถึงมือผูบริโภค
มีสวนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหาร เริ่มตั้งแตการขนสงวัตถุดิบจาก
ตนทางไปจนถึงการกระจายสินคาสูการคาปลีกและผู บริโภค (Logistics) การตรวจสอบยอนกลับ
ผลิตภัณฑตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง (Traceability) ลวนเปนกระบวนการสำคัญที่จำเปนตองมีการ
ปรับปรุงและยกระดับเพื ่อเพิ ่มศักยภาพระบบการผลิตอาหารของประเทศ  อยางไรก็ตาม ดวย
กระบวนการผลิตอาหารที่มีความซับซอนและเกี่ยวของกับผู มีสวนไดสวนเสียจำนวนมาก ทำใหการ
พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับซึ่งเปนระบบท่ีสรางความมั่นใจใหผูบริโภคและเปนเครื่องมือสงเสริมการ
สงออกผลิตภัณฑอาหารของประเทศทำไดยาก และถึงแมมีการพัฒนาระบบนี้โดยหลายหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน แตยังไมสามารถเชื่อมโยงเปนแพลตฟอรมกลางของประเทศได นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ
อาหารมีความหลากหลายและมีความตองการกระบวนการขนสงและกระจายสินคาที่แตกตางกัน ทำให
ตองพัฒนาระบบการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะกับอาหารประเภทตางๆ ท่ีแตกตางกัน รวมไปถึง
ความตองการการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารสมดุลของอุปสงคและอุปทานดวย
เทคโนโลยีขั้นสูง เชน การใชระบบปญญาประดิษฐ (AI) และระบบอัตโนมัติ เปนตน  
 

เปาหมาย : เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิต และการกระจายสินค าที ่มี
ประสิทธิภาพสูง  

   
  ตัวชี้วัด : 

๑. มแีพลตฟอรมดิจิทัลสำหรับยกระดับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร  
และประยุกตใชในอุตสาหกรรมเดิมไดไมนอยกวารอยละ ๒๐  

๒. เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหาร สนับสนุนการเพิ่มมูลคา GDP 
สาขาอาหาร ๓ แสนลานบาท  

๓. ผูบริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยอัตราการเจ็บปวย
ลดลงไมนอยกวารอยละ ๕๐     

 
กิจกรรม :  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๐๙ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 สรางระบบตรวจสอบ
ยอนกลับตลอด Supply 
chain สำหรับอุตสาหกรรม
อาหารระดับประเทศ 

      กษ., อก., อว., พณ.   

 สรางระบบโลจิสติสกที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใชงานในผลิตภณัฑ 
อาหารกลุมตางๆ  

      อก., อว. 

 สรางแพลตฟอรมยกระดับ
กระบวนการผลติในระดับ
อุตสาหกรรมและระบบ
อัตโนมัติเพ่ือทดแทน
แรงงาน   

      อก., อว., เอกชน 

 สรางดลุยภาพของอุปสงค 
อุปทานสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหารโดย
ใชแพลตฟอรมดิจิทลั 
เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ  
Big data และ AI  

      อก., อว., ดศ. 

 
 
แนวทางที่ ๕ :   การปรับปรุงกระบวนการผลิตสู ระบบการผลิตสีเขียวและการผลิตที ่ยั ่งยืน ลดการ

สูญเสียระหวางการผลิตและขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการผลิตดวย
เทคโนโลยีขั้นสูง 

 
กระบวนการผลิตสีเขียว (Green processing) เปนประเด็นสำคัญที่ปจจุบันนานาชาติให

ความสำคัญในการพิจารณาผลิตและซื้อสินคา  การบังคับใชกฎหมายเรื่องสิ่งแวดลอมและการผลิตที่
ยั ่งยืนเริ่มมีการปฏิบัติในหลายประเทศและหลายเขตเศรษฐกิจและกลายเปนขอบังคับสากลใหประเทศ 
คูคาตองดำเนินการ  การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอการสงออก
สินคาและกลายเปนขอกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-tariff barriers)  นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง
การสูญเสียระหวางการผลิตอาหาร (Food loss) และขยะอาหาร (Food waste) ซึ่งเปนปญหาใหญของ
ทั่วโลกและตองการการแกไขอยางเรงดวน จากปญหาดังกลาวประกอบกับความตองการของผูบริโภคใน
ประเทศที่ตองการสินคาที่ไดจากกระบวนการผลิตที่ยั ่งยืนและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทำให
ผูประกอบการดานการผลิตอาหารจำเปนตองไดรับการยกระดับไปสู กระบวนการผลิตสีเขียวอยาง
เรงดวน ถึงแมวากลุมบริษัทผูผลิตอาหารขนาดใหญของประเทศเริ่มมีการขยับและปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงานเพ่ือตอบสนองตอความตองการดังกลาวไปจำนวนหนึ่งแลว แตผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กยังคงประสบปญหาในการเขาถึงเงินทุนและองคความรูในการปรับเปลี่ยนสูการผลิตที่ยั่งยืนซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับปญหา Food loss/ Food waste ของประเทศยังคงเปนปญหาใหญที่ตองไดรับการแกไข



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๑๐ 

และปรับปรุง ทั้งในสวนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย การนำเอาของเสียกลับมาใช
ใหมหรือสรางเปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มชนิดใหม การบริหารจัดการเพื่อลดขยะอาหาร รวมไปถึงการ
พัฒนาบรรจุภัณฑที่ชวยยืดอายุผลิตภัณฑอาหารและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 

 เปาหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผูประกอบการผลิตอาหารสูการผลิตสีเขียว (ลด
ตนทุน  ลดใชทรัพยากร และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม)   

 
ตัวช้ีวัด :  

๑. ลดการปลดปลอยของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารลงไมนอยกวารอยละ ๒๐  
๒. ลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) ในกระบวนการผลิตอาหาร และพัฒนากระบวนการ 

ใชประโยชนจากเศษเหลือ (By Product) ไมนอยกวารอยละ ๑๕         
๓. มีนวัตกรรมการจัดการเพ่ือลดขยะอาหาร (Food Waste) อยางมีประสิทธิภาพทำใหลด 

ขยะอาหารไมนอยกวารอยละ ๑๕   
๔. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารปรับปรุงกระบวนการผลิตเขาสูการเปนอุตสาหกรรม 

สีเขียวตามมาตรฐานของกรมโรงงานครบทุกโรงงาน     
๕. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไดรบัการยกระดับสูการผลิตสีเขียวและยั่งยืน ลด 

โอกาสเกิดผลกระทบจากการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีที่เกี ่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความยั ่งยืน 
เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐   

 
 กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 ประยุกตใช Green 

process ในกระบวนการ
ผลิตเพื่อสงเสริมการ
พัฒนากระบวนการผลติ 
สีเขียว ประยุกตใช
แนวคิดของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน นำของเหลือ
ทิ้งกลับมาใชใหม ลดการ
ปลดปลอยของเสีย และ
ลดผล กระทบตอ
สิ่งแวดลอม  

      อก., อว., เอกชน 

 สงเสรมิการใชนวัตกรรม
เพื่อการลดการสูญเสีย
อาหารตั้งแตการผลิต 
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป 
และการใชประโยชนจาก

      กษ., อก., อว. 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ของเหลือทิ้งดวยหลักการ 
Zero waste 

 พัฒนามาตรการและ
กลไกจูงใจให
ผูประกอบการใช Green 
process  

      อก., BOI, พณ. 

 พัฒนามาตรการและ
กลไกการจัดการเพื่อลด
ขยะอาหาร  

      อก., ทส. มท. 

 สงเสริมการพัฒนาและใช
นวัตกรรมบรรจุภณัฑเพ่ือ
ลดการสูญเสยี ยืดอายุ
ผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  
 

      กษ., อก., อว. 

 

  
แนวทางที่ ๖ :  การสรางแบรนดอาหารไทยในตลาดโลกดวยการใชอัตลักษณ  วัฒนธรรมไทย และ 
                   การเช่ือมโยงการทองเที่ยว  

  อาหารไทยมีอัตลักษณที่โดดเดนและแตกตาง  ทำใหไดรับความสนใจและเปนที่ยอมรับจาก
ผูบริโภคทั ่วโลก และประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนใหประเทศกลายเปน Kitchen of the world 
อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม การสงเสริมแบรนดอาหารไทยไปสูระดับโลกดวยอัตลักษณที่โดดเดนยังไม
ประสบความสำเร็จมากนัก ถึงแมวาที่ผานมามีการสรางแบรนดอาหารไทยรูปแบบตาง ๆ โดยหลาย
หนวยงาน แตยังไมมีแบรนดใดที ่สรางการยอมรับและเปนที่จดจำไดในระดับโลก ดังนั้น การสราง       
แบรนดอาหารไทยใหประสบความสำเร็จจึงเปนอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ ที่ตองการรูปแบบและแนวทางที่
เหมาะสมในการดำเนินการ ทั้งนี้ การสรางนิยามคำวาอัตลักษณอาหารไทยนั้นไมสามารถกำหนดได
อยางแนนอนวาอาหารไทยที่ปรงุตองมีรสชาติ หรือลักษณะอยางไร เนื่องจากขึ้นกับความชอบที่แตกตาง
ของผูปรุงและผูบริโภค อยางไรก็ตาม ควรมีการกำหนดอัตลักษณอาหารไทยดวยวัตถุดิบสำหรับปรุง
อาหารที่มาจากประเทศไทยเทานั้น จึงจะใหรสชาติของอาหารไทยแท  หากสามารถสรางแบรนดอาหาร
ไทยดวยอัตลักษณไดสำเร็จ จะเปนเครื่องมือที ่ชวยสงเสริมธุรกิจอาหารไทย และชวยสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไดอีกดวย 

 
เปาหมาย : สรางคุณคาและความแตกตางใหกับผลิตภัณฑอาหารไทยทั้งในระดับประเทศ 

และระดับโลก  
 

ตัวชี้วัด : ยกระดับอาหารไทยไปสูระดับโลกเพิ่มมูลคาการสงออกอาหารไทยและวัตถุดิบใน
การผลิตอาหารไทยเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐    
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           กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 เชื่อมโยง บริหารจัดการ 
และสงเสรมิการใช
ฐานขอมูลอาหารทองถ่ิน 
อัตลักษณอาหารทองถ่ินกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ดวยดิจิทัลเทคโนโลยี 

      กษ., อว., อก., ดศ. 

 การตอยอดสรางมลูคาเพ่ิม
ใหกับผลิตภัณฑเกษตรอัต
ลักษณ และเกษตรพรเีมียม 

      อว . , อก. , ดศ . , พณ., 
กก. 

 ยกระดับหนวยใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One stop 
service) ของภาครัฐ ใน
ระดับภูมิภาค เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจทั้งเรื่องมาตรฐาน การ
ประยุกตใชเศรษฐกิจ
สรางสรรค และการสราง 
แบรนด เพื่อเพ่ิมมูลคา 

      อก., อว., พณ.  
 

 สราง Food Museum ท่ี
แสดงมิตติางๆ ในอัตลักษณ
ของอาหารไทย ใหเปนท่ีรูจัก
ในวงกวาง เพ่ือการอนุรักษ 
การพัฒนาอาหารไทยสูตลาด
สากล และสนบัสนุนการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

      อก., อว. 

 สรางกลไก และมาตรการ
ในการจัดอันดับราน 
อาหารไทย สงเสริมแบรนด
อาหารไทยใหเปนที่รูจัก
และยอมรับในระดับโลก 

      อก., พณ., เอกชน 

 การสงเสริมการใช
เครื่องปรุง และเครื่องเทศ 
จากประเทศไทยในการปรุง
อาหารไทยทั้งในและ
ตางประเทศ   

      ก ก ., อ ก . , พ ณ . ,อ ว .,
เอกชน 

 การสงเสริมการบรโิภค
อาหารไทยดวยการ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว 
ภายใตแนวคิด “ลิ้มรส

      กก., พณ., เอกชน 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

อาหารไทย รสชาติแบบ
ไทย สัมผัสวิถีไทย” 

 
 แนวทางที่ ๗ :  การลงทุนและยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานนวัตกรรม เชน หนวยวิเคราะห

ทดสอบดานอาหารฟงกชัน โรงงานตนแบบผลิตอาหารฟงกชันและ Functional 
ingredient ที่ไดมาตรฐาน GMP  

                     
 การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับจาก

ฐานอุตสาหกรรมเดิมไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหม จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ข้ึนมาสนับสนุนใหสามารถดำเนินการไปไดอยางเต็มศกัยภาพ  โครงสรางพ้ืนฐาน
ที่สำคญั เชน โครงสรางพื้นฐานดานการวิเคราะหทดสอบ (NQI) สำหรับการทดสอบคุณสมบัติและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร รวมไปถึงโครงสรางพื้นฐานดานการทดสอบทางคลินิก ซึ่งมีความสำคัญ
อยางยิ่งในการทดสอบเพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการจัดตั้งหนวยงาน
สำหรับการทดสอบทางคลินิก (Clinical research organization: CRO) ไปแลว แตโครงสรางพื้นฐาน
สวนใหญเนนการทดสอบทางการแพทย เชน ยาและวัคซีน ดังนั้น ในการทดสอบทางคลินิกสำหรับ
อาหารยังตองการหนวยงานเฉพาะทางที่เปนศูนยกลางการทดสอบที่มีเครือขายครอบคลุมและไดรับการ
ยอมรับในวงกวาง สามารถใหบริการกับหนวยงานทั้งภาครัฐ สถาบันวิจัยและเอกชน โครงสรางพื้นฐาน
ดานการผลิตและขยายขนาดปจจุบันไดมีการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งในหลายหนวยงานของภาครัฐ 
อยางไรก็ตาม มีความจำเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเหลานั้นใหไดมาตรฐานสากล เชน GMP และ
ตองมีความพรอมของบุคลากรและระบบสนับสนุนในการใหบริการไดอยางตอเนื่อง และมีการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชไดอยางเต็มที่ นอกจากน้ี ประเทศยัง
ตองการฐานขอมูลสำคัญซึ่งเปนฐานขอมูลกลางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม เชน 
ฐานขอมูลการบริโภคอาหารของคนไทย (Food consumption) ที่ตองมีการจัดทำทุกๆ ๑๐ ป หรือ 
ฐานขอมูลคุณคาทางโภชนาการและสวนประกอบของอาหาร (Food composition) เปนตน  
 

เปาหมาย : พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานวิเคราะหทดสอบ ดานการขยายขนาด และ
ฐานขอมูลสำคัญเพ่ือรองรับความตองการของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร  
 

  ตัวชี้วัด : 

๑. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารของไทยสู มาตรฐานสากล รวมถึงการ
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕  

๒. โครงสรางพ้ืนฐานที่จำเปนดานตางๆ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตไม
นอยกวา ๒ แหง 
 

กิจกรรม :  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 สงเสริมใหเกิดโรงงาน
ตนแบบผลิตอาหารฟงกชัน
และ Functional 
ingredient ที่ไดมาตรฐาน 
GMP และใหบริการกับ
ผูประกอบการอยางมี
มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตองการ 

      อว., อก. 

 สงเสริมและบูรณาการ
โครงสรางพื้นฐานดานการ
วิเคราะห ทดสอบ การ
กลาวอางทางสุขภาพ หรือ
การกลาวอางทางฟงกชัน
ของอาหาร (Functional 
claim) ใหไดมาตรฐาน
ระดับสากล และมจีำนวน 
เพียงพอตอความตองการ
ของผูใช 

      อว., สธ. 

 พัฒนาและยกระดับ
บุคลากรดานการวเิคราะห
ทดสอบอาหาร การทดสอบ
เพ่ือการกลาวอางทาง
ฟงกชันของอาหารที่ได
มาตรฐานสากล 

      อว., สธ. 

 พัฒนาฐานขอมูลสำคญั
สำหรับอตุสาหกรรมอาหาร 
เชน ฐานขอมูลการบริโภค
อาหารของคนไทย 

      อก., กษ., สธ. 

 
๓. โครงการสำคัญ (Big rock) : 
 ๑. โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร

แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based)  
   แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรใหเกิดผล

เปนรูปธรรม จำเปนตองดำเนินการในรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการเช ิงพื ้นที ่ท ี ่ เปนร ูปแบบ Public-Private-People Partnership (4P)  
ในแตละกลุมสินคาเกษตร ระหวางกลุมเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศกึษา เพ่ือเชื่อมโยงการ
ดำเนินงานในการยกระดับสินคาเกษตร ทั้งดานคุณภาพ มาตรฐาน และการเพิ่มมูลคาสินคา โดยวิเคราะห
พื้นท่ีเปาหมายใหครอบคลุมทั้งในมิติของพื้นที่ คน และสินคา และใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาไปชวย



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๑๕ 

ตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป การจำหนาย การบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน 
นำไปสูการเพิ่มมูลคาผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาสูระดับพรีเมียม ดวยการสงเสริมการสรางและใช
ความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร การยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ Young 
smart farmer ใหมีทักษะและความรูด านเกษตรสมัยใหม การใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big data) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิต-การตลาด การสนับสนุนสินเชื่อ เชื่อมโยงตลาด เชื่อมโยงการ
ทองเที่ยว และเชื่อมโยงกับ BCG สาขาอื่น เพื่อใหชุมชนมีรายไดจากการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดในระยะยาว การพัฒนาและใชประโยชนปจจัยการผลิตที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อลด
ตนทุนการผลิต ซึ่งในเบื้องตนไดรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณคัดเลือกพื้นที่นำรองใน ๕ จังหวัด ไดแก 
จ.ราชบุรี เนนมะพราวน้ำหอม ออย สุกร โคนม กุงกามกราม จ.ลำปาง เนนขาวเหนียวและไผ จ.ขอนแกน เนน
ออย หมอนไหม จ.จันทบุรี เนนทุเรียน มังคุด และ จ.พัทลุง เนนขาว 

 
หนวยงานรวมดำเนินการ :  

  หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

หนวยงานรับผิดชอบรอง :  มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ภาคเอกชน 

 
สิ่งสงมอบ :  
๑. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนำรองมีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป 

จากการเพิ ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น และการแปรรูปผลผลิตสราง
มูลคาเพ่ิม  

๒. โมเดลการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน และแนวทางสงเสริม
การเกษตรเชิงพื้นท่ีที่เชื่อมโยง B C และ G ใน ๕ จังหวัดนำรองขยายผลสูพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
   

งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๕๔๘ ลานบาท  
                            งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘) ๒,๗๔๕ ลานบาท   
 
    ๒. โครงการการใชประโยชนจากคลังขอม ูลขนาดใหญภาคการเกษตร เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิต-การตลาด  
 การปลูกพืชในปจจุบันเปนที่รูกันโดยทั่วไปวาสภาพภูมิอากาศมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  
เมื ่อเปรียบเทียบกับในอดีตที ่ผานมา และมีแนวโนมจะรุนแรงเพิ ่มขึ้นอยางไมมีทางหลีกเลี ่ยงได 
โดยเฉพาะกับพืชเศรษฐกิจที่จัดอยู ในกลุมความทาทายในภาคเกษตร รวมกับปญหาเรื่องภัยแลงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำใหฝนไมตกตามฤดูกาล การเกษตรจัดไดวามีการใชปริมาณน้ำ
ในการผลิตมากที่สุด มีสัดสวนการใชน้ำมากกวาภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค หากมีปริมาณ
น้ำไมเพียงพอจะสงผลกระทบตอพืชผลการเกษตรโดยตรง ทั้งดานปริมาณ และดานราคา ในทิศทาง 
ที่ลดลง แตจะมากหรือนอยขึ้นกับภาวะแลงและปริมาณน้ำธรรมชาติที่จะไหลเขาอางเก็บน้ำในชวงฤดูฝน 
หรือแหลงกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ น้ำทวมจากภัยธรรมชาติเปนอีกหนึ่งเหตุการณที่สงผลใหหลายพื้นที่
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ตกอยูในภาวะเสี่ยง ผลผลิตเสียหายเนื่องจากมีการทวมขังเปนเวลานาน หรือความรุนแรงของน้ำสงผล
ทำใหเกิดความเสียหายโดยตรงกับพืช การแพรกระจายของวัชพืช แมลงศตัรูพืช และโรคพืชซึ่งเกษตรกร
ตองใชสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้น แตผลที่ไดรับคือมีประสิทธิภาพลดลงสาเหตุมาจากวัชพืชดื้อยา จึง
ตองใชสารเคมีในการกำจัดเพิ่มมากขึ้น ลวนเปนสิ่งที่ตองเผชิญหนักขึ ้นเรื่อย ๆ สงผลตอกิจกรรม
การเกษตรโดยตรง ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่กระจายผลกระทบเกือบทุกอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร ทั้งในดานผลผลิตและราคาซื้อขาย พืชเกษตรบางชนิดราคาตกต่ำ รวมถึงความผันผวน
ทางดานการตลาด หากตองการจะยกระดับรายไดของเกษตรกรหนวยงานของรัฐตองดำเนินการพรอมกัน
ดวยขอมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ มีพืชไมกี่ชนิดที่รัฐสามารถเขาไปชวยพยุงราคาไดโดยตรง พืช ๕ ชนิดที่มี
อิทธิพลตอเศรษฐกิจไทย ไดแก ขาว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ำมัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งสราง
มูลคาตอเศรษฐกิจของประเทศไทยหลายแสนลานบาทตอป และกัญชง เปนพืชชนิดใหมที่ ครม.เห็นชอบ
ใหเปนพืชเศรษฐกิจเมื่อป ๒๕๖๓ 

หากผลผลิตที่ไดมีปริมาณลดนอยลง เกษตรกรยังมีคาใชจายในการผลิตกับรายไดไมสัมพันธกัน 
สงผลกระทบตอภาคการผลิต การแปรรูป การสงออก และความเปนอยูจำเปนพื้นฐาน ผู บริโภคใน
ประเทศอาจไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม จากการที่ราคาพืชเกษตรบางชนิดปรับตัวสูงข้ึน  
สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือ ทุกหนวยงานตองบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญเขามาทำงานรวมกัน
เพื่อแกปญหาในแตละดาน เชน ขอมูลสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำ พืชที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่หรือ
เหมาะสมกับฤดูกาล ขอมูลโรคและแมลง ขอมูลการสำรวจจากระยะไกล (Remote sensing) จัดทำเปน
ระบบที่เกษตรกรทุกคนควรนึกถึงเปนอันดับแรก ตองใหความสำคัญกับการเขาใชงานไดงาย แมนยำ  
ของเกษตรกรและเจาหนาที่ เชน แจงเตือนภัยแลง แจงเตือนภัยน้ำทวม แจงสภาพภูมิอากาศลวงหนา 
ประมาณการปริมาณผลผลิตที่จะเก็บเก่ียวในแตละฤดูการ เชน ออย และขาว  

 
หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(สศก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
หนวยงานรับผิดชอบรอง :  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) (สสน.) สถาบัน

สงเสริมการวิเคราะหและบริหารขอมูลขนาดใหญภาครัฐ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา และเอกชน 

 
สิ่งสงมอบ :  
ระบบบริหารจัดการการผลิตตลอดหวงโซอุปทานโดยใชขอมูลเชิงพื ้นที ่ขนาดใหญเพ่ือ

สนับสนุนเกษตรกร ผูประกอบการ และ ภาคราชการในพื้นที่ ๕ จังหวัดนำรอง นำไปสูการขยายสูพื้นที่
จังหวัดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

 
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๐๐ ลานบาท   
                 งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๕๕๐ ลานบาท   
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๑๗ 

 ๓. โครงการยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ  Young smart farmer ใหมีทักษะ
และความรูดานเกษตรสมัยใหม  

 การเพิ่มจำนวนสมารทฟารมเมอร (Smart farmer) เปนกลไกสำคญัในการยกระดับประสิทธิภาพ                     
การผลิตใหสูงขึ้น มีความสามารถในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการตลาด สรางตลาด
ใหม รวมถึงการพัฒนาสินคาและบริการรปูแบบใหม โดยเปนการดำเนินงานพัฒนา ยกระดับศักยภาพและ
ความรู พื้นฐานของบุคลากรภาคการเกษตรควบคูไปดวย ทั้งระดับเจาหนาที่ และเกษตรกร เพื ่อให
สามารถนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนา ปรับใชและยกระดับการทำการเกษตรตามบริบทแตละ
พื้นที่ตอไป เนนการทำเกษตรที่ทำนอยแตไดมาก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดให
เกิดประโยชนสูงสุด โดยกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพหลักรวมกับ
หนวยงานตางๆ ที ่เกี ่ยวของ นอกจากนี ้ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) 
หนวยงานภายใตสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคและกรมสงเสริมการเกษตรในการพัฒนา Training hub เพื่อเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การสรางนวัตกร และเปนกลไกเรงการยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ Young smart 
farmer ใหมีความรูดานเกษตรสมัยใหม ในระยะแรกประกอบดวย Training hub ดานเกษตรอินทรีย
อัจฉริยะในภาคเหนือ (จ. เชียงใหม) และดานเกษตรสมัยใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.รอยเอ็ด) 
เพ่ือยกระดับภาคการเกษตรไทย ทั้งระบบใหปรับเปลี่ยนสูการทำเกษตรสมัยใหมหรือเกษตร ๔.๐ ตอไป
อยางย่ังยืน 
 

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
  หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีแหงชาติ 
 หนวยงานรับผิดชอบรอง :  มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร   
 
   สิ่งสงมอบ :  

  ๑. ยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จำนวน ๑๖,๐๐๐ ราย ใหมีความรูพื ้นฐานดาน
เกษตรสมัยใหม 

  ๒. ยกระดับเกษตรกรรุนใหม (Young smart farmers) เพื่อเตรียมความพรอมเปนนวัตกรระดับ 
๒-๓ ดาว จำนวน ๑,๐๐๐ คน 

  ๓. Training hub ดานเกษตรอินทรียอัจฉริยะในภาคเหนือ (จ. เชียงใหม) และดานเกษตรสมัยใหม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ. รอยเอ็ด) เพื่อเปนแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสรางนวัตกร 
   

งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๓๕ ลานบาท  
                              งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)  ๔๒๕ ลานบาท   
 
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๑๘ 

๔. โครงการยกระดับรายไดและความเปนอยูของเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวดวยเกษตร
สมัยใหม บนเสนทางสายวัฒนธรรมลุมน้ำโขง (BCG-Naga Belt Road)  
     ขาวเหนียว เปนสินทรัพย ทางชีวภาพและทางวัฒนธรรมของชุมชนภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกลุมประเทศลุมน้ำโขง ตั้งแตสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม การปลูกขาวเหนียวในประเทศไทยเนนการบริโภคเปนหลัก สวนที่เหลือจากการบริโภค
จึงขาย อยางไรก็ตาม เกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวมีรายไดต่ำ เนื่องจากการสูญเสียผลผลิตอันเกิดจากปญหา
การระบาดของโรค แมลงและสภาพแวดลอมวิกฤตตาง ๆ รวมถึงความไมแนนอนทางดานการตลาด การท่ีจะ
ยกระดับรายไดของเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกลาวจำเปนตองดำเนินการในหลายมิติพรอมกัน โดยใชความเหมือน
ดานวัฒนธรรมการปลูกขาวเหนียวเปนพลังเพ่ือขับเคลื่อนการผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยใชเกษตรสมัยใหมใน
การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื ้นที ่ปลูกขาวเหนียวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สราง
มูลคาเพ่ิมดวยการสรางอัตลักษณ การแปรรูปผลผลิต เชื่อมโยงระหวางผูผลิต-ผูบริโภค และเช่ือมโยงกับการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อขับเคลื่อนใหครัวเรือนภาคการเกษตรมีรายไดเพิ่มขึ้น และเปนสังคมเกษตรแบบ
บูรณาการที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม นอกจากนี้ ยังเปนการอนุรักษพันธุกรรมพืชและวิถีชีวิตวัฒนธรรม ทำให
ชุมชนมีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตอไป ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการถายทอดองคความรูการใชเทคโนโลยี
ดิจิตอล/แอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพื้นที่สูงสุด และเตรียมพรอม
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถายทอดองคความรูวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหได
มาตรฐานและตรงตามพันธ ุ  มีการบริหารจัดการแปลงที ่ด ีนำไปสู การไดร ับมาตรฐาน GAP (Good 
Agricultural Practices) เกษตรปลอดสาร และเกษตรอินทรียตามมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับของตลาด โดยใช
กระบวนการเกษตรกรมีสวนรวม นอกจากนี้ ยังถายทอดองคความรูในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ              
มาพัฒนาตอยอดสินคาเกษตรขั้นตนใหเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีมูลคาสูง การสงเสรมิการใชวัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม เปลี่ยนเกษตรกรรายยอยเปนผูประกอบการการผลิต และแปร
รูปขาวเหนียวคุณภาพขนาดเล็ก และมีการเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหาร “อุษาคเนย” ใชประโยชนจากเศษวัสดุ
แทนการเผา ตอบโจทยเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในปแรกเนนเกษตรกรในพื้นที่นำรอง ๔ จังหวัด ไดแก        
จ.ลำปาง จ.เชียงราย จ.อุดรธานี จ.นครพนม เพื่อใหเกษตรกรปรับจาก “ผูซื้อเมล็ดพันธุขาว” เปน “ผูผลิต 
และ/หรือจำหนายเมล็ดพันธุขาว” จำนวน ๕,๐๐๐ ราย และใหเกิดชุมชนนวัตกรรมเกษตรตัวอยาง ๑๖ 
ชุมชน และจะขยายไปสูจังหวัดอื ่นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอไป ซึ่งการดำเนินงาน
ดังกลาวจะเปนแรงขับเคลื่อนทำใหครัวเรือนภาคการเกษตรเปนสังคมเกษตรแบบบูรณาการที่ใชเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม ทำใหเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคา
เกษตร เพ่ือรักษาฐานรายไดเดิมและสรางรายไดใหม ทั้งเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป 
เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น ซึ่งในระยะยาวจะเปนการสรางความเขมแข็งในการผลิตขาวของประเทศ
อยางย่ังยืนตอไป 
 

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย  
  หนวยงานรับผิดชอบรอง :  มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๑๙ 

   สิ่งสงมอบ :  
๑. เกษตรกรในพื้นที่นำรอง ๔ จังหวัด ไดแก จ.ลำปาง จ.เชียงราย จ.อุดรธานี จ.นครพนม ปรับ

จาก “ผูซื้อเมล็ดพันธุขาว” เปน “ผูผลิต และ/หรือจำหนายเมล็ดพันธุขาว” จำนวน ๕,๐๐๐ ราย 
๒. ชุมชนนวัตกรรมเกษตรตัวอยาง ๑๖ ชุมชน ที่ใชเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหมในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตขาว 
๓. ตนแบบชุมชนภาคการเกษตรขับเคลื่อนดวย BCG ที่บูรณาการดานระบบการผลิตพืช การ

แปรรูป การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร จังหวัดละ ๑ ตนแบบ 
 
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๘๒ ลานบาท   
                  งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘)  ๓๒๒ ลานบาท 

   
  ๕. โครงการสนับสนุนการผลิตและการใช Autogenous vaccine สำหรับปศุสัตวและสัตว
น้ำที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน GMP เพื่อลดความสูญเสียการผลิตจากโรคระบาดสำคญั 

วัคซีนปศุสัตวสวนใหญนำเขาโดยภาคเอกชน กรมปศุสัตวสามารถผลิตวัคซีนเองไดบางในบาง
โรค ไดแก วัคซีนสำหรับสัตวปก สุกร แพะ แกะ โคและกระบือ สำหรับในสัตวน้ำยังอยูในระดับการวิจัย
ในหองปฏิบัติการ  โดยทั้งในปศุสัตวและสัตวน้ำยังไมมีเอกชนรายใดที่สามารถผลิตวัคซีนและตอยอด
การจำหนายเชิงพาณิชยได เนื่องจากยังไมมีโรงงานผลิตวัคซีนสัตวที่ไดมาตรฐาน GMP อยางไรก็ตาม
วัคซีนที่ใหผลปองกันโรคไดดีควรพัฒนามาจากเชื้อสายพันธุที่ระบาดในประเทศไทย ดังนั้น การผลิต 
Autogenous vaccine โดยใชเชื้อทองถิ่นหรือในฟารมนั้นจะตอบโจทยเรื่องดังกลาว ทั้งนี้มีหนวยงานที่
ดำเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจากเชื้อทองถิ่นที่มีศักยภาพในเชิงประสิทธิภาพปองกันโรคในระดับดี 
ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมปศุสัตว ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ หากตนแบบวัคซีนในระดับหองปฏิบัติการเหลานี้ไดรับพัฒนาตอยอดผลิต 
Autogenous vaccine ไดตามมาตรฐานของ อย.กำหนด โดยการเสริมความสามารถของสถานที่ผลิตให
ไดมาตรฐานพรอมกับศูนยสัตวทดลองที่ไดมาตรฐานใหเพียงพอ และถายทอดใหใชในการปองกันในโรค
ระบาดที่สำคัญในฟารมเลี้ยง (หนวยงานที่มีการพัฒนาวัคซีนสัตว) รวมทั้ง เปนกลไกสรางแรงจูงใจใหเกิด
การลงทุนจากภาคเอกชนในการจัดสรางโรงงานผลิตวัคซีนสัตวในอนาคต 

 
หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
หนวยงานรับผิดชอบรอง : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร กรมปศุสัตว กรมประมง เอกชน 
 
 สิ่งสงมอบ 
๑. Autogenous vaccine โรคระบาดที่สำคัญในอุตสาหกรรมปศุสัตวและสัตวน้ำ ที ่ม ีการ

นำไปใชจริงในพื้นที่เปาหมาย Area-based  

๒. โครงสรางพ้ืนฐานสำหรับผลิต Autogenous vaccine สำหรับปศุสัตวและสัตวน้ำที่ได 

มาตรฐาน GMP 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒๐ 

 
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๘๐ ลานบาท โดยเปนสวนของเอกชน ๒ ลานบาท 
                  งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๔๘๐ ลานบาท  โดยเปนสวนของ 

  เอกชน ๑๕๕ ลานบาท 
 

๖. โครงการสนับสนุนการผลิตและการใชชีวภัณฑจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืช
เศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙   
กำหนดเปาหมายใหประเทศไทยมีความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการ เปนแหลงอาหารที่มีคุณภาพสูง 
ปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการอยางยั่งยืนเพื่อผูบริโภคทั่วโลก ที่ผานมากระบวนการผลิตสินคา
เกษตรยังคงพบปญหาการปนเปอนสารเคมี สาเหตุสำคัญเนื่องจากมีการใชสารเคมีเกษตรอยางไมถูกตอง
และในปริมาณมาก ทั้งนี้นอกเหนือจากการสงเสริมใหเกิดการใชสารเคมีอยางถูกวิธีแลว จำเปนอยางย่ิง
ตองมีการผลิตสารชีวภัณฑเพื่อใชทดแทนสารเคมีทางการเกษตร อยางไรก็ดี  แมวาประเทศไทยมีการ
วิจัยและพัฒนาสารชีวภัณฑมาแลวระยะหนึ่ง แตผลงานวิจัยสารชีวภัณฑท่ีมีการสงเสริมใหเกิดการใชยัง
มีจำนวนจำกัด เนื่องจากการจำหนายในเชิงการคาตองใชหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนเชนเดียวกับสารเคมี
ควบคุมศัตรูพืช ซึ่งเปนขั้นตอนที่ใชเวลาและงบประมาณมาก (มากกวา ๔ ปขี้นไปและคาใชจาย ๓    
ลานบาท/ผลิตภัณฑ)  ปจจุบัน สารชีวภัณฑที่ขึ้นทะเบียนมีเพียง ๕ ชนิดเทานั้น คือ แบคทีเรียบีที 
แบคทีเรยีบีเอส ราไตรโคเดอรมา ราเมธาไรเซียม และราบิวเวอเรีย และมีผูประกอบการเพียงรายเดียวที่
สามารถข้ึนทะเบียนชีวภัณฑได  ดังนั้น เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงสารชีวภัณฑที่มีคุณภาพที่ไดมาตรฐานจาก
งานวิจัยและหลากหลายเหมาะสมกับศัตรูพืชแตละชนิดและมีความสามารถในการใชสารชีวภัณฑได
อยางมีประสิทธิภาพและประหยัดตนทุนการผลิต จึงจำเปนตองบมเพาะศูนยผลิตและบริการชีวภัณฑ 
๑๐ แหง ใน ๕ จังหวัดนำรองหรือใกลเคียง จังหวัดละ ๒ ศูนย ดวยการเชื ่อมโยงองคความรู จาก
มหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัยสูกลุมเกษตรกรในชุมชน  ทั้งนี้ในแตละศูนยประกอบดวยหนวยผลิต 
ฝายสงเสรมิการใชและฝายการตลาด ซึ่งจะผลิตชีวภัณฑตามความตองการของเกษตรกร สงเสริมการใช
ชีวภัณฑที่ถูกตองและเหมาะสมตามธรรมชาติของจุลินทรียนั้นๆ และนำผลผลิตสีเขียวท่ีไดสูตลาดอาหาร
ปลอดภัย 

 
หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หนวยงานรบัผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
หนวยงานรวมดำเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และ
เอกชน  
 

สิ่งสงมอบ 
๑. ชีวภัณฑท่ีไดคุณภาพและมาตรฐานอยางนอย ๔ ชนิด ที่กำลังการผลิต ๓๔๘ ตันตอป และ 

ระบบสนับสนุนการใหบริการ เชน ระบบการจัดสง ระบบการเฝาระวังและการวินิจฉัยโรคพืชและแมลง
ศัตรูพืช ระบบการสื่อสารกับตลาดและจองรบับริการ ฯลฯ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒๑ 

๒. ศูนยผลิตและใหบริการชีวภัณฑท่ีไดคุณภาพและมาตรฐานอยางนอย ๑๐ แหงในพ้ืนที่ ๕ 
จังหวัดนำรองและ/หรือจังหวัดใกลเคียงที่มีความพรอม   

๓. มีการใชสารชีวภัณฑในพื้นที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียของพืชเศรษฐกิจ เชน ขาว  
ทุเรียน กาแฟ  ผัก อยางนอย ๑,๕๐๐ ไร ตอศูนย (ขาวและผัก) อยางนอย ๗๕๐ ไร ตอศูนย (ทุเรียน กาแฟ)   
 
          งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๒๑ ลานบาท โดยเปนสวนของภาคเอกชน ๑๐ ลานบาท 

                งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)  ๓๒๙ ลานบาท โดยเปนสวนของ 
                ภาคเอกชน ๒๐ ลานบาท 

 
๗. โครงการพัฒนาแพลตฟอรมระบบตรวจสอบยอนกลับสำหรับสินคาเกษตรอาหารของ

ประเทศ (Traceability platform)    
 ระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) เปนเครื ่องมือสำคัญสำหรับมาตรการอาหาร

ปลอดภัยและสนับสนุนการสงออกสินคาอาหารของประเทศ  เปนระบบที่ใชในการติดตามผลิตภัณฑ
ตั้งแตการผลิต การแปรรูป การกระจายสินคา และการจำหนายสินคาไปถึงผูบริโภค ปจจุบันมีการ
พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับในหลากหลายรูปแบบ ทั้งโดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง
บริษัทเอกชนขนาดใหญจะมีระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับใชงานเอง แตผูผลิตรายยอย และผูบริโภคยัง
ไมสามารถใชประโยชนจากระบบที่พัฒนาขึ้นไดอยางเต็มที่ เนื่องจากการใชงานของระบบตางๆ ยังมี
ขอมูลไมมากพอ และขาดระบบกลางที่จะสามารถเชื่อมโยงระบบตางๆ ที่ไดมีการพัฒนาขึ้นเขาดวยกัน 
เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสมบูรณ จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงและขยายการใชงาน
ระบบที่ไดมีการพัฒนาขึ้น และหาแนวทางการเช่ือมโยงระบบตางๆ เขาดวยกันตอไป 
 

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สถาบันอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ 
หนวยงานรับผิดชอบรอง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด กรมสงเสริมการเกษตร 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ  หนวยงานอื่นๆ ใน
ทองถ่ิน 
   

  สิ่งสงมอบ :  
๒. ระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาเกษตรอาหารเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาตั้งแตตนทางถึง

ปลายทาง 
๓. มีสวนรวมในการเพ่ิม GDP สาขาอาหารไมนอยกวา ๔๐๐ ลานบาท ภายในระยะเวลา ๖ ป 
๔. ลดการสูญเสียอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรรอยละ ๕ 
๕. เพ่ิมการจางงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

รอยละ ๕ 
 

         งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕  = ๔๐.๑๕ ลานบาท   
         งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๑๘๐ ลานบาท   



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒๒ 

๘. โครงการรับรองมาตรฐานสินคาปลอดภัยเช่ือมสินคาเกษตรปลอดภัยสูอุตสาหกรรมอาหาร   

  วัตถุดิบที่ปลอดภัยไดมาตรฐานเปนปจจัยสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ดังนั้น
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑทางการเกษตรกอนนำเขาส ู กระบวนการแปรรูปอาหารจึงเปน
กระบวนการสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมีระบบการรับรองผูสงมอบ (Supplier 
audit) และขึ้นทะเบียนโรงงาน/สถานประกอบการ เปน Approved supplier list (ASL) จะชวยลด
ตนทุนการตรวจสอบรับรอง และยังไดวัตถุดิบที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย 
 

            หนวยงานรวมดำเนินการ :  
  หนวยงานผูรับผดิชอบหลัก: สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
  หนวยงานผูรับผิดชอบรอง: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูประกอบการผลิตอาหาร/

แปรรูปสินคาเกษตร  
 
  สิ่งสงมอบ :  
๑. ผูผลิต/ผูประกอบการ และเกษตรกร ตามเปาหมายเขาสู ระบบรับรองมาตรฐานสินคา

ปลอดภัยไดร ับความเช ื่อถือ และไดมาตรฐานที่ตรงตามความตองการของตลาดในประเทศและ
ตางประเทศ 

๒. ระบบการประเมินผูสงมอบ (Supplier audit) ชวยลดตนทุนของการตรวจสอบรับรอง 
และสินคาเกษตรยังคงเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตรที ่มีความปลอดภัยและไดคุณภาพ เพ่ิม
ความสามารถแขงขันในตลาด  

 งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕  = ๐.๕๐  ลานบาท   
                 งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๕๐  ลานบาท   
 
๙. โครงการพัฒนากลไกบริหารจัดการและมาตรการเพื่อลดการสูญเสียอาหาร (food 

loss) และขยะอาหาร (food waste)   
  ปญหาการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร  สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม

เชนเดียวกับทุกประเทศท่ัวโลก โครงการขับเคลื่อนการผลิตอาหารอยางยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model 
: การลด Food loss และ Food waste ตลอดหวงโซอุปทาน เปนการแกปญหาดวยเทคโนโลยี พรอม
กับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมดวยการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกทุกภาคสวน 
โดยดำเนนิการในทุกระดับของผูเก่ียวของในหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมอาหาร จึงเชื่อไดวาจะสามารถชวย
ผลักดันใหไทยไปสู เปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนได ซึ ่งในการลด Food loss ตองการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยว การขนสงและการเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่การลด Food 
waste จำเปนตองใชการบริหารจัดการและการสงตออาหารที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะชวยลดผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม ยังสามารถจัดการปญหาการขาดแคลนอาหารในประชากรบางกลุมไดอีกดวย 

 
หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: บริษัท ซีพีแรม จํากัด สถาบันอาหาร มูลนิธิสโกลารส ออฟ ซัส

ทีแนนซ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒๓ 

หนวยงานผูรับผิดชอบรอง: กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมฯ สำนักงานเขต และเกษตรกร
ชุมชนสำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หอการคาจังหวัด สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมผูผลิตอาหารสำเร็จรูป กลุมอุตสาหกรรม
อาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมผูคาปลีกไทย ครัวโรงพยาบาล โรงงานแปรรูปอาหาร
และเคร่ืองดื่ม Surplus food Asia (SFA), FeedUp@UN 

 
สิ่งสงมอบ :  
๑. ลดการเกิดการสูญเสียอาหารไดไมนอยกวา ๑๗,๐๐๐ ตัน/ป  
๒. ลดจำนวนขยะอาหารท้ังหมดในประเทศไทยเปนจำนวน  ๖,๐๐๐ ตัน ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘ 

และ ๗,๐๐๐ ตัน ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๐ 
          ๓. สงตอมื้ออาหารทั้งหมดใหผูขาดแคลนอาหารเปนจำนวน ๒๕ ลานมื้อ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘ 
และ ๓๐ ลานมื้อ ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๐ 
 ๔. ปริมาณขยะฝงกลบลดลง ลดงบประมาณในการจัดการขยะอาหารได ๒๐ ลานบาท/ป และ
รายไดจากขยะอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
 ๕. เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน รายไดเกษตรกรและผูประกอบการเพิ่มขึ้น อยางนอย  
๒๔๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป 
           ๖.  เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรตลอดหวงโซคุณคา ลดปริมาณของเสียจากระบบ และลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเปรียบเทียบกับตอนเร่ิมโครงการปริมาณขยะลดลงไมนอยกวารอยละ ๑๐       
          

 งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕  = ๔๗.๒๗  ลานบาท   
         งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๒๕๐ ลานบาท   

 
    ๑๐. โครงการการขยายผลโครงการ Green Industry (GI) เพื่อยกระดับผูประกอบการกลุม

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ     
กระบวนการผลิตสีเขียวสูการผลิตที ่ยั ่งยืนเปนแนวทางที ่ผู ประกอบการอาหารตองไดรับการ

ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต เนื่องจากประเด็นดานสิ่งแวดลอมและความ
ยั่งยืนกลายเปนขอบังคับระดับสากล ที่นำไปสูการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี ผูประกอบการอาหารของ
ไทยจึงจำเปนตองไดรับการสงเสริมเพ่ือยกระดับดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งบรษิัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่ยังขาดเงินลงทุนและไมสามารถเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยี ยังตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 

 
  หนวยงานรวมดำเนินการ :  

          หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
             หนวยงานรับผิดชอบรอง : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผูประกอบการดานการผลิตอาหาร 
     

สิ่งสงมอบ :  
๑. ผู ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที ่เขารวมโครงการมีความพรอมเพื ่อขอรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒๔ 

๒. ผูประกอบการอาหารไดรับการยกระดับ สรางผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกําไรที่เพิ่มขึ้น
จากผลของโครงการ รวมประมาณ ๖,๑๘๐ ลานบาท ในกรณีคิดประโยชนตอเนื่อง ๕ ป 

 
 งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕  =   ๒๐ ลานบาท   
                 งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๒๐๔  ลานบาท   
 

 ๑๑. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สรางอุตสาหกรรมใหม (สรางมูลคาเพิ่มดวย
นวัตกรรมการผลิตอาหารฟงกชัน/Functional Ingredients)   
   การพัฒนาอาหารกลุ มใหมจากฐานอาหารเดิม จำเปนตองมีการพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานดังกลาว ตั ้งแตการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑใหม การขยายขนาดการผลิต และการผลิตในระดับอุตสาหกรรม การวิเคราะหทดสอบความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ตลอดจนถึงชองทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อใหผลิตภัณฑ
ใหมสามารถแขงขันไดในตลาด ทั ้งนี ้ การตัดสินใจเลือกวาจะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใด 
จำเปนตองมีการศึกษาความตองการของตลาด การยอมรับของผูบริโภคกอนเปนอันดับแรก รวมไปถึง
การดำเนินงานจำเปนตองมีเอกชนรวมดำเนินการดวยจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย 
 

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หนวยงานผู รับผิดชอบหลัก : สถาบันอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จำกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  บริษัท เทสทบัด จำกัด  บริษัท ไบโอ บัดดี้ จำกัด  

หนวยงานรับผิดชอบรอง : คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
เกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมปศุสัตว กรมประมง กรมการแพทย 
มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแกน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) สมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย สมาคมอาหารเสริม บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุป จำกัด 
(มหาชน) สหกรณโคนมวังน้ำเย็น จำกัด สหกรณโคนมไทยมิลค จำกัด บริษัทโอโว ฟูดเทค จำกัด บริษัท 
ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไทยฟูดส กรุป จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล  
จำกัด (มหาชน) บริษัทไรดินไทย จำกัด ชมรมผูเลี้ยงกุง สุราษฎรธานี บริษัท Specialty Natural 
Products / บริษัท Specialty Innovation  สมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย สมาคมอาหารเสริม 

 
   สิ่งสงมอบ :  
 ๑. แพลตฟอรมนวัตกรรม  

 แพลตฟอรมการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรมูลคาสูง ตั้งแตวัตถุดิบที่ปลอดภัย สารสกัดที่ได
มาตรฐาน และการผลิตอาหารฟงกชันและสวนผสมอาหารฟงกชันจากสมุนไพร 

 แพลตฟอรมการพัฒนาผลิตภัณฑกลุมอาหารฟงกชันและ Functional ingredients    
นำรอง ไดแก ผลิตภัณฑสำหรับเด็กที่มีการเติมสาร Functional ingredient  ผลิตภัณฑอาหารที่มีการ
ปรับโครงสรางและเนื้อสัมผัสสำหรับผูสูงอายุและผูปวย  และผลิตภัณฑทางเลือกยังยั้งเชื้อจุลินทรีย 
ในอาหารและอาหารสัตว  

 แพลตฟอรมสงเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารจากพืชแบบองครวม 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒๕ 

๒. ผลผลิตทางการเกษตร มีมูลคาเพ่ิมข้ึน สรางรายไดกลับสูชุมชนและภาคอุตสาหกรรมอยาง
นอย ๒๐ ลานบาทในปแรก  
             ๓. เพ่ิมยอดขายในประเทศ และเพิ่มโอกาสการสงออก สามารถสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมมูลคา ๖,๓๐๐ ลานบาทภายใน ๔ ปหลังจากสิ้นสุดโครงการ  
             ๔. เพิ ่ม GDP สาขาอาหาร ๔,๐๐๐-๖,๐๐๐ ลานบาท ตอป ในกลุ มตลาดอาหารเสริม 
(Vitamins and Dietary Supplements) 
             ๕. เพิ่มการจางงาน ๕๐๐-๑,๐๐๐ อัตรา ทั้งระบบ เชน ในสวนการผลิตและแปรรูป การวิจัย
พัฒนาสินคาตอเนื่อง การขนสงกระจายสินคา การจัดจำหนาย การตลาด และโฆษณา    
  

งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕  = ๑๒๓.๔๐ ลานบาท   
                 งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๔๐๐ ลานบาท   

 
๑๒. โครงการการสงเสริมแบรนดอาหารไทยในระดับโลกดวยอัตลักษณ และสนับสนุนการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม     
อาหารทองถ่ินสามารถเขาไปเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งกำลังเปนที่นิยม

อยูในปจจุบัน และเปนแรงจูงใจใหนักทองเที่ยวจากวัฒนธรรมที่แตกตางกันเขามาศึกษาเรียนรู อยางไรก็
ตาม อาหารทองถิ่นกลับไมไดเปนที่รูจักในวงกวางมากนัก คนทั่วไปยังไมไดรับรูถึงอัตลักษณประจำ
ชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะชาวตางชาติ การสงเสริมแบรนดอาหารทองถิ ่นไทยไประดับโลกผานจุดแข็ง
ดานอัตลักษณ วัฒนธรรม และนวัตกรรมจะชวยกระตุนในการเดินทางทองเที่ยว ในการพัฒนาแบรนด
ควรมีแนวทางและมาตรฐานที่ชัดเจน เชน มุงสรางแบรนดที่ไดรับการยอมรับที่เปนสากล เชน มิชลินสตาร 
50Best ซึ่งตองใชงบประมาณสูงเพราะตองทุมในการประชาสัมพันธและสื่อ นอกจากนี้ การดำเนินการ
เรื่องอัตลักษณของอาหารไทยทำในหลายภาคสวน ควรมีการกำหนดคุณสมบัติของอาหารไทยวามี
ลักษณะอยางไร ซึ่งสิ่งสำคญัสำหรับอัตลักษณอาหารไทย คอืทำอยางไรท่ีจะทำใหผูปรุงอาหารไทยทั่วโลก
ใชวัตถุดิบจากเมืองไทยเทานั้น ทำอยางไรใหตางชาติยอมรับในคุณภาพของวัตถุดิบประเทศไทย   
 

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
   หนวยงานผู ร ับผิดชอบหลัก :  สถาบันอาหาร ผู ประกอบการรานอาหารไทย สำนักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
 หนวยงานรบัผิดชอบรอง :  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หอการคาจังหวัด หนวยงานทองถิ่น 
กรมอนามัย 
 
            ส่ิงสงมอบ : 

๑. มูลคาทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ๑๒๐ ลานบาทตอป 
๒. การจางงานเพิ่มขึ้น รอยละ ๕  
๓. สรางการรับรู ในเรื ่องของรานอาหาร Q Restaurant และสรางความตระหนักใหกับ

ผูบรโิภคไดเลือกซื้อและบริโภคสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒๖ 

๔. เชื ่อมโยงสินคาเกษตรปลอดภัยเขาสูรานอาหารรวมทั้งสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรหรือ
ผูผลิต ผลิตสินคาที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
  

 งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕  = ๒๒.๘๐ ลานบาท   
                  งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๑๒๐  ลานบาท   
 

           ๑๓. โครงการสรางและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและการผลิตอาหารทางการแพทยของ
ประเทศไทย   

     อาหารทางการแพทย หรือ Medical food คืออาหารที่ใชภายใตการควบคุมของแพทย เพ่ือ
ชวยผูปวยใหไดรับสารอาหารที่ถูกตอง และเหมาะสมตอโรค เชน อาหารสำเร็จรูปที่ใหทางสายอาหาร 
รวมทั้งการบรรเทา ควบคุม และชะลอการดำเนินไปของโรค การปองกันและลดภาวะแทรกซอน รวมไป
ถึงการฟนฟูสขุภาพของผูปวย ในเชิงความม่ันคงทางสุขภาพและสาธารณสุข โรคบางชนิดเปนโรคหายาก 
(Rare diseases) เชน โรคมีกรดในเลือดในทารกและเด็กเล็ก ผูปวยตองพึ่งพาอาหารที่ไดรับบริจาคจาก
บริษัทตางประเทศเทานั้น เนื่องจากประเทศไทยไมมีศักยภาพในการผลิตไดเอง  การวิจัยดานอาหารทาง
การแพทยโดยภาคเอกชนของไทยเปนเรื่องทำไดยาก แมประเทศไทยจะมีอุตสาหกรรมอาหารที ่มี
ศักยภาพ และมีทรัพยากรทางดานอาหารที่หลากหลายจำนวนมาก เนื่องจากตองใชนักวิจัย ที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการดำเนินการวิจัย มีความพรอมดานสิ่งอำนวยความสะดวกดานเครื่องมือ
วิเคราะห วิจัย และตองทำงานอยางใกลชิดกับบุคลากรทางการแพทย และโรงพยาบาล 
         

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันโภชนาการ 
หนวยงานรบัผิดชอบรอง :  คณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน 
 

สิ่งสงมอบ :  
๑. ประเทศไทยสามารถวิจัย พัฒนา และผลิตอาหารทางการแพทย สำหรับประโยชนเชิง

พาณิชย และเชิงสังคมได เพื่อทดแทนหรือลดการนำเขา และสรางศักยภาพใหสามารถยกระดับเพ่ือ
พัฒนาไปสูการสงออกได 

๒. โรงงานตนแบบผลิตภัณฑอาหารทางการแพทย มาตรฐาน GMP เพื่อใหบริการดานการ
วิจัย และการผลิตแกสถาบันการศกึษา การวิจัย และภาคเอกชน  

๓. หนวยงานวิจัยคลินิก ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับการวิจัยทาง
คลินิก เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ เพ่ือการขึ้นทะเบียนอาหารทางการแพทย 
  

     งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕  = ๔๐ ลานบาท   
                       งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘)  ๒๐๐  ลานบาท   
 
 
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒๗ 

     ๑๔. โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกลิ่นรสอาหารเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
อาหารและสงเสริมสุขภาพแกผูบริโภค   

     ปจจุบันการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานกลิ่นรสอาหารมีความกาวหนาเปนอยางมาก 
และมีการนำองคความรูดังกลาวไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือใหมีรสชาติ และกลิ่นรสตรงตาม
ความตองการของบริโภค โดยมีการใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที ่ดีตอสุขภาพ นอกจากนี ้ยัง
สามารถนำองคความรูดานกลิ่นรส มาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่เหมาะสมสำหรับผูบริโภคใน 
แตละชวงวัยไดอีกดวย ซึ่งการพัฒนาขอมูลและองคความรูดานกลิ่นรสจำเปนตองมีการลงทุนทางดาน
พื ้นฐานและพัฒนาแพลตฟอรมดานกลิ ่นรสเพื ่อนำไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค 
 

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
    หนวยงานผู ร ับผิดชอบหลัก :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
            หนวยงานรับผิดชอบรอง :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ โรงพยาบาลราชวิถี   โรงพยาบาลรามาธิบดี   กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมปศุสัตว  
กรมประมง กรมสงเสริมคุณภาพสิ ่งแวดลอม สถาบันบำราศนราดูร คณะกรรมการโรคติดเชื ้อใน
โรงพยาบาลแหงชาติ องคการอาหารและยา International Health Policy Program (IHPP) สถาบัน 
วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   
     สิ่งสงมอบ :  

๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานกลิ่นรสอาหารเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร 

๒. นำความรู ด านกลิ ่นรส มาพัฒนาและประยุกตใชในการพัฒนาอาหารที่เหมาะสมกับ

ผูบรโิภคในกลุมตางๆ  

 
  งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕  = ๔ ลานบาท   
                            งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๑๒๐  ลานบาท   
 
           ๑๕. โครงการพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร   
            ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ นอกจากการพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพที่สำคัญแลว ประเทศตองการฐานขอมูลขนาดใหญสำหรับขอมูลดานตาง ๆ ของ
ประเทศ ซึ่งจำเปนตองมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย และเตรียมพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณของโลกที่เปลี่ยนไป 

 หนวยงานรวมดำเนินการ :  
 หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันโภชนาการ สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 

แหงชาติ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒๘ 

           หนวยงานรับผิดชอบรอง : กรมอนามัย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

 สิ่งสงมอบ :  
๑. ฐานขอมูลคุณคาทางโภชนาการ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญ และโปรแกรม

คอมพิวเตอร/แอปพลิเคชัน เพื่อการใชขอมลูสำหรับสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจรานอาหารและ
การทองเท่ียวเชิงชวนชิมของประเทศไทย รวมทั้งเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพที่ดีของประชากร   
   ๒. ขอมูลการบริโภคอาหารที่เปนปจจุบันมาใชในการประเมินความเสี่ยง จะชวยใหผลการ
ประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะหภาวะโภชนาการและสุขภาพของประชากรในประเทศ สะทอน
สถานการณที่แทจริง เพ่ือนำไปใชในการวางแผน และกำหนดนโยบายที่เหมาะสมตอไป  
   ๓. ฐานขอมูลขนาดใหญ พรอมระบบการใชงานในการวิเคราะหขอมูลการดื้อยา 
           ๔. ระบบรายงานผลดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียกอโรคในอาหารและสินคาเกษตรเพื่อวิเคราะห
ขอมูลการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียกอโรคในอาหารและสินคาเกษตรที่สำคัญของประเทศภายใตแนวคิด
สุขภาพหน่ึงเดียว  

     งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕  = ๑๖ ลานบาท   
                      งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๒๑๖  ลานบาท   
 

 ๑๖. โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  
การสงเสริมใหเกิดการผลิตสินคาและบริการนวัตกรรม นอกเหนือจากการมีความพรอมดาน

เงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากรแลว สิ่งที่มีความจำเปนตอความสำเร็จของการสรางนวัตกรรมอยาง
ตอเนื่อง คือ การมีระบบนิเวศนวัตกรรม (Inovation ecosystem) ที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม โดย
ระบบนิเวศนวัตกรรมที่สำคัญ ประกอบดวยนโยบายของรัฐในการกระตุนใหเกิดการทำงานรวมกัน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ การสรางบรรยากาศที่สงเสรมิการทำงานที่สรางสรรค ลดขั้นตอน เปดโอกาสให
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีหนวยงานที่ทำหนาที่เชื ่อมโยงการทำงานดานนวัตกรรมระหวาง
ภาครัฐ และเอกชนที่มีประสิทธิภาพ  
   ปจจัยพื ้นฐานของระบบนิเวศนวัตกรรม ได แก การปรับแก กฎ ระเบียบเพื ่อเ พ่ิม
ประสิทธิภาพ การจัดระบบการศึกษาและการพัฒนากำลังคนใหเปนผูมีทักษะ และความเชี่ยวชาญ การ
สนับสนุนทางการเงินโดยเฉพาะสำหรับผูประกอบการที ่เปน startup รวมถึงการสนับสนุนที่ไมใช
ทางการเงิน และโครงสรางพื้นฐาน เชน ดานไอที ดานขอมูล ทั้งนี้มีตองมีปจจัยสนับสนุนสำคัญ ไดแก 
การลดภาษี การสงเสริมใหเกิดการแขงขัน การประกอบธุรกิจที่มีความคลองตัว นโยบายคนเขาเมืองที่
ดึงดูดผูที่เชี ่ยวชาญ นักวิจัย startup เขาสูตลาดแรงงานเพื่อเรงรัดใหเกิดการสรางนวัตกรรมที่รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ความพรอมของหนวยงานใหทนุที่ยอมรับความเสี่ยงสูงได  

 การดำเนินโครงการมีเปาหมายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม
และสงเสริมการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเปาหมายของ BCG สาขาตางๆ ตลอดจน
อุตสาหกรรมใหม โดยการมุงพัฒนาใหเกิดองคประกอบสำคญัของระบบนิเวศนวัตกรรมในประเทศ 

 
หนวยงานรวมดำเนินงาน : 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๒๙ 

   การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับอ ุตสาหกรรม BCG  นั ้นในระยะแรกเปนการ
ดำเนินการภายใต ๕ โครงการ ไดแก  

๑) โครงการนวัตกรรมจากยีสต : สารสกัดจากยีสต และเบตา-กลูแคน บริษัทน้ำตาลมิตรผล 

จำกัด  

๒) โครงการนวัตกรรมอาหารสุขภาพ พรีไบโอติก : ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด (FOS) บริษัท

น้ำตาลมิตรผล จำกัด  

๓) โครงการเปลี่ยนการผลิตแปงขาวจากวิธีโมน้ำเปนวิธีโมแหงโดยไมทำใหเกิดน้ำเสีย บริษัท

โรงงานเสนหมี่ชอเฮง จำกัด  

๔) โครงการผลิตแปงผสมดัดแปรเพื่อใชทำเสนขนมจีน เสนหมี่ เสนกวยเตี๋ยว และเสนอุดง 

บริษัทเอราวัณเฟรนไชซ จำกัด  

๕) โครงการเพิ่มมูลคาตลอดหวงโซคุณคาตั ้งแตภาคเกษตรตนน้ำจนถึงภาคการผลิตเปน

ผล ิตภัณฑ Functional Ingredients & Functional foods (ถั ่วเข ียว) บริษัท ไทยวา 

จำกัด (มหาชน) 

 
  สิ่งสงมอบ : 
๑. ระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม BCG ของประเทศ 
๒. หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรม BCG ไดรับความสะดวกในการ

ดำเนินการมากขึ้น เชน การเขาถึงมาตรการสนับสนุนภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกลไกการตลาด
ภาครัฐสำหรับสินคาและบรกิารนวัตกรรมที่เก่ียวของกับ BCG ที่มีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณ : งบของบริษัทเอกชน   

งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท 
โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 

๑. โครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจดวย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
สาขาเกษตรแบบบูรณา
การเชิงพ้ืนที่ (Area 
Based)  

๕๔๘ ๔๗๐ ๔๕๒ ๔๒๕ ๔๒๕ ๔๒๕ ๒,๗๔๕ 

๒. โครงการการใชประโยชน
จากคลังขอมูลขนาดใหญ
ภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพ การผลิต 
และจัดสมดลุ การผลิต-
การตลาด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐ ๕๕๐ 

๓. โครงการการยกระดับ
อาสาสมัครเกษตร
หมูบาน และ Young 

๓๕ ๗๕ ๗๕ ๑๑๕ ๑๒๕ ๐ ๔๒๕ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๓๐ 

โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 
Smart Farmer ใหมี
ทักษะและความรูดาน
เกษตรสมัยใหม 

๔. โครงการยกระดับรายได
และความเปนอยูของ
เกษตรกรผูปลูกขาว
เหนียวดวยเกษตร
สมัยใหม บนเสนทาง
สายวัฒนธรรมลุมน้ำ
โขง (BCG-Naga Belt 
Road)  

๘๒ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๐ ๐ ๓๒๒ 

๕. โครงการสนับสนุนการ
ผลิตและการใช 
Autogenous vaccine 
สำหรับปศุสัตวและสัตว
น้ำที่มีคณุภาพได
มาตรฐาน GMP เพ่ือลด
ความสญูเสยีการผลติ
จากโรคระบาดสำคญั 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๘๐ 

๖. โครงการสนับสนุนการ 
    ผลิตและการใชชีวภัณฑ 
    จัดการศัตรูพืชแบบ 
    ผสมผสานในพืช
 เศรษฐกิจ 

๑๒๑ ๑๐๔ ๑๐๔ ๐ ๐ ๐ ๓๒๙ 

๗. โครงการพัฒนา
แพลตฟอรมระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ
สำหรับสินคาเกษตร
อาหารของประเทศ 
(traceability platform) 

๔๐.๑๕ ๓๘.๐๕ ๓๔.๖๐ ๒๒.๔๐ ๒๒.๔๐ ๒๒.๔๐ ๑๘๐ 

๘. โครงการรับรอง
มาตรฐานสินคา
ปลอดภัยเช่ือมสินคา
เกษตรปลอดภัย 
สูอุตสาหกรรมอาหาร 

๐.๕๐ ๙.๕๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕๐ 

๙. โครงการพัฒนากลไก
บริหารจดัการและ
มาตรการเพ่ือลดการ
สูญเสียอาหาร (food 
loss) และขยะอาหาร 
(food waste) 

๔๗.๒๗ ๖๘.๐๖ ๕๓.๗๐ ๒๗.๓๐ ๒๗.๘๐ ๒๕.๘๗ ๒๕๐ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๓๑ 

โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 
๑๐. โครงการการขยายผล

โครงการ Green 
Industry (GI) เพ่ือ
ยกระดับผูประกอบการ
กลุมอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวของ   

๒๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๔.๐๐ ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๒๐๔ 

๑๑. โครงการยกระดับ
อุตสาหกรรมเดิม สราง
อุตสาหกรรมใหม (สราง
มูลคาเพ่ิมดวยนวัตกรรม
การผลิตอาหารฟงกชัน/
Functional 
ingredients)                               

๑๒๓.๔๐ ๑๒๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๐.๖๐ ๖.๐๐ ๔๐๐ 

๑๒. โครงการการสงเสรมิ       
แบรนดอาหารไทยใน
ระดับโลกดวยอัต
ลักษณ และสนับสนุน
การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  

๒๒.๘๐ ๓๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๗.๒๐ ๑๒๐ 

๑๓. โครงการการสรางและ
พัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยและการผลิต
อาหารทางการแพทย
ของประเทศไทย 

๔๐.๐๐ ๑๓๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐ 

๑๔. โครงการการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดาน
กลิ่นรส  อาหารเพื่อ
ยกระดับอตุสาหกรรม
อาหารและสงเสริม
สุขภาพแกผูบริโภค  

๔.๐๐ ๕๔.๔๘ ๑๒.๕๗ ๔๑.๙๕ ๓.๕๐ ๓.๕๐ ๑๒๐ 

๑๕. โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลขนาดใหญที่
สำคัญสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร  

๑๖.๐๐ ๕๔.๐๐ ๔๖.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๑๖ 

๑๖. โครงการพัฒนาระบบ
นิเวศนวัตกรรมสำหรบั
อุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๑,๒๘๐.๑ ๑,๔๔๘.๑ ๑,๒๓๑.๙ ๑,๐๓๖.๗ ๙๐๔.๔ ๖๘๐.๑ ๖,๕๙๑.๐ 

 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๓๒ 

๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 

๒๕๗๐) กระทรวงอุตสาหกรรม  
 แผนปฏิบ ัต ิการดานโภชนาการระดับชาติ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) กระทรวง

สาธารณสุข  
 

  ๓.๒ สาขาการแพทยและสุขภาพ  
     ๑. เปาหมายและตัวช้ีวัด  
      สาขายาและวัคซนี 
      เปาหมาย 

    เพิ ่มขีดความสามารถในการพึ ่ งตนเอง ขยายฐานธุรกิจการใหบร ิการและการเพิ่ม
ความสามารถในการสงออกผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยดวยการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม บนพื้นฐานแนวคิดการสงเสริมธุรกิจที่ดำเนินการโดยเอกชนไทย เพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขันทัดเทียมกับธุรกิจขามชาติขนาดใหญ สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและเปนฐานการผลิตใน
สถานการณฉุกเฉินและจำเปนของประเทศ 

 
ตัวช้ีวัด    
๑. เพ่ิม GDP สาขายาและวัคซีนเปน ๙ หมื่นลานบาท 
๒. สัดสวนของการเขาถึงบริการจากเทคโนโลยีขั้นสงูดานสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้น  

๑  แสนคน 
๓. จำนวนผูเขาถึงยาราคาแพงไดในภาวะวิกฤตเพ่ิมข้ึนไมไดนอยกวา  ๒ หมื่นคน  
๔. ลดการนำเขายา วัคซีน ไมนอยกวา ๗.๕ พันลานบาทตอป 

 
สาขาเครื่องมือแพทย 
เปาหมาย 
ประเทศไทยสามารถยกระดับสูการเปนศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub) แหง

เอเชียดวยการเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาในภูมิภาค     
 
ตัวชี้วัด 
๑. สรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท 
๒. เพ่ิมการจางงาน  ๕,๐๐๐ คน 
๓. เพ่ิมการเขาถึงเครื่องมือแพทยใหประชาชนในภูมิภาคและชนบท ๑ ลานคน 
๔. การเขาถึงเวชภัณฑและเครื่องมือแพทยราคาแพงในภาวะวิกฤตไดเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา  

๓ แสนคน  
      
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๓๓ 

  ๒. แนวทางการดำเนินการ 
มุงเนนการพัฒนาการสรางความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทยเพื่อความ

มั่นคง เพิ่มคุณภาพการใหบริการดานสุขภาพและการแพทยของไทย รวมถึงการเชื่อมโยงกับหวงโซ
มูลคาในภูมิภาค  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

๑. การสรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิต วัคซีน ยา และชีววัตถุในการ
ปองกันและควบคุมโรคจากไวรัสและการเขาสูตลาดสากล   

๒. การยกระดับคุณภาพการรักษาสูระบบการแพทยแมนยำ ดวยการสงเสริมใหมีการใชบริการ
การแพทยจีโนมิกสผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs)  

๓. การเรงรัดการพัฒนาเครื่องมือ และวัสดุทางการแพทยดวยกลไกนวัตกรรมแบบวิศวกรรม
ยอนกลับ  

๔. การสงเสริมการวิจัยทางคลินิก เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทย และ
สุขภาพ ไดแก ยา วัคซีน อาหารสุขภาพ อาหารการแพทย เครื ่องสำอาง เครื่องมือแพทยและวัสดุ
ทางการแพทย  

๕. การสงเสริมการสรางตลาดดวยกลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม Sandbox การจัดซื้อ จัด
จางภาครัฐ และปรับรูปแบบการจัดซื้อจากรายปเปน Multi-year procurement 

๖. การสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการการแพทยและ
สุขภาพ 

 

แนวทางที่ ๑:   การสรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิต วัคซีน ยา และชีววัตถุ
ในการปองกันและควบคุมโรคจากไวรัสและการเขาสูตลาดสากล   

 
 ประเทศไทยอยู ในสถานะพึ่งพิงการนำเขาวัคซีน ชีววัตถุ และยา จากสถานการณของการ
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สงผลใหมีความตองการใชผลิตภัณฑดังกลาวในทุกประเทศ ทำใหประเทศไทย
ไมสามารถจัดหาผลิตภัณฑทางการแพทยไดเพียงพอตอความตองการ ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ประเทศไทย
ตองสรางความสามารถในการพึ ่งพาตนเองโดยเพิ่มความสามารถอุตสาหกรรมวัคซีน ชีววัตถุ และยา 
ภายในประเทศใหมีความพรอมรับมือตอการระบาด โดยใชการปองกัน รักษาโรคโควิด-๑๙ เปน Model อาทิ 
เริ ่มตั้งแตการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ รวมทดสอบกับสถาบันชั้นนำในตางประเทศ การรับถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต การทดสอบทางคลินิก และการผลิตใหไดตามมาตรฐานสากล การคนหายาจากผลิตภัณฑ
หรือยาที ่มีการใชงานอยู เดิม (Drug repurposing) การสังเคราะหสารออกฤทธิ ์ทางเภสัชกรรม (Active 
pharmaceutical Ingredients; API) ต ั ้งแตในระด ับหองปฏิบ ัต ิการ (Laboratory scale) ระด ับโรงงาน
ตนแบบ (Pilot scale) จนถึงระดับอุตสาหกรรม (Industrial scale) เพื่อเตรียมความพรอมการรองรับ
สถานการณการระบาดใหญ การเปดประเทศ และเตรียมพรอมสำหรับการสรางโรงงานสำหรับ
สังเคราะหสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม เพื่อการผลิตยาตานไวรัส และยาสำหรับโรคสำคัญอื่นๆ เพ่ือ
สรางศักยภาพระดับอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

  เปาหมาย : เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง ดวยการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการผลิต  
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 ตัวช้ีวัด :   
 ๑. เพ่ิม GDP สาขายาและวัคซีนเปน  ๙ หมื่นลานบาท 
 ๒. ลดการนำเขายา วัคซีน ไมนอยกวา ๗.๕ พันลานบาทตอป 

           ๓. จำนวนผูเขาถึงยาราคาแพงไดในภาวะวิกฤตเพ่ิมขึ้นไมไดนอยกวา  ๒ หมื่นคน  

กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การยกระดับแพลตฟอรม
การผลิตวัคซนี ยา และ   
ชีววัตถุระดับอุตสาหกรรม
อยางครบวงจร 

      สถาบันวัคซีนแหงชาติ,  
องคการเภสัชกรรม, อว. 
สธ., ภาคเอกชน   

 การแสวงหาสารตั้งตน 
การจัดทำ Chemical 
library และขอมูลของ
สารสำคัญทีเ่ขาถึงได เพ่ือ
เปนฐานขอมูลในการ
พัฒนายาชนิดใหม  

      อว. 
 

 การสงเสริมการผลิต
วัคซีน ยา และชีววัตถุใน
การปองกันและควบคมุ
โรคจากไวรสั หรือโรค
สำคัญ 

      องคการเภสัชกรรม, อว., 
สธ., ภาคเอกชน  
 

 การพัฒนาตอยอด
ผลิตภัณฑการแพทยและ
สุขภาพจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

      สธ.,อว.,ภาคเอกชน 

 การพัฒนากลไกสงเสริม
ใหเกิดการเขาถึงยา วัคซีน 
และชีววัตถุแมในยาม
วิกฤต 

      สธ.,อว.,มท.,ภาคเอกชน 

 
 
แนวทางที่ ๒:   การยกระดับคุณภาพการรักษาสูระบบการแพทยแมนยำดวยการสงเสริมใหมีการใช 

         บริการการแพทยจีโนมิกสผลิตภัณฑการแพทยข้ันสูง (Advanced Therapy 
         Medicinal Products, ATMPs)  
   
ร ัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนแผนปฏิบัติการ และลงทุนขนาดใหญโครงการ Genomics 

Thailand แลว  สงผลใหเทคโนโลยีจีโนมิกสมีคาใชจายท่ีถูกลง สามารถใชเทคโนโลยีทางคลินิกได ทำให



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๓๕ 

การวินิจฉัยแมนยำ การรักษามีประสิทธิภาพ ลดคาใชจายและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และมี
ศักยภาพตอยอดเปนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของสรางเศรษฐกิจของประเทศ  

เทคโนโลย ี  Advanced therapy (Gene therapy, Cell therapy และ Immunotherapy) 
เปนเทคโนโลยีใหมที่เริ่มมีการใชและพัฒนาในประเทศไทย ความทาทายในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา 
Advanced therapy ในประเทศไทยมีหลายประการตั้งแตการวิจัยและพัฒนาจนถึงการนำไปใชในระบบ
สุขภาพ อาท ิข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาจำเปนตองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน Research Cell Bank/ 
GMP Cell Bank  ขณะที่การสงเสริมใหเกิดธุรกิจการรักษาดวย Advanced therapy ตองใชเงินลงทุน
และความรู ความเชี ่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินธุรกิจสูง นอกจากนี้ คาใชจายในการรักษาดวย
เทคโนโลยีดังกลาวคอนขางสูง (ประมาณ ๒๕-๓๐ ลานบาท) 

อยางไรก็ตาม  ประเทศไทยยังตองพัฒนาเทคโนโลยี Advanced therapy และสงเสริมการใช
เทคโนโลยีในประเทศ เนื่องจากเปนเทคโนโลยีทางเลือกในการรักษาโรคท่ียาแผนปจจุบันไมสามารถรักษา
ใหหายได เชน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) โรคตาบอด
ที่เกิดจากโรคจอตาเสื่อมที่เกิดจากกรรมพันธุ (Retinitis pigmentosa) เปนตน ยิ่งกวานั้น ประเทศไทยมี
ขอไดเปรียบที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกในเรื่องมาตรฐานการรักษาและการสาธารณสุข มีความเชื่อถือ
ไดในระดับสากลเปนพื้นฐานเดิมที่จะตอยอด รวมถึงมีแพทยและนักวิทยาศาสตรทางดานเซลลและยีน
บำบัดกำลังทำวิจัยและสรางเครือขายการวิจัยอยูอยางตอเนื่อง 

 
  เปาหมาย : ปรับบริการรักษาทางการแพทยสูการแพทยแมนยำ โดยขยายธุรกิจและบริการ

การแพทยจีโนมิกส รวมถึงสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบริการดาน ATMP ในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคใกลเคียง และนโยบายการเปนศูนยกลางการรักษาสุขภาพ 
"Medical Hub”  

 
  ตัวชี้วัด : 

 ๑. จำนวนผูใหบริการบริการรักษาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีขั้นสูงอยางนอย ๕ แหง 
            ๒. ตนแบบผลิตภัณฑการแพทยข้ันสูงที่ผานการทดสอบทางคลินิกอยางนอย ๓ ชนิด 
            ๓. สัดสวนของการเขาถึงบริการจากเทคโนโลยีขั้นสูงดานสุขภาพของคนไทยเพ่ิมขึ้น ๑ แสนคน 

 
กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 สงเสริมการพัฒนาผลติภัณฑ

การแพทยข้ันสูงที่มีศักยภาพ
แบบมุงเปาดวยการเช่ือมโยง 
กับหวงโซคุณคาในภูมิภาค 
ทั้งการวิจัยพัฒนาเองใน
ประเทศ และการรับถายทอด
เทคโนโลยีจากตางประเทศ  
ทั้งในระดับกอนคลินิก และ

      อว., สธ., EEC, เอกชน 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๓๖ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

คลินิก ใหผานการข้ึน
ทะเบียน และเขาสู
กระบวนการเชิงธุรกิจ เพ่ือให
เกิดการใชประโยชนในเชิง
อุตสาหกรรมและบริการ  

 สงเสริมใหมีหนวยงานท่ีดูแล
กลไกและชวยเหลือใหเกิด
การนำผลวิจัยไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย การสืบคน
การจัดการสิทธิบัตรและ
ทรัพยสินทางปญญา 

      อว., พณ. 

 สงเสริมใหเกิดการทำงาน
รวมกันในรูปแบบเครือขาย
การวิจัย (Consortium) 
ระหวางมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย ภาคเอกชน ทั้ง
ในและตางประเทศ บริหาร
จัดการเช่ือมโยงงานวิจัย
ตลอด Value-chain ถึงการ
ทำใหเกิดบริการและ
อุตสาหกรรม 

      อว.,เอกชน 

 การปรับปรุง แกไข 
มาตรการ กฎ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของ เพ่ือ
เรงรัด สนับสนนุใหเกดิการ
พัฒนา การใชประโยชน 
สนับสนุนใหเกดิการบริการ
และตอยอดอุตสาหกรรมทาง
การแพทยในประเทศ  
รวมถึงการเพ่ิมโอกาสในการ
เขาถึงบริการดังกลาวสำหรับ
ประชาชน 

      อว., สธ., EEC, เอกชน 

 
แนวทางที่ ๓:  การเรงรัดการพัฒนาเครื่องมือ และวัสดุทางการแพทยดวยกลไกนวัตกรรมแบบ

วิศวกรรมยอนกลับ 
                  

  ป ๒๕๖๓ ผู ผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยไทย มีจำนวนประมาณ ๘๐๐ ราย  
โดยรอยละ ๙๘ เปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งครองสวนแบงตลาดเพียงรอยละ ๒๙ ขณะที่ผูประกอบการ
ขนาดใหญมีเพียงรอยละ ๒ ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทตางชาติในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตเพื่อการ



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๓๗ 

สงออก แตมีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ ๗๑ ทั้งนี้ เนื่องจากผูซื้อใหความนิยมเลือกซื้อเครื่องมือแพทยที่
มีตราสินคาจากตางประเทศ  จึงเปนอุปสรรคสำคัญผูประกอบการรายใหม และ SMEs ไทยที่ขาดความ
พรอมในการลงทุนพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชเทคโนโลยีระดับกลาง-สูง ทั้งนี้ การเรงรัด
การพัฒนาเครื่องมือ และวัสดุทางการแพทยดวยกลไกนวัตกรรมจึงเปนเงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญตอ
การเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการเครื่องมือแพทยไทย  

  
เปาหมาย : เพ่ิมความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการผลิตเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย 

รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเขาถึงเครื่องมือแพทยใหประชาชนในภูมิภาคและชนบท  
 
  ตัวชี้วัด : 

 ๑. รวบรวม และสงเสริมใหมีทรัพยสินทางปญญา และองคความรู การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย จากหนวยงานตาง ๆ อยางนอย ๔๐๐ รายการ 

 ๒.  สงเสริมนวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทยที่มีความตองการของตลาด ใหพรอมเขาสูการ
ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ อยางนอย ๓๕๐ รายการ 

 ๓. กำหนดผลิตภัณฑเปาหมายที่เปนความตองการของภาครัฐ อยางนอย ๕๐ รายการ 
 
กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 การศึกษาเพ่ือกำหนด

ผลิตภัณฑเปาหมายที่เปน
ความตองการของภาครัฐ 

      สอวช. , สธ., อว, 
กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน
สาธารณะ, กองบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

 เชื่อมโยงฐานขอมูลงานวิจัย
และพัฒนาเรื่องเครื่องมือ
แพทยในประเทศ 

      สกสว., อว., สธ., 
เอกชน  
 

 สงเสริมใหเกิดทรัพยสินทาง
ปญญา และองคความรูการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เครื่องมือแพทยไทยที่มีอยูใน
หนวยงานตาง ๆ ไปพัฒนา
ตอยอดสูการใชประโยชน   

      สกสว., อว., สธ., 
เอกชน  
    
 

 สงเสริมนวัตกรรมเครื่องมือ
แพทยไทยที่ตรงความ

      สกสว, อว.,อย., 
เอกชน  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๓๘ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ตองการตลาด ใหพรอมเขาสู
การทดสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพ 
และการผลิตเชิงพาณิชย  

 

 
 
แนวทางที่ ๔ :  การสงเสริมการวิจัยทางคลินิก เพื่อรองรับการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทย และ

สุขภาพ ไดแก ยา วัคซีน ชีววัตถุ อาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพร และเครื่องมือแพทย   
 

        การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางสุขภาพและการแพทยเปนเงื่อนไขสำคัญในการเขาสูตลาด  แต
ที่ผานมาคาใชจายในสวนนี้คอนขางสูง จึงเปนอุปสรรคสำคัญผูประกอบการไทยที่เปน SMEs  ดังน้ัน 
การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการผลิตภัณฑนวัตกรรมดานการแพทยและ
สุขภาพ จึงจำเปนตองสงเสริมการวิจัยทางดานคลินิกเพื่อใหมีขอมูลยืนยันประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความปลอดภัยตอสุขภาพของผูใชที่ไดมาตรฐานสากล ของผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพ 
ไดแก ยา วัคซีน อาหารสุขภาพ อาหารการแพทย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย และวัสดุทางการแพทย 
 

  เปาหมาย : เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง ดวยการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการผลิต บนพื้นฐานแนวคิดการสงเสริมธุรกิจที่ดำเนินการโดยเอกชนไทยเพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขัน สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนใหประเทศเปน Medical Hub 
และเปนฐานการผลิตเพ่ือความมั่นคงดานสุขภาพของคนไทย 

 
ตัวชี้วัด :  
๑. ผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยมีขอมูลประกอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ หรือได

มาตรฐานพรอมเพ่ือการผลิตและบริการ ไดแก  
๒. ผลิตภัณฑวัคซีนจากโรงงานผลิตวัคซีนอยางนอย ๒-๓ ชนิด  
๓. ชีวเภสัชภัณฑที่ผลิตในประเทศ ๕ ชนิด  
๔. เซลลตนกำเนิดแผนกระจกตาเพื่อรักษาผูปวยโรคเซลลตนกำเนิดผิวกระจกตาบกพรอง  

CD19 CAR-T cells เพ่ือรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

          กิจกรรม : 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 พัฒนามาตรฐาน
หองปฏิบัติการและระบบ
ทดสอบประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยใหได
มาตรฐานระดับสากลท่ี
เกี่ยวของเพ่ือใหไดขอมูล

      อว, สธ.,อก.,เครือขาย
ความรวมมือดาน
ผลิตภัณฑทาง
การแพทยแหงประเทศ
ไทย, เครือขายศูนย
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ทางวิทยาศาสตรเพื่อการ
นำไปสูการขึ้นทะเบยีนได 

เครื่องมือวิทยาศาสตร
ประเทศไทย 

 จัดตั้งหนวยงานระดบัชาติ
รับผิดชอบการพัฒนา
หองปฏิบัติการรวม 
(National shared 
facilities) เพ่ือรวมศูนย
การใหบริการดาน
หองปฏิบัติการ ศูนย
ทดสอบ ทั้งในดานวิจัย
พัฒนา การทดสอบใน
สัตวทดลอง โรงงาน
ตนแบบและโรงงานผลติใน
รูปแบบ Contract 
development and 
manufacturing 
organization (CDMO) 

      อว, สธ. 

 พัฒนา CRO เพ่ือรองรับ
การทดสอบทางคลินิก เพ่ือ
นำไปสูการใชงานไดจริงใน
อุตสาหกรรมยาและ 
วัคซีน 

      อว. 

 
แนวทางที่ ๕ :   การสงเสริมการสรางตลาดดวยกลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม sandbox การ 
  จัดซื้อ จัดจางภาครัฐ และปรับรูปแบบการจัดซ้ือจากรายปเปน multi-year 
 procurement 

           การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพสำหรับผูประกอบการไทย คือการเพิ่มโอกาส
ในการเขาถึงตลาดโดยเฉพาะตลาดภาครัฐซึ่งเปนตลาดขนาดใหญรองรับผลิตภัณฑที่ผลิต/วิจัยและ
พัฒนาในประเทศเพื่อใหแขงขันกับผลิตภัณฑจากตางประเทศ เชน การผลักดันวัคซีนเขาสู EPI 
program/บัญชียาหลัก กลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม Sandbox การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และปรับ
รูปแบบการจัดซื้อจากรายปเปน Multi-year procurement  

  
   เปาหมาย : การพัฒนาเครื่องมือแพทยในประเทศใหแขงขันได  
 

  ตัวชี้วัด : 
๑. การจัดซื้อจัดจางเครื่องมือแพทยตามรายการในบัญชีนวัตกรรมไทยอยางนอย ๘,๐๐๐ 

ลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๒. มลูคาการสงออกเครื่องมือแพทยสะสม ๕๐,๐๐๐ ลานบาท ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๐ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๔๐ 

๓. ประชาชนในภูมิภาคและชนบทเขาถึงเครื่องแพทยมากกวา ๑ ลานคน  
๔. การปลดล็อกกฎหมาย ระเบียบขอบังคบัตางๆ  
๕. เกิดการถายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ และบริการทางการแพทยเพิ่มขึ้นไมนอย

กวา ๔๐๐ รายการ 
   
กิจกรรม :  

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(๑) การขึ้นทะเบียน
นวัตกรรม 

       

 จัดทำฐานขอมูลดานความ
ตองการสนับสนุนดาน
มาตรฐานเครื่องมือแพทย
เชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล
ความตองการของตลาดภาครัฐ 

      อว., สธ. 

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน NQI 
ดานเครื่องมือแพทย และ 
สนับสนุนเครือขาย 
หองปฏิบัติการในการ
ยกระดับขีดความสามารถ
รองรับความตองการของ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย
ในประเทศ 

      อว., อก.  

 ปรับปรุง แกไขแนวทาง 
วิธีการ หรือกระบวนการใน
การขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

      กรมบัญชีกลาง,  
สำนักงบประมาณ, 
สวทช. 

 ติตตามผลการจัดซื้อจัดจาง
เครื่องมือแพทยในบัญชี
นวัตกรรมไทย 

      กรมบัญชีกลาง,  
สำนักงบประมาณ,  
อว., เอกชน 

 สรางผูเช่ียวชาญในการให
คำปรึกษาดานมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย 

      อว. 

 สนับสนนุใหผลิตภัณฑวัคซนี 
ยาชีววัตถุ และเครื่องมือแพทย
ที่ผลิตในประเทศเขาสูรายการ
บัญชีนวัตกรรมเพ่ือขยายตลาด
ภาครัฐ 

      สำนักงบประมาณ, 
กรมบัญชีกลาง, 
สำนักงานประกันสังคม 

(๒) Sandbox        
 จัดใหมีโครงการสงเสริม

นวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย
ผาน Sandbox 

      อว., สธ. 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 สรางความรวมมือกับบุคลากร
ทางการแพทย และหนวยงาน
ที่เก่ียวของในการรวมกัน
ทดลองใชเครื่องมือแพทยไทย 

      อว., สธ., เอกชน 

 ประสานงานโรงพยาบาลที่
สนใจเขารวมโครงการ 

      อว.  

(๓) จัดซื้อจัดจางภาครัฐ        
 การปลดล็อก กฎ ประกาศ 

ระเบียบ มาตรฐานที่เก่ียวของ
กับการผลิต การใชและ
ใหบริการ 

      สธ. อว. สำนักนายก 

 พัฒนาฐานขอมูลหนวยบริการ
สาธารณสุขที่จัดซื้อเครื่องมือ
แพทยท้ังหมด ทั้งรายการใน
บัญชีนวัตกรรมไทย และ
รายการที่จัดซื้อที่อยูนอก
บัญชีนวัตกรรมไทย  

      สธ., สวทช., สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ, กรมสงเสรมิ
อุตสาหกรรม, สมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทยไทย, 
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย, สำนัก
งบประมาณ, องคการ
เภสัชกรรม, กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย, , 
สำนักงานประกันสังคม 

 ประชาสมัพันธรายการ
เครื่องมือแพทยในบัญชี
นวัตกรรมไทยใหหนวยงาน
ภาครัฐในภูมิภาค เชน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เพ่ือสงเสริมการตลาด    

      สมาคมอตุสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือ
แพทยไทย,  
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย, 
อว., สธ. 

 ขยายตลาดเครื่องมือแพทยใน
บัญชีนวัตกรรมไทยสูตลาดใน
ประเทศทั่วทุกภูมิภาค และ
ตางประเทศ  

      สมาคมอตุสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือ
แพทยไทย,  
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย,กระทรวง
พาณิชย 
อว., สธ., BOI 

 การสงเสริมการขยายตลาด
ไปสูตลาดอาเซียนผานกลไก
ตลาด G-G   

      สมาคมอตุสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย
ไทย, สภาอุตสาหกรรม
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แหงประเทศไทย,
กระทรวงพาณิชย 
อก., กต., BOI   

 ปรับกลไกการจดัซื้อจัดจาง
วัคซีนและชีววัตถุรายปเปน 
Multi-year procurement 
พรอมทั้งใชมาตรการ
สนับสนุนเพ่ิมเตมิสำหรับการ
จัดซื้อจัดจางผลติภณัฑและ
นวัตกรรมทีผ่ลิตในประเทศ 

      สำนักงบประมาณ, 
กรมบัญชีกลาง 

 สนับสนนุใหผลิตภัณฑวัคซนี
และยาชีววัตถุที่ผลิตในประเทศ
เขาสูรายการบัญชีนวัตกรรมเพ่ือ
ขยายตลาดภาครัฐ และการเพ่ิม 
โอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑ 
ดังกลาวไดในราคาที่ต่ำลง 

      สำนักงบประมาณ, 
กรมบัญชีกลาง, 
สำนักงานประกันสังคม 

 
แนวทางที่ ๖ :   การสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการการแพทย

และสุขภาพ 
   

   การพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพถือเปนอุตสาหกรรมที่ใชนวัตกรรมเขมขน จึง
ตองอาศัยผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งประเทศไทยจำเปนตองพัฒนาเพิ่มเติมอีกเปนจำนวนมาก
โดยเฉพาะบุคลากร เชน กลุมนักวิจัยที่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตในระดับโรงงานตนแบบ
และการผลิตในระดับอุตสาหกรรม สำหรับการผลิตวัคซีน ยา การผลิตสารชีวภัณฑ API บุคลากรดาน
การแพทยจีโนมิกส เชน แพทยดานเวชพันธุศาสตร ผู ใหคำปรึกษาดานพันธุศาสตร นักวิจัยดาน       
พันธุศาสตร ชีววิทยาระดับโมเลกุล และพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล นักชีวสารสนเทศ และนักระบาด
วิทยาพันธุศาสตร และบุคลากรดานผลิตภัณฑ การพัฒนาบุคลากรดานผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง 
(Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) 

 
   เปาหมาย : เพ่ิมจำนวนบุคลากรทางการแพทยและสุขภาพใหเพียงพอ  

ตัวชี้วัด : 

๑. บุคลากรดานการแพทยจีโนมิกสจำนวน ๘๐๐ คน 
๒. การพัฒนากำลังคนดานการผลิต API แบบ commercial จำนวน ๓๐๐ คน 
๓. การพัฒนาบุคลากรดานผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal  

Products; ATMPs) จำนวน ๒๐๐ คน 
 
 กิจกรรม :  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 สรางและพัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนายา 
และกระบวนการผลิตวัคซีน 
ยา และชีววัตถุ สรางความ
รวมมือกับเอกชน หนวย
งานวิจัยและพัฒนายาระดับ
นานาชาต ิเชน สราง 
บุคลากรที่เช่ียวชาญดาน
การสกัดสารออกฤทธ์ิ 
กระบวนการผลิตยาชีววัตถุ 
วัคซีน เพื่อรองรับการพัฒนา
ตลอดทั้งหวงโซมูลคา 

      อว. 

 พัฒนาหลักสตูร 
Biopharma 
engineering เพื่อการ
ผลิตบุคลากรสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
วัคซีน ยา และยาชีววัตถุ 

      อว., อก.,  
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  

 จัดทำหลักสูตรการเรียน
การสอนดานการพัฒนา 
ATMPs ในโรงเรียนแพทย 

      อว. 

 พัฒนาหลักสตูร Hands-
on training ดาน 
Upstream and 
downstream เพื่อ
พัฒนาบุคลากรใหมคีวาม
เชื่อมโยงในสวนงานวิจัย
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การตลาดของ
อุตสาหกรรมยา 

      อว., อก.,  
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

 

๓. โครงการสำคัญ (Big rock) : 
 ๑.  โครงการการยกระดับแพลตฟอรมการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมครบวงจร 

  วัคซีนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความสำคัญทางสาธารณสุขใชในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อตางๆ โดยเทคโนโลยีที่มคีวามกาวหนาสูงสุด คือ Viral Vector, Nucleic Acid Based 
และ Cell-based Inactivated Vaccine  ประเทศไทยเตรียมความพรอมรองรับการผลิตวัคซีนจาก ๓ 
เทคโนโลยีดังกลาวแลวในเบื้องตน จากกรณีการผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนั้น  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๔๔ 

ประเทศจำเปนตองสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนทั้งในสถานการณปกติและเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุข   

  
หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันวัคซีนแหงชาติ 
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง  : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน องคการเภสัชกรรม 
 

 สิ่งสงมอบ :  
 ๑. โรงงานผลิตวัคซีนจากเทคโนโลยีฐาน Viral vector และกรดนิวคลิอิก 
 ๒. ศูนยสัตวทดลองเพื่อทดสอบความเปนพิษ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีน 

ที่ไดรับการยกระดับใหมีมาตรฐานสากล (OECD GLP) อยางนอย ๒ แหง 
 ๓. เกิดการทดสอบวัคซีนระดับคลินิกในประเทศไทย 
 ๔. มีผลิตภัณฑวัคซีนจากโรงงานผลิตวัคซีนอยางนอย ๒-๓ ชนดิที่ไดรบัการขึ้นทะเบียน  
 
 งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๓,๐๒๐  ลานบาท  
                   งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๖,๕๐๐ ลานบาท   

 
๒. โครงการผลิตยาตานไวรัสรองรับการระบาดใหญและสรางศักยภาพการผลิตยา

ภายในประเทศ 
  ประเทศไทยพึ่งพาการนำเขายาจากตางประเทศ ปจจุบันโรคโควิด-๑๙ ยังไมมียาที่รักษา

โดยตรง ตองนำยาที่ใชรักษาโรคอื่นๆ มาใชแทน คือยา Favipiravir หรือยาตานไวรัสชนิดอื่นที่มีการใช
งานอยูเดิม ซึ่งสาร API ที่ผลิตไมสามารถหาซื้อไดดวยวิธีปกติ ตองมีทางเลือกสำรองในการผลิต API  
ไดเอง เพื ่อตอบสนองการเพิ ่มโอกาสในการเขาถึงยา สรางความมั ่งคงและความเชื ่อมั ่นตอระบบ
สาธารณสุขไทย ประเทศไทยมีความสำเร็จในการวิจัยและปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห API ของยา 
Favipiravir ในระด ับห องปฏ ิบ ัต ิการ พร อมขยายส ู การผล ิต ระด ับ Pre-pilot ระด ับโรงงาน
ตนแบบ (Pilot Scale) จนถึงระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale) นอกจากนั ้น สมุนไพรไทยยังมี
ศักยภาพในการพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ 
  

หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
            หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   
            หนวยงานผูรับผิดชอบรอง  :  องคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสขุ ภาคเอกชน 
  

  สิ่งสงมอบ :  
 ๑. ยาตานไวรัส อยางนอย ๒ ชนดิผลิตในประเทศไทย 
 ๒. แพลตฟอรมการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพ่ือใชเปนยา 
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 ๓. โรงงานผลิต API ระดับอุตสาหกรรม  
 ๔. สรางความเชื่อมั่นและรองรับการเปดประเทศได และสรางความมั่นใจและเชื่อมั่นในระบบ

สาธารณสุขของประเทศแกประชาชน 
 

     งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๒๐๐  ลานบาท  
           งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๓,๕๐๐ ลานบาท   

 
๓. โครงการสงเสริมบริการทางการแพทยดวยผลิตภัณฑการรักษาดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 

  ผลิตภ ัณฑการแพทยขั ้นส ูง (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs) เปน
เทคโนโลยีการแพทยขั ้นสูงมาใชในการบำบัด บรรเทา ฟนฟู หรือรักษาความเจ็บปวยของมนุษย มี
ความจำเพาะตอโรค หรือตัวผู ปวยมากขึ้นและมีรูปแบบที่หลากหลาย ประเทศไทยมีบุคลากรทาง
การแพทย และทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ มีสวนรวมในการพัฒนา ATMPs จนประสบความสำเร็จ 
ทำใหมีคนไทยที่ไดรับการรักษาดวยการแกไขยีนผิดปกติ (Gene editing) และไดรบัการรักษามะเร็งเม็ด
เลือดขาวดวยเซลลพิเศษเรียกวา CAR-T cell จนไดผลเปนอยางดีแลว การรักษาดังกลาวยังมีอยูเฉพาะ
ในวงจำกัด รักษาไดเปนบางโรค และมีราคาแพง ทั ้งนี้ หากไดรับการสนับสนุนอยางเหมาะสม จะ
สามารถเพ่ิมจำนวนผูปวยที่รับบริการและสามารถพัฒนาไปใชรักษาโรคอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงมะเร็ง ที่
ยังรักษาไมไดในปจจุบัน จะสงผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบริการดาน ATMPs ในระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคใกลเคียง สนับสนุนนโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการรักษา
สุขภาพ "Medical Hub"  

 
 หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
            หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  EEC 
            หนวยงานผูรับผิดชอบรอง  : กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน  
 
 สิ่งสงมอบ :  

๑. เกิดธุรกิจบริการรักษาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อใหผูปวยในประเทศสามารถ
เขาถึงบริการการรักษาดวยเทคโนโลยีดังกลาว รวมถึงมีการสนับสนุนการรวมลงทุน การรับการถายทอด
เทคโนโลยีทางการแพทย และสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติตามนโยบาย Medical Hub 

๒. โครงสรางพื้นฐานเพ่ือการพัฒนา ผลิตและบริการดาน ATMPs ที่ไดมาตรฐาน GMP อยางนอย ๒ แหง  
๓. การปลดล็อก กฎ ประกาศ ระเบียบ มาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการใชและใหบริการ ATMPs 
๔. หลักสูตรการเรียนการสอน ดานการพัฒนา ATMPs ตลอดหวงโซ ในโรงเรียนแพทย 

 
            งบประมาณ :  ป ๒๕๖๕ = ๓๐๐ ลานบาท 
 งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๔,๕๐๐ ลานบาท   
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๔. โครงการจีโนมิกสประเทศไทย : ระบบศูนยกลางประมวลผลขอมูลจีโนม (Integrative 
Genomic Data Center (IGDC)) 

 พัฒนาระบบศูนยกลางการประมวลผลขอมูลจีโนมขอมูลขนาดใหญ มีระบบการเขาถึง การรักษา
ความปลอดภัย และธรรมาภิบาลขอมูล ตามมาตรฐานสากล เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายบริการเพื่อการ
วิเคราะหรวมกับขอมูลทางคลินิก สนับสนุนการพยากรณโรค วินิจฉัยโรค และเลือกการรักษาที่ตรงจุด 
เพื่อยกระดับบริการทางการแพทยจีโนมิกสทั่วประเทศ และรองรับใหเกิดอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชประโยชนจากขอมูลพันธุกรรมและขอมูลสุขภาพ  
          
           หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
            หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงาติ 
            หนวยงานผู รับผิดชอบรอง  : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม      
กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน  
 
           ส่ิงสงมอบ :  
           ๑. ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศเพื่อใหบริการดานการประมวลผลขอมูลจีโนม การเก็บ
รักษาขอมูลจีโนม และการรักษาความปลอดภัย/ความเปนสวนตัว ติดอันดับ ๑ ในภูมิภาค  
           ๒. ธุรกิจใหมจากการใชขอมูลจีโนม เชน การตรวจพันธุกรรมเพ่ือหาความเสี่ยงการเกิดโรค การ
แพยา   
           ๓. มีบุคลากรดานชีวสารสนเทศเพียงพอตอธุรกิจใหมที่เกิดข้ึน  
 
           งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๐๐  ลานบาท  
                             งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๘๐๐ ลานบาท   

 
 ๕.  โครงการจีโนมิกสประไทย : ยกระดับการแพทยจีโนมิกสเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกจิ

และการบริการ  
      ผลักดันใหเกิดเครือขายศูนยความเปนเลิศทางการแพทยจีโนมิกส เพื่อการใหบริการตรวจ

วินิจฉัย และรักษาดวยเทคโนโลยีจีโนมในภูมิภาคตางๆ ที่สำคัญ ไดแก กลุมโรคพันธุกรรม โรคซึ่งไม
ทราบสาเหตุ การแพยารุนแรง การเปลี่ยนระบบการวินิจฉัยทางการแพทยปจจุบันเขาสูระบบการวินิจฉัย
ทางพันธุกรรม และผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชประโยชนจากขอมูลพันธุกรรม  
และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ  

 
 หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
            หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
            หนวยงานผู รับผิดชอบรอง  : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน องคการเภสัชกรรม 
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           ส่ิงสงมอบ :  
 ๑. เครือขายหนวยงานแปลผลวินิจฉัยโรค หนวยบริการดานจีโนมและการแพทยแมนยำใน

คณะแพทยตางๆ และศูนยความเปนเลิศทางการแพทยในภูมิภาคตางๆ  
 ๒. หนวยงานในลักษณะ Public/Private Organization ทำหนาที ่ในการบริหารจัดการ ทั้ง

ดานการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม บริการทางการแพทยจีโนมิกสแบบครบวงจร  
 ๓. บรกิารการแพทยจีโนมิกสและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
 

            งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๘๐๐  ลานบาท  
                              งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๔,๔๐๐  ลานบาท   
 

๖. โครงการสรางทรัพยสินทางปญญาดานนวัตกรรมและเสริมมาตรฐานเครื่องมือแพทยที่
ขาดแคลนใหเปนสากล 

  ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการทางเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยท่ี
กาวหนาอยางรวดเร็ว จึงไดสนับสนุนใหมีพื้นที่คิดคนและพัฒนานวัตกรรมสำหรับเขาสูอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ซึ่งมีความพรอมของระบบนิเวศอยางครบวงจร การพัฒนาเครื่องมือแพทยของประเทศ
ไทย มีระบบนิเวศที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษา ภาคการผลิต และภาคบริการ
จำนวนมาก ซึ่งขาดการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนที ่ทำหนาที่บริการจัดการใหมุงไปสู
เปาหมายในการสงเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยในประเทศ ท้ังในดานการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเคร่ืองมือแพทย การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลักดันและนำผลงานวิจัยไปสู
ภาคการผลิต ภาคบริการ และผูใช การบูรณาการเครอืขายความรวมมือระหวางทุกภาคสวน การบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตรเครื่องมือแพทย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยไทยใหกาวไกล
ไปสูสากล ปญหาสำคัญในเรื่องมาตรฐานเครื่องมือแพทยไทย คือ ภาคเอกชนยังไมคอยมีองคความรูเรื่อง
มาตรฐานเครื่องมือแพทย บริษัทจะใหความสำคัญกับกระบวนการผลิตและการสงออก แตอาจยังไม
ทราบวา ถาจะมีการสงออกไปขายประเทศนั้นๆ จำเปนตองผานการทดสอบมาตรฐานอะไรบาง และ
ปจจุบันการรับรองมาตรฐานของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทยตาม GMP ยังไมสามารถรับรองไดครบทุก
โรงงาน นอกจากนี้ การขาดหองปฏิบัติการที่มีความสามารถในการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานก็เปน
ปญหาสำคัญ ทั้งนี้ การลงทุนเพื่อสรางหองปฏิบัติการทดสอบของรัฐใหครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ นับวามี
ความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากเครื่องมือ ๑ ชุด จะใชการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑนั้นๆ เปนหลัก ไม
สามารถใชการทดสอบรวมได เชน การตรวจหนากากอนามัย เพ่ือพิจารณาการซึมผานของเลือด ตองใช
เลือดเทียมแลวอัดแรงดัน เพื่อดูวาหนากากตานไดหรือไม แตจะเอาเครื่องทดสอบการทะลุผานของเลือด
ของหนากากไปใชกับชุด PPE ไมได เพราะคนละมาตรฐาน  เปนตน 

   ดังนั้น การบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนเพ่ือมุงไปสูเปาหมายสงเสริมและยกระดับ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยในประเทศ จึงจำเปนตองมีหนวยงานวิจัยนวัตกรรม ครอบคลุมถึงการ
บริหารจัดการและบูรณาการเครือขายหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เพ่ือสรางความสามารถใน
การทดสอบที่ไดมาตรฐานสากลเพื่อรองรับความตองการของผูประกอบการตาง ๆ เชน การทดสอบ
คุณสมบัติเฉพาะทางการแพทยประเภทตาง ๆ การทดสอบซอฟตแวรสำหรับเครื่องมือแพทย ระบบการ
ใหบริการทางการแพทย พิษวิทยา เครื่องมือแพทยที่ใชระบบดิจิทัลและ IoT และ Medical robotic 
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services และใหมีการรับรองระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทยตามมาตรฐาน 
ยกระดับการใหบริการทดสอบผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยและการใหบริการที่ปรึกษาแกผูประกอบการ 
อันเปนการสงเสริมใหไทยเปนฐานการผลิตเครื่องมือแพทยในอาเซียน รองรับการจางผลิตชิ้นสวน
ประกอบเครื่องมือแพทยราคาแพงในอาเซียนจากผูผลิตเครื่องมือแพทยชั้นนำจากตางประเทศ รวมทั้ง
การบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อมุงไปสูเปาหมายสงเสริมและยกระดับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทยในประเทศ โดยรวมดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเครื่องมือแพทยของประเทศ และ
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการนำผลงานวิจัยไปสูภาคการผลติและบริการ และทำหนาท่ีบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเครื่องมือแพทยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย รวมทั้งสราง
เครือขายความรวมมือและบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมในมิติตาง ๆ ระดับสากลเพื ่อพัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องมอืแพทยไทย 

 
  หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
             หนวยงานผู รับผิดชอบหลัก :  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม  
              หนวยงานผู รับผิดชอบรอง  :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ กองบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมทรัพยสินทางปญญา ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา
ศาสตร หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ  สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรบริการ เครือขายความรวมมือดานผลิตภัณฑทางการแพทยแหง
ประเทศไทย เครอืขายศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรประเทศไทย 
 

    สิ่งสงมอบ :  
๑. รวบรวม และสงเสริมใหมีทรัพยสินทางปญญา และองคความรู การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย จากหนวยงานตาง ๆ  ๔๐๐ รายการ  
      ๒. นวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย ใหสามารถผานการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพ ๓๐๐ รายการ 
   ๓. ผลิตภัณฑเปาหมายที่เปนความตองการของภาครัฐ ๕๐ รายการ 

 
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๑๐ ลานบาท  
                 งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๘๖๐  ลานบาท   
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   ๗.โครงการการสรางความเช่ือม่ันในการใชงานเครื่องมือแพทยไทย ผานกลไกกระบะทราย  
(Sandbox) 

      ความตองการเครื่องมือแพทยเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก เนื่องจากอัตราการเจ็บปวยของประชาชนที่
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคเฉพาะทาง อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน 
กอปรกับการเขาสูสังคมสูงวัย รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของชาวตางชาติที่เขามาทำงาน ทองเท่ียวเชิงสุขภาพที่
มีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ ๘๐ ของผูปวยตางชาติทั้งหมด และการเขามาของชาวตางชาติเพื่อใช
บริการรักษาพยาบาลในประเทศที่มีมูลคาสูงถึง ๑ แสนลานบาท เปนปจจัยที่สะทอนใหเห็นวา ไทยมี
ความไดเปรียบในแงคุณภาพและมาตรฐานการรักษาเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน  ทั ้งนี ้ จาก
ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-๑๙ ที่แผขยายจนมีผู ติดเชื ้อเกือบ ๑๖๐ ลานคนทั่วโลก (ณ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔)  ทำใหเกิดการขาดแคลนเครื่องมือแพทย ทั้งในแงของวัตถุดิบ อุปกรณ วัสดุทาง
การแพทยที่ไมสามารถนำเขาหรือผลิตไดทันตามความตองการในประเทศ ประกอบกับนโยบายรัฐบาล
ประสงคใหมีการสรางความเชื่อมมั่นของผลิตภัณฑและบริการเครื่องมือแพทยเพื่อรองรับระบบบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุขไทย ซึ่งในปจจุบัน ผูประกอบการ SME ไทย มีอุปสรรคในการทดสอบ
เพ่ือใหผานมาตรฐาน ไดแก ขาดแคลนทุนเพ่ือเปนคาใชจายในการทดสอบมาตรฐานที่จำเปน (โดยเฉพาะ
มาตรฐานสากลที่ตองไดรับการรับรองจากตางประเทศ) และขาดโอกาสและทุนในการผลิตเพื่อทดลอง
การใชงาน/ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑนวัตกรรมเครื่องมือแพทยของไทยในตลาดภาครัฐเพื่อใหไดการ
ยอมรับจากแพทย เนื ่องจากตลาดการแขงขันเครื ่องมือแพทยในกลุมผู จำหนายที ่สวนใหญเปน
ผูประกอบการ SMEs คอนขางรุนแรง และในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย สวนใหญ “ผูตัดสินใจซื้อไมใช
คนไข” หากแตเปนแพทย หรือเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ซึ่งบุคลากรเหลานี้ใหความสำคัญตอความ
ปลอดภัย มาตรฐาน และความแมนยำ ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยเปนประการสำคัญ 
สวนใหญจึงนิยมเลือกซื้อเครื่องมือแพทยที่ไดมาตรฐานจากตางประเทศ หรือมีความคุนเคยในการใชมา
กอน ทำใหผูผลิตเคร่ืองมือแพทยในประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลาง-สูง หรือผูประกอบการรายใหม 
SMEs ไมสามารถเติบโตไดมากนัก ปจจัยเหลานี้ จึงเปนตัวเรงใหผูประกอบการตองพัฒนาเทคโนโลยีขั้น
สูงและทันสมัยและผานการทดลองจนไดรับความเชื่อมั่นจากแพทย  

 
 หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
            หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
            หนวยงานผูรับผิดชอบรอง  :  ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร เครือขายยานนวัตกรรม
การแพทยโยธี กรมวิทยาศาสตรการแพทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
 

 สิ่งสงมอบ :  
๑. การใชงานนวัตกรรมเคร่ืองมือแพทยไทยผานกลไก Sandbox  ๒๕๐ รายการ  

      ๒. สรางเครอืขายโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ Sandbox ๑๐๐ แหง 
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     งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๓๗๕ ลานบาท  
                      งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๓,๑๒๕ ลานบาท   
 

๘. โครงการจัดทำฐานขอมูลบัญชีนวัตกรรมไทย และเรงรัดการจัดซื้อเครื่องมือแพทยไทย
จากภาครัฐ 

รัฐบาลไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมโดยอาศัยตลาดภาครัฐที่มีความ
ตองการในการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและวัสดุจากหนวยงานภาครัฐประจำป เปนกลไกสำคัญในการ
สงเสริมและสรางนวัตกรรมไทย โดยมีเปาประสงคใหมีการสรางดุลยภาพของอุปสงคและอุปทาน
นวัตกรรมไทย จึงไดจัดใหมี “บัญชีนวัตกรรมไทย” ขึ ้น เพื ่อเปนการรวบรวมผลิตภัณฑและบริการ
นวัตกรรมไทยที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเทียบเทาสากล และสามารถผลิตในเชิงพาณิชยได นับเปน
จุดเริ่มตนที่สำคัญของการรวบรวมอุปทานนวัตกรรมไทยอยางเปนระบบครั้งแรกในประเทศ ตั้งแตป 
๒๕๕๘ ถึงปจจุบัน (ธันวาคม ๒๕๖๓) พบวา มีผลงานนวัตกรรมที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย รวม
ทั้งสิ้น ๔๖๒ ผลงาน ในจำนวนนี้เปนผลิตภัณฑและบริการดานการแพทยมากที่สุด รวม ๒๖๗ ผลงาน 
หรือคิดเปนรอยละ ๕๘ ของผลงานนวัตกรรมทั้งหมด และเมื่อสำรวจการจัดซื ้อจัดจางที ่ขึ ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยในปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสำนักงบประมาณพบวา มีการจัดซื้อจัดจางผลงานนวัตกรรม
ไทยรวม ๑,๒๑๑ ลานบาท จาก ๖๖ หนวยงาน ในจำนวนนี้เปนครุภัณฑ ๔๔๗ ลานบาท และวัสดุรวม 
๗๖๔ ลานบาท โดยผลิตภัณฑที่มีการจัดซ้ือจัดจางมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑและบริการดานการแพทย รวม
ทั้งสิ้น ๑๘๘.๐๒ ลานบาท จาก ๑๐ ผลิตภัณฑที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย จะเห็นไดวาผลิตภัณฑท่ีขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยแลว มีมูลคาการจัดซื้อจากตลาดภาครัฐมากกวาภาคเอกชนคอนขางมาก อันสะทอนให
เห็นไดวาการดำเนินงานของบัญชีนวัตกรรมไทยประสบผลสำเร็จ และเปนการรับประกันคุณภาพของ
สินคาและบริการใหกับผูบริโภค รวมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนไทยสามารถแขงขันกับตางประเทศได
อยางมีนัยสำคัญ  ดังนั้น เพื่อใหมีการวิเคราะหอุปสงคจากขอมูลการใชงบประมาณภาครัฐในการนำเขา 
และจัดซื้อเครื่องมือแพทยที่มีปริมาณมาก หรือมูลคาสูง สำหรับใชในการกำหนดเปนเปาหมายในการ
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมลักษณะมุงเปา โดยอาศัยกลไกนวัตกรรมแบบวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse 
engineering) ซึ่งเปนกระบวนการคนหาโครงสราง ฟงกชันการทำงานของอุปกรณหรือระบบหนึ่ง ๆ 
แลววิเคราะหการทำงานในแตละสวน จากนั้นจึงนำมาสรางอุปกรณใหมหรือโปรแกรมใหม ที่ทำงานได
เหมือนเดิม โดยปราศจากการคัดลอกจากตนแบบ และถือเปนการปูทางไปสูการสรางสรรคผลิตภัณฑที่ดี
กวาเดิม เนื่องจากกระบวนการศึกษาสินคาตนแบบ ทำใหหลีกเลี่ยงจุดดอยเดิม และปรับปรุงสิ่งที่ไดผล
ดีกวาเขาไปในผลิตภัณฑได และกลไกการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

 
           หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
            หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ    
            หนวยงานผู ร ับผิดชอบรอง  : สำนักงบประมาณ  สำนักงานประกันสังคม สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย
ไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย องคการเภสัชกรรม กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สำนักงานประกันสังคม 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๕๑ 

    ส่ิงสงมอบ :  
๑. สงเสริม และอำนวยความสะดวกใหมีนวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย ขึ้นทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย เพ่ิมข้ึน ๒๕๐ รายการ 
      ๒. ติดตามผลการจัดซื้อจัดจางเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยครบทุกรายการ 

            ๓. แกไขปญหาและอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดซื้อจัดจางเครื่องมือ
แพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยใหไดทุกกรณีในปสุดทาย 
            ๔. มูลคาการจัดซื้อจัดจางเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทย ๒๓,๐๐๐ ลานบาท  
 

    งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๖๐ ลานบาท  
                     งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๒๒๐ ลานบาท   
  

๙. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยไทยดวยนวัตกรรม 
ประเทศไทยเปนผูนำ “ศูนยกลางบริการสุขภาพนานาชาติ” (Medical Hub)  ในระดับอาเซียน 

แตยังพึ่งพาการนำเขาเครื่องมือแพทยจากตางประเทศอยูมาก ในชวงระหวางเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 
๒๕๖๓ ซึ่งเปนชวงท่ีทั่วโลกตองเผชิญกับวิกฤติโรคโควิด-๑๙  มูลคาการนำเขา โดยเฉพาะกลุมครุภัณฑทาง
การแพทย และชุดตรวจวิน ิจฉัยเพิ ่มขึ ้นกวา ๒ เทา คิดเปนมูลค าราว ๕๕,๐๐๐ ลานบาท ทั ้งท่ี
ผูประกอบการเครื่องมือแพทยไทย สามารถผลิตเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยในระดับเดียวกับสินคาที่นำเขาจากตางประเทศ แมปจจุบันมี “บัญชีนวัตกรรมไทย” แตพบวาการ
จัดซื้อ-จัดจางอุปกรณการแพทยจากบัญชีฯ ดังกลาว คิดเปนเพียงรอยละ ๑.๕ จากมูลคาการจัดซื้อจัดจาง
เครื่องมือแพทยภาครัฐเทานั้น ซึ่งนับวาต่ำมาก จึงเสนอการใช มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทยไทย พัฒนาทั้งระบบ โดยตอยอดเคร่ืองมือแพทยไทย สนับสนุนการทดลองใชผานกลไกกระบะทราย 
(Sandbox) นำผลิตภัณฑใหผานมาตรฐานผลิตภัณฑ อย. และ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จนสามารถนำเขาสู
ตลาดภาครัฐ โดยในปแรก ตั้งเปาในปท่ี ๑ เพ่ือสนับสนุนจำนวน ๔ ผลิตภัณฑจากผูประกอบการ SMEs ให
เกิดการใชในโรงพยาบาล ซึ ่งจะสงผลใหลดการนำเขาสินคา เกิดธุรกิจรายใหม กอใหเกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในประเทศ เพิ่มโอกาสการเขาถึงเครื่องมือแพทยและบริการดานสาธารณสุขของประชาชนใน
ภูมิภาคและชนบท เสริมสรางความมั่นคง และการพึ่งพาตนเองทางเครื่องมือแพทย รวมทั้งกอใหเกิดการ
พัฒนาศักยภาพดานกำลังคน เกิดการจางงานเพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสใหสามารถสงออกสินคาดังกลาว ไป
แขงขันในตลาดตางประเทศ สงผลใหระบบเศรษฐกิจ และสาธารณสุขของประเทศเกิดความยั่งยืน 

 

           หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
            หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   
            หนวยงานผู รับผิดชอบรอง  : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
สำนักงานคณะกรรมการสงเสร ิมวิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  กองควบคุมเครื่องมือแพทย สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สำนักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง กรมวิทยาศาสตรการแพทย และโรงพยาบาลภาครัฐ 
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๕๒ 

      สิ่งสงมอบ :  
๑. ฐานขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง เครื่องมือแพทย เพ่ือติดตาม และวิเคราะหความตองการของ 

หนวยงานภาครฐั ที่นำไปใชประโยชน ๑ รายการ 
๒. เครื่องมอืแพทยที่ผานมาตรฐาน ๔ รายการ  

 

           งบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๙๐ ลานบาท 
 
งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท 

โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 
๑. โครงการยกระดับ

แพลตฟอรมการผลิตวัคซนี
ระดับอุตสาหกรรมครบ
วงจร 

 
๓,๐๒๐  

  
๖๘๐ 

  
๑,๒๐๐ 

 
๙๓๐ 

 

  
๓๕๐ 

  
๓๒๐ 

  
๖,๕๐๐ 

๒. โครงการการผลิตยาตาน
ไวรัสรองรับการระบาดใหญ
และสรางศักยภาพการผลิต
ยาภายในประเทศ 

 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๓,๕๐๐ 

๓. โครงการสงเสรมิบริการทาง
การแพทยดวยผลิตภณัฑ
การรักษาดวยเทคโนโลยี 
ข้ันสูง 

๓๐๐ ๙๐๐ ๑,๘๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๔,๕๐๐ 

๔. โครงการระบบศูนยกลาง 
    ประมวลผลขอมูลจีโนม  
    (Integrative Genomic  
    Data Center (IGDC) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๑๐๐ ๘๐๐ 

๕. โครงการยกระดับการแพทย
จีโนมิกสเพ่ือสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและการบริการ 

 
๘๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๙๐๐ 

 
๙๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๔,๔๐๐ 

๖. โครงการสรางทรัพยสินทาง
ปญญาดานนวัตกรรมและ
เสรมิมาตรฐานเครื่องมือ
แพทยที่ขาดแคลนใหเปน
สากล 

๑๑๐ ๒๑๐ ๒๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๘๖๐ 

๗. โครงการสรางความเช่ือมั่น
ในการใชงานเครื่องมือ
แพทยไทยผานกลไกกระบะ
ทราย (Sandbox)  

๓๗๕ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๖๒๕ ๖๒๕ ๓,๑๒๕ 

๘. โครงการจัดทำฐานขอมลู
บัญชีนวัตกรรมไทยและ
เรงรัดการจัดซื้อเครื่องมือ
แพทยไทยจากภาครัฐ 

๖๐ ๖๐ ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๒๒๐ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๕๓ 

โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 
๙. โครงการยกระดับ

อุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทยไทยดวยนวัตกรรม 

๙๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗๐ 

รวม ๕,๐๕๕ ๓,๗๕๐ ๖,๒๔๐ ๓,๕๗๐ ๒,๙๐๕ ๒,๔๗๕ ๒๓,๙๙๕ 
 
 
 
๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม  

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข 

 
๓.๓ สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ  

            ๑. เปาหมายและตัวชี้วัด  
            เปาหมาย : ประเทศไทยเปนศูนยกลางไบโอรีไฟเนอรีแหงอาเชียนภายในป พ.ศ. ๒๕๗๐ 
ดวยการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาในภูมิภาค   
 

  ตัวชี้วัด  
๑. มูลคาการลงทุนดานพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพเพ่ิมข้ึน ๕,๗๐๐ ลานบาท 
๒. รายไดในครัวเรือนและชุมชนเพ่ิมขึ้นมากกวา ๑,๖๑๕ ลานบาท 
๓. การลดการนำเขาน้ำมันปโตรเลยีมมากกวา ๕,๐๐๐  ลานบาท 
๔. ประหยัดคาใชบริการโรงงานตนแบบดานพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพในตางประเทศ  

๑,๐๐๐ ลานบาท 
๕. ลดรายจายดานพลังงานเพ่ือการดำรงชีพ ๒,๐๐๐ ลานบาท 
๖. พื้นที่ปาไมในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ๓.๒ ลานไร  
๗. เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ๓๐,๕๐๐ ลานบาท 
๘. การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ลดลง ๑๐ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
๙. การจางแรงงานสาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพเพ่ิมข้ึน ๒๐๐ ตำแหนง 

 
๒. แนวทางการดำเนินการ 
เปนการเพิ่มคาผลผลิตเกษตรและวัสดุเหลือใชจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ดวยการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสูความมั่นคงดานพลังงานในทุกระดับ สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ       
บนฐานการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี  

๑. การสรางโอกาสทางการตลาดแกผลิตภัณฑชีวภาพใหแขงขันอยางเปนธรรมดวยกลไกการ
กำหนดราคาคารบอน การจัดสรรคารบอนเครดิต และการลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๕๔ 

  ๒. การสงเสริมการนำพืช ผลผลิต และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปสรางคุณคาและ
มูลคาเพ่ิม  

  ๓. การใชนวัตกรรมชีวภาพเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและบริการ และการสรางธุรกิจนวัตกรรมใหแก  
SMEs และการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของโลก  
  
แนวทางที่ ๑ :  การสรางโอกาสทางการตลาดแกผลิตภัณฑชีวภาพใหแขงขันอยางเปนธรรมดวย

กลไกการกำหนดราคาคารบอน การจัดสรรคารบอนเครดิต และการลดอุปสรรคใน
การเขาสูตลาด  

 
 กระบวนการผลิตที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจก เปนสาเหตุหลักของการเกิดสภาวะโลกรอน 
สงผลใหทั่วโลกไดรับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นำไปสูการกำหนดกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยปกติทั้งผูผลิตและผูบริโภคไม
จำเปนตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไมมีกฎหมายบังคับ สงผลใหผูปลอยกาซเรือนกระจก
ขาดความตระหนักและปลอยกาซเรือนกระจกมากเกินกวาระดับที่เหมาะสม จึงจำเปนตองสรางกลไก
การกำหนดราคาคารบอน (Carbon pricing) ท่ีสะทอนตนทุนผลกระทบภายนอกที่สังคมโดยรวมตอง
แบกรับไว (External costs) สรางแรงจูงใจใหภาคผูผลิตสามารถลงทุนปลูกปาในพื้นที่ของรัฐเพื่อเปน
แหลงกักเก็บคารบอน (Carbon sink) และจัดสรรคารบอนเครดิต (Carbon credit) ใหสามารถใชใน
การชดเชยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon offset) เพ่ือใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกภายในประเทศ อันเปนแนวทางท่ีมุงสูการเปนองคกรที ่มีความเปนกลางทางคารบอน 
(Carbon Neutral) พรอมกับการเพิ่มพื้นที่ปาของประเทศ ซึ่งเปนรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   
สีเขียวใหเกิดการรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรชีวภาพ และสรางโอกาสทางการตลาดใหสามารถ
แขงขันไดอยางเปนธรรมกับผลิตภัณฑฐานฟอสซิลไดอยางย่ังยืน  
 
     เปาหมาย :  

๑. หลักเกณฑการกำหนดราคาคารบอน การจัดสรรแบงคารบอนเครดิต และคาใชจายในการ
ปลูกปาและการดูแลรักษาปาตามโครงการที่รัฐสงเสริมเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำไปหัก
คาใชจายตามประมวลรัษฎากรได  

๒. เกิดการลงทุนปลูกปาในพ้ืนที่ของรัฐโดยภาคเอกชน เพ่ือสรางแหลงกักเก็บคารบอน   
 

ตัวชี้วัด :  
๑. เพิ่มพื้นที่ปลูกปาเพื่อเปนแหลงกักเก็บคารบอนในที่ดินของรัฐโดยเอกชนเปนผูลงทนุ จำนวน 

๓.๒ ลานไร (พื้นที่ปาเสื่อมโทรม พื้นที่ปาถูกบุกรุก และพ้ืนที่ปาชุมชน ปาแนวชายฝง และปาชายเลน)  
๒. เกิดคารบอนเครดติจากการปลูกปาดูแลรักษาปา จำนวน ๙.๖๔ ลานตันคารบอนได 

ออกไซดเทียบเทา 
๓. รายไดครัวเรือนจากการมีพื้นท่ีปาเพ่ิมขึ้น ๑,๕๓๕ ลานบาท  

 
กิจกรรม :  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๕๕ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 ออกระเบียบกรมปาไม/กรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง วาดวย หลักเกณฑ
การจัดสรรแบงคารบอน
เครดติแกเอกชนผูลงทุนปลูก
ปาในพ้ืนที่ของรัฐเพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรและสรางแหลงกัก
เก็บคารบอน 

 แกไขระเบียบกรมปาไม 
วาดวย การอนุญาตให
เขาไปศึกษาวิจัยทาง
วิชาการในเขตปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 แกไขระเบียบกรม
ทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝง วาดวยการ
อนุญาตใหเขาไปศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการใน
พ้ืนท่ีปาชายเลนที่อยูใน
เขตปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  
 
 

    ทส. 
 
 
 
 
 
 
 
กรมปาไม  

 
 
 

 
ทช.  

 ออกประกาศกรมสรรพากร/
กระทรวงการคลัง ให
คาใชจายในการปลูกปาและ
การดูแลรักษาปาตาม
โครงการท่ีรัฐสงเสริมเพ่ือ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
สามารถนำไปหักคาใชจาย
ตามประมวลรัษฎากร ได 

  
 

    กค. (กรมสรรพากร, 
สนง.เศรษฐกิจการ
คลัง) 

 การสงเสริมการปลูกปาเพื่อ
อนุรักษและกักเก็บคารบอน
โดยภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
เปนผูลงทุน 

      อบก., ภาคเอกชน  
(บ.เชลล ประเทศไทย 
ปตท. กฟผ.) 

 การศึกษาเพ่ือกำหนดราคา
คารบอน (Carbon 
Pricing) ที่เหมาะสม โดย
พิจารณาตนทุนผลกระทบ
ภายนอก (External costs)  

      อบก., อว.(สวทช.) 

 สงเสริมมาตรการภาษีเพ่ือ
สรางความเปนธรรมและ

      กค., อก., ทส., อว. 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๕๖ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

เกิดการแขงขันการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ชีวภาพ 

 พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT 
Platform) เพ่ือสนบัสนุน
การลงทุนปลูกปา และดูแล
รักษาปาของเอกชนในพื้นที่
ของภาครัฐ รวมถึง 
สนับสนุนการประเมิน
ปริมาณการกักเก็บคารบอน 
และการจัดสรรคารบอน
เครดติโครงการที่เกิดขึ้น
อยางโปรงใส 

      ทส. (อบก.) 

  พัฒนาแนวทาง วิธีการ 
และกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการกักเก็บกาซ
เรือนกระจกจากโครงการ
ภาคปาไมที่เหมาะสม 
เพ่ือใหเกิดการรับรองเปน
คารบอนเครดิต ภายใต
โครงการลดกาซเรอืน
กระจกภาคสมคัรใจ ตาม
มาตรฐานของประเทศ หรือ
โครงการ T-VER 
(Thailand Voluntary 
Emission Reduction 
Program) 

      ทส. (อบก.) 

 พัฒนาเสนฐานอางอิง 
(Reference Baseline) 
สำหรับภาคปาไมที่
เหมาะสมในระดับโครงการ 

      ทส. (อบก.) 

         
แนวทางที่ ๒ :  การสงเสริมการนำพืช ผลผลิต และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปสรางคุณคาและ

มูลคาเพิ่ม  
  

นโยบายการเปลี่ยนผานการใชพลังงานในภาคขนสงไปสูการใชเชื้อเพลิงที่ปลอยมลพิษเปน
ศูนย (Zero Emission Vehicle : ZEV) ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๘ สงผลใหในระยะเปลี่ยนผานจำเปนตองมี
การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของการผลิตและการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ โดยเฉพาะกลุมเกษตรกร (ปาลม มันสำปะหลัง ออย) จึงจำเปนตอง
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มีการบูรณาการแนวทางกับการเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล โดยใหทุก
ภาคการผลิตในหวงโซคุณคาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพตองมีการเตรียมพรอมรับมือ เพ่ือปรับตัวและสราง
โอกาสทางธุรกิจใหคงอยูไดทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในการสรางระบบนิเวศและ
ระบบบริหารจัดการตนทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งระบบ เพื่อลดการอุดหนุนจากภาครัฐ การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการผสม รวมถึงการพัฒนาตอยอดผลผลิตเกษตร 
วัสดุเหลือใช และเชื้อเพลิงชีวภาพไปสูการผลิตผลิตภัณฑมูลคาสูงที่หลากหลาย การนำไปผลิตเปน
พลังงานอนาคต  
 

เปาหมาย :  
๑. ลดผลกระทบที่มีตอเกษตรกร ภาคการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ และผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมยานยนตดั้งเดิม เพื่อคงปริมาณการใชเชื้อเพลิงชีวภาพตอไปในระยะเปลี่ยนผาน กอนการ
เปลี่ยนสูยานยนตไฟฟาอยางเต็มรูปแบบ 

๒. สรางโอกาสการนำพืชผลผลิตและวัสดุเหลือใช ทางการเกษตรมาพัฒนาเพิ ่มค ุณคา 
มูลคาเพิ่ม และเปนพลังงานอนาคต เพื่อเปนทางเลือกในการเพิ่มรายไดแกเกษตรกร และลดผลกระทบ
จากภาวะผลผลิตทางการเกษตรลนตลาด 

 
ตัวชี้วัด :  
๑. ทดแทนการใชน้ำมันปโตรเลียม มูลคามากกวา ๕,๐๐๐ ลานบาท 
๒. เพ่ิมมูลคาวัสดุชีวมวลเปนวัสดุเคมีชีวภาพ มูลคา ๕๐๐ ลานบาท 
๓. เพ่ิมมูลคาน้ำมันปาลมดิบในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี ๓๐,๐๐๐ ลานบาท  
๔. การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลดลง ๐.๓๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
 

กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 จัดใหมีการศกึษาแบบ

เรงดวนเพ่ือใหไดขอสรุป
เกี่ยวกับผลกระทบของการ
กำหนดนโยบายการสงเสริม
การใชเช้ือเพลิงดานการ
ขนสงตอภาคอุตสาหกรรม
และผูมีสวนไดสวนเสยีใน
หวงโซคณุคา  เพื่อใหได
แนวทางการสงเสริมที่
เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย โดยคำนึงถึง
การเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศ 

      บพข.  
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๕๘ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 ออกประกาศมาตรฐาน
เชื้อเพลิงชีวภาพของ
ประเทศเปน E20 

      พน. 

 คงปริมาณการใชงานดวยการ
สรางระบบนิเวศและระบบ
บริหารจดัการตนทุนการผลติ
เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งระบบ 
เพ่ือลดการอุดหนุนจาก
ภาครัฐ การสรางโอกาสทาง
ธุรกิจโดย การพัฒนาและ
ผลักดันผลิตภณัฑเพ่ิมมลูคา
พืชเกษตรหรือหมุนเวียนของ
เสียและวัสดุเหลือใช ในกลุม 
Oleochemicals และ 
คารบอนมูลคาสูง (ถานกัม
มันต กราฟน) สำหรับเปน
สวนประกอบในระบบกักเก็บ
พลังงานและการแปลง
พลังงานสมัยใหม เปนตน 

      อว., สวก., ทส., อก., 
BOI, พน., กษ., กฟผ. 
กฟภ. 
 

 พัฒนาพลังงานอนาคต โดย
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานไฮโดรเจน เพื่อรองรับ
การเปลีย่นผานไปสู
เศรษฐกิจฐานไฮโดรเจนที่
ผลิตไฟฟาดวยเซลล
เชื้อเพลิง (Fuel cell) โดย
เนนการผลิตไฮโดรเจนจาก
ผลิตผลทางการเกษตร เพื่อ
เรงรัดการพัฒนาพลังงาน
อนาคตรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของยานยนต
สมัยใหม  

      อว., พน. 

 
แนวทางที่  ๓ : การใชนวัตกรรมชีวภาพเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและบริการ และการสรางธุรกิจ

นวัตกรรมใหแก SMEs และการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของโลก 
อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี  (Biorefinery)  เปนการแปรรูปชีวมวลดวยกระบวนการทาง

กายภาพ เคมี และ/หรือชีวภาพ เพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑฐานชีวภาพ (Bio-based products)  มูลคาสูง 
ไดแก วัสดุชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑโอลิโอเคมิคอลจากการพัฒนาตอยอดจากน้ำมันปาลม
และผลพลอยได เคมีชีวภัณฑเพื่อเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑมูลคาสูงจากจุลินทรียที่ใหคุณสมบัติ



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๕๙ 

พิเศษ (Synthetic biology) โดยหลักสำคัญของอุตสาหกรรมคอื การใหความสำคัญกับระบบการผลิตที่
ย ั ่งยืนซึ ่ งเก ิดจากการนำว ัตถุด ิบที ่ เป นทร ัพยากรกลับมาใช ใหม (Renewable resources) ใช
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และปลอยกาซเรือนกระจกออกมานอยกวาการผลิตจาก
ปโตรเลียมซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ท่ัวโลกมีความตองการเพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ   
   ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีเพื่อเปน
กลไกการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการอาศัยขอไดเปรียบที่สำคัญคือ มีความพรอมของวัตถุดิบ
ตั้งตนโดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบในกลุมแปงและน้ำตาล รวมถึงมีวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรที่เปนเซลลูโลส
จำนวนมาก และรัฐบาลมีการลงทุนโครงสรางจัดตั ้งโรงงานไบโอรีไฟเนอรีในเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งเปนฐานสำคัญในการสรางธุรกิจนวัตกรรมใหแก SMEs ของไทย      

 
เป าหมาย :  สนับสนุนให เก ิดการพัฒนาผลิตภ ัณฑฐานชีวภาพมูลค าส ูง จากระดับ

หองปฏิบัติการไปสูระดับการขยายขนาด เพื่อใหเกิดเทคโนโลยีฐานดานวิศวกระบวนการ (Chemical 
and bioprocess engineer) สำหรับผลิตภัณฑเคมีชีวภาพในระดับขยายขนาด เพื่อสรางนวัตกรรมสำหรับ
ผลิตภัณฑฐานชีวภาพในประเทศไทย 

๑. เทคโนโลยีฐานดานวิศวกระบวนการ (Chemical and bioprocess engineer) ในระดับ
ขยายขนาด เพ่ือสรางนวัตกรรมสำหรบัผลิตภัณฑฐานชีวภาพ 

๒. ความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการขยายขนาดการผลิต
ผลิตภัณฑฐานชีวภาพที่หลากหลายในระดับกอนการผลิตในเชิงพาณิชยในประเทศ 

๓. ระบบนิเวศเพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 
 

ตัวชี้วัด : 
๑. เพ่ิมมูลคาการลงทุนใหมเพื่อผลิตภัณฑ Biorefinery ไมนอยกวา ๑,๙๐๐ ลานบาท 
๒. ลดคาใชจายใชบริการโรงงานตนแบบในตางประเทศและคาลิขสิทธิ์ ๑,๐๐๐ ลานบาท 
๓. เพ่ิมการจางงาน ๒๐๐ ตำแหนง  
 
กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ

การทดลองการผลติระดับ
ขยายขนาด : พัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ 
Scale up ผลติภัณฑเอนไซม
เพื่ออุตสาหกรรม   

      อว., BOI, อก. 
 

 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับการ
ทดลองการผลิตระดับขยายขนาด 
: พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทำ Scale up ผลิตภัณฑ
เอนไซม Specialty สำหรับการ

      อว., BOI, อก. 
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๖๐ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ใชในผลิตภัณฑ Health care 
และ personal care 

 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทดลองการผลติระดับ
ขยายขนาด : พัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ 
Scale up ผลติภัณฑ 
Oleochemicals 

      อว., BOI, อก. 
 

 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทดลองการผลติระดับ
ขยายขนาด : พัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ 
Scale up ผลติภัณฑที่ใชเปน
สวนประกอบในเครื่องสำอาง    
Cosmeceuticals 

      อว., BOI, อก. 
 

 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทดลองการผลติระดับ
ขยายขนาด : พัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ 
Scale up ผลติภัณฑเคมี
ชีวภาพเพ่ือเกษตรปลอดภัย 
(Agrichemical products) 

      อว., BOI, อก. 
 

 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทดลองการผลติระดับ
ขยายขนาด : พัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ 
Scale up ผลติภัณฑ
สวนประกอบที่มีคณุสมบัติ
ทางหนาที่  Functional 
ingredients 

      อว., BOI, อก. 

 พัฒนากลไกเพื่อกระตุนและ
สงเสรมิใหเกิดการเรงรัด 
การลงทุนในอุตสาหกรรม  
Biorefinery  

      BOI, อก., กค., 
กต., อว., 
ภาคเอกชน 

 พัฒนากลไกเพื่อสงเสรมิการ
สรางตลาดทั้งในและ
ตางประเทศดวยการเช่ือมโยง
หวงโซมูลคาในตลาดโลก   

      BOI, อก., กค., 
พณ, กต., อว., 
ภาคเอกชน 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๖๑ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 ยกระดับความสามารถของ
หองปฎิบัติการวิเคราะห
ทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑ 
ฐานชีวภาพใหไดมาตรสากล 

      อว., อก., สธ., ทส. 

 
 
๓. โครงการสำคัญ (Big rock) : 
๑.โครงการกำหนดราคาคารบอนและจัดสรรคารบอนเครดิต (Carbon pricing and 

Carbon credits) 
 ปจจุบันทิศทางการคากับตลาดโลกมีการสนับสนุนใหผูผลิตและผูบริโภคแสดงความรับผิดชอบ

จากการกอมลภาวะในชั้นบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ซึ ่งเปน
วาระสำคัญของโลก โดยประเทศทั่วโลกตางใหความสำคัญและพยายามรวมมือกันเพ่ือชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจกขึ้นสูชั้นบรรยากาศ โดยกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลเปน
กาซเรือนกระจกหลักที่เปนสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกรอน โดยปกติทั ้งผู ผลิตและผู บริโภคไม
จำเปนตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนหากไมมีกฎหมายบังคับ สงผลใหเกิดการปลอยกาซเรือน
กระจกมากเกินกวาระดับท่ีเหมาะสม เน่ืองจากราคาพลังงานฟอสซิลสะทอนเพียงตนทุนของเอกชนที่ทำ
ธุรกรรมเทานั้น แตไมสะทอนตนทุนที่สังคมโดยรวมตองแบกรับไว (External costs) จึงเปนที่มาของ
การออกมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ตองการรวมการปลอยกาซเรือนกระจกใหเปนตนทุนการผลิตซึ่ง
เรียกวา “ราคาคารบอน” 

ภายใตความตกลงปารีส ค.ศ. ๒๐๑๕  ประเทศไทยไดแสดงเจตจำนงการมีสวนรวมและกำหนด
เปาหมาย ที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงจากการดำเนินงานตามปกติใหไดรอยละ ๒๐-๒๕ ภายใน
ป พ.ศ. ๒๕๗๓ ซึ่งการปลูกปาถือเปนหน่ึงในแนวทางลดกาซเรือนกระจกดวยการสรางหรือเพิ่มแหลงกัก
เก็บคารบอน (Carbon sink) โดยประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการปลูกปาเพื่อเปนแหลงดูดซับกาซ
เรือนกระจก อยางไรก็ตาม แมภาครฐัจะมีนโยบายสงเสริมการปลูกปา แตการขยายพื้นที่ปลูกปายังมีอยู
ในวงจำกัดเนื่องจากไมมีการสรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชนลงทุนปลูกปาในพ้ืนท่ีของรัฐ ท้ังน้ี หากมีการ
กำหนดการจัดสรรคารบอนเครดติจากพื้นที่ปลูกปาเพ่ือใหสามารถนำคารบอนเครดิตไปชดเชยการปลอย
กาซเรือนกระจก (Carbon offset) จากกิจการของเอกชนได หรือสามารถนำคาใชจายในการปลูกและ
ดูแลรักษาปาไปหักลดหยอนภาษีได จะเปนการกระตุนใหเอกชนมีสวนรวมในการปลูกปาเพ่ิมมากขึ้น  

ปจจุบัน องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหการรับรอง
วา พ้ืนที่ปลูกปาสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซดไดเทาไร เกิดเปนคารบอนเครดิตเทาไร ภายใตวิธีการ
วัด TVER (Thailand Voluntary Emission Reduction) สำหรับการจัดสรรแบงสัดสวนของคารบอน
เครดิตท่ีเกิดข้ึนระหวางเอกชนกับรัฐบาล เปนความรับผิดชอบของกรมปาไมและกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงในการพิจารณากฎระเบียบเกี่ยวกับการแบงสัดสวนคารบอนเครดิตในกรณีที่ภาคเอกชน
ลงทุนเองทั้งหมดเพ่ือปลูกปาเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในพ้ืนที่ของรัฐ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
เกิดการปลูกปาในพ้ืนที่ของรัฐโดยภาคเอกชนเปนผูลงทุน เพ่ือเปนแหลงกักเก็บคารบอน (Carbon sink) 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๖๒ 

ในวงกวาง โดยภาคเอกชนที่ลงทุนสามารถนำคารบอนเครดิต (Carbon credit) ไปซื้อขาย หรือนำไป
ชดเชยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon offset) ภายในประเทศ  

 
หนวยงานรวมดำเนินงาน : 

             หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง องคการบรหิารจัดการกาซเรือนกระจก) 
             หนวยงานผูรับผิดชอบรอง  : กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภาคเอกชน (บ. เชลล ประเทศไทย ปตท. 
กฟผ.) 

สิ่งสงมอบ :  
๑. ระเบียบ หลักเกณฑการจัดสรรแบงคารบอนเครดิตแกเอกชนผูลงทุนปลูกปาในพื้นที่ของรัฐ 
๒. ประกาศกรมสรรพากร คาใชจายในการปลูกปาและการดูแลรักษาปาตามโครงการที่รัฐ

สงเสริมเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำไปหักคาใชจายตามประมวลรัษฎากรได 
๓. พื้นที่ปลูกปาอนุรักษและสรางแหลงกักเก็บคารบอนในที่ดินของรฐัโดยเอกชนเปนผูลงทุน  
 

    งบประมาณ : ตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ๒๐๐ ลานบาท  
  

  ๒. โครงการการพฒันาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (Clean and Circular 
Energy: C-Energy) 

  พลังงานเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขอมูลรายงานสถิติพลังงานป 
๒๕๖๒ ประเทศไทยมีสัดสวนมูลคาการนำเขาพลังงานตอมูลคาการใชพลังงานทั้งหมด รอยละ ๕๔ หรือ
คิดเปนรอยละ ๑๕ ของมูลคาการนำเขาทั้งหมดของประเทศ หรือคิดเปนคาใชจายพลังงานตอ GDP  
รอยละ ๑๓.๙๐ การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ตอหัวประชากรมีแนวโนมที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมี
ประสิทธิภาพการใชพลังงานต่ำ ซึ่งสงผลตอความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ สอดคลองกับผลการ
จัดอนัดับความเสี่ยงดานความมั่นคงทางพลังงานของสภาหอการคาสหรัฐ  ป ๒๕๖๑ พบวา ประเทศไทย
มีความเสี่ยงอยูในอันดับที่ ๒๓ จาก ๒๕ ประเทศ โดยตัวบงชี้ที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก การนำเขาเชื้อเพลิง 
แนวโนมการปลอย CO2 และความเขมขนคาใชจายพลังงาน (คาใชจายการใชพลังงานตอหนวย GDP ตอ
ป) ที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงใหความสำคัญตอการเสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงานโดยแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  (AEDP ๒๐๑๘) มีเปาหมายเพิ่มสัดสวน
การใชพลังงานทดแทนทั้งในรูปพลังงานไฟฟา ความรอน และน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยกำหนด
เปาหมายเปนรอยละ ๓๐ ของการใชพลังงานขั้นสุดทายในป พ.ศ. ๒๕๘๐ อยางไรก็ตาม พบวา สัดสวน
การใชพลังงานทดแทนยังคอนขางนอย เพียงรอยละ ๑๖.๔๙ เทานั้น (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยเฉพาะการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งมีแนวโนมลดลง เนื่องจากทิศทางการใชพลังงานภาคขนสงที่กำลังเปลี่ยนไปสู
รถยนตไฟฟา (EV) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบเก่ียวโยงถึงพืชผลทางการเกษตร (ปาลมน้ำมัน 
มันสำปะหลัง ออย) รายไดผู ประกอบการและครัวเรือน จึงมีความจำเปนในการเรงหาแนวทางลด
ผลกระทบเพื่อรักษาตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในระยะกอนการเปลี่ยนสูรถยนตไฟฟา ตลอดจน
เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสูยุคพลังงานอนาคต 
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  การสรางความพรอมใหกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเพ่ือใหสามารถแขงขันและรักษาตลาด
เชื้อเพลิงชีวภาพตลอดหวงโซคุณคาไดอยางยั่งยืน และรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชพลังงานใน
ภาคขนสงสูพลังงานสะอาดและพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จำเปนตองมีการสนับสนุนโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนากลไกเพื่อสรางระบบนิเวศและระบบบริหารจัดการตนทุน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในการยกระดับเปนพลังงานสะอาด การนำพืชเกษตรหรือหมุนเวียนมาพัฒนา
เพิ่มคุณคา มีมูลคาเพิ่ม เชน การนำปาลมน้ำมัน และออย มาผลิตสารชีวภาพมูลคาสูง (น้ำมันหมอแปลง
ไฟฟาชีวภาพ น้ำมันหลอลื่นชีวภาพ น้ำมันไฮดรอลิกชีวภาพ ฯลฯ) การสรางมูลคาใหกับของเหลือทิ้ง เชน 
การนำชานออย กะลาปาลม และทะลายปาลมเปลาไปผลิตสารคารบอนสำหรับเปนวัตถุดิบในการผลิต
ระบบกักเก็บพลังงานได  การนำพืชเกษตรมาพัฒนาเปนพลังงานอนาคต เชน การผลิตไฮโดรเจนจาก
ผลิตผลทางการเกษตร และการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานไฮโดรเจน เปนตน รวมถึงการพัฒนา
แพลตฟอรมขอมูลกลางดานพลังงาน การติดตามความกาวหนาของการเปลี่ยนแปลงดานพลังงานตาง ๆ 
ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากงานวิจัย การลงทุนขนาดใหญที่จะมีผลกระทบตอภาพรวม
ของเทคโนโลยี ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการประเมินความเปนไปไดเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเขา
มาแทนที่เพื่อการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสม  

 
 หนวยงานรวมดำเนินงาน : 

            หนวยงานผู รับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  
(ศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ สวทช. สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย)  กระทรวงอุตสาหกรรม 
(สมอ.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
            หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ) กระทรวงพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร) กฟผ. กฟภ. หนวยบริหาร
และจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) ภาคเอกชน (สมาคมเอทา
นอลและไบโอดีเซล สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย) 
 

สิ่งสงมอบ :  
๑. ผลการศึกษาเพื่อใหไดขอเสนอเพื่อการกำหนดนโยบายการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงดาน

การขนสงของประเทศและแนวทางการสงเสริมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยคำนึงถึงการ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ   

๒. ระบบบริหารจัดการการลดตนทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ เพ่ือลดการอุดหนุน
ราคาจากรัฐ 

๓. นวัตกรรมการผลิตคารบอนมูลคาสูง และ Oleochemicals เชิงพาณิชยจากพืชเกษตร
หรือหมุนเวียนของเสียและวัสดุเหลือใชในประเทศ (น้ำมันหมอแปลงไฟฟาชีวภาพ ผลิตภัณฑสารหลอ
ลื่นพื้นฐานชีวภาพ น้ำมันผสมยางลอชีวภาพ น้ำมันเครื่องและจาระบีชีวภาพ เมทิลเอสเทอรซัลโฟเนต 
พาราฟน และสารกำจัดศัตรูพืช)  

๔. สาธิตการใชไฮโดรเจนในยานยนต 
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            งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมมีการใชงบประมาณ 
                              ตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ๒๗๐ ลานบาท   
 

๓. โครงการยกระดับเทคโนโลยีฐานการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพแบบครบ
วงจร 

 อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี (biorefinery) เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตของประเทศไทย การ
เขาถึงโอกาสทางการตลาดนั้น จำเปนตองผานการทดลองวิจัยและพัฒนาในระดับขยายขนาดในโรงงาน
ตนแบบไบโอรีไฟเนอรี แมวารฐับาลมีการลงทุนโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี ณ เมืองนวัตกรรมชีวภาพ
ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื ่อเปนโครงสรางพื้นฐาน (Open 
access infrastructure) สำหรับงานวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ และ
เคมี ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑฐานชีวภาพ (Biobased products) ในระดับขยายขนาด 
สำหรับหนวยงานวิจัย มหาวิทยาลัย หรือบริษัทที่ประสงคจะพัฒนาผลิตภัณฑหรือกระบวนการ เพ่ือ
เชื ่อมตอผลงานจากการวิจัยในระดับหองปฏิบัติการ และนำไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมตอไป แต
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไมอาจดำเนินการวิจัยในระดับขยายขนาดไดเน่ืองจาก
คาใชจายคอนขางสูง ดังนั้น การสนับสนุนทางการเงนิสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากภาครัฐ
เพื่อใชในการทดลองระดับขยายขนาดในโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี จึงเปนสิ่งจำเปนเพื่อเปนการ
กระตุนใหผูประกอบการเหลานี้สนใจพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ นอกจากนั้น บรษิัทขนาดใหญที่มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมก็จะไดรับประโยชนจากการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับขยายขนาด 
ในโรงงานตนแบบนี้ในแงของการลดภาระทั้งการเงินและเวลา คือ ไมตองเสียเงินและเวลาเพื่อสราง
โรงงานตนแบบดวยตัวเอง หรือไมตองเสียเงินจำนวนที่คอนขางสูงเพื่อขอรับบริการโรงงานตนแบบใน
ตางประเทศ โดยจะเปน One-stop service คือใหบริการตั้งแตกระบวนการแปรรูปดวยกระบวนการ
ทางชีวภาพและ/หรือเคมี และมีกระบวนการปลายน้ำในการแยกผลิตภัณฑที่ตองการได ทำใหสามารถ
สรางตนแบบกระบวนการผลิต และตนแบบผลิตภัณฑที่สามารถนำไปทดสอบการใชประโยชนและตลาด
ได รวมทั้งใหการสนับสนุนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการสรางอุตสาหกรรมการผลิตได ไดแก การใหคำปรึกษา
ดานวิศวกรรมและการออกแบบสายการผลิต การประเมินความเปนไปไดทางเทคโนโลยีในเชิง
เศรษฐศาสตร (Techno-economic feasibility) และการพัฒนาบุคลากรปอนสูภาคอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑเปาหมายประกอบดวย เคมีชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ อาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถเรียก
รวมวาเปน “กลุมอตุสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี”  

 
   หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
   หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

   หนวยงานผูรับผิดชอบรอง  : กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน 
                

สิ่งสงมอบ :  
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           ๑. เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ Scale up ผลิตภัณฑตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพ-เอนไซม 
specialty สำหรับการใชในผลิตภัณฑ Health care และ Personal care ผลิตภัณฑ Oleochemicals 
ผลิตภัณฑที่ใชเปนสวนประกอบในเครื่องสำอาง Cosmeceuticals ผลิตภัณฑเคมีชีวภาพเพื่อเกษตร
ปลอดภัย (Agrichemical products) ผลิตภัณฑสวนประกอบที่มีคุณสมบัติทางหนาที ่ (Functional 
ingredients) 

           ๒. ตนแบบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑในระดับขยายขนาด ๒๐ ตนแบบ 
           ๓. ตนแบบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ๑๐ ตนแบบ 
           ๔. ตนแบบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรม ๔ ตนแบบ 
 

              งบประมาณ : ตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ๔๐๐ ลานบาท   
 
งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท 

โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 
๑. โครงการการกำหนดราคาคารบอน

และจัดสรรคารบอนเครดิต 
(Carbon ricing and Carbon 
credits)     

๐ ๕๐ ๕๐ ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๒๐๐ 

๒. โครงการการพัฒนาพลังงานสะอาด
และพลังงานหมุนเวียน (Clean and 
Circular Energy: C-Energy) 

๐ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๒๗๐ 

๓. โครงการยกระดับเทคโนโลยีฐานการ
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพแบบครบวงจร 

๐ ๕๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔๐๐ 

รวม  ๐ ๑๕๔ ๑๗๔ ๑๗๔ ๑๘๔ ๑๘๔ ๘๗๐ 

   
 ๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ  

 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ประกอบดวย ๕ แผนยอย ไดแก  (๑) แผนพัฒนา 
  กำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (PDP ๒๐๑๘) (๒) แผน
  อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (EEP ๒๐๑๕) (๓) แผนพลังงานทดแทนและ 
                     พลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (AEDP ๒๐๑๘) (๔) แผนการบริหารจัดการ
  น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Oil Plan) (๕) แผนบริหารจัดการกาซ 
  ธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Gas Plan ๒๐๑๕)   

 แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ ๒๐ ป  
  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 แผนยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
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๓.๔ สาขาการทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
 

           ๑. เปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  เปาหมาย  
  การทองเที่ยวคุณภาพสูง ใหความสำคัญกับการกระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองรอง ลด

ความเหลื่อมล้ำ มุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยทองเที่ยวไดอยางสรางสรรค สนุก สะดวก และปลอดภัย  
 การทองเท่ียวคุณภาพสูง หมายถึง การทองเที่ยวที่ตอบสนองตอนักทองเที่ยวคุณภาพสูง    
 นักทองเที่ยวคุณภาพสูง หมายถึง นักทองเที่ยวที่มีกำลังซื้อ และ/หรอื นักทองเท่ียวที่มีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งเต็มใจจายเพ่ิม เพื่อตอบสนองคุณคาประสบการณและสรางสังคม
สุขภาวะ  

 
ตัวช้ีวัด    
๑. เพ่ิมอันดับ Global Wellness Travel Ranking เปน Top ๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๒. อันดับความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยโดย TTCI ดาน

ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม (๑๓๐) ดานความปลอดภัย (๑๑๑) ดานสุขภาพและอนามัย (๘๘) เพิ่ม
อันดับเปน ๑๑๐, ๖๕, ๖๕ ตามลำดับภายในป พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๓. การจางงานดาน Wellness เพ่ิมขึ้นรอยละ ๒๐ จากป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. พัฒนากำลังคนในประเทศ ที ่เกี ่ยวของกับ BCG สาขาการทองเที ่ยวและเศรษฐกิจ

สรางสรรคอยางนอย ๒๐,๐๐๐ รายตอป 
๕. พัฒนาเรื่องราวจากภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานใหเปน Content ดานการตลาด 

นำเสนอ Content ของ Happy Model และรวม Content ไวใน Application TAGTHAi ไมนอยกวา 
๕๐ เรื่องตอป ในป ๒๕๖๕ และไมนอยกวา ๒๕ เรื่องตอป พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
            ๖. เพิ่มมูลคาของดีทองถ่ิน ไมนอยกวา ๒๕๐ ผลิตภัณฑหรอืบริการตอป ในป ๒๕๖๕ และ 
ไมนอยกวา ๑๒๐ ผลิตภัณฑหรือบริการตอป ในป พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

 
๒. แนวทางการดำเนินการ  
ปรับการทองเที่ยวไปสูการทองเที่ยวสีเขียวท่ีมีมูลคาสูง  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

  ๑. การผลักดันใหเกิดการนำโมเดลการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน Happy Model เพ่ือ
กระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองทองเที่ยวรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

  ๒. การสงเสริมการทองเที่ยวยั ่งยืน และการทองเที่ยวสีเขียว เพื ่อรักษาสิ่งแวดลอมตาม
แนวทาง Happy Model  
            ๓. การกระจายนักทองเที่ยวสูเมืองทองเที่ยวรองดวยการพัฒนาสินคาและบริการในเมือง
ทองเที่ยวรอง โดยใชอัตลักษณทองถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาเรื่องราวและการอำนวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย และพัฒนาองคความรูดวย Digital Technology 
            ๔. การขยายตลาดการทองเที ่ยวดวยการสงเสร ิมพัฒนาระบบการจ ายเงินแบบ One 
Payment System เพื่ออำนวยความสะดวกและรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการใชจาย รวมถึงพัฒนาชอง
ทางการสื่อสารท่ีหลากหลายเพ่ือนำเสนอความโดดเดนทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไทย   
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            ๕. การสงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพสูงผานการจัดงานประชุมและนิทรรศการ กีฬา และ      
อีเวนท (Event) ขนาดใหญ  
 
แนวทางที่ ๑ :  การผลักดันใหเกิดการนำโมเดลการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน Happy Model 
 เพื่อกระจายรายไดอยางท่ัวถึงไปสูเมืองรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และมุงสูการพัฒนา
 อยางย่ังยืน 
 

การขับเคลื่อนการพัฒนา BCG Model สาขาทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรคตองนำไปสู
การสรางอุปสงค (Demand side) ในรูปแบบใหม เชน การพัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพสูงดวยแนวคิด 
Happy Model การสรางและพัฒนาตลาดดวยการใชเศรษฐกิจสรางสรรค  เทคโนโลยีดิจิทัล  รวมไปถึง
การพัฒนาทักษะของผู ที ่อยู ในอุตสาหกรรมทองเที ่ยวใหมีความสามารถในการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
               

 เปาหมาย :  เพ่ิมรายไดของการทองเท่ียวในประเทศไทย    
 
 ตัวชี้วัด : 

๑. พัฒนากำลังคนทุกกลุมจังหวัดที่เก่ียวของกับ BCG สาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ 
สรางสรรค อยางนอย ๒๐,๐๐๐ รายตอป 

   ๒. พัฒนาเรื ่องราวจากภูมิปญญาทองถิ ่นและปราชญชาวบานใหเปน Content ดาน
การตลาด นำเสนอ Content ของ Happy Model และรวม Content ไวในแอปพลิเคชัน TAGTHAi ไม
นอยกวา ๕๐ เรื่องตอป ในป ๒๕๖๕ และไมนอยกวา ๒๕ เรื่องตอป พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
               ๓. เพิ่มมูลคาของดีทองถิ่น ไมนอยกวา ๒๕๐ ผลิตภัณฑหรือบริการตอป ในป ๒๕๖๕ และ 
ไมนอยกวา ๑๒๐ ผลิตภัณฑหรือบริการตอป ในป พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
 

กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 พัฒนากำลังคนทุกกลุม

จังหวัดท่ีเกี่ยวของกับ BCG 
สาขาการทองเที่ยวและ
เศรษฐกิจสรางสรรค  

      สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย, 
อว., กก. 

 การพัฒนาคุณภาพแหลง
ทองเท่ียว สินคา และ
บริการดานการทองเท่ียว
เพ่ือสรางความมั่นใจ คุณคา
ใหกับนักทองเที่ยว และ
สรางมลูคาเพิ่มใหชุมชน 

      กก., สธ.,  
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 ตอยอดและยกระดับ
มาตรฐานการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Wellness 
Tourism) เพ่ือสนับสนุน
และเช่ือมโยงไปสูการ
ทองเท่ียวดานอื่น ๆ ตลอด
หวงโซอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว  

      กก., สธ.,  
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย 

 พัฒนาตอยอดและเพ่ิม
มูลคาสินคาและบริการ 
ดวยอัตลักษณทองถ่ิน ที่มี
คุณภาพ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

      กก.,วธ., อว.,  
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย 

 การสรางแบรนดสินคาไทย
ไปสูระดับโลกจากอัตลักษณ
ทองถิ่น ใชขอมูลเชิง
วัฒนธรรม การออกแบบ 
เทคโนโลยีดิจิทลั และสื่อ
สรางสรรค  

      สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย, กก.  

 
แนวทางที่ ๒ :  การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืน และการทองเที่ยวสีเขียว เพื่อรักษาส่ิงแวดลอมตาม 
                   แนวทาง Happy Model  
 

การทองเที่ยวในชวงกอนโควิด-๑๙  มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาประเทศไทยมากถึง ๔๐ 
ลานคน นำไปสูการใชทรัพยากรเกินขีดความสามารถในการรองรับ ทรัพยากรบางสวนถูกทำลาย เกิด
ปญหาขยะตกคางในแหลงทองเที่ยว ดังนั้น จึงจำเปนตองมีแนวทางในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
แตละพื ้นที ่อยางเหมาะสมดวยการใชหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย 
(Carbon neutral) การจัดทำNational Guideline ดานขีดความสามารถในการรองรับของแหลง
ทองเที่ยว และจัดทำบัญชีตนทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนาการทองเที่ยวที่สำคัญเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน 

     เปาหมาย : สนับสนุนการทองเที่ยวที่ย่ังยืนโดยคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยโดย TTCI 
ดานความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้นจากอันดับที่ ๑๓๐ เปน ๑๑๐ ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 

 กิจกรรม :  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
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 สงเสริมการนำหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาประยุกตใชในการ
ทองเท่ียวทุกระดับ 

      กก.,ทส.,อว., 
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย 

 สงเสริมการจัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียวที่คำนึงถึงหลักการ
ปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย   

      กก.,ทส.,อว., 
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย 

 สงเสริมใหมีการประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
สำคัญ 

      ทส., กก., อว. 

 จัดทำบัญชีตนทุนทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมในเขต
ทองเท่ียวสำคัญ  

      กก., สำนักงานสถิติ
แหงชาติ, ทส., อว. 

 การสรางการมสีวนรวมในการ
จัดการทองเที่ยวยั่งยืนดวย
กลไกภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
สถาบันการศึกษา 

      กก., ทส, เอกชน, 
ชุมชน 

 การจำกัดจำนวนนักทองเที่ยว 
ใหเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นท่ีและบริการ 

      กก., ทส, เอกชน, 
ชุมชน 

 
 
แนวทางที่ ๓ : การกระจายนักทองเท่ียวสูเมืองทองเท่ียวรองดวยการพัฒนาสินคาและบริการ โดย 
                  ใชอัตลักษณทองถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาเรื่องราวและการอำนวยความสะดวก และ

ความปลอดภัย และพัฒนาองคความรูดวย Digital Technology 
 

การทองเที่ยวในชวงกอนโควิด-๑๙ กระจุกตัวอยูเพียง ๘ จังหวัด ทำใหเกิดการกระจุกตัวของ
รายไดเพียงบางพื ้นที่  ขณะที ่ในแตละพื ้นที่ของประเทศไทยมีทรัพยากรที ่สวยงาม วัฒนธรรมท่ี
ทรงคุณคาซึ่งสามารถนำมาใชสงเสริมการทองเที่ยวสูเมืองรอง ดวยการเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับการ
อนุรักษ วัฒนธรรม อัตลักษณ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เชิงเกษตร และการทองเท่ียวเชิงความรู 

 
เปาหมาย : สนับสนุนการทองเที่ยวที่ย่ังยืน และการกระจายไดสูเมืองรอง  
 
ตัวช้ีวัด : รายไดจากการทองเท่ียวของเมืองรองเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป  
 
กิจกรรม : 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๗๐ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 พัฒนาแหลงทองเท่ียวเมืองรอง
โดยพิจารณาจากจุดเดน 
และอัตลักษณของแตละพื้นที่   
เชน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
การทองเที่ยวเชิงความรู   

      กก., ทส., วธ, 
กษ., กต., มท.,  
เอกชน, ชุมชน 

 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน และ
สิ่งอำนวยความสะดวกในดาน
ตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว  
เชน การคมนาคม การจัดการ
ขยะ และน้ำเสียทีไ่ดมาตรฐาน 

      คค., ดศ., มท. 

 การพัฒนาผูประกอบการใหม
ดานการทองเที่ยวมลูคาสูงดวย 
กลไกความรวมมือ กลไกทาง
การเงินและการเช่ือมโยงตลาด 

      ก ก ., อ ว ., ท ส ., 
ดศ., พณ. 

 
แนวทางที่ ๔ : การขยายตลาดการทองเท่ียวดวยการสงเสริมพัฒนาระบบการจายเงินแบบ One  
                  Payment System เพื่ออำนวยความสะดวกและรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการใชจาย 
                 รวมถึงพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตที่นำเสนอจุดเดนของประเทศไทยในดานตางๆ  
                 เชน วัฒนธรรม   
 

               การนำการชำระเงินผานระบบ e-payment  มาใชเพื ่ออำนวยความสะดวก รวมถึง
รวบรวมขอมูลพฤติกรรมการใชจาย เพื่อนำเสนอรูปแบบการทองเที่ยว สินคาและบริการที่เกี่ยวของได
ตรงตามความตองการของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น เปนหนึ่งในมาตรการกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทาง
และเพิ ่มการจับจายในประเทศไทยไดมากขึ ้น  รวมถึงการขยายตลาดการทองเที ่ยวทั ้งในและ
ตางประเทศดวยการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตที่หลากหลายเพื่อประชาสัมพันธความเปนไทยใหเปนที่รูจัก
มากขึ้น เชนเดียวกับสื่อของเกาหลีใต จีน และไตหวันที่สามารถนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศตนเอง
ผานสื่อรูปแบบตาง ๆ จนเปนรูจักไปทั่วโลก    
 

เปาหมาย : เพ่ิมรายไดและนำรายไดจากการทองเที่ยวเขาระบบอยางถูกตอง 
 
ตัวช้ีวัด : 

๑. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป  
๒. รวบรวมฐานขอมูลการใชจายของการทองเที่ยวในประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห และนำไปใช 

ประโยชน รวมถึงดึงผูประกอบการใหเขาระบบมากวารอยละ ๘๐ 
              

กิจกรรม :  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๗๑ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 พัฒนาระบบการจายเงินแบบ 
One payment system 

      กค. 

 การสงเสรมิประชาสัมพันธ 
เพื่อใหผูประกอบการเขาสู
ระบบ One payment 
system 

      กค., กก., ทส., 
ภาคเอกชน  

 การพัฒนารูปแบบของการ
ทองเที่ยวโดยการใช
ประโยชนจากขอมลูที่จัดเก็บ
ผานระบบ One payment 
system 

      กค., กก., ภาคเอกชน 

 พัฒนาดิจิทลัคอนเทนต 
(digital content) เพ่ือ 
สงเสริมการทองเทีย่วและ
เศรษฐกิจสรางสรรค 

      ดส., กก., อว., วธ., พณ., 
กต.  

 
แนวทางที่ ๕ : การสงเสริมการทองเท่ียวคุณภาพสูงผาน การจัดงานประชุมและนิทรรศการ กีฬา  
                  และอเีวนท (Event) ระดับโลก 
 
 การจัดมหกรรมหรืองานอีเวนท (Event) ระดับโลก เชน กีฬา การประชุม และการประกวด
ตาง ๆ เปนอีกแนวทางในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เปนการ
นำรายไดจากภายในและภายนอกประเทศ มาหมุนเวียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ พรอมทั้งโปรโมทประเทศ
ไทย 
               

เปาหมาย : รายไดของการทองเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น    
 
ตัวช้ีวัด : รายไดจากการทองเท่ียวของเมืองไทยเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐  
 
กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การสนับสนนุการพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา 
อุตสาหกรรมการจัด
ประชุม อุตสาหกรรม
บริการทางการแพทย  

      กก., สธ., พณ., 
สำนักงานสงเสรมิการ
จัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการ
มหาชน) 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๗๒ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การเสนอตัวเปนเจาภาพ
จัดการประชุม หรือการจัด
ประชุมระดับนานาชาติ   

      กก., พณ., กต., อว. 

 พัฒนาการตลาดรูปแบบ
ใหม เพ่ือการดึงดูด
นักทองเท่ียวกลุมใหม 

      กก., เอกชน 

 
๓. โครงการสำคัญ (Big rock) : 
๑. โครงการยกระดับและเพิ่มมูลคาสินคาและบริการทองถิ่นเพื่อการทองเท่ียวหลังโควิด 

            ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวในป พ.ศ. ๒๕๖๒ สูงถึง ๓ ลานลานบาท โดยแบงเปน
รายไดจากนักทองเที่ยวไทย ๑ ลานลานบาท และนักทองเที่ยวตางชาติ ๒ ลานลานบาท การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่โดดเดน แลกมาดวยการสรางปญหาที่หลากหลาย อาทิ ขยะพลาสติก น้ำเสีย ความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดลอม การรุกทำลายวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน หรือการกระจุกตัวของรายได มากไปกวานั้น 
สถานการณโควิด-๑๙ สงผลใหการทองเที่ยวไทยตองหยุดชะงักคนตกงานเปนจำนวนมาก รายไดจากการ
ทองเที่ยวในป ๒๕๖๓ มีมูลคาลดลงรอยละ ๗๐ (ต่ำกวา ๑ ลานลานบาท) อยางไรก็ดี วิกฤตการณโควิด-
๑๙ เปนโอกาสท่ีประเทศไทยจะปรับแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหไปในทิศทางที่ดีข้ึนกวาเดิม
โดยใช BCG Model เพ่ือยกระดับการทองเที่ยวไทยไปสูการทองเท่ียวคุณภาพสูง  

ประเทศไทยมีความสมบูรณและหลากหลายทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม มี
สินคาและบริการที่ดีและหลากหลาย แตดวยขาดการทำงานอยางบูรณาการและเปนระบบทำใหขาด
โอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชอัตลักษณทองถิ่น ความคิดสรางสรรค การเสริมสรางสุขภาพกายใจ 
และการรักษา สิ่งแวดลอม ทั้งนี้การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมกับความคิดสรางสรรค เพื่อการ
ยกระดับสินคาและบริการ สอดคลองกับแนวคิดการทองเที่ยวในรปูแบบ Happy Model (โมเดลอารมณ
ดี มีความสุข) ซึ่งประกอบดวย กินดี อยูดี ออกกำลังกายดีแบงปนสิ่งดีๆ จะสามารถมีสวนชวยแกไข
หลายปญหาในอดีตได โดยมีเรื่องราวที่นาสนใจ มุงเนนการสราง มาตรฐานและคุณภาพ สินคาและ
บริการเพื่อใหเหมาะกับกลุมนักทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และสนใจดูแลสุขภาพ 
นักทองเที่ยวกลุมนี้จะชวยลดปญหาที่เคยเกิดขึ้นและยินดีใชจายสำหรับสินคาและบริการ คุณภาพสูง 
สงผลตอการเพิ ่มการใชจายตอคน สรางการกระจายรายได และลดความเหลื่อมล้ำ ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการเปน Global Wellness Tourism Destination ระดับโลก เนื่องจากธุรกิจดูแลสุขภาพ
และบริการของไทย เปนที่ยอมรับและไดรบัคำชื่นชมมาโดยตลอดจากนานาอารยประเทศ     

 

หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
            หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สภาหอการคาแหงประเทศไทย  
            หนวยผูรับผิดชอบรอง  :  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย  
 
 
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๗๓ 

           ส่ิงสงมอบ : 
๑. อบรมผูประกอบการบุคลากรที่เก่ียวของกับ BCG ภาพรวม และขอมูลจำเพาะในแตละ 

พื้นท่ี ๑๐๐,๐๐๐ คน สำหรับ ๕ ป 
๒. พัฒนาองคความรูการจัดการทองเที่ยวของแตละจังหวัดในรปูแบบ Digital Content  

ไมนอยกวา ๗๐ จังหวัด 
๓. ยกระดับผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อการเพ่ิมคุณคา ๘๕๐ รายการ 
๔. การรวบรวมและพัฒนา content เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ๑๗๕  เรื่อง  

 

      งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ =  ๒๓๕ ลานบาท  
                      ตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)  ๖๗๕  ลานบาท   
 

  ๒. โครงการการสรางความรับรูและมีสวนรวมในเรื่อง BCG 
            รัฐบาลกำหนด BCG เปนวาระแหงชาติ จำเปนตองทำใหทุกภาคสวนมีความเขาใจ เกิดความ
ตระหนัก การสื่อสารที่เขาใจงายเพื่อชักชวนใหภาครัฐและเอกชน ผูประกอบการรายใหญและรายยอย 
รวมทั้งประชาชนทั่วไปเขาใจในความหมายของ BCG และมีสวนรวมในการพัฒนาไปดวยกัน โครงการ นี้ 
จะสื ่อสารความสำคัญของ BCG ในทุกสาขา ใหเกิดความเขาใจแกภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอยางทั่วถึง และตอเน่ือง เกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และทุกชวงวัย รวมถึงการสราง
เรื่องราวและเผยแพรขอมูลที่เกิดจากอัตลักษณทองถิ่น นำมาสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ  ใช
ขอมูลเชิงวัฒนธรรม การออกแบบ เทคโนโลยีดจิิทัล และสื่อสรางสรรคเปนผลิตภัณฑหรอืบริการรูปแบบ
ใหมที่มีมูลคาเพิ ่มสูง สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา เปาหมาย อาทิ เรื ่องราวที่มี
ความสุข (Happy Story) โดยดึงเอาจุดเดนดาน BCG แตละจังหวัดมาประยุกตใหสนุกและเปนกระแส 
ผาน Digital Content ภาพยนตร เพลง ละคร แอนิเมชัน คาแรคเตอร หรือแอปพลิเคชัน เปนตน และ 
คัดเลือกโครงการนำรองที่สงเสรมิ BCG ๑๐ อันดับ อาทิ สถานท่ีทองเท่ียวนาสนใจ อุตสาหกรรมพื้นบาน 
กิจกรรมอาสา ประเพณีที่เกี่ยวของ การจัดการดานสิ่งแวดลอมในชุมชน การดูแลสุขภาพ และสรางให
เปนกระแสเพื่อความจดจำ รวมทั้งสรางความตระหนักดานการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบใหกับ
กลุมนักทองเที่ยวผาน digital platform 
 

หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
             หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สภาหอการคาแหงประเทศไทย  
             หนวยผู รับผิดชอบรอง  :  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
            สิ่งสงมอบ : 
             จัดทำ Content และสื่อมัลติมเีดียที่เหมาะสมในการสื่อสาร ๗๕ เรื่อง 

      งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ =  ๑๐๐  ลานบาท  
                      ตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)  ๓๐๐ ลานบาท   
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งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท 
โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 

๑. โครงการยกระดับและเพิม่มูลคา
สินคาและบริการทองถ่ินเพ่ือการ
ทองเท่ียวหลังโควิด 

๒๓๕ ๑๓๐ ๑๐๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๖๗๕ 

๒. โครงการสรางความรับรูและมสีวน
รวมในเรื่อง BCG 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓๐๐ 

รวม ๓๓๕ ๒๓๐ ๒๐๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๙๗๕ 

 
 
๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 

 
๓.๕ สาขาเศรษฐกจิหมุนเวียน 

 

          ๑.เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 เปาหมาย 

การประยุกตใชหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการลดการใชทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Closing the Loop)   
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม (Combating Climate Change and 
Pollution Reduction; Transition to Sustainable Society) เพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
และสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแนวใหม (Creating New Economy Growth) ตอยอดจากของ
เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

 

ตัวชี้วัด  
๑. ลดการใชทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน 
๒. สรางโอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตและการจางงานดวยเศรษฐกิจรูปแบบใหมสงผลทำให  

GDP เพิ่มขึ้นรอยละ ๑ ภายในป ๒๕๗๐ 
๓. การปลอยกาซเรือนกระจกลดลงไมนอยกวา ๑ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ภายใน   

ป  ๒๕๗๐ 
  

          ๒. แนวทางการดำเนินการ  
การประยุกตใชหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ไปสูพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางเศรษฐกิจใหมจากตอยอดจากของเหลือ
ทิ้งในกระบวนการผลิตและการบริโภคที ่ยั ่งยืนภายใต ๓ กลุมเปาหมาย ไดแก พลาสติกครบวงจร  
เกษตรและอาหาร และวัสดุกอสราง  โดยมีแนวทางการดำเนินการ  ดังนี้  

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจดวยโอกาสการลงทุนและการสรางตลาดดวยโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 
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 ๒. การสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑและบริการ
ใหมจากการนำของเสียกลับมาใชใหม 

 ๓. การพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
อยางเปนระบบ 

 ๔. การสรางระบบกลไกการบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ 

 ๕. การสรางกำลังคนท่ีมีความรูและความเขาใจ ผานการถายทอดองคความรูจากการอบรม 
หรือหลักสูตร รวมทั้งสรางความตระหนักในการผลิตและบริโภคที่ยั ่งยืนเพื ่อขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

 
แนวทางที่ ๑:  การพัฒนาเศรษฐกิจดวยโอกาสการลงทุนและการสรางตลาดดวยโมเดลธุรกิจ 
  เศรษฐกจิหมุนเวียน 

 
การปฏิวัติโมเดลธุรกิจจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเสนตรง (Linear Economy) ผลิต ใช 

ทิ้ง ขายไดกำไร มาสูโมเดลธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งรปูแบบธรุกิจท่ีอาจเปนไปได เชน  ๑) ธุรกิจ

พัฒนานวัตกรรมที่ยืดอายุสินคา (product life extension) เชน ซอมแลวนำกลับมาขายใหม จากตลาด
ขายของเกา ๒) ธุรกิจแบงปน (sharing business) เชื่อมตอคนมาสูการแบงปนสินคาที่ไมใช หรือจำหนาย
ในราคาถูก ๓) ธุรกิจที่นำทรัพยากรกลับมาผลิตใหม (resource recovery) เชน นำขยะกลับเปนวัตถุดิบ ๔) 

ธุรกิจขายสินคาพรอมบริการ (product as a service) จากการขายอยางเดียวเปนการบริการดานอื ่นชวย
สินคาใชงานนานขึ ้น เชน ซอมแซม  และ ๕) ธุรกิจการสนับสนุนวัสดุทดแทน (circular supplies) เชน 
พลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ ทั ้งนี้ การขยายเศรษฐกิจหมุนเวียนจำเปนอยางยิ่งตองสงเสริมใหเกิดธุรกิจท่ี

หลากหลายรูปแบบ  ดังนั้น สิ่งที่มีความจำเปนควรเริ่มจากการพัฒนาวิธีการ สื่อสารแนวคิดดังกลาวไปสู
ทุกภาคสวนในวงกวาง รวมถึงทำใหผู ผลิตและผู บริโภคยอมรับในผลิตภัณฑที ่เกี ่ยวของกับระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสรางตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑจากของเหลือใชหรือ
ของเสียที่ใกลตัวใหนำกลับมาใชประโยชนใหม เพื่อสรางผูผลิตและผูบริโภคดานเศรษฐกิจหมุนเวียนให
เกิดข้ึนในประเทศ 

เปาหมาย : เศรษฐกิจรูปแบบใหมท่ีสงเสริมการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

 
          ตัวชี้วัด :  สรางโอกาสการลงทุนเพ่ือการเตบิโตและการจางงานดวยเศรษฐกิจรูปแบบใหมสงผล
ทำให GDP เพ่ิมขึ้นรอยละ ๑ ภายในป ๒๕๗๐ 
 

กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 การบมเพาะ สรางและ

ยกระดับผูประกอบการ 
(Startup/Level up) ดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

      อก., อว., เอกชน  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 สงเสริมการผลิตและบริโภค
ผลิตภณัฑท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  (Eco Design) 
และผลิตภัณฑเพื่อรีไซเคิล 
(Design for Recycle) 

      ทส., อก., เอกชน 
 

 สนับสนุนใหเกดิการลงทุน
ผลิตภัณฑและบริการตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

      อก., เอกชน  
 

 สนับสนุนใหเกดิตนแบบ 

ขยะพลาสติก และขยะ

ชุมชนครบวงจร แยก  

รวบรวม จัดเก็บ หมุนเวียน 

ใชประโยชน 

      อว., อก., มท., เอกชน  
 

 ผลักดันบรรจุภณัฑ

พลาสติกชีวภาพ 

(Bioplastics) เปนบรรจุ

ภัณฑทางเลือก  โดยมีการ

กำหนดกรอบนโยบายใน

การใชงานและคัดแยกให

ชัดเจน รวมทั้งฉลาก

พลาสติกชีวภาพเพื่อชวยให

เกิดการแยกแยะการจัดเก็บ

และการจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

       อว., อก., เอกชน  
 
 

 

แนวทางที่ ๒:   การสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑและ 

                   บริการใหมจากการนำของเสียกลับมาใชใหม 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรและสามารถนำไปตอยอดสูธุรกิจใหม 
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เชน การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม  
(Sustainable Product and Eco design) การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อรีไซเคิล (Design for recycle) 
จากของเหลือใชหรือของเสียที่ใกลตัวที่นำกลับมาใชประโยชนใหม การพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุที่มีการ
ใชงานแลว (Secondary raw materials)  การพัฒนาวัสดุชนิดใหมที่ใชวัสดุนอยลงแตมีความคงทน 
ทนทานเทาเดิมหรือสูงขึ ้น น้ำหนักเบา การออกแบบและจัดการวัสดุ (Prefabrication)  ต ั ้งแต
โรงงานผลิต ชวยลดการตัดแตงท่ีหนางาน ซึ่งเปนสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศและเสียง   

 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๗๗ 

เปาหมาย :  
๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑหรือบริการที่ใชประโยชนจากของเสียและการลดการใช

ทรัพยากร 
๒. เพ่ือสรางองคความรูและยกระดับงานวิจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

ตัวชี้วัด :   
          ๑. ลดการใชทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน 
           ๒. สรางโอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตและการจางงานดวยเศรษฐกิจรูปแบบใหมสงผลทำให 
GDP เพิ่มขึ้นรอยละ ๑ ภายในป ๒๕๗๐ 
 ๓. ลดปญหามลพิษที่เกิดขึ้นตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ 
 

กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ 
 ผลิตภณัฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(Eco Design) ไดแก การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชวัสดุของ
ผลิตภัณฑให คงทน ใชซ้ำ ยืดอายุ
การใชงาน ซอมแซมได และ
ประหยดัพลังงาน   

 ผลิตภณัฑที่สามารถรีไซเคิลได (Design 
for Recycle) โดยมีการกำหนดคำ
จำกัดความคำวา “บรรจุภัณฑที่รี
ไซเคิลได”ใหชัดเจน 

      อว., อก., 
สภา
อุตสาหกรรม 
แหงประเทศ
ไทย   
 

 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 วัตถุดิบรอบสอง (Secondary  raw 
materials)  เพื่อทดแทนหรอืสราง
ผลิตภัณฑใหม 

 วัสดุทดแทนท่ีเปนมติรกับ
สิ่งแวดลอม 

 วัสดุชนิดใหมที่ใชวัสด ุ
นอยลงแตมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

      อว., อก., 
สภา
อุตสาหกรรม 
แหงประเทศ
ไทย   
 

 พัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ เชน 

ฉลาก ฝาที่สามารถรีไซเคลิ หรือเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม  

      อว., อก.,  
สภา
อุตสาหกรรม 
แหงประเทศ
ไทย   



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๗๘ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การพัฒนาวัสดุหรือผลิตภัณฑทดแทน 

วัสดุและผลิตภัณฑที่ใชครั้งเดียวทิง้ 

เชน Single-use plastics 

      อว. ทส. อก. 

 

แนวทางที่ ๓ : การพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการขับเคล่ือนเศรษฐกจิ 

                  หมุนเวียนอยางเปนระบบ 

 

การประสบความสำเร็จของเศรษฐกิจหมุนเวียน จำเปนตองสงเสริมการพัฒนาแพลตฟอรม 
นวัตกรรม และโครงสรางพื ้นฐานเพื ่อสงเสริมการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-Platform) 
ครอบคลุมระบบบริหารจัดการ/รูปแบบในการจัดการทรัพยากร การจัดทำฐานขอมูลปริมาณการใช
ทรัพยากรและของเสียของประเทศ วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงประเภทและปริมาณ เพื่อนำไปจัดทำคา 
benchmarking ปริมาณการใชทรพัยากรในการผลิตสินคาและบริการที่ย่ังยืน เชน ขยะอาหาร และขยะ
อื่นๆ รวมถึงโครงสรางพื้นฐานเพื ่อสงเสริมการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เชน ศูนยรวบรวม
วัตถุดิบรอบสอง (Secondary raw materials hub) เปนตน 

 
เปาหมาย : ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนำไปสูการลดการใชทรัพยากร และ

การนำของเสียกลับมาใชประโยชน  
 
ตัวช้ีวัด : ลดการใชทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน 

กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 พัฒนาระบบฐานขอมลูการ

ไหลของของเสียและวัตถุดิบ
รอบสอง (Secondary raw 

materials) (พลาสติก/ขยะ
อาหาร/วัสดุกอสราง/วัสดุรี
ไซเคลิ) 

      อก., มท., ทส., อว.,  
สถาบันพลาสติก PPP 
พลาสติก,  
สภาอุตสาหกรรมฯ 

 จัดตั้งศูนยรวบรวมวัตถุดิบ
รอบสอง (Secondary raw 
materials hub) หรือศูนย
แลกเปลี่ยนและใชประโยชน
ของเสียรวมกัน 

      มท., อก., อว., สภา
อุตสาหกรรมฯ,  
สภาหอการคาฯ 

 พัฒนามาตรฐาน
กระบวนการ และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ รวมถึง
ขอกำหนดของผลิตภัณฑ 

      สถาบันสิ่งแวดลอมไทย,  
อก., ทส., มท., อว.,  
สถาบันพลาสติก,   
สภาอุตสาหกรรมฯ 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๗๙ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

- จัดทำระบบรับรอง
ฉลากดานผลติภณัฑ
หมุนเวียน  

- การกำหนดเกณฑดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน
เกณฑฉลากเขียวหรือ
ฉลากสิ่งแวดลอมอื่นๆ
ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง  เ พื่ อ
หล ี ก เล ี ่ ยงการออก
ฉลากหลายชนิด และ
ใหเปนมาตรฐานสากล 

 จัดทำคา Benchmarking 
ปริมาณการใชทรัพยากร 
มลพิษที่เกิดขึ้น การปลอย 
GHG การผลิตและบริการที่
ย่ังยืน 

      ทส., มท., อก., อว., 
เอกชน 
 

 การพัฒนาและสรางระบบ 
EPR (Extended 
Producer 
Responsibility) ที่
สอดคลองกับแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ประเทศ 

      อว., อก., เอกชน 

 สนับสนุนทางการเงินเพ่ือ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
สำหรับยอยขยะที่ยอยสลาย
ได คัดแยก และคืนกลับ
วัตถุดิบรอบสอง สำหรับ
บรรจภุัณฑใชซ้ำได 
(reuseable packaging) 

      สถาบันการเงิน BOI  
ทส., มท., อก.  

 

แนวทางที่ ๔ : การสรางระบบกลไกการบริหารจัดการท่ีเอื้ออำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 

       ของประเทศ    
 

แมวาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยทำใหเกิดตลาดใหมสำหรับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมและความ
ยั่งยืน แตพบวาตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีจำกัดโดยเฉพาะตลาดในประเทศ การขยายตลาดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภายในประเทศจึงเปนความทาทายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนไทย ซึ่งตองอาศัย
ทั้งการสนับสนุนจากรัฐ เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การนำระบบภาษีสิ่งแวดลอมมาใช การกำหนด
มาตรการที่ชวยสรางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค (ตัวอยางเชน มาตรยกเลิกการใช single-



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๑๘๐ 

use พลาสติก) การกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร เชน การเรียกเก็บคาธรรมเนียมถุงพลาสติก 
มาตรการสนับสนุนใหผูผลิตสินคาใชบรรจุภัณฑที่มีสัดสวนพลาสติกรีไซเคิลเพิ ่มขึ้น การมีมาตรการ
สนับสนุนทางการเงิน/ภาษีเพื่อสรางแตมตอใหกับผูประกอบการเศรษฐกิจหมุนเวียนใหสามารถแขงขัน
ได ควบคูกับการสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคและสังคมเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนผาน
กิจกรรมเชิงรุกรูปแบบตางๆ การสรางเรื่องราว/จุดขายใหกับผลิตเศรษฐกิจหมุนเวียนในดานคุณคา 
(Value Proposition) และความแตกตางกับผลิตภัณฑสินคา/บรกิารทั่วไป เปนตน 
 

เปาหมาย : ระบบกลไกการบริหารจัดการและโครงสรางพื้นฐาน (Ecosystem) เพื่อรองรับ
โอกาสการลงทุนและการสรางตลาดดวยโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน 

  
ตัวชี้วัด  :  มาตรฐาน กระบวนการ กฎ ระเบียบ รวมถึงขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ 

ที่สอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือรองรับการขยายตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  
กิจกรรม :  
 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 ปลดล็อก/พัฒนาที่

มาตรการ ระเบียบ 

กฎหมาย ที่เอื้ออำนวยการ

ขับเคลื่อน 

 การปร ับแก   ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ ๒๙๕ พ.ศ.๒๕๔๘ 

ขอ ๘ ที ่ระบุวา“หามมิ

ใหใชภาชนะบรรจุที ่ทำ

ข้ึนจากพลาสติกที่ใชแลว

บรรจุอาหาร”  

 กำหนดมาตรการทาง

กฎหมาย ตามหลักการ 

Extended Producer 

Responsibility; EPR 

พิจารณาใชการขยาย

ความรับผิดชอบให

บริษัทผูผลิตสินคา กลุม

ผูคาปลีก/คาสง รวม

กำหนดเปาหมายการ

เรียกคืนบรรจุภัณฑ

พลาสติก การกำหนด

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   อว., ทส., อก., สธ. 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

มาตรฐานผลติภณัฑที่มี

พลาสติกรีไซเคลิเปน

องคประกอบ พรอมทั้ง

ศึกษาความเปนไปได

ของมาตรการทาง

การเงินและ

เศรษฐศาสตรทีเ่ก่ียวของ  

 ปรับปรุงกฎระเบยีบ/

กระบวนการที่เก่ียวของ

กับการนำของเสียนอก

โรงงานใหเอ้ืออำนวยตอ

การนำมาใชประโยชน

ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 

 พัฒนามาตรการ

ทางดานการกำหนดแนว

ทางการจัดการขยะ

กอสรางและรื้อถอน (C 

& D waste) พัฒนา

กฎหมายสงเสริม

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 (ราง) การพัฒนาและ

ศึกษาการจัดทำ พรบ.

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 พัฒนามาตรการทาง

การเงนิและเศรษฐศาสตร 

เชน สิทธิประโยชนทาง

ภาษีสำหรับผลิตภัณฑที่ใช

ซ้ำไดหรือวัสด-ุผลติภัณฑ

รีไซเคลิได เปนตน 

• จัดทำกรอบนโยบาย 

เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่

ครอบคลมุการผลติ และ

การใชวัสดุอยางมี

ประสิทธิภาพ (เชน         

รีไซเคลิได ความคงทน 

และซอมแซมได             

เปนตน) 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 สนับสนุนการจัดซื้อจัด

จางสนิคาและบริการท่ี

เปนมติรกับสิ่งแวดลอมให

เปนเครื่องมือสงเสรมิ

ผลติภัณฑหมุนเวียนและ

บริการ (reuse as a 

service) 

 พัฒนากลไกตลาดท่ี

เหมาะสมและมีแรงจูงใจ

เพ่ือสรางการเปลีย่นแปลง

ลดชนิด ประเภท และ

ความหลากหลายของ

พลาสติก อาทิ ขวดสี

เปลี่ยนเปนขวดใส  เพื่อ

สะดวกตอการรไีซเคิล 

รวมทั้งกลไกกระตุนใหมี

การนำบรรจุภณัฑมาใชซ้ำ 

(Reuse) 

      อก., อว., เอกชน 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ  

 พัฒนากลไกการเชื่อมตอ

กับเครื่องมือตลาดทุนและ

การเงิน อาทิ ESG green 

bond เพ่ือให

ผูประกอบการสามารถ

เขาถึงแหลงเงนิทุนในการ

ปรับเปลีย่นธุรกิจ 

      ธปท., กลต., ตลท., อว. 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

 
แนวทางที่ ๕:   การสรางกำลังคนท่ีมีความรูและความเขาใจ ผานการถายทอดองคความรูจากการ

อบรมหรือหลักสูตร รวมทั้งสรางความตระหนักในการผลิตและบริโภคที่ย่ังยืนเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
เสริมสรางความรู ความเขาใจผานสื่อและหลักสูตรเพื่อใหเกิดความตระหนักในเรื่องของการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื ่อใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศอยางเปน
รูปธรรม สื่อสารแนวคิดดังกลาวไปสูทุกภาคสวนในวงกวาง เชน สื่อออนไลน หลักสูตรการเรียนการสอน 
รวมถึงการจัดกิจกรรมประกวดความคิดสรางสรรคเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู ผลิตและผู บริโภค (bottom up) ใหมีความเขาใจวาขยะ/ของเสียคือทรัพยากรที่
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สามารถหมุนเวียนใชประโยชนได หากมีการแยก จัดเก็บ หมุนเวียน และใชประโยชน รวมถึงทำใหผูผลิต
และผูบริโภคยอมรับในผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
เปาหมาย : เพื่อใหเกิดสังคมคนรุนใหมที่มีองคความรู ทัศนคติ และจิตสำนึก ที่คำนึงการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี 
 

ตัวชี้วัด :  
๑. จำนวนผูที่มีความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน 

           ๒. ขยะพลาสติกมีการนำกลับมาใชประโยชนทั้งหมด    
  
กิจกรรม :  

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การสรางความรูความ
เขาใจดานเศรษฐกิจ
หมุนเวียน  

 จัดทำสื ่อสรางองคความรู
เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนให
เขาสูกลุมคนรุนใหม  

 จัดกิจกรรมเชิงรกุสงเสรมิ/
สรางองคความรู ทัศนคติ 
และจิตสานึกดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียนผาน
หลักสตูรดานเศรษฐกิจ
หมุนเวียนสำหรับ
ระดับอุดมศึกษา และ 
Social Media 

 จัดประกวดความคดิ
สรางสรรคในการออกแบบ
และพัฒนาของเหลือใช
หรือของเสียที่ใกลตัวที่นำ
กลับมาใชประโยชนใหม 
หรือการสรางธุรกิจใหม 

 สงเสริมการเรียนการสอน
วิชาเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
วิชาการศึกษาทั่วไปสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ให ครอบคลุมทุกสถาบัน 
และขยายผลไปย ังระดับ
อื่นๆ  

       อว., อก., เอกชน, 
องคการพัฒนาเอกชน
ที่เก่ียวของ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 พัฒนาแพลตฟอรม
ออนไลนแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
และบริการองคความรู
ขาวสารดานเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในระดับประเทศ
และนานาชาติ (CE 
Forum/Platform) 

 สร  างผ ู  เ ช ี ่ ยวชาญด  าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน เชน
verifier/inspector, 
trainer/coaching 

 

๓. โครงการสำคัญ (Big rock) : 
 ๑. โครงการการจัดการขยะพลาสติกครบวงจร แยก รวบรวม จัดเก็บ หมุนเวียน ใชประโยชน
อยางย่ังยืน และสงเสริมใหมีการนำมาใชซ้ำ 

วิกฤติขยะพลาสติกเปนปญหารุนแรงและสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ท่ีจะตองเรง
แกไขอยางจริงจัง ปจจุบันขยะพลาสติกที่เขาสูกระบวนการรีไซเคิลคิดเปนเพียง ๑ ใน ๔ ของปริมาณ
ขยะพลาสติกทั้งหมด สวนที่เหลือถูกทิ้ง/ฝงกลบรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งขยะบางสวนเกิดการหลุดรอดสู
สิ ่งแวดลอม สรางปญหาขยะพลาสติกในทะเล สงผลตอระบบนิเวศและทำใหเกิดการปนเปอนของ            
ไมโครพลาสติกในสัตวทะเล ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน เพ่ือประเมิน
ปริมาณขยะพลาสติกระดับชุมชน ติดตามการจัดการขยะในระดับพื้นที่ (การแยกขยะ ขยะตกคาง การ
ขนสง การกำจัด) รวมถึงพัฒนารูปแบบในการจัดการขยะพลาสติกในชุมชน และสรางธุรกิจขยะรีไซเคิล
ระดับพื้นที่ จะชวยแกปญหาขยะในทะเลลดลง และเม่ือขยะพลาสติกถูกแยกออกมาอยางถูกวิธีจะทำให
การนำกลับมาใชใหมและสรางมูลคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 
          หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
          หนวยงานผู ร ับผ ิดชอบหลัก :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม  
          หนวยผูรับผิดชอบรอง : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
กลุม PPP Plastics กลุมบรรจุภัณฑ องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา 
          สิ่งสงมอบ :  

๑. ผูประกอบการรุนใหมดานเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สนใจลงทนุธุรกิจนวัตกรรมการจัดการขยะ 
ครบวงจร 

๒. ผลิตภัณฑหรอืธุรกิจรูปแบบใหม (การหมุนเวียนใชทรัพยากรกลับมาใชประโยชนใหม) อาท ิ
Waste symbiosis และ EPR 

๓. ผลิตภณัฑที่ออกแบบและพัฒนาข้ึนจากของเสียหรอืวัสุดเหลือใช และขยะพลาสติกสามารถ 
ไดรับการรับรองฉลากดานเศรษฐกิจหมุนเวียน  
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๔. ฐานขอมูลปริมาณขยะพลาสติกและของเสียอื่นๆ เพื่อสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนขยะ 
พลาสติกบรรจุภัณฑ และขยะอื่นๆ 

๕. ขอกำหนดมาตรฐานกระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑ 
๖. โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศ นำแนวคิดดานเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชในการลด น้ำ 

พลังงาน วัตถุดิบ และสามารถนำของเสียที่เกิดขึ้นกลับมาใชประโยชนใหมได 
 

           ๒. โครงการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
ระดับชาติ 

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (UNFAO) ไดทำการศึกษาประเด็นวิกฤตขยะ
อาหาร พบวา อาหารท่ีผลิตไดของโลกจะกลายเปนเศษอาหารเหลือทิ้งมากถึง ๑ ใน ๓ ของอาหารท่ีผลิต
ได คำวา “ขยะอาหาร” มีความหมายครอบคลุม เศษอาหารที่ไมสามารถนำมารับประทานได และ
อาหารสวนเกินที่สามารถนำไปรับประทานตอไดแตทิ้งกลายเปนขยะอาหาร ทั่วโลกมีขยะอาหารมากถึง 
๑.๖ พันลานตันตอป  ขณะที่สหประชาชาติ (UN) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่การ
พัฒนาครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน โดยที่เปาหมายที่ ๑๒  
(SDG๑๒) เนนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และมีเปาประสงคที่ ๑๒.๓ คือ การลดขยะอาหารที่เกิด
จากการจำหนายและการบริโภคทั่วโลกใหลดลงรอยละ ๕๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ และในชวงวิกฤต    
โควิด ๑๙ พฤติกรรมการบริโภคภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป การซื้ออาหารกลับมารับประทาน หรือ
การสั่งอาหารมารับประทานท่ีบาน เพ่ิมขยะพลาสติกมากกวาปกติ เฉพาะในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สูงถึงรอยละ ๑๕ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรรวบรวมขอมูลปริมาณขยะอาหารจากกระบวนการผลิต 
(Food loss) และการบริโภค (Food waste)  เพื่อจัดทำคา Benchmarking ปริมาณขยะอาหารจาก
การผลิตและการบริโภคของชุมชน เพื่อบริหารจัดการขยะทั ่วไปและขยะอาหารในชุมชนและแหลง
ทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ 

 

  หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
           หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวง มหาดไทย 
           หนวยผูรับผิดชอบรอง  :   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
กระทรวงอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย กลุม PPP 
Plastics องคกรพัฒนาเอกชน 
 
          สิ่งสงมอบ : ระบบการจัดการขอมูล และฐานขอมูล Database Food loss & Food waste 
                          ระดับชาติ 
 
  ๓. โครงการการพัฒนาและประยุกตเศรษฐกจิหมุนเวียนเพื่อการกอสรางและสิ่งแวดลอม

สรรคสราง (Built Environment) 
การกอสรางเปนหนึ่งในภาคสำคัญของเศรษฐกิจที่มีการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสราง

ของเสียมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยมีการกอสรางโครงสรางสาธารณูปโภคอยางกาวกระโดด 
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แตกลับพบวาการจัดการขยะประเภทดังกลาวอยูในระดับต่ำทำใหมีของเสียจากการกอสรางและการรื้อ
ถอนในปริมาณท่ีสูงมาก ดังนั้น การนำหลักการ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” มาประยุกตใชจะชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการจัดการขยะจากภาคการกอสราง รวมทั้งการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของการรีไซเคิลในอนาคต อุตสาหกรรมกอสรางประกอบดวยสองสวนหลัก คือ สวนที่เกี่ยวกับวัสดุ
กอสราง และสวนที่เกี่ยวกับการกอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง เปนอุตสาหกรรมที่มีการใชทรัพยากร
ในปริมาณมาก  จากขอมูลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการรายงาน ณ ป พ.ศ. 
๒๕๖๐ ตั้งแตป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีการใชหินปูนสำหรับผลิตในอุตสาหกรรมซีเมนต เฉลี่ยประมาณ ๗๐ 
ลานเมตริกตันตอป โดยมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓-๔ ตอป นอกจากการใชทรัพยากรในปริมาณมาก 
ยังกอใหเกิดขยะของเสียที่มาจากการกอสรางและการรื้อถอนทำลาย (Construction & Demolition 
Waste : C & DW)  คิดเปนรอยละ ๓๐ - ๔๐ ของขยะในระบบฝงกลบทั่วโลก นอกจากนี้ ความทาทาย
ในการสรางความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกอสรางมีความเกี่ยวของกับการเติบโตตอผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศ การจัดการทรัพยากรที ่ถูกนำมาใช รวมถึงการจัดการของเส ียที ่เกิดขึ ้นทั ้งระบบของ
อุตสาหกรรมกอสรางตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการกอสราง การวางแผนและ
การออกแบบขั้นตอนการกอสราง การเก็บรวบรวมของเสียที ่เกิดขึ้น ตลอดจนการนำวัสดุที่เหลือใช
กลับมาใชใหม อยางคุ มคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การกอสรางจึงมีการนำแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาปรับใชเพื่อนำไปสูความยั่งยืนในมุมของอุตสาหกรรมกอสราง ชวยแกปญหาไดอยางมี
ศักยภาพในหลายภาคสวน เนื่องจากเก่ียวของกับการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นนำไปสูการลดของเสียและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

 หนวยงานรวมดำเนินงาน : 
           หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
           หนวยผูรบัผิดชอบรอง  :  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  
          สิ่งสงมอบ :  

๑. แนวทางการจัดการขยะจากการกอสรางและการรื้อถอนเพ่ือนำกลับมาใชประโยชนใน 
ระบบเศรษฐกิจ 

๒. ฐานขอมูล เครื่องมือ ตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมเพ่ือบงชี้ประสิทธิภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในวัสดุ 
กอสรางและการกอสราง 

๓. โมเดลธุรกิจท่ีเอื้อตอบริโภคผลิตภัณฑและบริการในหวงโซคณุคาการกอสรางผานการ   
ผลิตซ้ำ ปรับแตงใหม และรีไซเคิล 

๔. ผลิตภัณฑวัสดุกอสรางใหมจากการวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำกลับมาใชใหมไดงาย  
ใชพลังงานนอยลงในกระบวนการรไีซเคิลรวมทั้งมีวงจรชีวิตการทำงานที่ยาวนานข้ึน 

๕. กลไก นโยบายและมาตรการเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสูการกอสรางอยางย่ังยืน 
 

๔. แผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) กระทรวงมหาดไทย  
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 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

                    และสิ่งแวดลอม 
 Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๗๓ 
 แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
 แผนปฏิบัติการการลดกาซเรือนกระจก สาขาการจัดการขยะชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔– 

                     ๒๕๗๓ 
 แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซยีนวาดวยการตอตานขยะทะเล พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔  : เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
เนนการสรางภูมิคุมกัน และสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

อยางเทาทันเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมถึงเขาถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกิดขึ้นได
รวดเร็วยิ่งขึ้น เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ เพ่ือการสรางคุณคาใหม
ในอนาคตดวยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพของชุมชน ผูประกอบการ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต/บริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด รวมถึงสรางการเติบโต
อยางมีคุณภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อนำไปสูสังคม
คารบอนต่ำ รวมถึงการรับมือตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ นอกจากนี้ ตองพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ BCG ในอนาคต รวมถึงการวิจัย พัฒนาขั้นแนวหนาเพ่ือลดการพ่ึงพาการนำเขาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ  

 
           ๑. เปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  

  เปาหมาย  
  สรางสังคมฐานความรูและความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดทางเทคโนโลยี  
  

   ตัวช้ีวัด  
๑. จำนวนผูที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่สูงขึ้นไมนอยกวา ๑ ลานคน  
๒. จำนวนสตารทอัพและ IDEs (Innovative Driven  Enterprises) ที่เก่ียวของกับ BCG  

๑,๐๐๐ ราย 
๓. ดุลการชำระเงนิทางเทคโนโลยีขาดดุลลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
๔. สัดสวนสินคาและบรกิารนวัตกรรมตอ GDP เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

 
๒. แนวทางการดำเนินการ  
๑. การยกระดับความสามารถของกำลังคนในสาขา BCG   
๒. การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๓. การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานทางดานคณุภาพ 
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๔. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหนา  

แนวทางที่ ๑ : การยกระดับความสามารถของกำลังคนในสาขา BCG 
     

 
การยกระดับความสามารถของกำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG จำเปนตองดำเนินการใน

หลายระดับเพ่ือเสริมความรูและสรางทักษะ BCG  โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย ๑) กลุมชุมชนและ
ฐานราก ๒) กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ๓) กลุมผูพัฒนาเทคโนโลยี
ขั้นสูง และ ๔) กลุมวิสาหกิจเริ่มตน (Startups)  และมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  

๑) การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหมและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมดาน BCG   
๒) การสรางและพัฒนากำลังคน ที่สนับสนุนการนำความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน 

BCG ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพ้ืนที่ 
๓) การสงเสริมใหมีการเพิ่มจำนวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักเทคนิค เพื่อพัฒนา

หรือตอยอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ดาน BCG 
๔) การสงเสริมการพัฒนาความรูและทกัษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหทันสมัยรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของธุรกิจและอุตสาหกรรม 

  
 เปาหมาย : ประเทศไทยเปนแหลงจางงานทักษะสูงและรายไดสูงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ 

BCG รวมถึงสนับสนุนการหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง   
 
 ตัวช้ีวัด :  

๑. บุคลากรไดรบัการฝกอบรมปรับและยกระดับทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/ Upskill/  

New skill) ในประเทศเพ่ิมขึ้น ไมนอยกวา ๑๕๐,๐๐๐ คน   

๒. เกิดนวัตกรรม ไมนอยกวา ๘๐ นวัตกรรม 

๓. ยกระดับชุมชน ไมนอยกวา ๒,๙๕๐ ตำบล 

๔. สรางผูประกอบการ SMEs ผูประกอบการหรือวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  

(Innovation-Driven Enterprises : IDE) วิสาหกิจเริ่มตน (Startups) ที่สามารถดำเนินธุรกิจและ

มีผลประกอบการที่ดีข้ึนอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ราย   

๕. เกิดศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไมนอยกวา ๑๘ แหง 

๖. เกิดความรวมมือ/สรางเครือขายผูประการดาน BCG ไมนอยกวา ๓,๖๐๐ แหง  

๗. มหีลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหม หรอืมีการปรับปรุง/เพ่ิมเติมเนื้อหาจากหลักสูตร 

เดิมใหทันสมัยตามสถานการณและเทคโนโลยีปจจุบัน ไมนอยกวา ๙๐ หลักสูตร  

             ๘. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวกับ BCG ที่จะรวม

พัฒนาหรือตอยอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดาน BCG ไมต่ำกวา ๒๐,๐๐๐ คน 
 

กิจกรรม :  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหมและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมดาน BCG   
 สงเสริมและขยายผลหลักสูตรการศึกษาและ

การฝกอบรม เพ่ือสรางความเขมแข็งให
ผูประกอบการฐานเทคโนโลยีและวิสาหกิจ
เริ่มตน (Entrepreneurship education 
and startup development) 

      อว. 

 ขยายผลหลักสูตรหรือรายวิชาศึกษาดานการ
พัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ ใน
สถาบัน อุดมศึกษา เพื่อสรางผูประกอบการ
ฐานเทคโนโลยีและผูประกอบการเพ่ือสังคม 

      สนช.  

 ผลักดันใหวิชาพัฒนาทักษะความเปน
ผูประกอบการเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
ศึกษาทั่วไป (General education) ใน
สถาบัน อุดมศึกษา 

      ทปอ., อว. 

 ผลักดันและขยายผลการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะความเปนผูประกอบการ ฐานเทคโนโลยี
สำหรับบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมและ
ผูประกอบการ 

      สนช., 
มหาวิทยาลยั  

๒. การสรางและพัฒนากำลังคน ที่สนับสนุนการนำความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน BCG ไปใชในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพ้ืนที่ 

 พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับระบบ

ฝกอบรมทักษะและความรูใหแกนกับริหาร

จัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

อาทิ ผูจัดการหนวยบมเพาะธุรกิจ ผูจัดการ

นวัตกรรม เจาหนาที่วิเคราะหทรพัยสินทาง

ปญญา เจาหนาที่คุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา เจาหนาที่วิเคราะหเทคโนโลยี รวมถึง

บุคลากรสายสนับสนุนอ่ืนๆ ใหมีความรูและ

ทักษะตางๆ ท่ีจำเปน 

      อว., กษ., 
อก., กก., 
มท, ทส., 
เอกชน  

 สรางและพัฒนานักบริหารจัดการองคความรู

ชุมชนและปราชญชาวบาน  เพ่ือใหเปนผูนำ

ในการวิจัยโดยใชโจทยปญหาทีม่าจากใน

ทองถิ่น ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสู

การนำไปใชประโยชนเพ่ือสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเปนอยูใน

ชุมชน 

      อว., กษ., 
มท.,วธ.,ศนูย
มานุษยวิทยา 
สิรินธร 
(องคการ
มหาชน) 
 

 สรางฐานขอมลูปราชญชาวบาน แกนนำที่เปน

ผูเช่ียวชาญ มุงเนนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 

ตอยอดทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง

      กษ., วธ., 
ทส., อว. 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ชีวภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีทองถิ่น 

ความสามารถที่มาจากประสบการณยาวนาน  

 สรางและพัฒนาอาสาสมัครหรือนกัพัฒนา

ประจำชุมชน/หมูบาน ทั้งอาสาสมคัรเกษตร

หมูบาน นักเทคโนโลยีชุมชน อาสาสมัคร

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน อาสาสมัครดิจิทัลชุมชน 

      กษ., อว., 
มท.,ทส.,  
ธกส., ชุมชน
, เอกชน 

๓. การสงเสริมใหมีการเพิ่มจำนวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักเทคนิค เพื่อพัฒนาหรือตอยอดองคความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดาน BCG 
 บูรณาการความรวมมือกับภาคเอกชนในการ

เสาะหาทักษะ ความรูทีต่องการ และ

ดำเนินการพัฒนาหลักสตูร (Non-Degree) 

โดยมีการพิจารณารับรองและประกาศ

หลักสตูรรวมกัน 

      อว., กษ., 
อก., กก., 
สธ., เอกชน 

 สรางความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมและ
สถาบันอุดมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับความตองการของภาค
การผลิต/อุตสาหกรรม และใหความสำคัญกับการ
ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผลิต
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีระดับปริญญาตรแีละปริญญาโท ที่มี
ทักษะการทำงานตรงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม และมีคุณภาพสูงไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ โดยตอยอดและขยายผลจากท่ีมี
การทำอยูแลวในปจจุบัน โดยเนนอุตสาหกรรมที่
เก่ียวของกับ BCG 

      อว., อก., 
กก., สธ., 
เอกชน 

 สรางความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม
และสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทำหลักสตูร
การเรยีนการสอนที่สอดคลองกับความ
ตองการของภาคการผลติ/อุตสาหกรรม และ
ใหความสำคญักับการฝกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ผลิตบัณฑติสาขา
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ท่ีมีทักษะ
การทำงานตรงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม และมีคณุภาพสงูได
มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยตอยอดและ
ขยายผลจากที่มีการทำอยูแลวในปจจุบัน โดย
เนนอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับ BCG 

      อว., อก., 
กก., สธ., 
พณ., เอกชน 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการ
ทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-doctoral 
research) ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย
ของรัฐหรือในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเปนแหลง
สะสมนักวิจัยและพัฒนาคุณภาพสูงที่พรอม
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ ตอบอุตสาหกรรมเปาหมาย และ
เศรษฐกิจชุมชน 

      อว., อก.,  
สธ., เอกชน 

 สนับสนุนแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ สำหรับสถาน
ประกอบการที่พัฒนาหรือจางงานบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม เชน การลดหยอนภาษี เพ่ือ
กระตุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมใหมีความรูและ
ทักษะที่สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม และกระตุนใหเกิดอุปสงค
บุคลากรเพ่ือดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาใน
สถานประกอบการ รวมทั้งดึงดูดคนรุนใหมผูมี
ศักยภาพสูงดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จากตางประเทศเขามาศึกษา ฝกปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานในประเทศไทย และพัฒนาหรือ
ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการเขาสูเสนทาง
อาชีพนักวิจัย 

      กค., รง., 
อว., อก., 
กก., สธ., 
พณ., เอกชน 

๔. การสงเสริมการพัฒนาความรู และทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เชน ระบบ

ธนาคารหนวยกิต (Credit bank) เพื่อสงเสริม
ใหผูที่ออกจากระบบการศึกษาแลว รวมถึงผูท่ี
อยูในตลาดแรงงาน ไดมโีอกาสเรยีนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะและความรูของตนเองใหทันตอ
การเปลีย่นแปลงของโลกโดยไมจำกัดอายุของ
ผูเรยีนและเวลาเรียน 

   
 

   อว., รง., 
พม., เอกชน 

 พัฒนาหลักสตูรและเนื้อหาบทเรียนที่เก่ียวกับ 
BCG รวมถึงทักษะดานเทคโนโลย ีในระบบ 
eLearning / Massive Open Online 
Courses (MOOCs)  
สำหรับพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงจัดทำระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาขาใหมๆ เพื่อใหผูเรยีนสามารถ
ทดสอบความสามารถ 

      อว., อก.  
กก., ดส.  
สถาบันคุณ 
วุฒิวิชาชีพ 
เอกชน 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 จัดใหมีแรงจูงใจแกสถานประกอบการ/
ผูประกอบการ เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน/
ยกระดับทักษะแรงงาน โดยมุงเนนการ
ยกระดับความรูและทักษะทางเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดจิิทัลใหมากข้ึน และ
ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม
เปาหมายของ BCG มากขึ้น (Demand-
driven) 

      กค., รง., 
อว., อก., 
กก., พณ., 
เอกชน 

 สงเสริมกลไกการพัฒนาทักษะขั้นสูงรวมกับ
ภาคเอกชน เชน การจัดตั้งศนูยฝกอบรมและ
พัฒนาทักษะภายในสถานประกอบการ (In-
house training center) หรือการพัฒนา
ทักษะและความรูแกบุคลากรในภาค 
อุตสาหกรรมแบบรวมกลุม (industrial 
training consortium) เปนตน 

      อว., รง., 
อก., เอกชน 

 

แนวทางที่ ๒ : การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
 

การพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG จำเปนตองเรงรัดพัฒนาใหเกิดการสรางและใชวิทยาศาสตร เทคโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับ
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงเตรียมความพรอมเพื่ออนาคต ประเทศจำเปนตอง
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานสำคัญ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีผลตอการเพิ่มความสามารถในการเตรียม
ความพรอมท่ีเทาทนัการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ไดแก 

(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Biobank)  เปนแหลงจัดเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพนอก
ถิ ่นกำเนิดไดปลอดภัยและมีคุณภาพเพื ่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน (Ex Situ Conservation for 
Sustainable Utilization) โดยการตอยอดในการสรางผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มีมูลคาสูง รวมกับการ
เชื่อมโยงฐานขอมูลกลาง เปน Portal ใหเห็นขอมูลทั้งประเทศ ซึ่งในสวนของ biobank นั้น จะตอง
ครอบคลุมทั ้งในสวนที่เปน Preservation biobank เพื่อจัดเก็บวัสดุชีวภาพและฐานขอมูลและวัสดุ
ชีวภาพระยะยาว และ Working collection biobank เพื่อจัดเก็บและใหบริการวัสดุชีวภาพพรอมทั้ง
ขอมูลชีวภาพเพื่อการวิจัยหรือใชพัฒนาเชิงพาณิชย ทั้งนี้อาจเปนการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยในพื้นที่
เปนผู ดำเนินการเพื ่อใหสามารถเชื ่อมโยงกับทองถิ่นได พรอมสงเสริมใหมีการวิจัยตอยอดรวมกับ
ภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตรเพ่ือใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทรัพยากร 

(๒) ศูนยโอมิกส  (Omics Center) เปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยีโอมิกส
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาแบบองครวมของสิ่งมีชีวิตบนฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวภาพ นำไปใชใน
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีมีประสิทธิภาพและความแมนยำสูงข้ึน ตัวอยางเชน เทคโนโลยีโอมิกส
จะชวยในการพัฒนาสูตรอาหารสัตวที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการตานทานโรคที่เหมาะสมตอสัตว
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แตละชนิดและชวงวัยจากขอมูลที่มีการศึกษาลึกลงไปถึงระดับโมเลกุล การนำความรูดังกลาวไปปรับปรุง
พันธุพืช พันธุสัตวใหมีคุณสมบัติที่ดี เชน มีปริมาณเนื้อมาก ไขมันดีมาก มีความตานทานโรค แมลง หรือ
สภาวะที่ไมเหมาะสม เชน แลง น้ำทวม รวมไปถึงการนำไปใชประโยชนในการบริการทางการแพทยที่มี
ความจำเพาะตอโรคไดอยางแมนยำ  

(๓) ศ ูนยประมวลผลและบร ิหารจ ัดการขอม ูลจ ีโนมประชากรไทย (Genomics 
Thailand) เปนโครงสรางพื้นฐานเพื่อผลักดันใหเกิดกิจกรรมการแพทยระดับจีโนมในประเทศไทยเพื่อ
การปองกัน (Prevention) ว ินิจฉัย (Diagnosis) และการเลือกการรักษาที ่เหมาะสม (Treatment 
selection) ใหกับผูปวยโรคเปาหมายไดแก โรคพันธุกรรมหายาก โรคมะเร็ง โรคไมติดตอเรื้อรัง โรคติด
เชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร  

(๔) ระบบการคำนวณสมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) เปน
โครงสรางพื ้นฐานการคำนวณสมรรถนะสูงเพื ่อรองรับ AI และ Big data เรงรัดใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมตางๆ ไดในระยะเวลาที่สั้นลงและตอบสนองตอกลุมเปาหมายไดแมนยำมากขึ้น  

(๕) ศูนยนวัตกรรมการผลิตยั ่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)  เพ่ือ
พัฒนาแพลตฟอรมที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผูพัฒนาระบบ นักนวัตกร นักวิจัย ตลอดจน
นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของใหสามารถเขามาใชประโยชนผานกิจกรรมตาง ๆ ที่โครงการจัดเตรียมไวให
ทั ้งรูปแบบการสาธิต การเรียนรู  และการทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งครอบคลุม Industry assessment 
tools, Learning station/line และ Testbed/sandbox และรวมไปถึงกิจกรรมวิจัยเพื ่อการสราง
นวัตกรรมใหม ๆ ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ    

(๖) โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery pilot plant)  เปนโครงสรางพื้นฐาน
สำหรับการขยายขนาดการผลิตผลงานวิจัยจากระดับหองปฏิบัติการไปสูการผลิตในเชิงพาณิชย ซึ่งเปน
การปดหุบเหวของการพัฒนานวัตกรรม (Valley of Death) โดยเปนการพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดจาก
วัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตรไปสู ผลิตภัณฑที ่ม ูลคาสูง เช น อาหารเสริมสุขภาพ เคมีชีวภาพ  
เครื่องสำอาง รวมไปถึงยาชีวเภสัชภัณฑ     

( ๗ )  โ ร ง ง าน ต  น แ บ บ ร ะด ั บ ข ยา ย ข นา ด  ( Pilot plant) ) แ ล ะ โ ร ง ง า นส า ธิ ต 
(Demonstration Plant) เปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญที่นำไปสูการพัฒนาตอยอดสูนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยในประเทศไปสูการผลิตและจำหนายเชิงพาณิชย ผูประกอบการสามารถมีขอมูลประกอบการ
ประเมินความเปนไปไดทั้งทางดานธุรกิจ ความเปนไปไดทางเทคโนโลยีกอนตัดสินใจลงทุนสรางโรงงาน 
หรือซื้อเทคโนโลยีทำใหลดความเสี่ยงของเอกชน นอกจากนี้ ยังเพิ่มการพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง ลด
การนำเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  

(๘) โรงงานตนแบบมาตรฐาน GMP เพื่อการผลิตยา หรือสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม ถือ
เปนโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมจากพืชสมุนไพร  
และจุลินทรีย นำไปสูความสามารถในการผลิตสารสำคัญเพื่อการผลิตยาในอนาคต เปนการเตรียมการ
เพื่อความมั่นคงดานสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะในสถานการณฉุกเฉิน รวมถึงเปนการสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยใหเกิดขึ้นอยางครบวงจรในประเทศไทย  
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(๙) ศูนยสัตวทดลองเพื่อทดสอบความเปนพิษ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ
วัคซีนที่ไดรับการยกระดับใหมีมาตรฐานสากล (OECD GLP) เปนโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญรองรับการ
พัฒนาการวิจัย การทดสอบ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑนวัตกรรม เชน อาหารเสริมสุขภาพ สาร
เสริมอาหาร เภสัชภัณฑ รวมถึงผลิตภัณฑยา 

 

(๑๐) โครงข ายการเช ื ่อมต อย ุคหน า (Next generation communication) เปน
โครงสรางพื้นฐานของการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง การเชื่อมตอ IoT ในปริมาณสูง 
และการทะลายขอจำกัดในการพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ตัวอยางของการเชื่อมตอยุคหนาในปจจุบันคือ 
Fifth generation network  

 
เปาหมาย : ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่เพียงพอตอการสราง

นวัตกรรมสินคาและบริการ รวมถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  
 ตัวช้ีวัด :  
๑. สินคาและบริการนวัตกรรมตอ GDP เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

๒. ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐ หรือลดลง  

๘.๘ หมื่นลานบาท 
 

กิจกรรม :  
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 สำรวจและจัดทำแผนการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
นวัตกรรมทีส่ำคญั สำหรับ
เปนขอมูลกลางเพ่ือให
นักวิจัยและผูประกอบการ
เขาถึงและใชประโยชน 

      อว. 

 การลงทุน การจัดหา และ
สนับสนุนการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

      อว., สำนักงบประมาณ 

 พัฒนากลไกเพื่อสงเสรมิให
เกิดการใชประโยชน
โครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
อยางเต็มประสิทธิภาพ 

      อว.,อก.,เอกชน 

 พัฒนาเครอืขายการ
ใหบริการโครงสรางพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตรและ

      อว. 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

เทคโนโลยีทั้งในและ
ตางประเทศ 

 สนับสนุนงบประมาณอยาง
เพียงพอและตอเนื่อง
สำหรับหนวยงานที่มีผล
การดำเนินงานที่มีความ
เปนเลิศดานการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานดานการ
วิจัยและนวัตกรรม 

      อว., สำนักงบประมาณ 

 
แนวทางที่ ๓ : การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณภาพ      
 

 โครงสรางพื ้นฐานดานคุณภาพ เปนพื ้นฐานสำคัญในการสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
สินคาและบริการ ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการนำสินคาเขาสูตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดประเทศ
พัฒนาแลว ผานการสรางการยอมรับในความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสนิคาและบริการ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสินคาไทย โดยเฉพาะสินคากลุม BCG ซึ่งเปนกลุมที่เนนที่มา
ของวัตถุดิบ ความสามารถที่จะหมุนเวียนกลับมาใชใหมและกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัย
ของสิ่งแวดลอมและมนุษย ดังนั้น ความสามารถในการพิสูจนที่มาของวัตถุดิบในเชิงวิทยาศาสตร การ
รับรองกระบวนการผลิต ตลอดจนความสามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมและการยอยสลายไดใน
ธรรมชาติ จึงเปนสิ่งที่จำเปนที ่ใชยืนยันความเปนผลิตภัณฑ BCG ที ่แทจริง ตัวอยางเชน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑแบบ Circular (Circular product) ที่กำหนดลักษณะของ Circular product ที่ชัดเจน ผูผลิต
และผูบริโภคเขาใจตรงกันและยอมรับรวมกัน และการทดสอบการยอยสลายไดในธรรมชาติของ
ผลติภัณฑ BCG เพ่ือใหสินคา BCG ไทยมีผลการทดสอบที่นาเชื่อถือเพ่ือเปนขอมูบประกอบการตัดสินใจ  
เลือกซื้อสินคานั้น นอกจากนี้ NQI ยังเปนกลไกหลักในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการคุมครอง
ผูบรโิภค และสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  โครงสรางพ้ืนฐานทางดานคุณภาพท่ีสำคัญ ไดแก  

 การวิจัยทางคลินิก  ผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพจำเปนตองผานขั้นตอนการวิจัย 
ทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพ่ือรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพ  

 การวิเคราะหทดสอบความเปนพิษ เปนกระบวนการประเมินความเปนพิษของผลิตภัณฑท้ัง
ตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

 การวิเคราะหทดสอบสารตกคางในผลิตภัณฑเกษตร เพื่อสนับสนุนการยกระดับประเทศ
ไทยเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่มีความปลอดภัยโดยการตรวจวิเคราะหที่เปนไปตามมาตรฐานสากล    

           การวิเคราะหทดสอบเชื้อกอโรคในอาหาร เปนขั้นตอนสำคัญในการยกระดับผลิตภัณฑ
อาหารไทยสูการเปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยจากเชื้อกอโรคในอาหารที่ประเทศคูคากำหนด เพ่ือลด
อุปสรรคทางการคา และขยายตลาดสงออก 

            การวิเคราะหทดสอบเพื่อการยืนยันคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์  ความปลอดภัยของสารสกัดและ
สารออกฤทธิ์สมุนไพรเพื่อการขึ้นทะเบียนสารออกฤทธิ์ทั้งในและตางประเทศ  สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง ไดแก อาหารฟงกชัน เครื่องสำอาง วางรากฐานเพ่ิมมูลคาใหกับสมุนไพรไทยชนิดอ่ืนในอนาคต   
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เปาหมาย : ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพเพียงพอตอการยกระดับคณุภาพสินคา

และบริการ รวมถึงเปนเครื่องมือในการคุมครองผูบริโภค 
  
 ตัวช้ีวัด :  
๑. สินคาและบริการ BCG ไดรับการยกระดับคุณภาพ เพ่ิมศักยภาพในการสงออกเพิ่มขึ้นไม 

นอยกวารอยละ ๑๐   
๒. สินคาที่ดอยคณุภาพไมสามารถเขาสูตลาดได  

กิจกรรม :  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
 สำรวจและจัดทำแผน

ยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการของหนวย
วิเคราะหทดสอบใน
ประเทศไทย 

      อว., อก., กษ. 

 สนับสนุนการยกระดับ
มาตรฐานการใหบริการที่
ความหลากหลาย เพ่ิม  
ความรวดเร็วในการ
ใหบริการใหสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม BCG  

      อว ., สมอ., กษ ., ทส ., 
สธ., สำนักงบประมาณ 

 พัฒนากลไกเพื่อสงเสรมิให
เกิดการใชโครงสราง
พื้นฐานดานคุณภาพ 
วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี
ในประเทศไดอยางเตม็
ประสิทธิภาพ  

      อว. 

 สรางความสามารถในการ
เปน Primary Standard 
ทั้งดานฟสิกส เคมี และ
ชีวะ ลดระยะเวลาการสอบ
เทยีบใหกับ Secondary 
Lab ลง 

      อว ., สมอ., กษ ., ทส ., 
สธ. 

 
แนวทางที่ ๔ :  การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหนา        

เทคโนโลยีและองคความรูขั ้นแนวหนา เปนแรงขับเคลื่อนที่มีความสำคัญยิ่งตอความสำเร็จ
และการสรางรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ตัวอยางของเทคโนโลยีที่สำคัญ 
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(๑) Complex  Microbiota กับสุขภาพมนุษย สัตว และพืช เนื ่องจากกลุ มจุลินทรียที่
ซับซอนที่อาศัยอยูในรางกายหรือผิวหนังมนุษยและสัตวมีสวนสำคัญในการกำหนดสุขภาพที่ดี และกลุม
จุลินทรียในพืชและในดินที่ปลูกก็มีหลักฐานวาเปนตัวกำหนดความแข็งแรงของพืชเชนกัน ความรูนี้ยังอยู
ในระดับพื้นฐานและประเทศไทยมีโอกาสในการเปนผูนำไดในบางเรื่อง   

(๒) เทคโนโลยีโอมิกส (OMICs) ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจตอหนาที่และการแสดงออก
ของยีนและผลผลิตของยีนในสิ่งมีชีวิต สรางความรูสำคัญที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด
ทั้งในดานการเกษตรและการแพทย  

(๓) เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess engineering) เปน
เทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตอยอดชีวมวลเปนผลิตภัณฑมูลคาสูงหลากหลายประเภท   

(๔) Gene editing และ Synthetic biology เพ่ือปรบัเปลี่ยนพันธุกรรมหรือสรางสิ่งมีชีวิต
ใหมีลักษณะตามตองการ โดยเฉพาะจุลินทรียสำหรับอุตสาหกรรมและในเซลลเพ่ือการผลิตยาชีววัตถุ  

(๕) เทคโนโลยีในยานความถี่เทราเฮิรต (Terahertz technology) เพื่อประโยชนในดาน
การตรวจ และการวินิจฉัย สามารถใชประโยชนในทางการแพทยและการตรวจสอบผลิตภัณฑ              

(๖) เทคโนโลยีการผลิตคารบอนต่ำ (Decarbonization) สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจสีเขียว   

(๗) เทคโนโลยีประมวลความเร็วสูงดวยระบบปญญาประดิษฐยุคใหม เพื่อสรางคอมพิวเตอร
สมรรถนะสูง พลังงานต่ำ ราคาถูก ดวยสถาปตยกรรม RISC-V รองรับการทำงานของระบบปญญาประดิษฐ
ขั้น deep learning สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และสุขภาพการแพทยแมนยำสูง  

(๘) เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมข้ันสูง เปนการพัฒนาแพลตฟอรมนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงที่
เปนแนวหนาของโลกสำหรับยุคของการเปลี่ยนแปลง รวมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ไดแก 
การเชื ่อมตอยุคหนา (5G Connectivity) ระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent System) ท่ี
นำไปใชในยานยนตไรคนขับ (Autonomous Vehicle) ระบบประมวลผลคอมพิวเตอรเสมือนประสาท
สมอง (Neuron Computer) และระบบสำรวจใตน้ำ 

(๙) เทคโนโลยีประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล (Molecular sensory)  เปนเทคโนโลยีที่จะเพ่ิม
ความเปนพรีเมียมใหกับอาหารดวยการสรางอัตลักษณดวยการมีกลิ่นและรสที่จำเพาะหรือมีความพิเศษ
เพ่ิมขึ้น เปนการเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ  และสนับสนุนการเปนศูนยกลางนวัตกรรมอาหารของโลก  

 

เปาหมาย : ประเทศไทยมีความสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหนาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย  
  

ตัวช้ีวัด :  
           ๑. ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
 ๒. สินคาและบริการนวัตกรรมมีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๒๐   
 

กิจกรรม :  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 การจัดทำแผนที่นำทาง
เทคโนโลยีขั้นแนวหนา
เปาหมายเพ่ือการพัฒนา
ประเทศใหเติบโตอยางมี
คุณภาพ และ ยั่งยืน   

      อว. 

 การสนับสนนุวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีข้ันแนวหนาใน
ลักษณะของโครงการ
ขนาดใหญ/เครือขายการ
วิจัยเพื่อรับมือการ
เปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก เชน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โรคอุบัติ
ซ้ำ โรคอุบัติใหม รวมถึง
การพัฒนาผลิตภณัฑ
บริการนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดลอมที่ดขีึ้นโดยจัด
ใหระบบการประเมินผล
อยางตอเนื่อง  

      อว. 

 การสรางเครือขายการวิจัย
รวมกับสถาบันวิจัยใน
ตางประเทศเพ่ือการเขาถึง
เทคโนโลยีขั้นแนวหนา  

      อว. 

 การรวมลงทุนกับบริษัท
ดานเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อ
การดูดซับ/พัฒนาตอยอด
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ตอยอดและใชประโยชน
อยางกาวกระโดด 

      อว. 

  
๓. โครงการสำคัญ (Big rock) : 
๑. โครงการการพฒันากำลังคน U2T ตอเนื่องเพื่อสรางเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ 

 สำนักงานสถิติแหงชาติ มีผลการศึกษาการประมาณการการตกงานของคนในประเทศไทยจาก
การเกิดขึ้นของสถานการณโควิด (COVID-๑๙) คาดวาจะมีผูตกงานราว ๖ ลานคน ในจำนวนนี้ เปน
นักศึกษาจบใหมราว ๑.๓ ลานคน  ดวยเหตุนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
เห็นควรใหมีโครงการมหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ หรือ U2T มีเปาหมายในการจาง
งานเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และพัฒนาคน เพื่อสรางอนาคตใหกับ ๓,๐๐๐ ตำบลทั่วประเทศ 
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โดยสรางโอกาส สรางรายไดใหแกนักศึกษาและประชาชน ราว ๖๐,๐๐๐ คน และสรางทักษะใหมใน
เรือ่งเทคโนโลยีดิจิทัล การเงิน การลงทุน ภาษา สังคม สรางวิธีคิดที่ทันสมัย โดยแบงเปนบัณฑิตจบใหม
ไมเกิน ๓ ป ราว ๓๐,๐๐๐ คน  นักศึกษาชั ้นปที ่ ๓-๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน และประชาชน ราว 
๑๕,๐๐๐ คน เพื่อใหมีการเก็บขอมูลสำหรับจัดทำเปนขอมูลขนาดใหญ (big data) สำหรับประเทศ  
ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินงานในระยะเวลา ๓ เดือน นับจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มีความสำเร็จในการ
จางงานเกือบ ๖๐,๐๐๐ คน สรางเงินหมุนเวียนภายในประเทศกวาเดือนละ ๗๐๐ ลานบาท ทำใหชุมชน
มีการเพ่ิมสัดสวนการใชสอยที่มากข้ึน เกิดการทำงานรวมกันระหวางผูไดรับการจางงานผานโครงการกับ
ชุมชนเกือบ ๑๐,๐๐๐ โครงการ เฉลี่ยตำบลละ ๓๐ โครงการ ซึ่งหลายโครงการมีการนำองคความรูและ
เทคโนโลยีมาจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุใน ๑๒ วัดของชุมชนใน จ.ลำปาง ทำใหคนในชุมชน
กลับมาอนุรักษรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง เพื่อยกระดับเปนพิพิธภัณฑชุมชน   การ
อบรมชาวบานใหทำสปาสมุนไพรในพื้นที ่ที ่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ในชุมชนภูเขาทอง จ.
นราธิวาส รองรับการทองเท่ียว หรือการนำเทคโนโลยี IoTs ไปใชในดานการเกษตร เปลี่ยนแปลงเกษตร
ดั้งเดิมใหเปน smart farming รวมถึงการทำเกษตรปลอดภัยในอีกหลายตำบลของ จ.บึงกาฬ ที ่นำ
ศิลปะโบราณเกี่ยวกับพญานาค และนำเด็กมาฝกทำพิพิธภัณฑมีชีวิตใหทำศิลปะพญานาคแตทำใหเปน
สมัยใหม โดยความชวยเหลือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชวยพัฒนา และสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดารวมดำเนินการ เปนตน  ในพื้นที่หาดใหญไดมีภาคเอกชน เขารวมโครงการโดยนำสินคาเกษตร
ที่ชุมชนภายใตการดำเนินโครงการไปจัดจำหนายในเครือเบทาโกร มิตรผล ธนาคารออมสิน และบริษัท 
Google ใหใช account ฟรีถึง ๑๐๐,๐๐๐ accounts สงผลใหนักศึกษา หรือบัณฑติจบใหมที่ไดรับการ
จางงานผานโครงการสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางกลมกลืน  นอกจากนี้ จากการดำเนินโครงการ
ไดพบวา มีจำนวนตำบลราวรรอยละ ๓๑ ที่ประเทศตองเขาไปชวยเหลือ และรอยละ ๖๖ สามารถพึ่งพา
ตนเองหรือกาวไปสูความยั่งยืนได (จำนวนตำบลในประเทศไทย ๗,๒๕๕ ตำบล)   

 
หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 
หน วยงานรับผิดชอบรอง : อุทยานว ิทยาศาสตรภูมิภาค  หนวยบมเพาะว ิสาหกิจใน

สถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator)  มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 
 
สิ่งสงมอบ :  
๑. สามารถสรางบุคลากร BCG ในพื้นที่เพื่อเปนฝายสนับสนุนการใชองคความรู เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม BCG ไปใชประโยชนไดไมนอยกวา ๖,๐๐๐ คน ภายใน ๓ ป 
๒. สามารถสรางผูประกอบการใหมดาน BCG ในพื้นที่ไดไมนอยกวา ๕๐๐ ราย ภายใน ๓ ป 
๓. ยกระดับทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่จาก BCG ในพ้ืนที่เปาหมาย ไมนอยกวา ๓๐๐ ตำบล 
๔. มีการนำความรูดาน BCG ไปใชในการยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เปาหมาย  

ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตำบล 
๕. สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ 

มายกระดับเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
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 งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๒๐๐ ลานบาท 
                            งบประมาณตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)  ๘๐๐ ลานบาท   
 

๒. โครงการ “ยุววิสาหกิจเริ่มตน (Youth Startup Fund)” 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยกองทุนพัฒนาผูประกอบการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund 
หรือ TED Fund) ไดดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการ ทั้งในดานการดำเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อชวยลดภาระความเสี่ยงดานการลงทุนทางธุรกิจของผูที ่ตองการ
ประกอบธุรกิจบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะนักศึกษาและผูประกอบการใหม ที่
ตองลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย ซึ่งธุรกิจพื้นฐานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เริ ่มกอตั้งโดยเฉพาะในชวงที่ยังไมมีรายไดซึ่งมีความเสี่ยงสูง จำเปนตองไดรับการจัดสรร
เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนฯ ไดเร ิ ่มดำเน ินโครงการจ ัดสรรเง ินสนับสนุน
ผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบ “การสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางสวน” ใหแก
ผูประกอบการทั ้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภายใตโครงการ “ยุววิสาหกิจเริ ่มตน (Youth 
Startup Fund หรือ YSF)” โดยกองทุนฯ ดำเนินงานรวมกับเครือขายพัฒนาผู ประกอบการ (TED 
fellow) ทั่วประเทศ ในการเปดร ับขอเสนอโครงการ การพัฒนาขอเสนอโครงการ การพิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกขอเสนอโครงการ ไปจนถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใหแกผูประกอบการที่
ไดรับการคัดเลือก ทั้งน้ี การสรางและพัฒนานวัตกรรมเปนกระบวนการสำคญัในการปรับเปลี่ยนไปสูการ
เปนประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยการแปลงนวัตกรรมเปนมูลคาทางเศรษฐกิจและ
คุณคาทางสังคม   

ในระยะตอไป ที ่เสนอเปนโครงการ Big Rock ภายใตแผนปฏิบัติการ BCG จะเปนการตอ
ยอดจากที่ไดดำเนินการไปแลว ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจดวยนวัตกรรม (Innovation 
Driven Enterprises : IDEs) และมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ (Entrepreneurial University) 
โดยการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ นิสิต 
นักศึกษาที่สนใจเปนผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 

หนวยงานรวมดำเนินการ :  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

นวัตกรรม 
หนวยงานรับผิดชอบรอง :  สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) สถาบันวิจัยของรัฐ 
 
สิ่งสงมอบ :  
๑. ผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (IDEs) นิสิต นักศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

(ในโปรแกรม Ideation Incentive Program)  จำนวนไมนอยกวา ๑,๓๕๐ ราย  
๒. ผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (IDEs) นิสิต นักศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  

ในโปรแกรม “Proof of Concept : POC” จำนวนไมนอยกวา ๕๒๕ ราย 
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๓. สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถผลักดันใหเกิดการนำ 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปตอยอดสูธุรกิจในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม 
 

งบประมาณ :  ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๒๗.๕ ลานบาท   
             งบประมาณตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๙๑๕ ลานบาท   

 
๓. โครงการพลิกโฉมการเรียนรูดานเกษตรสมัยใหมดวยนวัตกรรมและศาสตรเชิงบูรณาการ 

 ปจจุบันสถานการณและแนวโนมภาคการเกษตร มีบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือภาวะ
เศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบตอเกษตรกรรุนแรงมากขึ้น การแขงขันในระบบเศรษฐกิจและการคาของ
โลกมีการปรับเปลี่ยนเปนระบบเศรษฐกิจแบบสรางมูลคาเพิ่ม (New value creation economy) และ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) โดยที่สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) ของภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง ในขณะเดียวกันดานสินคาเกษตร  ผูบริโภค
มีความตองการและเรียกรองมากขึ้น กลาวคือสินคาเกษตรถูกกำหนดใหมีคุณภาพและมาตรฐานดาน
ตางๆ ใหมีความแตกตาง หลากหลายเฉพาะเจาะจงกับลูกคาและสินคาที ่มุ งเจาะตลาดเฉพาะกลุม 
(Niche market) มากขึ้น ในขณะเดียวกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำใหผลผลิต
ทางการเกษตรมีความแปรปรวนในการผลิต มีความเสี่ยงตอการสูญเสียผลผลิตและมีตนทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้น ประกอบกับความผันผวนของราคาพืชผล รวมทั้งแรงงานสูงอายุมากขึ้น สงผลใหผลิตภาพการ
ผลิตอยูในระดับต่ำ อีกทั ้งยังมีปจจัยจากองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเขาสู ยุคของ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งมีอิทธิพลตอการพัฒนาการเกษตร การผลิต
ดวยระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี เชน ดานอาหารเสริม
หรืออาหารที่ทำใหอายุยืน เกิดนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และรวดเร็ว ทรัพยสินทางปญญามีความสำคัญมาก
ขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอความเปนอยูของคนในสังคมรวมถึงเกษตรกร 

จากขอมูลยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ระบุวา สถานการณปจจุบัน
มิติทางดานผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยูในระดับต่ำและยังเปนประเด็นสำคัญ
สำหรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน การพัฒนาภาคเกษตรจึงถูกบรรจุอยูในยุทธศาสตรชาติระยะ  
๒๐ ป ในยุทธศาสตร ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย และดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมกลาวคือ 
การเกษตรสรางมูลคา ซึ่งใหความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความ
หลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ โดยมีเปาหมายการพัฒนาที ่มุ งเนนการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ประกอบดวยการตอยอดอดีต คือ การนำจุดเดนภาคการเกษตร
ที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม การปรับปจจุบัน โดยการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมให
เอื ้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และการสรางคุณคาใหมในอนาคต ดวยการเพิ่ม
ศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให
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ประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวที
โลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ำของคนในประเทศ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
โดยแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร เสรมิสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน โดยการสราง
และถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของตลาด เสริมสรางขีดความสามารถ
การผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและ
สนับสนุนเกษตรกรรุ นใหม เพื ่อใหภาคเกษตรไทยบรรลุวิสัยทัศนที ่ว า “ภาคเกษตรกาวไกลดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุล
และยั่งยืน” ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ภาคการศึกษาเปนอีกหนวยหนึ่งที่มีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศและเปนปจจัยพื้นฐาน
ในการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศใหมีคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดมีการผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
University) เพื่อที่จะเปนกุญแจสำคัญที่ทำใหเกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ปฏิรูปการบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย เพื่อให
สามารถตอบสนองตอการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสงัคม สามารถผลิต
บุคลากรคุณภาพสูง ตอบโจทยประเทศ มุงตอบสนองความตองการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขันใหกับประเทศ พรอมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยใหทัดเทียมระดับนานาชาติ  
โดยมหาวิทยาลัยจะไดใชความรู ความสามารถและศักยภาพของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ตามกลุม
ยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดและเชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันยังเปนการสงเสริมใหเกิดการแขงขัน
ระหวางมหาวิทยาลัยและยังสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศส ู ย ุค ๔.๐ ทั ้งนี ้ โครงการพล ิกโฉมมหาว ิทยาลัย ได กำหนดทิศทางโดยการแบงกลุม
สถาบันอุดมศึกษามุงตามยุทธศาสตรออกเปน ๕ กลุมดวยกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง  
๙ สถาบัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถูกจัดอยูในกลุมที่ ๒ คือ กลุมมุงยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology & Innovation) มุงเนนพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและเสริมสรางนวัตกรรม เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ สรางบัณฑิตที่มีทักษะ 
ความรู  ความชำนาญ ใหสามารถนำองคความรูมาประยุกตใชในการสรางพัฒนา หรือตอยอดเปน
นวัตกรรม บมเพาะกลุ มคน Start Up พรอมรวมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการ
สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีรวมกัน ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แหง จัดตั้งจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที ่มุ งเนนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยบริหารจัดการไดโดยอิสระ และมี
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยู ใกลเคียงกันจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แหง ที่มีการจัดการเรียนการสอนดาน
การเกษตร ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๐๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เปาหมายที่สำคัญของ
กลุมมหาวิทยาลัยราชมงคลในการพัฒนาดานการเกษตร คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรม
ดานการเกษตร และสรางบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู ความชำนาญ ใหสามารถนำองคความรูมาประยุกตใช
ในการสราง พัฒนา หรือตอยอดนวัตกรรมในภาคการเกษตร โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีรวมกัน ซึ่งจะนำไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมดานการเกษตรของประเทศ ผานศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสม ัยใหม  (Agricultural Business Innovation หร ือ ABI) เป นหน วยข ับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานโครงการ ดังตัวอยางศูนย ABI ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกรอบการ
ดำเนินงานดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Agricultural Business Innovation : ABI) 
รูปที่ ๑๑ กรอบการดำเนินงานศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

โครงการที่เสนอเปนโครงการ Big Rock  เปนการพัฒนาตอยอดจากสิ่งที่ไดมีการดำเนินการ
มาแลว โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อสรางและพัฒนากำลังคนที ่สนับสนุนการนำความรู  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดาน BCG ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ โดยไดกำหนดเปาหมายไวดังน้ี 

๑. ผลผลิตสินคาเกษตรมีมาตรฐานสากลและปลอดภัย 

๒. สินคาเกษตรไดรับการยกระดับและเพ่ิมมูลคา 

๓. ยกระดับฝมือแรงงานใหมีทักษะตอบสนองความตองการของประเทศ 

๔. นักศึกษาและบุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตอบสนองอุตสาหกรรม 

เปาหมายของประเทศ 

๕. หลักสูตรการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาทักษะในอนาคต และตอบสนองการเรียนรู 

ทุกชวงวัย 

มีกิจกรรมสำคัญประกอบดวย 
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๑. จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม 

๒. สรางความรวมมือกับผูประกอบการภาคธุรกิจเกษตร 

๓. เตรียมความพรอมบุคลากร   

๔. จัดการศึกษาดานธุรกิจเกษตรรวมกับสถานประกอบการ   

๕. ยกระดับและขยายผลการดำเนินโครงการ   

 
สิ่งสงมอบ :  
๑. ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม ๖ ศูนย  

๒. ผูประกอบกอบการธุรกิจเกษตรที่รวมดำเนินงานกับมหาวิทยาลัย ปละ ๓๐ ราย 

๓. หนวยบมเพาะผูประกอบการธุรกิจเกษตรรายใหม (Agricultural Business Incubator : 

ABI) จำนวน ๖ หนวย  

๔. หนวยทดสอบมาตรฐานการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices :   

GAP)  จำนวน  ๖ หนวย  

๕. หลักสูตรพัฒนาทักษะ  พัฒนาโดยเครือขาย มทร. “RUN Skill” จำนวน ๓๐ หลักสูตร  

๖. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่รวมดำเนินโครงการ ปละ ๒,๔๐๐ คนตอป  

๗. ประชาชนผูประกอบอาชีพธุรกิจเกษตรที่รวมดำเนินโครงการกับมหาวิทยาลัย ปละ 

๑,๒๐๐ คนตอป  

๘. เทคโนโลยี/นวัตกรรมสนับสนุนธุรกิจเกษตร ๓๐ นวัตกรรม/ป  

 
หนวยงานรวมดำเนินการ   
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง :   ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เครือขาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง สถาบันวิจัยของรัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนที่ สังคม/ชุมชนในพ้ืนที ่
 
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๙๕.๖๖  ลานบาท   
                 งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๓๘๔.๕๐  ลานบาท 
 

๔. โครงการพฒันาทักษะแหงอนาคต (New Skill, Up-Skill, Re-Skill) เพื่อขับเคล่ือน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และองคความรู 

 ในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในระดับคาเฉลี่ยเพียง
ประมาณรอยละ ๓ ตอป ดวยอัตราการเติบโตดังกลาวไมเพียงพอในการนำพาประเทศไทยใหกาวขาม 
“กับดกัประเทศรายไดปานกลาง” และลดความเหลื่อมล้ำ ประเทศไทยจึงจำเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเปนการพัฒนา ๓ เศรษฐกิจ 
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ไปพรอมๆ กัน โดยอาศัยฐานความเขมแข็งของประเทศในดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาใหประเทศไทยเปนเจาของสินคา
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และบริการมูลคาสูง ที่ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
สมัยใหมที่ชวยทลายขอจำกัด ใหเกิดการกาวกระโดดของการพัฒนาตอยอด และสรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน กระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)  

และดวยในปจจุบัน การแขงขันทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูงข้ึนมาก ประเทศ
ไทยในฐานะเปนฐานการผลิตหลักในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลกจึงมีความจำเปนตองปรับธุรกิจ
โรงงานสู การเปน Smart Factory ด วยการใช เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ ่ง IoT 
(Internet of Things) Platform, Plant Simulation, Robotic, Automation แ ล ะ  Business 
Intelligence รวมถึงใชแนวคิดเรื่องการประยุกตใช IoT มาผสานกับเครื่องจักรและ Workflow ตาง ๆ 
ภายในโรงงานเพื่อใหสามารถนำขอมูลที่เกิดขึ้นมาประยุกตใชหรือตอบสนองเพื่อใหการผลิตและการ
จัดการคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนแนวคิดที่มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและเขาใกล
ความเปนจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทคโนโลยี 5G กำลังเขามามีบทบาทเพื่อใหธุรกิจของโรงงานสามารถ
ปรับตัวไปสูการผลิตในรูปแบบ Data-Driven ที่นอกจากการผลิตจะมีความเปนอัตโนมัติมากขึ้นแลว ใน
ทุกสวนของการผลิตก็ยังมีขอมูลแบบ Real-time สำหรับใชในการบริหารจัดการ แกไขปญหา และ
วางแผนนโยบายตาง ๆ ในอนาคตไดอยางแมนยำ จึงมีความจำเปนตองพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่อยูใน
ภาคอุตสาหกรรม บุคลากรในวัยทำงาน รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษา ใหมีความรูและทักษะท่ีสอดคลอง
กับทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคต และมีทักษะที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะชีวิต และ
ทักษะวิชาชีพ  ดวยการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสิ่งแวดลอมที่
จำเปนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนสมัยใหม การพัฒนาหลักสูตร เชน หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานระดับ
นานาชาติ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม หรอืหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น โดยเนน
ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยเปนตัวตั้งและเสริมดวยการทำงานรวมกับพันธมิตรที่เกี่ยวของ การ
พัฒนาวิธีการเรียนรูของนิสิต นักศึกษา เชน การใช active learning  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน  

โครงการที่เสนอเปนโครงการ Big Rock มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนากำลังคนที่สนับสนุน
การนำความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน BCG ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ และ
สงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของโลก และการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางของธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมที ่จะ
ดำเนินการ มีดังนี้ 

๑. พัฒนาหลักสูตรทกัษะแหงอนาคต (New skill Upskill Reskill) เพื่อตอบโจทยอุตสาหกรรม 
BCG อาทิ นวัตกรรมเพื่อชุมชน นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ความเปนผูประกอบการเศรษฐกิจ BCG 
เทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ 

๒. พัฒนาครู อาจารยผูสอน ใหมีความรูและทักษะทันสมัยรองรับการเปลี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรมสมัยใหม 

๓. สรางและพัฒนากำลังคนผานการ Reskill, Upskill ที ่สนับสนุนการนำความรู ด ิจ ิทัล
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน BCG ไปประยุกตใชในการผลิตสินคาและบริการ 

๔. ใหคำปรึกษาเชิงลึกกับสถานประกอบการ และทำความรวมมือกับอุตสาหกรรม 
๕. บมเพาะผูประกอบการรุนใหม 
๖. สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนรวมกับภาคอุตสาหกรรม/วิสาหกิจ 

ชุมชน 
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๗. สงเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมสูการสรางมูลคาใหกับผูประกอบการ 
โดยมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมเขตพื้นที่ ๖ ภูมิภาค จำนวน ๒๓ จังหวัด ประกอบดวยจังหวัด

ที่มีนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดที่เปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมเกษตร จังหวัดท่ีมีรายไดจากการทองเท่ียวในระดับ
ตน ๆ ของประเทศ กลุมเปาหมายประกอบดวย ครู อาจารย  นักเรียน นักศึกษา (อาชีวศึกษาและ
มหาวิทยาลัย) สถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี  

 

หนวยงานรวมดำเนินการ   
หนวยงานผู ร ับผ ิดชอบหลัก :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
หน วยงานรับผิดชอบรอง :  สถาบันว ิจ ัยของรัฐ ภาคเอกชนในพื ้นที ่ ว ิสาหกิจชุมชน 

อุตสาหกรรมเครือขาย 
 
สิ่งสงมอบ :  
๑. หลักสูตรทักษะแหงอนาคตจำนวน ๑๐  หลักสูตร ที่มีส่ือการเรียนท่ีเปนดิจิทัลซึ่งออกแบบ 

โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และหลักสูตรสรางนวัตกร (non degree) ๕๐ หลักสูตร 

๒. ครู อาจารยผูสอนจำนวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน มีทักษะที่เพ่ิมข้ึนและสามารถใชเทคโนโลยี 
ไดอยางชำนาญ   

๓. พัฒนากำลังคนที่มีทักษะ ที่สนับสนุนการนำความรู ดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน 
BCG ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม BCG จำนวน ๑,๐๐๐ คน 

๔. การใหคำปรึกษาเชิงลึกกับสถานประกอบการ และทำความรวมมือกับอุตสาหกรรม 

จำนวน ๒๐ โรงงาน 
๕. พัฒนาและผลิตบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

อุตสาหกรรมเปาหมาย มีงานวิจัยรวมกับโรงงาน ๑๐ เรื่องตีพิมพในระดับประเทศหรอืดีกวา 
๖. นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เปนผูประกอบการรุนใหม ผานการพัฒนา Reskill,   

Upskill ๕๐,๐๐๐ คน 
๗. เครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนรวมกับภาคอุตสาหกรรม/วิสาหกิจชุมชน 

๕๐ แหง 
๘. ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมไดรับการยกระดับใหมีรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป ๑,๖๕๐ แหง  

  
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๓๑๐ ลานบาท   

                              งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๑,๐๐๔  ลานบาท   
 

๕. โครงการ Reskill - Up skill กาวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหมเพื่ออตุสาหกรรม 
ไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery)  

 ตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังเผชิญความทาทายอยางมากทั้งจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เขามา
สรางตลาดและมูลคาใหกับผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยี จนทำใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงและทำใหผลิตภัณฑ
เดิมถูกแทนที่ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานของคุณภาพ ประสิทธิภาพดานการผลิต การขาย ตนทุนของ
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ผลิตภัณฑ และจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
และวิธีการทำงานการประกอบธุรกิจ และการดำรงชีวิตของผูคน ในอนาคตหลายคนตองทำงานในอาชีพที่ไม
เคยมีมากอนตอนเรียนหนังสือ และหลายคนตองเปลี่ยนงานและอาชีพหลายครั้งในตลอดชวงชีวิตการทำงาน 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงนี้ย่ิงชัดเจนขึ้น เม่ือโลกมุงไปสูเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัล ที่ใชกระบวนการผลิตจาก
ชีวมวลหรือวัตถุดิบธรรมชาติเปนวัตถุดิบตั ้งตน ทั้งเศษวัสดุเหลือทิ ้งจากการเกษตร หรือของเสียจาก
อุตสาหกรรม และอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพที่ใชตัวเรงปฏิกริยาชีวภาพ ไดแก เอนไซมและจุลินทรีย ทั้ง
แบคทีเรีย ยีสต และรา รวมกับเทคโนโลยีทางเคมี ที่เปนตัวเปลี่ยนใหวัตถุดิบตั้งตน เปลี่ยนไปเปนผลิตภัณฑ
อื ่น ทั ้งวัสดุชีวมวล สารเคมีชีวมวล ชีวเวชภัณฑ และพลังงานชีวมวล เปนตน สิ ่งเหลานี ้เปนการใช
เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) ใหเกิดประโยชนตอการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑที่กำลังเปนโอกาส
สำคัญสำหรับทุกภาคสวน  

ดังนั ้น การพัฒนาและยกระดับความสามารถและทักษะของผู ท ี ่อยู ในภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรม รวมทั้งนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศกึษาและจะกาวสูการทำงานในอนาคต ใหสอดคลองกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของภาคอุตสาหกรรม จึงมีความจำเปนอยางย่ิง 
โดยโครงการที่เสนอเปน Big Rock เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมใหม
ที่มีความสำคัญตอการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตที่สอดคลองกับโมเดล
เศรษฐกิจ BCG คืออุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี และสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาที่ระบุไวใน
แผนปฏิบัติการฯ BCG สาขาพลังงาน คือ ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีใน
ภูมิภาคเอเชีย (Asia Biorefinery Hub) ภายในปพ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสราง
โอกาสเขาถึงการยกระดับและการพัฒนาทักษะใหมๆ แกแรงงานทุกกลุมทุกชวงวัย ดวยความรวมมือ
แบบจตุภาคี โดยมุงเนนนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีแนวโนมตกงานถึง ๑.๓ 
ลานคน มาฝกงานดานวิศวกรรมจากการปฏิบัติงานจริงในโรงงาน/โรงงานตนแบบ เพื่อใหมีความรูและ
ทักษะพรอมเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการ reskill-upskill วิศวกรในอุตสาหกรรมป
โตรรีไฟเนอรี ส ู อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี โดยเนนชีวกระบวนการ และกระบวนการปลายน้ำ 
(Bioprocess and Downstream process)  โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบดวยการพัฒนาหลักสูตร
รวมกันระหวางเครือขายดานวิศวกรรมและมหาวิทยาลัยตางๆ (University Consortium Program : 
Bioprocess and Chemical Engineering), EECi Academy และภาคเอกชน เพื่อจัดอบรมแบบ On-
the-Job Training  การบมเพาะวิศวกรไบโอรีไฟเนอรีในโรงงานตนแบบกับหนวยงานพันธมิตร
ตางประเทศ โดยเนนการปฏิบัติงานจริงในหนวยงานพันธมิตรในตางประเทศที่มีโรงงานตนแบบไบโอรีไฟ
เนอรีในระดับขยายขนาด (scale-up) ในการสรางผลิตภัณฑชีวภาพ ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน 

หนวยงานรวมดำเนินการ   
หนวยงานผู ร ับผ ิดชอบหลัก :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (สกพอ.)   
หน วยงานร ับผ ิดชอบรอง :  สำนักงานพัฒนาว ิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแห งชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ีพระจอมเกล าธนบ ุร ี มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  ภาคเอกชน มหาว ิทยาล ัย/
สถาบันการศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สิ่งสงมอบ :  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๐๘ 

๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเพ่ิงสำเร็จการศึกษามีความรูและทักษะเพ่ืออุตสาหกรรม 
ไบโอรีไฟเนอรี จำนวน ๔๐๐ คน 

๒. วิศวกรที่ผานการฝกอบรมในโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี จำนวน ๕๐ คน 

งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๕ ลานบาท   
                              งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๑๑๐  ลานบาท   

งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท 
โครงการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 

๑. การพัฒนากำลังคน 
U2T ตอเน่ืองเพื่อ
สรางเศรษฐกิจ  BCG 
ในพ้ืนที่ 

๒๐๐ ๒๗๕ ๓๒๕ - - - ๘๐๐ 

๒. โครงการยุววิสาหกิจ
เริ่มตน (Youth  
Startup Fund) 

๑๒๗.๕ ๑๓๗.๕ ๑๔๗.๕ ๑๕๗.๕ ๑๖๗.๕ ๑๗๗.๕ ๙๑๕ 

๓. โครงการพลิกโฉมการ
เรียนรูดานเกษตร
สมัยใหมดวยนวัต- 
กรรมและศาสตรเชิง
บูรณาการ 

๙๕.๖๖ ๕๗.๗๕ ๕๗.๗๗ ๕๗.๗๗ ๕๗.๗๗ ๕๗.๗๗ ๓๘๔.๕๐ 

๔. โครงการพัฒนาทักษะ
แหงอนาคต (New 
Skill,Up-Skill, Re-
Skill) เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG ดวยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม องคความรู 

๓๑๐ ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๔๐ ๑๔๐ ๑,๐๐๔ 

๕. โครงการ Reskill - Up 
skill กาวทันการ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีใหม 
เพื่ออุตสาหกรรม 
Biorefinery  

๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐ ๑๑๐ 

รวม ๗๓๓.๑๖ ๖๓๓.๒๕ ๖๙๓.๒๗ ๓๗๘.๒๗ ๓๙๐.๒๗ ๓๘๕.๒๗ ๓,๒๑๓.๕๐ 

 
๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

 กระทรวงอุตสาหกรรม  
 นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.  

  ๒๕๖๓–๒๕๗๐ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐  
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  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตรและแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับ 

  ปรับปรุง สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม 
  วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 

 แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ –๒๕๖๕) กระทรวงศึกษาธิการ 
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สำนักงานคณะกรรมการการ 

  อุดมศึกษา 
 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔  

กระทรวงแรงงาน 
 

๓.๓ สรุปภาพรวมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
 ๑. มาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกจิ BCG 
 จากแนวทางการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวย

โมเดลเศษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ จำนวน  ๔๒ แนวทาง สามารถสรุปไดเปน ๑๓ มาตรการหลัก 
ดังนี้  

๑. พัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และทุนทาง
ปญญา โดยการพัฒนาระบบ จัดเก็บ และเชื่อมโยงขอมูลตามมาตรฐาน ตั้งแตระดับดเีอ็นเอ ระบบนิเวศ 
ผลิตภัณฑ บริการ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ทั้งดานประเภท คุณภาพ และปริมาณ ใชประโยชน
จากฐานขอมูลขนาดใหญในการวางแผนอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนในการสรางเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจจากการทองเท่ียว 

๒. เพิ่มพูนทรัพยากรของชาติดวยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหนวยงานวิจัย โดย
การสงเสริมเอกชนปลูกและดูแลปาทุกประเภทในพื้นที่ของรัฐดวยกลไก Carbon Credit และจัดสรร 
Carbon Credit รัฐ: เอกชน (ผู ปลูกและดูแล) ในสัดสวน ๑๐: ๙๐ และวิจัยและพัฒนาพันธุ  สราง
นวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการ การดูแลรักษา การติดตามใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓. พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคดวยการ
เชื่อมโยงอุปสงคและอุปทานในแตละภูมิภาคเพื่อสรางระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และพัฒนาสินคา
และบริการดวยหลักการ BCG เชื่อมโยงการเกษตรทางเลือก/เกษตรสมัยใหม การแปรรูป การทองเที่ยว 
การคาและการลงทุน เชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับประเทศและเศรษฐกิจโลก 

๔. ปรับระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูง โดยเนนเกษตรพรีเมียม  
เกษตรปลอดภัย ดวยการปรับปรุงพันธุ มาตรฐานปจจัยการผลิต ระบบการจัดการฟารม ระบบการ
จัดเก็บและกระจายสินคา เพิ่ม GDP จากความหลากหลายของสินคาเกษตร เชน เมล็ดพันธุ  ไมผล       
ไมตัดดอก ไผ ไมเศรษฐกิจ สมุนไพร แมลง และสัตวเศรษฐกิจ เปนตน สงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงและ
สามารถใชองคความรูที่เหมาะสมได และพัฒนาระบบเกษตรแบบองครวม เชื่อมโยง B, C และ G ทั้ง
จังหวัด เชน ราชบุรีโมเดล 

๕. พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารทองถิ่น โดยการยกระดับ
ดวย Food Machinery และมาตรฐานการประกอบอาหารที่ดี 
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๖. สรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาจากฐานชีวภาพใหมีข้ันนวัตกรรมที่
สูงขึ้น เชน สารสกัด สารประกอบฟงกชัน อาหารฟงกชัน ชีวเคมีภัณฑ เชน โอลิโอเคมิคอล วัสดุชีวภาพ 
เชน วัสดุคารบอนมูลคาสูง ยา และวัคซีน เปนตน 

๗. สรางตลาดเพื่อรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการ BCG โดยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
การใหสิทธิประโยชนในการจัดซื้อของภาคเอกชนและภาคประชาชน การสงเสริมฉลากที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว การผลักดันกลไกราคาคารบอนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมใน
การแขงขันสำหรับผลิตภัณฑวัสดุและเคมีชีวภาพ การจัดเก็บภาษีผูสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
การปลดล็อกการซื้อขายพลังงานชุมชน เปนตน 

๘. สงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืนและการทองเที่ยวสีเขียว โดยการสรางโมเดลการทองเที่ยว
รูปแบบใหม เชน Happy Model การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืนและการทองเที่ยวสีเขียวดวยการใช
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย การสรางคลัสเตอรการทองเที่ยวของ
จังหวัดหลักและกลุมจังหวัดรอง และการพัฒนาระบบการใชจายแบบ One Payment System สำหรับ
การทองเท่ียว เพื่อจัดทำคลงัขอมูลดานการทองเที่ยว 

๙. ยกระดับสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานการผลิตยั่งยืน โดยการสงเสริมการใชนวัตกรรม
สีเขียว การเงนิสีเขียว และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

๑๐. ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากลดวยการลงทุนโครงสราง
พื้นฐานทั้งระบบ ไดแก โครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนา โครงสรางพื้นฐานสำหรับการขยาย
ขนาดการผลิต โครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ เพื่อการวิเคราะห ทดสอบ รับรอง และขึ้นทะเบียนสินคา 
BCG โดยเฉพาะสินคาเกษตรพรีเมียม เกษตรปลอดภัย สารสกัด ชีวเคมีภัณฑ ยา วัคซีน เครื่องมือ วัสดุ
และอุปกรณทางการแพทย และการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 

๑๑. สงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) การประกอบการรูปแบบใหมบนฐานเศรษฐกิจ BCG 
โดยการบมเพาะผูประกอบการทั้งความรูดานนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ การสงเสริมการเขาถึง
เทคโนโลยี นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐานในภาครัฐ และการสงเสริมใหเขาถึงแหลงทุนและผูเชี่ยวชาญใน
ภาครัฐ 

๑๒. สรางและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทกุระดับ ตั้งแตกลุมชุมชนและฐาน
ราก กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมผูพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง กลุมวิสาหกิจ
เริ่มตนและผูประกอบการเทคโนโลยี 

๑๓. เชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาองคความรู การดึงดูดบุคลากร การคา และการ
ลงทุน โดยการสรางและพัฒนาเครือขายวิจัย การคาและการลงทุนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก 
การดึงดูดผูเชี ่ยวชาญ นักลงทุนจากตางประเทศดวยการใหสิทธิประโยชนและการสรางระบบนิเวศ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม เชน Smart Visa 
 
 
 
 
 
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๑๑ 

 สรุปความเชื่อมโยงระหวาง ๔๒ แนวทางการดำเนินการและ ๑๓ มาตรการ  
แนวทางการดำเนินการ มาตรการ 

๑. การพัฒนาคลงัขอมูลดจิิทัลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ 
    ใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 

๑. 

๒. การการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม    ๒. 

๓. การบรหิารจดัการน้ำใหเกิดความยั่งยืนดวยการอนุรกัษปาตนนำ้และการพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือลด 
    การใช ลดการสูญเสยี การนำกลับมาใชซ้ำ และยกระดับคณุภาพน้ำดื่ม น้ำใชใหสูงขึ้น 

๒. 

๔. การสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่เก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มทักษะ  
    การบริหารจัดการทรัพยากรใหแกชุมชนและคนรุนใหม 

๑๒. 

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรูปแบบของระเบยีงเศรษฐกิจ BCG ๓. 
๖. การนำทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไปสรางอัตลักษณของชุมชน  
    เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก      

๓. 

๗. การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขยีวในพ้ืนที่เพ่ือสราง  
    เศรษฐกิจใหชมุชน    

๓. 

๘. การพัฒนาและยกระดับผลิตภณัฑสินคาและบริการมูลคาสูงจากความหลากหลายทางชีวภาพดวย   
    การยกระดับมาตรฐาน  การสรางนวัตกรรม  ตลอดจนการจดัการวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลติให   
    เปนศูนย 

๓. 

๙. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการดวยกลไก  
    จตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลยัสูตำบล อุทยานวิทยาศาสตร และคลสัเตอร 

๓. 

๑๐.การพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ดวยการใชอัตลักษณ    
     ความคิดสรางสรรค และแพลตฟอรมการเช่ือมโยงตลาด 

๗. 

๑๑.การยกระดับคณุภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street food/วิสาหกิจ  
     ชุมชน) ดวย Food machinery และมาตรฐานการประกอบการที่ดี   

๓. 

๑๒.การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบ  เชน การ

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมความปลอดภัย ความคดิสรางสรรค ระบบประกัน

คุณภาพ     

๑๒. 

๑๓.การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูงดวยการใชการวิจัย  
     เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตใหสูงข้ึน การผลิต 
     สินคาเกษตรพรีเมียม เกษตรปลอดภัย และเพิ่มความหลากหลายชนิดสินคา    

๔. 

๑๔.การขับเคลื่อนเกษตรสูการเปนทั้ง B, C และ G ดวยการบูรณาการในพื้นท่ี (Area based)    ๔. 
๑๕.การแปรรูปสินคาเกษตรข้ันสูง ดวยการแปรรูปเปนอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย  สาร  
     ออกฤทธิ์ สารสำคัญเพ่ือเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงโปรตีนจากแมลงหรอืพืช 

๖. 

๑๖.การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตดวยการนำแพลตฟอรมดิจิทลั เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบ              
     อัตโนมัติมาใชบริหารจัดการกระบวนการผลติ และการกระจายสินคาสูผูบรโิภค 

๑๐. 

๑๗.การปรับปรุงกระบวนการผลิตสูระบบการผลิตสีเขียวและการผลิตท่ียั่งยืน ลดการสูญเสีย  
     ระหวางการผลิตและขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง 

๙. 

๑๘.การสรางแบรนดอาหารไทยในตลาดโลกดวยสงเสรมิการใชวัตถุดิบไทย อัตลักษณ วัฒนธรรม 
     ไทยและการเชื่อมโยงการทองเท่ียว  

๗. 

๑๙.การลงทุนและยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานนวัตกรรมอาหาร เชน หนวยวิเคราะหทดสอบดาน   
     อาหารฟงกชัน  โรงงานตนแบบผลติอาหารฟงกชันและสารประกอบ Functional ingredient    
     มาตรฐาน GMP 

๑๐. 

๒๐.การสรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลติวัคซนี ยา และ ชีววัตถุในการปองกัน ๖. 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๑๒ 

แนวทางการดำเนินการ มาตรการ 
     และควบคุมโรคจากไวรัสและการเขาสูตลาดสากล 
๒๑.การยกระดับคณุภาพการรักษาสูระบบการแพทยแมนยำ ดวยการสงเสริมใหมีการใชบรกิาร 
     การแพทยจีโนมิกส ผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products, 
     ATMPs) 

๑๐. 

๒๒.การเรงรัดการพัฒนาเครื่องมือ และวัสดุทางการแพทยดวยกลไกนวัตกรรมแบบวิศวกรรม   
     ยอนกลับ  

๖. 

๒๓.การสงเสรมิการวิจยัทางคลินิก เพ่ือรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทย และสุขภาพ    
     ไดแก ยา วัคซีน อาหารสุขภาพ อาหารการแพทย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทยและวัสดุทางการ   
     แพทย 

๑๐. 

๒๔.การสงเสริมการสรางตลาดดวยกลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม Sandbox การจัดซื้อจัดจาง  
     ภาครัฐ และปรับรูปแบบการจัดซื้อจากรายปเปน Multi-year procurement 

๗. 

๒๕.การสรางบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเพ่ือรองรบัอุตสาหกรรมและบริการการแพทยและสุขภาพ ๑๒. 
๒๖.การสรางโอกาสทางการตลาดแกผลิตภัณฑชีวภาพใหแขงขันอยางเปนธรรมดวยกลไกการกำหนด   
     ราคาคารบอน การจัดสรรคารบอนเครดติ และการลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด 

๗. 

๒๗.การสงเสริมการนำพืช ผลผลิต และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปสรางคณุคาและมูลคาเพ่ิม ๖. 
๒๘.การใชนวัตกรรมชีวภาพเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและบริการและการสรางธุรกิจนวัตกรรมใหแก   
     SMEs  และการเช่ือมโยงหวงโซมูลคาของโลก  

๖. 

๒๙.การผลักดันใหเกิดการนำโมเดลการทองเท่ียวรูปแบบใหม เชน Happy Model เพื่อกระจาย   
     รายไดอยางท่ัวถึงไปสูเมืองทองเท่ียวรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และมุงสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 

๘. 

๓๐.การสงเสริมการทองเท่ียวยั่งยืน และการทองเท่ียวสีเขียว เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตามแนวทาง   
     Happy Model  

๘. 

๓๑.การกระจายนักทองเที่ยวสูเมืองทองเที่ยวรองดวยการพัฒนาสินคาและบริการในเมืองทองเท่ียว   
    รอง โดยใชอัตลักษณทองถ่ิน วัฒนธรรม พัฒนาเรื่องราวและการอำนวยความสะดวก  
    และความปลอดภัย และพัฒนาองคความรูดวย Digital Technology 

๗. 

๓๒.การขยายตลาดการทองเที่ยวดวยการสงเสริมพัฒนาระบบการจายเงินแบบ One Payment   
     System เพื่ออำนวยความสะดวกและรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการใชจาย รวมถึงพัฒนา 
     ดิจิทัลคอนเทนตที่นำเสนอจุดเดนของประเทศไทยในดานตางๆ เชน วัฒนธรรม    

๗. 

๓๓.การสงเสริมการทองเท่ียวคุณภาพสูงผานการจัดงานประชุมและนิทรรศการ กีฬา และอีเวนท    
     (Event) ขนาดใหญ  

๘. 

๓๔.การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนดวยการสงเสริมการลงทุนและการตลาดดวยโมเดลเศรษฐกิจ 
     หมุนเวียน    

๙. 

๓๕.การสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเกิดคิดคนผลิตภัณฑและบริการใหมจากการ   

    นำของเสียกลับมาใชใหม 

๙., ๑๑. 

๓๖.การพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอยาง   

    เปนระบบ 

๙. 

๓๗.การสรางระบบกลไกการบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ๙. 

๓๘.การสรางกำลังคนที่มีความรูและความเขาใจ ผานการถายทอดองคความรูจากการอบรมหรือ  

     หลักสูตร รวมทั้งสรางความตระหนักในการผลิตและบริโภคที่ย่ังยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
     หมุนเวียน 

๑๑., ๑๒. 

๓๙.การยกระดับความสามารถกำลังคนในสาขา BCG ๑๑., ๑๒. 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๑๓ 

แนวทางการดำเนินการ มาตรการ 
๔๐.การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๖. 
๔๑.การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานคณุภาพ ๙. 
๔๒.การพฒันาเทคโนโลยีข้ึนแนวหนา  ๑๓. 
 

 
๒. โครงการสำคัญภายใตแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวย 

โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐  
ภายใตแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศษฐกิจ BCG      

พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ไดจัดทำโครงการสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินงานในแตละแนวทาง อยางไรก็ดี   
โครงการสำคัญจำนวนหนึ่งสามารถสนับสนุนการดำเนินงานไดมากกวา  ๑ แนวทางการดำเนินการ และ
มากกวา ๑ มาตรการ เชน โครงการพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจจากจุลินทรียและเห็ดราเพื่อสราง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG Model  สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานที่  
๕. (การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเตบิโตดวยรูปแบบระเบียงเศรษฐกิจ BCG)  ๖.  (การนำทนุทรัพยากร
ชีวภาพและวัฒนธรรมไปสรางอัตลักษณของชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก)   ๗. (การใช
ทรัพยากรดาน BCG ในพื้นที่เพื ่อสรางเศรษฐกิจชุมชน) ๘. (การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑและ
บริการมูลคาสูงจากความหลากหลายทางชีวภาพดวยการยกระดับมาตรฐาน การสรางนวัตกรรม
ตลอดจนการจัดการวัตถุดิบเหลือท้ิงจากการผลิตใหเปนศนูย) และ ๙. (การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 

 

โครงการสำคัญ แนว
ทางการ

ดำเนนิการ 

มาตรการ 

๑. โครงการคลังขอมูลดิจัลทลัความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเปนการ 

บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสนับสนนุการขับเคลื่อน BCG ใหเกิดผลอยางมี

ประสิทธิภาพ   

๑ ๑  

๒. โครงการ Thailand Biodiversity Genome Project  ๒ ๒ 

๓. โครงการจดัทำแผนที่ใตสมุทรและฟนฟูทรพัยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝงทะเล

ไทย  

๒ ๒  

๔. โครงการพัฒนาการศึกษาอนุกรมวิธานและซสิเตมาติกสของประเทศไทย   ๔ ๒ 

๕.โครงการเพ่ิมพื้นที่ปาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการสงเสรมิการปลูก 
   ไมเศรษฐกิจ 

๓,๕,๖,๗ ๒ 

๖.โครงการจัดทำคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของ 
   พืชปาชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองเพ่ือใชการนำเสนอข้ึนทะเบียนเปน 
   พื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติและการจัดการย่ังยืน  

๑ ๑ 

๗.โครงการใชนวัตกรรมไมโกงกางเทียมบรรเทาการกดัเซาะชายฝงในพื้นที่  หาดทราย 
   เพื่อลดการสญูเสียระบบนิเวศหาดทรายและสงเสรมิเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 

๒ ๒ 

๘.โครงการพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจจากจุลินทรยีและเห็ดราเพื่อสรางเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG Model    

๕,๖,๗, 
๘,๙ 

     ๒ 
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โครงการสำคัญ แนว
ทางการ

ดำเนนิการ 

มาตรการ 

๙.โครงการการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสูความ 
มัง่คั่ง มั่นคง และยั่งยืน   

๕,๖,๗, 
๘,๙ 

๓ 

๑๐.โครงการยกระดับคณุภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของอาหารทองถ่ิน  
    (Street Food /วสิาหกิจชุมชน)  

๙,๑๑      ๓,๕ 

๑๑.โครงการพลังงานชุมชน (Community Energy, Smart Grid and Energy  
  Trading Platform (ETP)  

๕,๖,๗ ๓ 

๑๒.โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  สาขา   
     เกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นท่ี (Area based)  

๕,๑๓,๑๔ ๔ 

๑๓.โครงการใชประโยชนจากคลังขอมูลขนาดใหญภาคกาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพการผลติ และจดัสมดุลการผลิต-การตลาด  

๕,๑๓,๑๔ ๔ 

๑๔.โครงการการยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบาน และ Young Smart Farmer  
     ใหมีทักษะและความรูดานเกษตรสมัยใหม 

๑๓,๑๔, 
๓๙ 

๔,๑๒ 

๑๕.โครงการยกระดับรายไดและความเปนอยูของเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวดวย   
     เกษตรสมัยใหม บนเสนทางสายวัฒนธรรมลุมน้ำโขง (BCG-Naga Belt Road)   

๕,๖, 
๑๓,๑๔ 

๓,๔ 

๑๖.โครงการสนับสนุนการผลติและการใช Autogenous vaccine สำหรับปศสุัตวและ  
     สัตวน้ำที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน GMP เพื่อลดการสูญเสยีการผลติโรคระบาดสำคญั  

๑๓,๔๐, 
๔๑ 

๔ 

๑๗.โครงการสนับสนุนการผลติและการใชชีวภัณฑจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืช  
     เศรษฐกิจ  

๑๓ ๔ 

๑๘.โครงการพัฒนาแพลตฟอรมระบบตรวจสอบยอนกลบัสำหรับสนิคาเกษตรอาหาร 
     ของประเทศ (Traceability platform)  

๑๖ ๑๐ 

๑๙.โครงการรับรองมาตรฐานสินคาปลอดภัยเชื่อมสินคาเกษตรและปลอดภัยสู  
     อุตสาหกรรมอาหาร   

๑๓,๑๖ ๔,๑๐ 

๒๐.โครงการพัฒนากลไกบริหารจัดการและมาตรการเพื่อลดการสูญเสียอาหาร  
     (food loss) และขยะอาหาร (food waste) 

๑๖,๑๗ ๙,๑๐ 

๒๑.โครงการการขยายผลโครงการ Green Industry (GI) เพ่ือยกระดับผูประกอบการ  
     กลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของ  

๑๗ ๙ 

๒๒.โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สรางอุตสาหกรรมใหม (สรางมูลคาเพ่ิมดวย  
     นวัตกรรมการผลิตอาหารฟงกชัน/Functional Ingredients) 

๑๕ ๖ 

๒๓.โครงการการสงเสริมแบรนดอาหารไทยในระดับโลกดวยอัตลักษณ และสนับสนนุ 
     การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

๑๘ ๗ 

๒๔.โครงการสรางและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและการผลติอาหารทางการแพทย  
     ของประเทศไทย  

๑๕ ๖ 

๒๕.โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานกลิ่นรสอาหารเพื่อยกระดบัอุตสาหกรรม  
     อาหารและสงเสริมสุขภาพแกผูบริโภค 

๑๕,๑๙, 
๔๐ 

๖,๑๐ 

๒๖.โครงการพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร  ๑๕,๑๙, 
๔๐ 

๖,๑๐ 

๒๗.โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  ๑๓,๑๕, 
๔๐,๔๒ 

๖,๑๐ 

๒๘.โครงการการยกระดับแพลตฟอรมการผลติวัคซีนระดับอุตสาหกรรมครบวงจร  ๑๖,๑๗, ๖,๑๐ 
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โครงการสำคัญ แนว
ทางการ

ดำเนนิการ 

มาตรการ 

๔๐,๔๒ 
๒๙.โครงการการผลิตยาตานไวรัสรองรบัการระบาดใหญและสรางศกัยภาพการผลติ 
     ยาภายในประเทศ  

๑๖,๑๗, 
๒๓,๔๐ 
๔๑,๔๒ 

๖,๑๐ 

๓๐.โครงการสงเสริมบรกิารทางการแพทยดวยผลติภัณฑการรักษาดวยเทคโนโลยี  
     ขั้นสูง  

๒๑, 
๒๓,๒๔,๔๐ 

๔๑,๔๒ 

๖,๑๐ 

๓๑.โครงการจีโนมิกสประเทศไทย : ระบบศูนยกลางประมวลผลขอมูลจีโนม  
     (Integrative Genomic Data Center (IGDC)) 

๒๑,๔๐ 
 

๖,๑๐ 

๓๒.โครงการจีโนมิกสประไทย : ยกระดับการแพทยจีโนมิกสเพ่ือสรางมูลคาทาง 
     เศรษฐกิจและการบริการ  

   

๒๑, 
๒๓,๒๔,๒๕ 

,๓๙,๔๐ 
๔๑,๔๒ 

๖,๑๐ 

๓๓.โครงการสรางทรัพยสินทางปญญาดานนวัตกรรมและเสรมิมาตรฐานเครื่องมือ  
      แพทยที่ขาดแคลนใหเปนสากล  

๒๒,๔๐ 
๔๑,๔๒ 

๖,๑๐ 

๓๔.โครงการสรางความเช่ือมั่นในการใชงานเครื่องมือแพทยไทยผานกลไกกระบะทราย  
     (Sandbox) 

๒๒ ๗ 

๓๕.โครงการจัดทำฐานขอมลูบัญชีนวัตกรรมไทยและเรงรดัการจัดซื้อเครื่องมือแพทย  
     ไทยจากภาครัฐ  

๒๒ ๗ 

๓๖.โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแทพยดวยนวัตกรรม  ๒๒ ๗ 
๓๗.โครงการการกำหนดราคาคารบอนและการจัดสรรคารบอนเครดติ 
     (Carbon pricing and Carbon credit)  

๒,๒๖ ๒,๗ 

๓๘.โครงการการพัฒนาพลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน (Clean and Circular  
     Energy: C-Energy)  

๕,๖, 
๗ 

๓ 

๓๙.โครงการยกระดับเทคโนโลยีฐานการพัฒนาผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเคมชีีวภาพ 
     แบบครบวงจร   

๒๗,๒๘ ๖ 

๔๐.โครงการยกระดับและเพ่ิมสินคาและบริการทองถ่ินเพ่ือการทองเที่ยวหลังโควิด  ๑๒,๓๐,๓๑, 
๓๒,๓๓ 

๘ 

๔๑.โครงการสรางความรับรูและมสีวนรวมในเรื่อง BCG  ๕,๓๗, 
๔๒ 

๕,๙,๑๓ 

๔๒.โครงการจัดการขยะพลาสติกครบวงจร แยก รวบรวม จัดเก็บหมุนเวียน ใช
ประโยชนอยางย่ังยืน และสงเสรมิใหมีการนำมาใชซำ้ 

๓๔,๓๕  ๙,๑๑ 

๔๓.โครงการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลการลดการสูญเสียขยะอาหาร
ระดับชาติ  

๓๔,๓๕, 
๓๖,๓๗, 

๓๘ 

๙,๑๑, 
๑๒ 

๔๔.โครงการการพัฒนาและประยกุตเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือสิ่งแวดลอมสรรคสราง  ๓๔,๓๕, 
๓๖,๓๗, 

๓๘ 

๙,๑๑, 
๑๒  

๔๕.โครงการพัฒนากำลังคน U2T ตอเนื่องเพ่ือสรางเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนที่  ๕,๙,๑๑, ๓, 
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โครงการสำคัญ แนว
ทางการ

ดำเนนิการ 

มาตรการ 

๑๓,๓๙ ๙,๑๑, 
๑๒ 

๔๖.โครงการยุววิสาหกจิเร่ิมตน (Youth Startup Fund)  ๕,๙,๑๑, 
๑๓,๓๙ 

๓, 
๙,๑๑, 
๑๒  

๔๗. โครงการพลิกโฉมการเรียนรูดานเกษตรสมยัใหมดวยนวตักรรมและศาสตรเชิง
บูรณาการ  

๕,๙,๑๑, 
๑๓,๓๙ 

๓, 
๙,๑๑, 
๑๒  

๔๘.โครงการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (New Skill, Up-Skill, Re-Skill) เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และองคความรู   

๕,๙,๑๑,๑๒ 
๑๓,๑๖, 

๓๙ 

๓, 
๙,๑๑, 
๑๒ 

๔๙.โครงการ Reskill Upskill กาวทนัการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหมเพ่ือ
อุตสาหกรรม Biorefinery   

๒๘,๓๙ ๖,๑๒ 

 
๓. งบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 

ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 

    งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ รวม ๔๐,๙๒๗.๖ ลานบาท  
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แผนปฏิบัติการดานการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๑๗ 

๓.๔. กลไกการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล   
เนื่องจากการดำเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เกี่ยวของกับหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ 

เอกชน/ชมุชน/สังคม มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และเครือขายพนัธมิตรตางประเทศ  ในภาครัฐ ภารกิจ
การสนับสนุนและการกำกบัดูแลในเร่ืองที่เก่ียวกบั BCG เปนหนาที่ของหลายกระทรวง การประสานงาน
ขามกระทรวงและเชื่อมโยงหนวยงานตาง ๆ ใหทำงานอยางมีเอกภาพจึงเปนเรื่องสำคัญ นอกจากนั้น
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ยังเปนเคร่ืองมือในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติ 
แผนปฏริูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวของ จงึแบงโครงสรางในการขับเคล่ือนไวเปน ๓ ระดับ    

 
 

 
 

รูปที่ ๑๒ กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยดวย 
โมเดลเศรษฐกิจ BCG  

 
 
(๑) กลไกเชิงนโยบาย 
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  ทำหนาที่กำหนดนโยบาย ผลักดันและ

ขับเคลื่อนเชงินโยบายในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือใหเกิด
การบูรณาการในการทำงานที่เปนเอกภาพและเปนการดำเนินงานที่มุงไปสูการบรรลุเปาหมายเดียวกัน 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมอบหมายใหสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการฯ  

 
(๒) กลไกการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ  
จัดแบงหนวยงานขับเคลื่อนเปน ๓ ระดับ คือ  
๑. คณะกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จัดทำแผนงานการ

ขับเคลื่อนตามนโยบายสูการปฏิบัต ิกำหนดกลไกสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG การลงทุนโครงสราง



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๑๘ 

พื้นฐาน การพัฒนากำลังคน การพัฒนาระบบนิเวศ การปรับแกหรือพัฒนากฎหมาย และ/หรือมาตรการ
ใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามและการประเมินผลที ่มีความ
ตอเนื่อง โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมเปนประธาน 
และมอบหมายใหสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ทำหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

 
๒. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมายทำหนาที่

ติดตามผลการดำเนินงาน ศึกษา วิเคราะหปญหา อุปสรรค รวมถึงโอกาสเพื่อนำไปพัฒนาเปนนโยบาย 
ยุทธศาสตร กลไก และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการเรงรัดใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG และ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงดำเนินการใหเกิดความเชื่อมโยงและเชื่อมประสาน
ระหวางหนวยงานในจตุภาคีเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายอยางเปนรูปธรรม  

 
    ๓. สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  ทำหนาที่เลขานุการคณะ

กรรมการฯ  สรางการรับรูเกี ่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG  ประสานความรวมมือกับกระทรวงและภาค
สวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการทำงานเชิงบูรณาการ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ รวมถึงการจัดทำแผนการดำเนินการรายปแบบบูรณาการโดยเปนการดำเนินงานรวม
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model รายสาขา และ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

หากโครงการใดไดรับการบรรจุในแผนงานการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
และมีลักษณะตรงตามหลักเกณฑของแผนงานบูรณาการเศรษฐกิจ BCG ซึ ่งมีหนวยงานรวม
ดำเนินการมากกวา ๒ หนวยงาน ใหงบประมาณของโครงการดังกลาวเขาสูกระบวนการจัดสรร
งบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการเศรษฐกิจ BCG เพื่อนำเสนอแกสำนักงบประมาณพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่ออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามผลการพิจารณากลั่นกรองตอไป นอกจากนี้
เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ ใหพิจารณาปรับระบบการจัดสรรงบประมาณรายป
ไปสูระบบการจัดงบประมาณเพื่อการลงทุนแบบผูกพันตอเนื่อง โดยการลงทุนของรัฐใหยึดความ
สอดคลองกับมูลคาเพิ่มของแตละสาขา เพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่การดำเนินงาน
ไมเปนตามแผนโดยเฉพาะประเด็น การไมไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่อง รวมถึงขาด
การบูรณาการของแผนงานผานการบูรณาการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหกระบวนการพิจารณางบประมาณ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซอนของโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงในแผนปฏิบัติการ         
อ่ืน ๆ  ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

  ทั้งนี้เพื่อใหการขับเคลื่อนแผน เชื่อมโยงการทำงานของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดอยางเปน
ระบบ และสามารถกำกับ/ติดตาม ประเมินผลการดำเงินงานโครงการตางๆ ไดอยางตอเนื่อง   เห็นควร
ใหมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ภายในสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  โดยใหมีอัตรากำลังใหมจำนวน  ๑๐๐ อัตรา  และให
สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณครอบคลุมคาใชจายบุคลากร และ คาใชจายในการดำเนินงานของ
สำนักงานฯ  รวมทั้งให สวทช. สามารถยืมตัวบุคลากรของหนวยงานอื่น มาปฏิบัติงานในสำนักงาน
ดังกลาวดวยเพื่อใหเกิดการทำงานรวมกันอยางใกลชิด    

 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๑๙ 

    (๓) กลไกการติดตามการขับเคลื่อน BCG  
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปน

ขั้นตอนที่ชวยตรวจสอบผลสำเร็จของการดำเนินงานโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหเปนไปตามเปาหมาย 
แผนงาน และกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว อีกทั้งยังชวยใหไดมาซึ่งขอมูล เพ่ือการทบทวนและพัฒนาการ
ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับขอบเขตและแผนดำเนินงาน ระยะเวลา 
กระบวนการทำงาน รวมไปถึงงบประมาณ เพ่ือใหการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีการขับเคลื่อนที่
เปนรูปธรรมและตอเนื่อง แมวาสถานการณ/ภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  

   การติดตามขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สูการปฏิบัติ ยึดหลักการติดตามแบบมีสวนรวม 
มีการดำเนินงานรวมกันแบบพหุพาคีทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม ให
ความสำคัญกับการบูรณาการและเชื่อมโยงระหวางผูที่รับผิดชอบหลักและผูมีสวนรวมจากภาคสวนที่
เกี่ยวของ โดยจะตองมีการกำหนดเปาหมาย แผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและการขับ
เคลื่อนที่บูรณาการรวมกัน และมีความชัดเจน เหมาะสมและมีเอกภาพ เพื่อประโยชนตอการขับเคลื่อน
โมเดลเศรษฐกิจ  BCG  

แนวทางการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย   

๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมาย ซึ ่งมี
องคประกอบครอบคลุม ภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม และมีความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุมในสาขาที่สำคญั เชน นโยบาย การตลาด กฎหมายสอดคลองตามแผนงานที่กำหนด ทำหนาที่
ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานรายสาขาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG รายไตรมาส 

๒) กำหนดระบบการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุม
ตั้งแตการประเมินกอนดำเนินโครงการ (Ex-ante Evaluation) วามีความเปนไปไดในการดำเนินงาน
หรือไม โดยใหความสำคัญกับ Demand site การประเมินระหวางโครงการ (On-going evaluation) 
เพ่ือติดตามความกาวหนา และเม่ือสิ้นสุดโครงการ (Ex-post evaluation) เพ่ือดูผลลัพธและผลกระทบ 

๓) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ตาม
กรอบแผนงานที่กำหนดไว โดยบ ูรณาการก ับระบบต ิดตามประเม ินผลแห งชาต ิ  EMENSCR 
ที่มีระบบออนไลนอยูแลว 

๔) ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวม และสนับสนุน
ใหมีการสื่อสารขอมูล มีรายงานผลการติดตามที่ตรวจสอบได และมีรูปแบบการสื่อสารสูผู เกี่ยวของ 
รวมถึงผูที่สนใจทราบผลการประเมินเปนระยะอยางตอเนื่อง 

 
(๔) กลไกการกระจายผลประโยชนไปสูกลุมเปาหมาย  

 ภายใตแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศษฐกิจ BCG พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๗๐  มีเปาหมายเพื ่อใหทุกภาคสวนในสังคมไดร ับประโยชนจากการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ดังนี้  
 



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๒๐ 

 
เกษตรกร Startup SMEs/ 

วิสากิจ
ชุมชน 

ผูประกอบ 
การขนาด

กลาง-
ใหญ 

ประ 
ชาชน 

๑.คลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทาง 
   ชีวภาพ ทุนวัฒนธรรมและทุนทางปญญา 

√ √ √ √ √ 

๒.เพ่ิมพูนทรัพยากรดวยการผสานพลังของรัฐ  
   เอกชน ชุมชน และหนวยงานวิจัย 

√ √ √ √ √ 

๓.พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG √ √ √ √ √ 

๔.ปรับระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง  
    มาตรฐานสูง และมูลคาสูง 

√   √ √ √ 

๕.พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยภัยอาหารริม 
   ทางอาหารทองถิ่น 

  
√ 

 
√ 

๖.สรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการ 
   แปรรูปสินคาใหมีขั้นนวัตกรรมท่ีสูงขึ้น 

 
√ √ √ √ 

๗.สรางตลาดเพื่อรองรับนวัตกรรมของสินคาและ 
   บริการ BCG 

√  √ √ √ √ 

๘.สงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืนและการทองเที่ยว  
   สีเขียว 

 
√ √ √ √ 

๙. ยกระดับสินคาและบริการ BCG สูมาตรการ 
   การผลิตย่ังยืน 

√ √ √ √ √ 

๑๐.ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG 
     สูมาตรฐานสากล 

√ √ √ √ √ 

๑๑.สงเสริมวิสาหกิจเร่ิมตน การประกอบการ 
    รูปแบบใหมบนฐานเศรษฐกิจ BCG 

 
√ 

  
√ 

๑๒.สรางและพฒันากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 
     BCG ในทุกระดับ 

√ √ √ √ √ 

๑๓.เขื่อมโยงกับสากลในทุกมิติทั้งการพัฒนาองค 
     ความรู ดึงดูดบุคลากร การคาและการลงทุน 

   
√  

 

๑. เกษตรกร      

เกษตรกรมีรายไดที ่สูงขึ้น มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากสารเคมีที ่ใชในการเกษตร และระบบ
เกษตรมีความยั่งยืนจากระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยไดรับประโยชนจากมาตรการ
ขางตน ดังนี้    



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๒๑ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิต-การตลาด ดวยการใชคลงัขอมูลดิจิทัล

ของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรมและทุนทางปญญา (มาตรการที่ ๑)  

 เกษตรกร ใชข อมูลประกอบการวางแผนการผลิต การตลาด ในการตัดสินใจเพื ่อการ
ปรับเปลี ่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรเชิงเดี่ยวซึ ่งมีความเปราะบางจากทั้งความผันผวนของราคา
ตลาดโลกและภัยธรรมชาติ ไปสูรูปแบบเกษตรสมัยใหมที่ผลิตสินคาเกษตรพรีเมียมที่หลากหลาย มคีวาม
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิสังคม และทุนทางความหลากหลากและวัฒนธรรม เพ่ือ
วางแผนการผลิตใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการและความสามารถในการผลิต  โดยเขาถึง
ขอมูลไดจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ธกส. รวมถึงผูใหบริการจากภาคเอกชนในรูปแบบที่ใช
งานไดงาย   

 ทุนทรัพยากรมีคุณภาพ ปริมาณเพิ่มขึ้นดวยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชนและ

หนวยงานวิจัย (มาตรการที่ ๒)  

 เกษตรกรไดรับผลดีจากการที ่ท ุกภาคสวนรวมถึงเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรชีวภาพและธรรมชาติ  จึงผนึกกำลังในการอนุรักษ ฟนฟู ทำใหทรัพยากรชีวภาพไดรับการ
ฟนฟูและเพิ่มจำนวน สงผลใหเกษตรกรมีแหลงอาหารในพื้นที่ ชวยเพิ่มรายไดจากการจับสัตวน้ำ หรือ
การเก็บของปา รวมถึงลดความสูญเสียจากความเสี่ยงที่เกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  

 การสรางตลาดดวยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (มาตรการที่ ๓) สรางตลาดเพื่อรองรับ

นวัตกรรมของ สินคาและบริการ BCG (มาตรการที่ ๗)  

 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการสรางตลาดรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการเปน
การเพิ่มชองทางโอกาสทางการตลาดใหกับเกษตรกร ลคความผันผวนดานราคา ลดการสูญเสียของ
ผลผลิต  ลดตนทุนโลจิสติกสและการปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มอำนาจในการตอรองจากการ
รวมกลุมกันดำเนินงานภายใตระเบียงเศรษฐกิจ 

 การยกระดับรายได ดวยการปรับระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง  มาตรฐานสูง และ

มูลคาสูง (มาตรการที่ ๔) การยกระดับสินคาและบริการ BCG สูมาตรการการผลิตยั่งยืน (มาตรการที่ ๙) 

และ ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากล (มาตรการที่ ๑๐)  และสรางและ

พัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ  (มาตรการท่ี ๑๒)   

 เกษตรกรมีความรู  เขาถึงและเลือกใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที ่สอดคลองกับลักณะทาง

ภูมิศาสตร ภูมิสังคม และรูปแบบการทำการเกษตร ผานชองทางอาสาสมัครหมูบาน (อกม.)  อาสาสมัคร

เกษตร (อกษ.)  สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หนวยงานรัฐในพื้นที่ รวมถึงสื่อออนไลนที่ภาครัฐและ

ผูประกอบการนวัตกรรมเกษตรเปนผูจัดเตรียม  สามารถเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ใน

ราคาที่เหมาะสมทั้งจากหนวยงานภาครัฐ  สถาบันการศึกษา  กลุมวิสาหกิจ  ผูประกอบการวิสาหกิจ

เริ่มตน (Stratup) และผูประกอบการ สินคาที่ผลิตไดรับการยกระดับสูมาตรฐานความปลอดภัย และ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากการสนับสนนุของภาครัฐ กลุมวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน  และไดรับบริการ

ตรวจวิเคราะหเพื่อการรับรองมาตรฐานอยางรวดเร็วโดยสามารถรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ หรือ

สถาบันการศึกษาในพื้นที ่  นอกจากนี ้ ยังสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน และชองทางการตลาดจาก

หนวยงานพันธมิตรที่รวมโครงการทั้ง สถาบันการเงินภาครัฐ หนวยงานภาครฐั และบริษัทเอกชนภายใต

แนวคิด “การตลาดนำการผลิต”  ผลของการดำเนินโครงการนำไปสูการเพิ่มรายไดของเกษตรกร  



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๒๒ 

เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีจากการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  มีปจจัยการผลิตทางเลือกที่ทดแทน

สารเคมี และสภาพแวดลอมดีข้ึนจากปริมาณสารเคมีตกคางท่ีลดลง  

  
๒. ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  

  ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) เปนเปนกลไกเรงรัดใหเกิดการพัฒนาประเทศอยาง
กาวกระโดดดวยการผลิตสินคาและบริการที่มีขั ้นนวัตกรรมที่สูงขึ้นหรือผูใหบริการเทคโนโลยีขั ้นสูง 
ผูประกอบการกลุมนี้สามารถไดรับประโยชนจากมาตรการขางตน ดังนี้   

 การพัฒนาตอยอดธุรกิจ ดวยการใชคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ

ทุนวัฒนธรรมและทุนทางปญญา (มาตรการที ่ ๑) และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ี 

(มาตรการที่ ๒) 

 ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) สามารถเริ่มตนธุรกิจของตนเองดวยการประเมิน
โอกาสทางการตลาดรวมกับความพรอมทั้งในสวนของความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรในพื้นที่ 
และทุนทางปญญาเพื ่อการวางแผนธุรกิจใหสอดรับกับความตองการทั ้งในรูปของสินคาหรือการ
ใหบรกิารดานเทคโนโลยีที่ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย  

 การสรางตลาดดวยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (มาตรการที่ ๓) สรางตลาดเพื่อรองรับ

นวัตกรรมของ สินคาและบริการ BCG (มาตรการที่ ๗)  

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการสรางตลาดรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการ ไดแก 
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยผานกลไกบัญชีนวัตกรรม การใหสิทธิประโยชนในการจัดซื้อ จัดจางของ
ภาคเอกชนและประชาชน การปลดล็อกกฎหมาย ระเบียบที่เปนอุปสรรคเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด
ใหกับผูประกอบการที่เริ่มเขาสูธุรกิจ  

 การยกระดับรายได ดวยการสรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาใหมี

ขั ้นนวัตกรรมที ่สูงขึ ้น (มาตรการที ่ ๖) ยกระดับสินคาและบริการ BCG สู มาตรการการผลิตยั ่งยืน 

(มาตรการที่ ๙) และ ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากล (มาตรการที ่ ๑๐)  

และสรางและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ  (มาตรการที่ ๑๒)   

    ผู ประกอบการวิสาหกิจเริ ่มต น (Startup)  จะไดร ับการยกระดับใหมีความรู  เขาถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับอาชีพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับสินคาและบริการ
เขาสูระบบมาตรฐาน ผานกลไกการบมเพาะความเปนผูประกอบการ การทำงานรวมกับสถาบันวิจัย 
อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค หนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงบริษัทขนาดใหญ นอกจากนี้ ยังสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนจากกองทุนของภาครัฐ เชน กองทุนพัฒนาผู ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
( Technology and Innovation-Based Enterprise Development  Fund) กอ งท ุ น  InnoSpace 
Bridge Fund  และช องทางการตลาดจากหนวยงานพันธมิตรที ่รวมโครงการ นำไปสู การเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขัน  เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไปสูการผลิตสินคาและบริการใหมีความ
หลากหลายหรอืขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น    

   
๓. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน  
    ผู ประกอบการกลุมนี้ม ีสัดสวนมากที ่สุดจึงเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื ่อนการพัฒนา

ประเทศใหเกิดการเติบโตอยางย่ังยืน  สามารถไดรับประโยชนจากมาตรการขางตน ดังนี้   



   

 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ หนา ๒๒๓ 

 การพัฒนาตอยอดธุรกิจ ดวยการใชคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ

ทุนวัฒนธรรมและทุนทางปญญา (มาตรการที ่ ๑) และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ี 

(มาตรการที่ ๒) 

 ผูประกอบการในกลุม SMEs และวิสาหกิจชุมชน สามารถพัฒนาและสรางการเติบโตของธุรกิจ
ดวยการใช คลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรมและทุนทางปญญา  และ
ใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีเพ่ือการผลิตสินคาท่ีใชปจจัยการผลิตที่มีมากในทองถ่ิน     

 การสรางตลาดดวยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (มาตรการที่ ๓) สรางตลาดเพื่อรองรับ

นวัตกรรมของ สินคาและบริการ BCG (มาตรการที่ ๗)  

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการสรางตลาดรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการ ไดแก 
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยผานกลไกบัญชีนวัตกรรม การใหสิทธิประโยชนในการจัดซื้อ จัดจางของ
ภาคเอกชนและประชาชน สงเสริมฉลากที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เชน 
ฉลากคารบอนฟุต พรินต ฉลากสีเขียว ฉลากสิ่งแวดลอม  การผลักดันกลไกราคาคารบอนเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในการแขงขัน การปลดล็อกกฎหมาย ระเบียบที่เปนอุปสรรคเพื่อเปนการเพิ่มชองทาง 
การตลาดใหกับผูประกอบการ   

 การยกระดับรายได ดวยการสรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาใหมี

ขั ้นนวัตกรรมที ่สูงขึ ้น (มาตรการที ่ ๖) ยกระดับสินคาและบริการ BCG สู มาตรการการผลิตยั ่งยืน 

(มาตรการที่ ๙) และ ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากล (มาตรการที ่ ๑๐)  

และสรางและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ (มาตรการที่ ๑๒)   

 ผูประกอบการในกลุม SMEs และวิสาหกิจชุมชนไดรับการยกระดับใหมีความรู เขาถึงและ
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที ่สอดคลองกับอาชีพเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ยกระดับสินคาและบริการเขาสูระบบมาตรฐานผานกลไกการบมเพาะความเปนผูประกอบการ การ
ทำงานรวมกับสถาบันวิจัย อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค และหนวยงานภาครัฐ  นอกจากนี้ ยังสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนจากกองทุนของภาครัฐ สถาบันการเงิน  และชองทางการตลาดจากหนวยงาน
พันธมิตรที่รวมโครงการ นำไปสูการมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น  เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ
ไปสูการผลิตสินคาและบริการใหมีความหลากหลายหรือขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น  สินคาและบริการไดรับ
การปรับสูระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การยกระดับสูมาตรฐานสากลดวยการไดรับบริการ
ตรวจวิเคราะหเพื่อการรับรองมาตรฐานอยางรวดเร็วโดยสามารถรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ หรือ
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี   

 
๔. ผูประกอบการขนาดกลาง-ใหญ 
   ผูประกอบการกลุมนี้มีความพรอมในการพัฒนาสินคาและบริการสูสินคาและบริการที่มีข้ัน

นวัตกรรมท่ีสูงขึ้น  สามารถไดรับประโยชนจากมาตรการขางตน ดังนี้       
 การพัฒนาตอยอดธุรกิจ ดวยการใชคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ

ทุนวัฒนธรรมและทุนทางปญญา (มาตรการที ่ ๑) และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ี 

(มาตรการที่ ๒) 

 ผูประกอบการขนาดกลาง-ใหญ  สามารถยกระดับสินคาและบริการสูข้ันนวัตกรรมที่สูงขึ้นดวย
การใชประโยชนจากคลงัขอมูลดิจิทัลทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนทางปญญาของประเทศมารวม
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บูรณาการพรอมกับการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพที่ประเทศไทยมีมากไปสู การพัฒนนา
ผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน อาหารสุขภาพ สารประกอบฟงกชั่น  อาหารฟงกชั่น ชีวเคมีภัณฑ เชน โอลิโอ 
เคมิคอล วัสดุชีวภาพ เชน วสดุคารบอนมูลคาสูง วัคซีน หรือยา    

 การสรางตลาดดวยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (มาตรการที่ ๓) สรางตลาดเพื่อรองรับ
นวัตกรรมของ สินคาและบริการ BCG (มาตรการที่ ๗)  

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการสรางตลาดรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการยังคงมี
ความจำเปนตอผูประกอบขนาดกลาง-ใหญ โดยเฉพาะสินคาและบริการในกลุมนวัตกรรมที่เริ่มเขาสู
ตลาด ซึ่งมีตนทุนการผลิตสูงในระยะแรกเนื่องจากตลาดมีขนาดจำกัด ดังนั้น การเขาถึงตลาดผานกลไก
ตาง ๆ  ไดแก การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยกลไกบัญชีนวัตกรรม การใหสิทธิประโยชนในการจัดซื้อจัด
จางของภาคเอกชนและประชาชน สงเสริมฉลากที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
เชน ฉลากคารบอนฟุตพรินต ฉลากสีเขียว ฉลากสิ่งแวดลอม  การผลักดันกลไกราคาคารบอนเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในการแขงขัน การปลดล็อกกฎหมาย ระเบียบจึงเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการเติบโตทาง
ธุรกิจ อยางไรก็ดี แตมตอที ่ใหแกธุรกิจในกลุ มนี ้ควรมีระยะเวลาจำกัด และไดรับแตมตอที่ต่ำกวา
ผูประกอบการในกลุม SMEs และวิสาหกิจชุมชน    

 การยกระดับรายได ดวยการสรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาใหมี

ขั ้นนวัตกรรมที ่สูงขึ ้น (มาตรการที ่ ๖) ยกระดับสินคาและบริการ BCG สู มาตรการการผลิตยั ่งยืน 

(มาตรการที่ ๙) และ ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากล (มาตรการที ่ ๑๐)  

และสรางและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ  (มาตรการที่ ๑๒)  และ เขื่อมโยง

กับสากลในทุกมิติทั้งการพัฒนาองคความรู การดึงดูดบุคลากร การคาและการลงทุน (มาตรการที่ ๑๓)   
    ผูประกอบการผูประกอบการขนาดกลาง-ใหญ  มโีอกาสเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ยกระดับสินคาและบริการเขาสูระบบมาตรฐาน ผานกลไกการทำงานรวมกับ
สถาบันวิจัย อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค หนวยงานภาครัฐ และการเชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติทั้งการ
พัฒนาองคความรู ดึงดูดบุคลากร การคาและการลงทุน รวมถึง สินคาและบริการไดรับการปรับสูระบบ
การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การยกระดับสูมาตรฐานสากลดวยการเขาถึงและใชประโยชนจาก
โครงสรางที่รัฐจัดเตรียม เชน โครงสรางพื้นฐานทางดานการวิจัยและพัฒนา โครงสรางพื้นฐานสำหรับ
การขยายขนาดการผลิต โครงสรางพื้นฐานเพ่ือการขึ้นทะเบียนสินคาและบริการนวัตกรรม   

อยางไรก็ดี ผูประกอบการในกลุมนี้ควรมีสวนรวมในการยกระดับความสามารถของผูผลิตที่อยู
ในสายโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่สูงขึ้น รวมถึงถายทอดความรู  เทคโนโลยีที่ภาคเอกชนมี
ความเชี่ยวชาญใหกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
อยางกาวกระโดดในประเทศไทย     

 
๕. ประชาชน 
ประชาชนเปนผู ที ่ไดประโยชนจากการดำเนินงานของทั ้ง ๑๓ มาตรการ ทั ้งทางตรงและ

ทางออม โดยประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตและอยู ในสิ่งแวดลอมที่ดีขึ ้น  ดวยการบริโภคผลผลิตทาง
การเกษตร  อาหารริมทาง และอาหารทองถ่ินท่ีมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน   มีสุขภาพที่ดีจากการ
เขาถึงผลิตภัณฑและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลในชุมชนหรือจังหวัด รวมถึงการไดรับ
การรักษาดวยเทคโนโลยีการแพทยแมนยำ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งขยะ  
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น้ำเสีย ฝุนละอองขนาดเล็ก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู อยางไรก็ดี 
ผูบรโิภคตองมีสวนรวมดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการลดการใชทรัพยากร  การคัดแยกขยะ รวม
ไปถึงการเลือกบริโภคสินคาและบริการจากผูผลิตที่มีสวนรวมผิดชอบตอสิ่งแวดลอมโดยพิจารณาเลือก
ซื้อสินคาที่ไดรับฉลากสิ่งแวดลอมเปนอันดับแรก   
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ภาคผนวก ๑ 
ขอมูลพื้นฐานตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด คาปฐาน คาเปาหมาย วิธีการประเมิน           
ผลสำเร็จ 

๑.สรางความยั่งยืน 

การใชทรัพยากร DMC/GDP  
Ton/($)  =๐.๐๐๒๑  
(๒๕๕๘) 
อางอิงจากรายงาน SDG ๑๒ 

ลดการใชทรัพยากร 
ลง ๑ ใน ๔  

ประเมินดวยการใช 
domestic material 
consumption (DMC)   

การปลอยกาซเรือน
กระจก   

๒๗๙ ลานตัน
คารบอนไดออกไซด เทียบเทา 
(kt-CO2eq) ในป ๒๕๔๘ 
อางอิงจากรายงานของ
กระทรวงทรพัยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกลดลงรอยละ  
๒๐-๒๕  ในป ๒๕๗๓ เมื่อ
เปรียบเทยีบกับป ๒๕๔๘ 
หรือคิดเปน 
๑๑๑-๑๕๖ ลานตัน
คารบอนไดออกไซด 
เทียบเทา (kt-CO2eq) 
ในป ๒๕๗๓ 

ประเมินจากปรมิาณ
คารบอนไดออกไซดที่
ลดลง  

พื้นท่ีปา   ๑๐๒ ลานไร  (๒๕๖๓) 
อางอิงจากรายงานของ 
กรมปาไม 

พื้นท่ีปาไมเพิ่มข้ึน 
๓.๒ ลานไร (๒๕๗๐) 

ประเมินจากพื้นที่ปาไม
ทุกประเภททั้งพ้ืนที่ปา
เสื่อมโทรม ปาชายเลน
และปาเศรษฐกิจ    

๒. ลดความเหลื่อมล้ำ 

ความเหลื่อมล้ำทาง
รายได  

๒๗ ลานคน (๒๕๖๒) 
กลุมประชากรรอยละ ๔๐ ของ
กลุมท่ีมีรายไดต่ำสุด 
อางอิงขอมูลจากสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

ลดความเหลื่อมล้ำทาง
รายไดลงไมนอยกวา         
๑๐ ลานคน  

ประเมินจากรายไดของ
กลุมประชากรรอยละ 
๔๐ ของกลุมท่ีมรีายได
ต่ำสุด รวมกับขอมลู
สัมประสิทธิ์จีนี  

ผูประสบปญหาขาด
แคลนอาหารและ       
ทุพโภชนาการ  

รอยละ ๘.๒  
(คาเฉลี่ยป ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
อางอิงรายงานของ FAO 

ต่ำกวารอยละ ๕  
(คาเฉลี่ยป ๒๕๖๑-
๒๕๖๓) 

ประเมินจำนวนผู
ประสบปญหาขาด
แคลนอาหารและ       
ทุพโภชนาการ 
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จำนวนผูเขาถึงยา 
เวชภัณฑและ
เครื่องมือ 

๘ หมื่นราย (๒๕๖๐) 
อางอิงจากรายงานของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

๓ แสนคน จำนวนผูเขาถึงยารักษา
โรคมะเร็ง  

ชุมชนพ่ึงพาตนเอง
ดานพลังงานเพ่ิมขึ้น 

๒,๐๐๐ ชุมชนที่ยังเขาไมถึง
ไฟฟา (๒๕๖๐) 
อางอิงจากขอมูลกระทรวง
พลังงาน  
 
๗,๐๐๐ ตำบลมศีกัยภาพที่จะ
เพ่ิมความมั่นคงดานพลังงาน
และเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนดวย
การดำเนินโครงการพลังงาน
ชุมชน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ หรือ 
๔๐๐ ชุมชน  
 
 
 
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ หรือ 
๑,๔๐๐ ตำบล 

จำนวนชุมชนท่ีเขาถึง
ไฟฟาเพิ่มขึ้น  
 
 
 
จำนวนตำบลท่ีดำเนิน
โครงการพลังงานชุมชน   

๓. เพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

มูลคา GDP ของ
เศรษฐกิจ BCG   

๓.๔ ลานลานบาท (๒๕๖๑) 
อางอิงขอมูลจาก GDP ของ
ประเทศใน ๔ สาขา คือเกษตร
อาหาร สุขภาพการแพทย 
พลังงาน วัสดุและเคมีชวีภาพ 
และการทองเท่ียว 

GDP เพิ่มข้ึน  
๑ ลานลานบาท 

ประเมินจาก GDP ของ
เศรษฐกิจ BCG  

สัดสวนผลติภณัฑ
และบริการมลูคาสูง 
 

ป ๒๕๖๒ ประเทศไทยมรีายได
จากการทองเท่ียว ๓  
ลานลานบาท ในจำนวนนั้น  
เปนรายไดจากการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพหรือมสีัดสวนเพียง 
รอยละ ๒  ของรายไดทองเที่ยว  

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐  
จากปฐาน  

ประเมินสัดสวน
ผลิตภัณฑและบริการ
มูลคาสูงตอ GDP ใน 
แตละสาขา  

รายไดของเศรษฐกิจ
ฐานราก   
 

 ปฐานคือ ๒๕๖๒ เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐ 

อางอิงขอมูลจาก GPP 
ยกเวนกรุงเทพและ
ปริมณฑล   

๔. การพึ่งตนเอง 

ผูที่ไดรับการพัฒนา
ใหมีทักษะท่ีสูงข้ึน 

 ไมนอยกวา ๑ ลานคน   
 

รวบรวมโดย
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
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สตารทอัพและ
ผูประกอบการ 
ที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม 

 ๑,๐๐๐ คน เศรษฐกิจ BCG Model 
สาขาพัฒนาคน/
บุคลากร 

ดุลการชำระเงินทาง
เทคโนโลยี 

๔.๔ แสนลานบาท (๒๕๖๑) 
อางอิงขอมูลจากธนาคารแหง
ประเทศไทย 

ขาดดุลลดลง 
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
หรือ ๘.๘ หมื่นลานบาท 

ประเมินจาก
ดุลการชำระเงินทาง
เทคโนโลยี 

การนำเขาผลิตภัณฑ
ทางการแพทยและ
สุขภาพ 

๑ แสนลานบาท 
(๒๕๖๓) อางอิงขอมูลจากกรม          
ศุลากร 

ลดลงรอยละ ๒๐ หรือ       
๒ หมื่นลานบาท 

ประเมินจากมลูคาการ
นำเขาผลิตภัณฑ
ทางการแพทยและ
สุขภาพ 

 


