แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กุมภาพันธ ๒๕๖๕
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บทสรุปผูบริหาร
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ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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สวนที่ ๑. : บทสรุปผูบริหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) : โมเดล
เศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนวาระแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป และใหคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG
Model) พิ จารณากำหนดและดำเนินแผนงาน/โครงการต าง ๆ ให สอดคล องกั บ แผนปฏิ บ ั ติก ารด า นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ นั้น
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารฯ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ เพื่อใชเปนกรอบการทำงานสำหรับหนวยงานตาง ๆ
ในการรวมขับเคลื่อนวาระแหงชาตินี้ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วและยั่งยืน
ที่ผานมาประเทศไทยใชทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งผล
ของการพั ฒนาดังกลาวตองแลกดวยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการลดลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เกิดของเหลือทิ้งที่สรางมลพิษ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสุขภาพ จึงตองใชงบประมาณจำนวนมากเพื่อ
แกป ญหา ยิ่ งไปกว านั้ น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู ในลั กษณะ “ทำมากได น อย” เนื่ องจาก
ไมสามารถสรางมูลคาใหกับทรัพยากรไดเต็มศักยภาพ เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัว กอใหเกิดความเหลื่อมล้ำ
ระหวางภาคสวนตางๆ มาก เศรษฐกิจตองพึ่งพาปจจัยภายนอก ไดรับผลกระทบสูงจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก
นอกจากนี้ในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีคาเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓ ตอป
ดวยอัตราการเติบโตดังกลาวไมเพียงพอในการนำพาประเทศไทยใหกาวขาม “กับดักประเทศรายไดปานกลาง”
ประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเขมแข็งของประเทศอัน
ประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาใหประเทศไทย
เปนเจาของสินคาและบริการมูลคาสูง ที่ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการ ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหมชวยทลายขอจำกัด ใหเกิดการกาวกระโดดของการพัฒนาตอยอด สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน กระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (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 ทั้งนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับ
กับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเปนหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทำหนาที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแตตนทางถึงปลายทาง ใชองคความรูทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สรางคุณคาเพิ ่ม (Value creation) จากฐานความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมดวยกลไกจตุภาคี (Quadruple helix)
๑. โอกาสและความทาทายในการพัฒนาประเทศไทย
ความทาทายสำคัญของประเทศไทยคือการอนุรักษและการจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม และการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน
(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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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 การสูญเสียรายไดของชุมชนที่พึ่งพาฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาน้ำทวม
น้ำแลง สภาพของฝุนละอองขนาดเล็กที่เกินคามาตรฐาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโนมของปญหา
ดังกลาวกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเปนตองพัฒนากลไกเพิ่มเติมเพื่อนำไปสูการรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมอันดีงาม และจิตใจที่โอบออมอารีเปนทุนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑบริการมูลคาสูง เปนตนวาวัฒนธรรมการทำอาหารไทยที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับระดับโลก ซึ่งเปนการ
ผสมผสานระหวางวัตถุดิบที่หลากหลาย และสมุนไพรที่มีประโยชนตอสุขภาพ วัฒนธรรมการทำอาหารที่สั่งสม
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
คุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อวัว ทั่วไปมีราคาจำหนาย ๒๕๐ บาท/กิโ ลกรัม
แตเนื้อวัวโพนยางคำราคา ๗๕๐ บาท/กิโลกรัม จึงเปนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบจากการ “ผลิตมากแต สราง
รายไดนอย” (More for less) ไปสูการผลิตสินคาพรีเมียมที่ “ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” (Less for
more) ใชเทคโนโลยี Internet of things (IoT) ในการควบคุมการเพาะเลี้ยง เพาะปลูกที่ชวยลดตนทุน และ
เพิ่มประสิทธิผลของการเกษตรใหสูงขึ้น ทั้งยังเปนการรักษาเสถียรภาพของสินคาเกษตรบนพื้นฐานของความ
หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ประเทศยังสามารถเพิ่มความหลากหลายของสินคาเกษตรเศรษฐกิจอื่น ๆ อาทิ
(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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สมุนไพร ผลไม เมล็ดพันธุ ไมดอก ไมเศรษฐกิจ ไผ แมลง และแพะ เปนตน เพื่อปรับโครงสรางรายไดในภาค
เกษตรดวย
การเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรดวยระบบโรงเรือน และการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
ดวยการสกัดสารสำคัญหรือสารที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีอยูในสินคาเกษตรและพืชสมุนไพรเพื่อเปลี่ยนจากการ
“ขายเปนตัน” เปนการ “ขายเปนกิโลกรัม” หรือกรัม เปนอีกแนวทางที่สำคัญ ตัวอยางเชน สารสกัดจากขาว
ราคา ๒,๔๐๐ บาท/กิโลกรัม และสารสกัดแคปไซซินจากพริก ๓๐,๐๐๐ บาท/กิโลกรัม การใชจุดแข็งของการมี
ภาพลักษณที่ดีในการเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ประเทศทั่วโลกมั่นใจและนำเขา
สินคาอาหารจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นในชวงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ นำมาพัฒนาเปนแบรนดเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับสินคาไทย รวมถึงการปรับเปลี่ยนสินคาเกษตรไปสูการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ ซึ่ง
เป น กลุ ม ที่ มี อั ต ราการเติ บ โตสูง โดยป พ.ศ. ๒๕๖๐ มูลคาตลาดของผลิ ตภัณฑอาหารและเครื่ องดื่ มเพื่อ
สุขภาพอยูที่ ๒ แสนลานบาท ผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด คือ กลุมอาหารฟงกชัน (Functional food)
อาทิ อาหารที่มีสว นชวยเพิ่มภูมิคุมกันโรค 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 เปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูงมากและประเทศไทยตองพึ่งพาการนำเขา เชน ยา Pembrolizumab
ที่ใชรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด มีคาใชจาย ๑.๕ แสนบาทตอครั้ง ซึ่งผูปวยตองรับยาทุก ๓ สัปดาห ติดตอกัน
เปนเวลา ๒ ป จากความกาวหนาทางการวิจัยดานจีโนม ประเทศไทยไดพัฒนาวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให
หายขาดดวยวิธีการใชยีนบำบัด (Gene therapy) และมีศักยภาพในการพัฒนาวิธ ีการรักษาสำหรับโรคอื่น ๆ
เพิ่มเติม นอกจากสุขภาพของคนไทยจะดีขึ้นแลว ดวยความพรอมของการบริการที่ดีมีมาตรฐาน บุคลากรทาง
การแพทยมีคุณภาพ ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยและสุ ขภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับตน ๆ ของโลก โดยมีโรงพยาบาลที่ไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานสากลอันดับ ๑ ของอาเซียน นอกจากนี้ประเทศไทยยังถือเปนศูนยกลางการวิจัยทางคลินิก
ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑสุขภาพ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเทศไทยมีรายไดจากการวิจัยทางคลินิกมากถึง ๘.๘ พันลานบาท ทั้งนี้ หากมีการบริหารจัดการที่ดีรายได
ดังกลาวมีโอกาสเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว
๑.๒.๓ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
พลังงานเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจำเปนตองจัดหา
แหลงพลังงานใหเพียงพอตอความตองการของประเทศในระยะยาว กอนการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยนำเขาพลังงานในสัดสวนรอยละ ๖๐ ของความตองการใชพลังงานภายในประเทศ
ซึ่งสัดสวนการนำเขามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน
ในระดั บสูง เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตร ขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิ ตจำนวนมาก รวมถึ ง
พลังงานจากแสงอาทิตยที่เอื้อตอการผลิตเปนพลังงานทดแทนใหเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๖.๕ ในป พ.ศ. ๒๕๖๒
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เปน รอยละ ๓๐ ของปริมาณการใช พลังงานภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐
ผลิตภัณฑชีวภาพ (Biobased products) เปนผลิตภัณฑซึ่งสกัดจากวัตถุดิ บ ธรรมชาติ เป นมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ตลาดมีความตองการสูง ผลิตภัณฑชีวภาพหลายประเภทสามารถทดแทนผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
ป โ ตรเลี ย มได มี ก ารคาดการณว  า ตลาดผลิ ตภั ณ ฑช ี ว ภาพจะเพิ ่ ม จาก ๔ แสนล า นเหรี ย ญสหรั ฐ 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
พั ฒนาเปนสารประกอบในการผลิตยา หรือใชเปนสารตั้ง ต นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ หรือการนำก า ซ
คาร บอนไดออกไซดที่ปลอยจากภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตกาซชีวภาพ ไปใชในการเพาะเลี้ยงสาหราย
การนำชี ว มวลไปใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งหลากหลาย หรื อ ใช เ ป น วั ต ถุ ด ิ บ ในการผลิ ต ไบโอเมทานอล
(Biomethanol) ที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งใชเปนโครงสรางเริ่มต น (Building block) ในการผลิต
สารเคมี หรื อ ชี ว เคมี ม ู ล ค า สู ง หลายชนิ ด ซึ ่งวิธ ีการข างต นเป นการปรั บเปลี ่ ยนจากระบบ “เศรษฐกิ จ
เชิ ง เส น ตรง” (Linear economy) คือ ใชท รัพ ยากร ผลิ ต สิ น ค า ใช ง านและกำจัด (Take-make-usedispose) มาเปนระบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ไดอยางสมบูรณ ผานกระบวนการ
ผลิตสินคา ใชงาน และนำกลับมาใชใหมหรือใชเปนวัตถุดิบรอบที่สอง (Make-use-return/recycle)
๑.๒.๔ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายวัฒนธรรม ทำใหประเทศไทยเปน
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวทั่วโลก ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทย มีรายได
จากการทองเที่ยว ๓ ลานลานบาท โดยรายได ๒ ลานลานบาทนั้น มาจากนักทองเที่ยวตางชาติ (ประมาณ ๔๐
ลานคน) อยางไรก็ดี รายไดดังกลาวกระจุกตัวอยูในเมืองหลัก (รอยละ ๘๐ กระจุกตัวอยูเพียง ๘ จังหวัด) แมวา
จะมีรายไดที่ดี แตสิ่งที่ตามมาคือการเกิดสภาวะที่มีนักทองเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying
capacity) ของพื้นที่ สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย กระทบตอจารีต วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น เกิดความไมสมดุลของทรัพยากรสำหรับคนในพื้นที่ ทำใหภาครัฐและ
เอกชนตองฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมในแหลงทองเที่ยวอยางเรงดวน ตลอดจนเรงพัฒนา
แหลงทองเที่ยวใหมโดยกระจายการทองเที่ยวสูเมืองรอง
เพื่อแกปญหาที่ผานมา การทองเที่ยวตามแนวทางของ BCG จะพัฒนาโดยการใหความสำคัญกั บการ
ทองเที่ยวคุณภาพสูงที่ยั่งยืน (Sustainable tourism) หนึ่งแนวทางที่สำคัญคือการประยุกตใช Happy Model
ที่ชูอัตลักษณของแตละพื้นที่ดวยสินคาและบริการ ตลอดจนสื่อสารเรื่องราวและจุดเดนแตละแหงเชื่อมโยงกับจุด
แข็งของประเทศ เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
คารบอนต่ำ และการทองเที่ยวเชิงความรู ซึ่งการทองเที่ยวเหลานี้ ไมเพียงทำใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน
แตเปนการเชื่อมโยงสูภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เปนการสรางตัวคูณทางรายไดอยางยั่งยืน การบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยวใหสูงขึ้น
อยา งไรก็ ดี ในสถานการณของการระบาดของโควิด-๑๙ ที่ทำใหจำนวนนักท องเที ่ยวลดลง ประกอบกั บ
พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรใชโอกาสนี้ในการพัฒนามาตรฐานที่พักและบริการ รวมถึงยกระดับ
ดานสุขอนามัยเพื่อใหพรอมรับตอนรับการกลับมาของนักทองเที่ยวไทยและตางชาติอีกครั้ง
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เพื่อเขาสูยุคดิจิตัล การพัฒนาระบบการชำระเงินทางออนไลน (Public payment gateway) สำหรับ
การทองเที่ยวเพื่ อให ไดข อมูลการใชจายของนัก ทองเที่ยวเพื่อนำมาใชในการวางแผนบริ หารจัด การการ
ทองเที่ยวยุคใหมสามารถบูรณาการ One payment system อำนวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวในการใช
บัตรหรือระบบ จายเงินระบบเดียว เพื่อเขาชมพิพิธภัณฑ ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ และอื่น ๆ ทำใหทราบ
ถึงขอมูลการใชจายทั้งหมด พฤติกรรมและเสนทางการเดินทางภายในประเทศของนักทองเที่ยวโดยออม เปน
การใชประโยชนขอมูลที่ไดในการบริหารจัดการ การสรางกิจกรรมสงเสริมการขายและการใหบริการ สนับสนุน
ภาคธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบริการที่เกี่ยวของใหครบวงจร
๑.๒.๕ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประเทศอยูระหวางการพัฒนาใหมีความเข มแข็ ง
ดวยตระหนักวาเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคาและทำใหมนุษยอยูกับธรรมชาติไดอยาง
สมดุล สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนซึ่งเปนแนวทางที่ชวยใหประเทศบรรลุความตกลงปารีส (Paris
Agreement) ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และที่สำคัญเปนโอกาสสำหรับเศรษฐกิจใหม สรางรายได
และเพิ่มการจางงาน
สำหรับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การดำเนินการอยูในระยะเริ่มตน แตเปนสิ่งที่ประเทศไทย
จำเปนตองเรงรัดการพัฒนาเนื่องจากประเทศคูคาโดยเฉพาะสหภาพยุโรปมีความความตื่นตัว และเริ่มมีการนำ
มาตรการทางสิ่งแวดลอมมาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคามากขึ้น ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนของสาย
โซอุปทานของโลกและพึ่งพาการสงออก จึงมีความจำเปนที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวโดยเฉพาะการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อการรักษา
ความสามารถในการแขงขัน โดยการเรงรัดใหเกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม การนำนวัตกรรมทางการเงิน
สีเขียว (Green finance) เชน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับธุรกิจที่ลดการปลอยกาซเรือนกระจก การใชกลไก
ระดมทุนดวยการเสนอขายตราสารหนี้ที่สงเสริมความยั่งยืน ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยอางอิงกับเปาหมายการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก มาใชเปนปจจัยเรงใหประเทศไทยกาวสูการเปนประเทศสีเขียวไดเร็วขึ้น ทั้งนี้
การดำเนินการดังกลาว สามารถใชเปนจุดแข็งในการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทที่ใหคุณคากับเศรษฐกิจสีเขียว
๒. โมเดลเศรษฐกิจ BCG มุงสูการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
๒.๑ กรอบแนวคิดของโมเดลเศรษฐกิจ BCG
การพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีวัตถุประสงคหลัก ๓ ประการ ไดแก
๑. การอนุรักษ ฟนฟู จัดการการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม
๒. การสรางคุณคาเพิ่ม (Value creation) ใหกับทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม
๓. การสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง
กิจกรรมหลักภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย
๑. อนุรกั ษ ฟนฟู พัฒนา เพิ่มพูนทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
๒. บริหารจัดการ การใชประโยชนและบริโภคอยางยั่งยืน
๓. ลดและใชประโยชนของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการ
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๔. สรางคุณคาเพิ่ม (Value creation) ตลอดหวงโซมูลคา ตั้งแตภาคเกษตรที่เปนตนทาง จนถึงภาค
การผลิตและบริการ
๕. สรางภูมิคุมกัน พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟนตัวอยางรวดเร็ว
ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำเปนตองนำกลไก ๗ ปรับมาหนุน
เสริมใหการทำงานขางตนดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
๑. ปรับ จากรั ฐ เปน ผู ลงทุน หลัก ไปสูเ อกชนลงทุ น ภาครั ฐ เปน ผู ส  ง เสริ มโดยสร างระบบนิเวศ
ที่เกื้อหนุนใหเอกชนลงทุนในการพัฒนาที่สูงกวารัฐ
๒. ปรับการใชจายภาครัฐเพื่อแกปญ หา ไปสูการลงทุนภาครัฐเพื่ อการพัฒ นาและแก ปญ หาแบบ
เบ็ดเสร็จ
๓. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากรายป ไปสูระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
เพื่อการลงทุนแบบผูกพันตอเนื่อง
๔. ปรั บ การสนับ สนุน ทุ นวิจั ยรายโครงการ ไปสู ก ารสนั บ สนุ น ทุ น วิจ ัย ครบวงจร (วิ จ ั ย พั ฒ นา
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 ที่ ตองการปรั บเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ จากการใชค วามไดเปรียบดานทรัพยากรและ
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 ก ลไกจตุ ภ าคี ซ ึ ่ ง ประกอบด ว ยหน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น วิ จ ั ย /
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน
๒.๒.๑ การเกษตรและอาหาร
การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรทั้งระบบจะทำใหมีศักยภาพในการเพิ่ม GDP ของภาค
เกษตรจาก ๑.๓ ลา นลา นบาท เป น ๑.๖ ลา นลา นบาท ดว ยการเพิ่มความหลากหลายของผลผลิ ต ทาง
การเกษตร มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจจากเทคโนโลยี การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค กอใหเกิดการ
ผลิตแมนยำสอดคลองกับ ความตองการของตลาด ลดของเหลือทิ้ง ตรวจสอบและติ ดตามผลผลิตไดแบบ
เรียลไทม ลดการบุกรุกผืนปา เนื่องจากมีการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีระบบการผลิตและเครื่องจักรกลที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความยั่งยืน
การยกระดับสินคาเกษตรสูสินคาปลอดภัย การสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ การสรางความแตกตาง
(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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ใหกับผลิตภัณฑ การมีระบบตรวจสอบยอนกลับ และการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรใหที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล
ในสวนของผลิตภัณฑอาหารมีศักยภาพในการเพิ่มมูลคา GDP จาก ๐.๖ ลานลานบาท เปน ๐.๙
ลานลานบาท ดวยการพัฒนาตอยอดจากพื้นฐานความพรอมของผูประกอบการไทยในการยกระดับคุ ณภาพ
สรางมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ยกระดับสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว การสรางผลิตภัณฑ
ใหมโดยเฉพาะในกลุมอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับแตละชวงวัย หรือการพัฒนาเปนสารประกอบมูลคา
สูง (Functional Ingredient) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ตลาดเติบโตอยางมาก
๒.๒.๒ สุขภาพและการแพทย
ปจจุ บั นมูลค าผลิตภัณฑ ดานสุขภาพและการแพทยโดยเฉพาะในกลุ มผลิตภั ณฑยาและเวชภั ณฑ
ที่ผลิตไดภายในประเทศมีมูลคาประมาณ ๔ หมื่นลานบาทเทานั้น เนื่องจากขาดการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึง
การสรางบุคลากรดานนี้ อยางจริงจังและตอเนื่อง ความเขมแข็งของบุคลากรวิจ ัยทางด านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการแพทยของประเทศไทยสวนใหญอยูในชวงตนน้ำของหวงโซอุตสาหกรรมการแพทย ประเทศไทยจึง
ขาดศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มดวยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหไดผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล ประเทศไทยตองเรงรัดการพัฒนาขีดความสามารถดานการสรางนวัตกรรม ยา วัคซีน ยาชีววัตถุ
อุปกรณทางการแพทย รวมถึงการวิจัยทางคลินิกและการบริหารจัดการขอมูลวิทยาศาสตรการแพทยรองรับการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ เพื่อลดการนำเขา ใหความสำคัญกับการปองกันการเกิดปญหาสุขภาพ (Preventive
medicine) มากกวาการรั กษา การขยายบริการดานสุ ขภาพไปสูการใหบริ การทางการแพทย เฉพาะบุ คคล
(Personalized medicine) ดวยการใชประโยชนจากขอมูลพันธุกรรม รวมถึงการสรางแพลตฟอรมการวิจัยทาง
คลินิกของประเทศ ดวยแนวทางดังกลาว รัฐจะสามารถเพิ่มมูลคา GDP ในหมวดนี้ เปน ๙ หมื่นลานบาท
๒.๒.๓ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
มูลคา GDP ของสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ รวมกันประมาณ ๑.๑ แสนลานบาท เปนกลุม
ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง จากนโยบายภาครัฐที่ตองการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่มเปนรอยละ
๓๐ ในป พ.ศ. ๒๕๘๐ ในสวนของพลังงาน มีศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มดวยการพัฒนานวัตกรรมการผลิต
พลั งงานที่ มี ประสิท ธิภาพสู ง สามารถรองรับ ของเสียที่หลากหลายทั้งชนิ ดและคุณ สมบัต ิ เชน ขยะจาก
อุตสาหกรรม ครัวเรือน รวมถึงพืช ผลผลิต และวัสดุเหลือใชสิ่งเหลานี้เปนทรัพยากรที่สามารถนำกลับ มาใช
ใหมในรูปของแหลงพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน เชน การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ กาซชีวภาพ การ
สรางโรงไฟฟาชุมชนที่มีแหลงพลังงานทดแทนในพื้นที่ เชน พลังงานจากแสงอาทิตย ชีวมวล (รวมขยะ) ที่
เพียงพอ โรงไฟฟาชุมชนสามารถสรางรายไดจากการขายไฟฟาผานการเชื่อมตอระบบดวย Smart microgrid
และใชเทคโนโลยี Blockchain เปนแพลตฟอรมในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ จำเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับระบบการจัดเก็บพลังงาน สรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑชีวภาพอยางเปนรูปธรรม เนื่องจาก
มีความสำคั ญตอเสถียรภาพของระบบไฟฟา ที่ผลิตจากพลังงานทดแทน ในสวนของวัสดุ และเคมี ชีวภาพมี
ศักยภาพในการพัฒนาตอยอดผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช เปนสารประกอบหรือผลิตภัณฑเคมีและ
วัสดุชีวภาพที่มีคุณคาและมูลคาเพิ่มสูง อาทิ พลาสติกชีวภาพ ไฟเบอร เภสัชภัณฑ ผลิตภัณฑโอลิโอเคมิ คอล
มีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลคา GDP ในหมวดนี้ เปน ๒.๖ แสนลานบาท
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๒.๒.๔ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค
กอนสถานการณโควิด-๑๙ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสราง GDP รวมกันมากกวา ๑ ลานลานบาท
ในชวงโควิดรายไดลดลงไปมากกวาสองในสาม อยางไรก็ดี ดวยจุดแข็งของประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเพิ่ม
มูลคา GDP ในหมวดนี้ เปน ๑.๒ ลานลานบาท ดวยการกระจายแหลงทองเที่ยวสูเมืองรอง โดยการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานการคมนาคม ระบบดิจิทัล สินคาและบริการซึ่งดำเนินการดวยชุมชนทองถิ่น เนนตลาด
คุณภาพ สรางมาตรฐาน ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย รวมกับการชูอัตลักษณของแตละพื้นที่ โดยการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชบริหารจัดการ และดูแลระบบนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสูแบบแผนการทองเที่ยวที่
ยั ่ ง ยื น ด ว ยการจั ด ทำระบบมาตรฐานการท อ งเที ่ ย วที ่ ย ั ่ ง ยื น การจั ด ทำ National Guideline ด า นขี ด
ความสามารถในการรองรับ ของแหลงทองเที่ยว จัดทำระบบบัญชีตนทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวที่สำคัญ รวมถึงการปรับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว การฟนฟูและพัฒนาแหลงเสื่อมโทรม
ทางธรรมชาติเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค รวมทั้งการเตรียมความพรอมของผู ประกอบการเพื่ อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอการดำเนินธุรกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคบนพื้นฐานของการสราง การใชองคความรู และความคิดสรางสรรค
เชื่อมโยงกับทุนทางปญญา และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อรังสรรคเปนผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบ
ใหม ท ี ่ ม ี ม ู ล ค า เพิ ่ ม สู ง สามารถตอบสนองความต อ งการของกลุ  ม ลู ก ค า เป า หมาย การพั ฒ นาใน
๓ สาขายุทธศาสตรขางตน สามารถเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวผานระบบเศรษฐกิจสรางสรรคได อาทิ การให
ประสบการณกับนักทองเที่ยวผานการทองเที่ยวเชิงอาหารไทย การทองเที่ยวเชิงกีฬา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่เชื่อมโยงกับการแพทยแผนไทย การทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตร เปน ตน
รวมถึงการพัฒนาเพื่อสงออกสินคาและบริการเหลานี้ ผานของขวัญ ของฝากที่สรางสรรคอยางมีอัตลักษณ
การจัดการดานระบบและมาตรฐานที่กำกับธุรกิจที่เกี่ยวของทั่วโลก เชนเดียวกับการมีสมาพันธทางดานกีฬา
การจั ดมหกรรมกีฬ าระดับ โลก เปนตน ส งเสริมและรว มมือกั บภาคธุรกิ จ การทอ งเที่ ย ว ได แก โรงแรม
รานอาหาร และธุรกิจบริการ ในการสรางนวัตกรรมดิจิทัลรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุที่จะสงผลกระทบ
โดยตรงกับการทองเที่ยวในอีก ๕-๑๐ ปขางหนา การดำเนินการในชวงแรกใหความสำคัญกับการเรงฟนฟูการ
ทองเที่ยวใหกลับมาสรางรายไดใหประเทศเทียบเทาชวงกอนเกิดโควิด-๑๙
๒.๒.๕ เศรษฐกิจหมุนเวียน
ปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ดวยตระหนักวาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคาและทำใหมนุษยอยูกับธรรมชาติไดอยางสมดุล สนับสนุนการบรรลุ
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และที่สำคัญเปนโอกาสสำหรับ
การสร างเศรษฐกิจใหม สรางรายไดและเพิ่มการจางงาน ทั้งนี้ คาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๗๐ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนจะชวยสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไมนอ ยกวารอยละ ๑ ของมูลคา GDP
๓. วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงานและการขับเคลื่อน
๓.๑ วิสัยทัศน
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟูฐาน
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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๓.๒ วัตถุประสงค
๑. การอนุรักษ ฟนฟู จัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม
๒. การสรางคุณคา (Value creation) จากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม
๓. การสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง
๓.๓ เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมาย
๑. เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

๒. ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

๓. สรางความยั่งยืนของธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๔. การพึ่งพาตนเอง

ตัวชี้วัด
๑.๑ มูลคา GDP ของเศรษฐกิจ BCG
เพิ่มขึ้น ๑ ลานลานบาท จากป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ สัดสวนผลิตภัณฑและบริการมูลคาสูงเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ ๒๐
๑.๓ การเพิ่มขึ้นของรายไดของเศรษฐกิจฐานรากไมนอยกวา
รอยละ ๕๐
๒.๑ ลดความเหลื่อมล้ำทางรายไดไมนอยกวา ๑๐ ลานคน
๒.๒ จำนวนผูประสบปญหาขาดแคลนอาหารและ
ทุพโภชนาการต่ำกวารอยละ ๕
๒.๓ จำนวนผูเขาถึงยา เวชภัณฑและเครื่องมือแพทย
ราคาแพงได แมในภาวะวิกฤตไดเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา ๓ แสนคน
๒.๔ จำนวนชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ดานพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐
๓.๑ ลดการใชทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน
๓.๒ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไมนอยกวารอยละ
๒๐-๒๕ ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ เมื่อเปรียบเทียบกับป
พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๓ เพิ่มพื้นที่ปาไมนอยกวา ๓.๒ ลานไร
๔.๑ จำนวนผูที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่สูงขึ้น
ไมนอยกวา ๑ ลานคน
๔.๒ จำนวนสตารทอัพและผูประกอบการที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ BCG ๑,๐๐๐ ราย
๔.๓ ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลลดลงไมนอย
กวารอยละ ๒๐ (ลดลง ๘.๘ หมื่นลานบาท)
๔.๔ การนำเขาผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพลดลง
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ (ลดลง ๒ หมื่นลานบาท)

๓.๔ แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
๓.๔.๑ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
วัตถุประสงคหลักทั้ง ๓ ประการ สามารถบรรลุไดโดย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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๑. การอนุรักษ ฟนฟู จัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม สามารถบรรลุ
เปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๑ และ ๒
๒. การสรางคุณคา เพิ่ม (Value creation) จากทรัพยากรชีวภาพและวั ฒนธรรม สามารถบรรลุ
เปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๒ และ ๓
๓. การสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง สามารถบรรลุเปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๔
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวย
การจัดสมดุลระหวางการอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชน
เนนการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนเพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนทุนพื้นฐานตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตเพื่อสงตอสูคนรุนตอไป 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. การบริหารจัดการน้ำใหเกิดความยั่งยืนดวยการอนุรักษปาตนน้ำ และการพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อ
ลดการใช ลดการสูญเสีย การนำกลับมาใชซ้ำ และยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใชใหสูงขึ้น
๔. การสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มทักษะ
การบริหารจัดการทรัพยากรใหแกชุมชนและคนรุนใหม
ยุ ท ธศาสตรท ี่ ๒ : การพั ฒนาชุม ชนและเศรษฐกิ จ ฐานรากใหเ ข ม แข็ ง ด ว ยทุ น ทรัพ ยากร
อัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใชศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายใน เนนการตอบสนองความตองการในแตละพื้นที่เปน
อันดับแรก ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งในระดับพื้นที่ การดำรงไวซึ่งอัตลักษณ รวมถึงการใชประโยชน
จากความเขม แข็งจากภายในอันประกอบดว ย “ความหลากหลายทางชี ว ภาพ” “ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” และ “ความเอื้อเฟอเผื่อแผ” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการให
มีมูลคาสูงขึ้น ดวยการใชความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงใหความสำคัญกับการพัฒนาที่นำไปสู
การเดิ นหนา ไปดว ยกัน และไมทิ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบ โตของทุกภาคสวนไปพรอม ๆ กัน เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเขาถึงและพัฒนาไดอยางทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจ BCG
๒. การนำทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไปสรางอัตลักษณของชุมชน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๓. การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่เพื่อสราง
เศรษฐกิจใหชุมชน

(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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๔. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ดวยการยกระดับมาตรฐาน การสรางนวัตกรรม ตลอดจนการจัดการวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตใหเปนศูนย
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการดวยกลไก
จตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบล อุทยานวิทยาศาสตร และคลัสเตอร
๖. การพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ดวยการใชอัตลักษณ
ความคิดสรางสรรค และแพลตฟอรมการเชื่อมโยงตลาด
๗. การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street food/วิสาหกิจ
ชุมชน) ดวย Food machinery และมาตรฐานการประกอบการที่ดี
๘. การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบ เชน การ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมความปลอดภัย ความคิดสรางสรรค ระบบประกันคุณภาพ
ยุท ธศาสตร ที่ ๓ : การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิ จ BCG ใหส ามารถ
แขงขันไดอยางยั่งยืน
เนนการยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการเดิมใหสามารถเติบโต
ไดอยางตอเนื่องดวยการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเสีย
ในกระบวนการผลิตใหเปนศูนย การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช หรือการนำไปสรางมูลคาเพิ่มตามหลัก
เศรษฐกิจ หมุนเวียน ยกระดับมาตรฐานสูการเปนแหลงผลิตและใหบริการที่ มี คุ ณภาพ มีความปลอดภัย
มีสุขอนามัยที่ดี ใหความสำคัญกับระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืนเทียบเทา
มาตรฐานสากล รวมถึงการยกระดับผลิตผลิตภัณฑหรือบริการดวยการใชนวัตกรรมเขมขน เชน ระบบการผลิต
พื ช ใน Plant factory การใหบ ริก ารดา นสุข ภาพที ่มีความแมนยำสูง หรื อการแพทยเ ฉพาะบุคคล โดยมี
เปาหมายเพื่ อเป นผูนำในการผลิตและการให บริก ารทั้ง ในระดับ ประเทศและเวที โลก โดยมีแนวทางการ
ดำเนินการในแตละสาขายุทธศาสตร ดังนี้
การเกษตรและอาหาร
การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร และอาหารไปสูผลิตภัณฑที่หลากหลายและมีมูลคาสูง
มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูงดวยการใชการวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น การผลิตสินคาเกษตร
พรีเมียม เกษตรปลอดภัย และเพิ่มความหลากหลายชนิดสินคา
๒. การขับเคลื่อนเกษตรสูการเปนทั้ง B, C และ G ดวยการบูรณาการในพื้นที่ (Area based)
๓. การแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูง ดวยการแปรรูปเปนอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย สาร
ออกฤทธิ์ สารสำคัญเพื่อเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงโปรตีนจากแมลงหรือพืช
๔. การยกระดั บประสิ ทธิภาพการผลิต ดวยการนำแพลตฟอรม ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยีข ั ้น สู ง ระบบ
อัตโนมัติมาใชบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการกระจายสินคาสูผูบริโภค
๕. การปรั บปรุงกระบวนการผลิตสูระบบการผลิต สีเขีย วและการผลิตที ่ย ั ่ง ยืน ลดการสูญ เสีย
ระหวางการผลิตและขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง
๖. การสรางแบรนดอาหารไทยในตลาดโลกดวยสงเสริมการใชวัตถุดิบไทย อัตลักษณ วัฒนธรรมไทย
และการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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๗. การลงทุนและยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานนวัตกรรมอาหาร เชน หนวยวิเคราะหทดสอบดาน
อาหารฟงกชัน โรงงานตนแบบผลิตอาหารฟงกชันและสารประกอบ Functional ingredient มาตรฐาน GMP
สุขภาพและการแพทย
มุงเนนการพัฒนาการสรางความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทยเพื่อความมั่นคง เพิ่ม
คุณภาพการใหบริการดานสุขภาพและการแพทยของไทยรวมถึงการเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาในภูมิภาค โดยมี
แนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การสรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิตวัคซีน ยา และ ชีววัตถุในการปองกัน
และควบคุมโรคจากไวรัสและการเขาสูตลาดสากล
๒. การยกระดับคุณภาพการรักษาสูระบบการแพทยแมนยำ ดวยการสงเสริมใหมีการใชบริการ
การแพทยจีโนมิกส ผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs)
๓. การเรงรัด การพั ฒนาเครื ่องมือ และวัส ดุทางการแพทยด วยกลไกนวั ตกรรมแบบวิศวกรรม
ยอนกลับ
๔. การสงเสริมการวิจัยทางคลินิก เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทย และสุขภาพ
ไดแก ยา วัคซีน อาหารสุขภาพ อาหารการแพทย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทยและวัสดุทางการแพทย
๕. การสงเสริมการสรางตลาดดวยกลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม Sandbox การจัดซื้อจั ดจาง
ภาครัฐ และปรับรูปแบบการจัดซื้อจากรายปเปน Multi-year procurement
๖. การสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการการแพทยและสุขภาพ
พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
มุงเนนการเพิ่มมูลคาผลผลิตเกษตร และวัสดุเหลือใชจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ดวยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสูความมั่นคงดา นพลังงานในทุกระดับ สร างมูลค าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ
บนฐานการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การสรางโอกาสทางการตลาดแกผลิตภัณฑชีวภาพใหแขงขันอยางเปนธรรมดวยกลไกการกำหนด
ราคาคารบอน การจัดสรรคารบอนเครดิต และการลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด
๒. การสงเสริมการนำพืช ผลผลิต และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม
๓. การใชนวัตกรรมชีวภาพเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและบริการและการสรางธุรกิจนวัตกรรมใหแก
SMEs และการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของโลก
การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค
ปรับ การทองเที่ยวไปสู การทอ งเที่ย วสีเขีย ว และการทอ งเที ่ยวมี มูลคา สูง โดยมีแ นวทางการ
ดำเนินการ ดังนี้
๑. การผลักดันใหเกิดการนำโมเดลการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน Happy Model เพื่อกระจาย
รายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองทองเที่ยวรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒. การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืน และการทองเที่ยวสีเขียว เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตามแนวทาง
Happy Model
๓. การกระจายนักทองเที่ยวสูเมืองทองเที่ยวรองดวยการพัฒนาสินคาและบริการในเมืองทองเที่ยว
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รอง โดยใชอัตลักษณทองถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาเรื่องราวและการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย และ
พัฒนาองคความรูดวย Digital Technology
๔. การขยายตลาดการทองเที่ยวดวยการสงเสริมพัฒนาระบบการจายเงินแบบ One Payment
System เพื่ออำนวยความสะดวกและรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการใชจาย รวมถึงพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตที่
นำเสนอจุดเดนของประเทศไทยในดานตางๆ เชน วัฒนธรรม
๕. การสงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพสูงผานการจัดงานประชุมและนิทรรศการ กีฬา และอีเวนท
(Event) ขนาดใหญ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
การประยุกตใชหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางเศรษฐกิจใหมจากการตอยอดของเหลือทิ้งใน
กระบวนการผลิตและการบริโภคภายใต ๓ กลุมเปาหมาย ไดแก พลาสติกครบวงจร เกษตรและอาหาร และ
วัสดุกอสราง โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจดวยโอกาสการลงทุนและการสรางตลาดดวยโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน
๒. การสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑและบริการใหมจาก
การนำของเสียกลับมาใชใหม
๓. การพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอยาง
เปนระบบ
๔. การสรางระบบกลไกการบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ
๕. การสรางกำลังคนที่มีความรูและความเขาใจ ผานการถายทอดองคความรูจากการอบรมหรือ
หลักสูตร รวมทั้งสรางความตระหนักในการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก
เนนการสรางภูมิคุมกัน และสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยาง
เทาทันเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมถึงเขาถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกิดขึ้นไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ เพื่อการสรางคุณคาใหม ในอนาคตดวยการนำ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพของชุมชน ผูประกอบการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต/
บริ ก ารเพื ่ อ ตอบสนองตอ ความตอ งการของตลาด รวมถึ ง สรา งการเติ บ โตอย า งมี คุ ณ ภาพ เปน มิ ต รตอ
สิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อนำไปสูสังคมคารบอนต่ำ นอกจากนี้ ตองพัฒนากำลังคน
เพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในอนาคต รวมถึงการวิจัย พัฒนาขั้นแนวหนาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเขาเทคโนโลยี
จากตางประเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การยกระดับความสามารถของกำลังคนในสาขา BCG โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑) การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหมและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมดาน BCG
๒) การสรางและพัฒนากำลังคน ที่สนับสนุนการนำความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน BCG
ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่

(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หน า ๑๓

๓) การสงเสริมใหมีการเพิ่มจำนวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักเทคนิค เพื่อพัฒนาหรือตอ
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)
 ศูนยสัตวทดลองเพื่อ ทดสอบความเปนพิษ ความปลอดภั ย และประสิ ทธิภาพของวัค ซี น
ที่ไดรับการยกระดับใหมมี าตรฐานสากล (OECD GLP)
 โรงงานตนแบบมาตรฐาน GMP เพื่อการผลิตยา หรือสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม
๓. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณภาพ
 การวิจัยทางคลินกิ
 การวิเคราะหทดสอบความเปนพิษ
 การวิเคราะหทดสอบสารตกคางในผลิตภัณฑเกษตร
 การวิเคราะหทดสอบเชื้อกอโรคในอาหาร
 การวิเคราะหทดสอบเพื่อการยืนยันคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์
 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 เทคโนโลยีในยานความถี่
เทราเฮิรต (Terahertz technology) เพื่อประโยชนในดานการตรวจ และการวินิจฉัย สามารถใชประโยชน
ในทางการแพทยและการตรวจสอบผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิตคารบอนต่ำ (Decarbonization) สำหรับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เทคโนโลยีประมวลความเร็วสูงดวยระบบปญญาประดิษฐยุคใหม
สำหรั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และสุข ภาพการแพทย แ ม น ยำสู ง และเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทัล
แพลตฟอรมขั้นสูง ไดแก การเชื่อมตอยุคหนา ระบบปญญาประดิษฐ (Artificial intelligent system) และ
Molecular sensory เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแหงอนาคต
(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หน า ๑๔

ตารางที่ ๑ : เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรและแนวทางการดำเนินการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
๑. การอนุรักษ
๑. สรางความยั่งยืน
ฟนฟู จัดการการ  ลดการใชทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน
ใชประโยชน จาก  ลดการปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ ๒๐-๒๕
ทรัพยากร
ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ เปรีย บเที ย บกั บ ป พ.ศ.
ชีวภาพและ
๒๕๔๘
วัฒนธรรม
 เพิ่มพื้นทีป่ าไมนอยกวา ๓.๒ ลานไร

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑
การสรางความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพดวยการจัดสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชน

๒. ลดความเหลื่อมล้ำ
 ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได ๑๐ ลานคน
 จำนวนผูประสบปญหาขาดแคลนอาหารและ
ทุพโภชนาการต่ำกวารอยละ ๕
 จำนวนผูเขาถึงยา เวชภัณฑและเครื่องมือ
แพทยราคาแพงไดแมในภาวะวิกฤตได
เพิ่มขึ้นไม นอยกวา ๓ แสนคน
 จำนวนชุมชนพึ่งพาตนเองดานพลังงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐

ยุทธศาสตรที่ ๒
การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากใหเข็มแข็งดวยทุน
ทรัพยากร อัตลักษณ ความคิด
สรางสรรค และเทคโนโลยี
สมัยใหม

๓. พัฒนาเศรษฐกิจ
 มูลคา GDP ของเศรษฐกิจ BCG
เพิ่มขึ้น ๑ ลานลานบาท จากป พ.ศ. ๒๕๖๑
 สัดสวนผลิตภัณฑและบริการ

ยุทธศาสตรที่ ๓
การยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ

๒. การสราง
คุณคาเพิ่ม
(value
creation) จาก
ทรัพยากร

(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

แนวทางการดำเนินการ
๑. การพัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเพื่อการ
บริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน
๒. การอนุรักษ ฟน ฟูทรัพยากรดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม
๓. การบริหารจัดการน้ำใหเกิดความยั่งยืนดวยการอนุรักษปาตนน้ำ และการพัฒนา
แพลตฟอรมเพื่อลดการใช ลดการสูญเสีย การนำกลับมาใชซ้ำ และยกระดับ
คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใชใหสูงขึ้น
๔. การสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
เพิ่มทักษะ การบริหารจัดการทรัพยากรใหแกชุมชนและคนรุนใหม
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจ BCG
๒. การนำทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไปสราง
อัตลักษณของชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๓. การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
ในพื้นที่ เพื่อสรางเศรษฐกิจใหชุมชน
๔. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงจากความ
หลากหลายทางชีวภาพดวยการยกระดับมาตรฐาน การสรางนวัตกรรม
ตลอดจนการจัดการวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตใหเปนศูนย
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
บูรณาการดวยกลไกจตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบล อุทยานวิทยาศาสตร
และคลัสเตอร
๖. การพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ดวยการ
ใชอัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และแพลตฟอรมการเชื่อมโยงตลาด
๗. การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street food/
วิสาหกิจชุมชน) ดวย Food machinery และมาตรฐานการประกอบการที่ดี
๘. การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทัง้ ระบบ
เชน การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย ความคิดสรางสรรค
การเกษตรและอาหาร
๑. การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูงดวยการ
ใชการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น
การผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม เกษตรปลอดภัย และเพิ่มความหลากหลายชนิดสินคา
หนา ๑๕

เปาหมาย
ชีวภาพและ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
มูลคาสูงเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๐
 การเพิ่มขึ้นของรายไดของเศรษฐกิจ
ฐานรากไมนอยกวารอยละ ๕๐

ยุทธศาสตร
BCG ใหสามารถแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน

(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

แนวทางการดำเนินการ
๒. การขับเคลื่อนเกษตรสูการเปนทั้ง B, C และ G ดวยการบูรณาการในพื้นที่
(Area based)
๓. การแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูง ดวยการแปรรูปเปนอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย
สารออกฤทธิ์ สาระสำคัญเพื่อเปนวัตถุดิบ โปรตีนจากแมลงหรือพืช
๔. การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตดวยการนำแพลตฟอรมดิจิทัล เทคโนโลยี
ขั้นสูง ระบบอัตโนมัติมาใชบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการกระจาย
สินคาสูผูบริโภค
๕. การปรับปรุงกระบวนการผลิตสูระบบการผลิตสีเขียว และการผลิตที่ยั่งยืน
ลดการสูญเสียระหวางการผลิตและขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการ
ผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง
๖. การสรางแบรนดอาหารไทยในตลาดโลกดวยสงเสริมการใชวัตถุดิบไทย อัตลักษณ
วัฒนธรรมไทย และการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
๗. การลงทุนและยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานนวัตกรรมอาหาร เชน หนวยวิเคราะหทดสอบ
ดานอาหารฟงกชัน โรงงานตนแบบผลิตอาหารฟงกชันและสารประกอบ Functional
ingredient มาตรฐาน GMP
สุขภาพและการแพทย
๑. การสรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิตวัคซีน ยา และ ชีววัตถุใน
การปองกันและควบคุมโรคจากไวรัสและการเขาสูตลาดสากล
๒. การยกระดับคุณภาพการรักษาสูระบบการแพทยแมนยำ ดวยการสงเสริมใหมีการใช
บริการการแพทยจีโนมิกส ผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy
Medicinal Products, ATMPs)
๓. การเรงรัดการพัฒนาเครื่องมือ และวัสดุทางการแพทยดวยนวัตกรรมแบบวิศวกรรม
ยอนกลับ
๔. การสงเสริมการวิจัยทางคลินิก เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทย
และสุขภาพ ไดแก ยา วัคซีน อาหารสุขภาพ อาหารการแพทย เครื่องสำอาง เครื่องมือ
แพทยและวัสดุทางการแพทย
๕. การสงเสริมการสรางตลาดดวยกลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม Sandbox การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ และปรับรูปแบบการจัดซื้อจากรายปเปน Multi-year procurement
๖. การสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการการแพทยและ
สุขภาพ
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
หนา ๑๖

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร

(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

แนวทางการดำเนินการ
๑. การสรางโอกาสทางการตลาดแกผลิตภัณฑชีวภาพใหแขงขันอยางเปนธรรมดวยกลไก
การกำหนดราคาคารบอน การจัดสรรคารบอนเครดิต และการลดอุปสรรคในการเขาสู
ตลาด
๒. สงเสริมการนำพืช ผลผลิต และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปสรางคุณคาและ มูลคาเพิ่ม
๓. การใชนวัตกรรมชีวภาพเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและบริการและการสรางธุรกิจ
นวัตกรรมใหแก SMEs และการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของโลก
การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค
๑. การผลักดันใหเกิดการนำโมเดลการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน Happy Model
เพื่อกระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองทองเที่ยวรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และ
มุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒. การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืน และการทองเที่ยวสีเขียว เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
ตามแนวทาง Happy Model
๓. การกระจายนักทองเที่ยวสูเมืองทองเที่ยวรองดวยการพัฒนาสินคาและบริการใน
เมืองทองเที่ยวรอง โดยใชอัตลักษณทอ งถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาเรื่องราวและการอำนวย
ความสะดวก และความปลอดภัย และพัฒนาองคความรูดวยDigital Technology
๔. การขยายตลาดการทองเที่ยวดวยการสงเสริมพัฒนาระบบการจายเงินแบบ
One Payment System เพื่ออำนวยความสะดวกและรวบรวมขอมูลพฤติกรรม
การใชจาย รวมถึงพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตที่นำเสนอจุดเดนของประเทศไทย
ในดานตางๆ เชน วัฒนธรรม
๕. การสงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพสูงผานการจัดงานประชุมและนิทรรศการ กีฬา
และอีเวนท (Event) ขนาดใหญ
สาขาเศรษฐกิจกิจหมุนเวียน
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจดวยโอกาสการลงทุนและการสรางตลาดดวยโมเดลธุรกิจ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
๒. การสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑและ
บริการใหมจากการนำของเสียกลับมาใชใหม
๓. การพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอยางเปนระบบ
๔. การสรางระบบกลไกการบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ของประเทศ
๕. สรางกำลังคนที่มีความรูและความเขาใจ ผานการถายทอดองคความรูจากการอบรม
หนา ๑๗

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
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๓. การสราง
ความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง

๔. การพึ่งตนเอง
 จำนวนผูที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่สูงขึ้น
ไมนอยกวา ๑ ลานคน
 จำนวนสตาร ท อั พ และผู  ป ระกอบการที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมที่ เกี่ ยวของกั บ BCG
๑,๐๐๐ ราย
 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลลงลง
ไมนอยกวารอยละ ๒๐
 การนำเข า ผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการแพทย แ ละ
สุขภาพ ลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐

ยุทธศาสตรที่ ๔
การเสริมสรางความสามารถใน
การตอบสนองตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

(ราง) แผนปฏิบัตกิ ารดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

แนวทางการดำเนินการ
หรือหลักสูตร รวมทั้งสรางความตระหนักในการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
๑. การยกระดับความสามารถกำลังคนในสาขา BCG
๒. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหนา

หนา ๑๘

จากแนวทางการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวย
โมเดลเศษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ จำนวน ๔๒ แนวทาง สามารถสรุปไดเปน ๑๓ มาตรการหลัก
ดังนี้
๑. พัฒนาคลังขอมูลดิจ ิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และทุนทาง
ปญญา โดยการพัฒนาระบบ จัดเก็บ และเชื่อมโยงขอมูลตามมาตรฐาน ตั้งแตระดับดีเอ็นเอ ระบบนิเวศ
ผลิตภัณฑ บริการ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ทั้งดานประเภท คุณภาพ และปริมาณ ใชประโยชน
จากฐานขอมูลขนาดใหญในการวางแผนอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนในการสรางเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว
๒. เพิ่มพูนทรัพยากรของชาติดวยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหนวยงานวิจัย โดย
การสงเสริม เอกชนการปลูกและดูแลปาทุ กประเภทในพื้น ที่ข องรัฐดว ยกลไก Carbon Credit และ
จั ดสรร Carbon Credit รัฐ: เอกชน (ผูป ลูกและดูแล) ในสัดสวน ๑๐: ๙๐ และวิจั ยและพัฒนาพันธุ
สรางนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการ การดูแลรักษา การติดตามใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๓. พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG ในแตละภูมิภาคดวยการเชื่อมโยงอุปสงคและอุปทานในแตละ
ภูมิภ าคเพื่อสรางระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภ าค และพัฒนาสินคาและบริ การดวยหลักการ BCG
เชื่อมโยงการเกษตรทางเลือก/เกษตรสมัยใหม การแปรรูป การทองเที่ยว การคาและการลงทุน เชื่อมโยง
เศรษฐกิจระดับประเทศและเศรษฐกิจโลก
๔. ปรับระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูง โดยเนนเกษตรพรีเมียม
เกษตรปลอดภัย ดวยการปรับปรุงพันธุ มาตรฐานปจจัยการผลิต ระบบการจัดการฟารม ระบบการ
จัดเก็บและกระจายสินคา เพิ่ม 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. สรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาจากฐานชีวภาพใหมีขั้นนวัตกรรมที่
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
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการปลอยคารบ อนสุทธิเปนศูนย การสรางคลัสเตอรการทองเที่ยวของ
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หนา ๑๙

จังหวัดหลักและกลุมจังหวัดรอง และการพัฒนาระบบการใชจายแบบ One Payment System สำหรับ
การทองเที่ยว เพื่อจัดทำคลังขอมูลดานการทองเที่ยว
๙. ยกระดับสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานการผลิตยั่งยืน โดยการสงเสริมการใชนวัตกรรม
สีเขียว การเงินสีเขียว และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
๑๐. ยกระดับมาตรฐานสินคา และบริการ BCG สูมาตรฐานสากลดวยการลงทุนโครงสรา ง
พื้นฐานทั้งระบบ ไดแก โครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนา โครงสรางพื้นฐานสำหรับการขยาย
ขนาดการผลิต โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ 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
การดึงดูดผูเชี่ยวชาญ นักลงทุนจากตางประเทศดวยการใหสิทธิประโยชนและการสร างระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เหมาะสม เชน Smart Visa
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หนา ๒๐

๒ : ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ มีสวน
สำคัญในการสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดวยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปพัฒนาตอยอดฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่ง
เปนจุดแข็งของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ยกระดับมาตรฐานสินคา
และบริ การสู ผ ลิ ต ภัณ ฑ ม ู ล คา สู ง (Value-based economy) ลดการใชท รัพ ยากร เพิ ่ ม การ
หมุน เวียนการใชทรัพยากร (Circular) สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เ ปนมิตรตอสิ่ง แวดลอ ม
(Green growth) และการเติบโตอยางทั่วถึง (Inclusive growth)

รูปที่ ๑: ความสอดคลองกับแผนระดับที่ ๑ และ ๒
๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ ๑)
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด า นการขั บ เคลื ่อ นการพั ฒ นาประเทศไทยด ว ยโมเดลเศรษฐกิ จ 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) และโ ครง สร า ง พื ้ น ฐ านด า นคุ ณ ภ า พ (National quality
infrastructure: NQI) เพื่อ การสรา งคุณคา ใหมในอนาคตดว ยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตลาด รวมถึงสราง
การเติบโตอยา งมีคุณภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อนำไปสูส ังคม
คารบอนต่ำ ซึ่งเกี่ยวของกับ ๔ ยุทธศาสตร ไดแก
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ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในประเด็นที่ ๒
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน โดยมุงสูการเกษตรสรางมูลคา อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
การสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว ดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการขจัดอุปสรรคใน
การลงทุนและการเขาสูตลาด และประเด็นที่ ๔ ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีของประเทศเพื่อการ
เพิ่มสมรรถนะความสามารถของประเทศทั้งปจจุบันและอนาคตดวยการทำงานแบบมุงเปาและการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในเปาหมายสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไดเพิ่มขึ้น มีศักยภาพเปนผูสงออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ธุรกิจ อุตสาหกรรมใหม รวมถึงผูประกอบการใหมดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep
tech) เพื่อเปนกลไกกระจายเทคโนโลยีสูวงกวาง
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพทรั พยากร
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 และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุ นการ
สรางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางความเป นเลิศทางดาน
บริการทางการแพทยและสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย และประเด็นที่ ๖ การสรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในเปาหมายการสงเสริมบทบาทการมีสว น
รวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็น
ที่ ๑ สรางความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพดวยการใชประโยชนและการอนุรักษอยางสมดุล
ในเปาหมายเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการทั้งรวมวางแผน ไดรับ
การแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมจากการเปนเจาของทรัพยากร และสรางการเติบโตและความมั่นคง
ของเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืนโดยการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และประเด็น
ที่ ๓ การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเติบโตอยางทั่วถึงดวยการสรางความสามารถดานกำลังคนเชี่ยวชาญ
โครงสรางพื้นฐาน การเขาถึงความรู และเทคโนโลยีสมัยใหม
ยุทธศาสตรท ี่ ๕ ยุท ธศาสตร ชาติด านการสรา งการเติ บโตบนคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ เปน มิตร
ตอสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ ๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุงเนนการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจใหเติ บโต มีความเปนธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่ งแวดลอมที ่ดีดวยเศรษฐกิจชีวภาพ ในเปาหมายเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิ จชีวภาพใหสอดคล องกับ
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ยุทธศาสตรดา นการสรางความสามารถในการแขงขัน การอนุรกั ษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถิ่นกำเนิด สงเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน การ
ผลิตและพฤติกรรมการบริโภค สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล สรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตร
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในเปาหมายพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใช
พลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน ๓ ดาน ไดแก
๑) การสรางความสามารถในการแขงขัน เกี่ยวของกับ ๕ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๓ การเกษตรสรางมูลคา ในแผนยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย
เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
ประเด็ น ที ่ ๔ อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห ง อนาคต แผนย อ ยอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ
อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
ประเด็นที่ ๕ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว ในแผนยอยทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม แพทยแผนไทย และการทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
ประเด็นที่ ๗ โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล ในแผนยอย โครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงาน ดวยการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปจ จัยแวดลอม และสร างแรงจูงใจ เพื่อ
สนับสนุนการจัดหาแหลงพลังงานใหม การสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนทั้งพลังงาน
ไฟฟา พลังงานความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหลงเชื้อเพลิงในพื้นที่
ประเด็นที่ ๘ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม ในแผนยอยการ
สรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ การสรางโอกาสเขาถึงตลาด สรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการ
ดำเนินธุรกิจผูประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
๒) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เกี่ยวของกับ ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑๓ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนยอยการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี ดวยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเปนการแกไขปญหา
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ
ประเด็นที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก แผนยอยการยกระดับ ศักยภาพการเปนผูประกอบการ
ธุรกิจดวยการเพิ่มพูนองคความรูและทักษะในการเปนผูประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงาน ผาน
การสนับสนุน การชวยเหลือทางวิชาการตาง ๆ เพื่อสรางเสริมองคความรูและทักษะที่สำคัญตอการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคา ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสรางรายไดดวยตนเอง แผน
ยอยการสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยการพัฒนาชองทาง
การตลาด รวมถึงสงเสริมการเขาถึงแหลงทุนและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการ
พัฒนาการสินคาและยกระดับเปนผูประกอบการธุรกิจ
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๓) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เกี่ยวของกับประเด็นที่ ๑๘
การเติ บโตอย างยั่งยืน แผนงานยอ ยการสรา งการเติบ โตอย างยั่งยืนบนสั งคมเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว ให
ความสำคัญการอนุรักษ คุมครองทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ปาโดยนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช รวมถึงสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปนฐานสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ทั ้ ง หมด มุ ง เน นการวิ จ ั ย และพัฒ นานวั ต กรรมที ่ ต อบโจทย ค วามต อ งการของประเทศ เพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
สอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ ใน ๖ ดาน ไดแก
๑) การปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ ๒) การจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ ที่มีความคลองตัว และโปรงใสเพื่อเปนกลไกในการรองรับผลิตภัณฑและบริการ BCG
๒) การปฏิร ูปดา นด า นกฎหมาย (แผนปฏิร ูป ประเทศด านที ่ ๓) การกำหนดกลไกทาง
กฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทันตอการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัฒน
และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
๓) การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ ๕) การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันโดยการเพิ่มผลิตภาพ การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต การ
สรา งระบบนิเ วศดา นการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ นำไปสู การเพิ่มผลผลิต มาตรฐาน รวมถึงการให
ความสำคัญตอการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตาง ๆ
๔) การปฏิรูปดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ ๖) การ
สงเสริมใหท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษาฟนฟู ใหสมบูรณและยั่งยืน เพื ่อเป น
รากฐานในการพัฒนาประเทศ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนทั้งทรัพยากร
ทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม และ
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕) การปฏิรูปดานสาธารณสุข (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ ๗) สงเสริมการบริการในระบบ
สุขภาพและสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ คนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสรางนำ
ซอม รวมถึงการนำการแพทยแผนไทยและสมุนไพรมาเพิ่มความมั่นคงในระบบบริการสุขภาพและการ
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
๖) การปฏิรูปประเทศดานพลังงาน (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ ๑๐) สงเสริมการผลิตและใช
พลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานชนิดใหม เชน ยานยนตไฟฟา และระบบกักเก็บพลังงาน
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๓
สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที ่ ๑๒ ซึ ่ ง บรรจุ ไ วใ น
๓ ยุทธศาสตร ไดแก
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ในประเด็น
การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการใหเกิดการขยายตัว
ไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรท ี่ ๒ การสรา งความเปน ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ ำ ในสั ง คมด ว ยการเพิ่ ม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็งเพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ในประเด็น
การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
และเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัด
แยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ
รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืนและสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมสอดคลองกับ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ มีเปาหมาย
พลิกโฉมประเทศไทยสู Hi-Value and Sustainable Thailand ทั้งนี้แผนปฏิบัติการ BCG สอดคลอง
กับ ๔ องคประกอบ ดังนี้
๑) เศรษฐกิจมูลคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ ๓ หมุดหมาย ไดแก หมุดหมาย
ที่ ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและแปรรูปมูลคาสูง หมุดหมายที่ ๒ เปนจุดหมายของการ
ทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความยั่งยืน 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 และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมที่เ พียงพอ
เหมาะสม หรือมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ลดลง
๓) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน สอดคลองกับ ๒ หมุดหมาย ไดแก หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเ ศรษฐกิ จ
หมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ ปญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษ และกาซเรือนกระจกลดลง หมุดหมายที่ 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
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พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (RDI for S-curve industries)
การสร างศักยภาพการแขงขันของผู ประกอบการไทยดวยเทคโนโลยีและนวั ตกรรมเพื ่อการพั ฒนา
แพลตฟอรมเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบตางๆ เชน
๑) แพลตฟอรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG economy)
ในกลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร
๒) แพลตฟอรมเศรษฐกิ จสรา งสรรค (Creative economy) ใหผู ป ระกอบการสามารถนำ
องคความรูจากภูมิปญญาและทรัพยากรในพื้นที่ไปตอยอดและใชประโยชนในการดำเนินธุรกิจได
๓) แพลตฟอร มข อมู ลและป ญญาประดิ ษฐ (Platform AI and data economy) ที ่ สนั บสนุ น
ผูประกอบการใชประโยชนจากขอมูลและปญญาประดิษฐเพื่อวิเคราะหและสรางความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ
๔) แพลตฟอรมเศรษฐกิจแบงปน (Sharing economy) ผูประกอบการสรางความรวมมือทาง
ธุรกิจเพื่อพัฒนารูปแบบสินคาและบริการใหมที่ตอบรับความตองการของผูบริโภค
๒.๓.๒ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปาหมายเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร ยกระดับผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตร รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และภาคเกษตรมีความมั่นคงดานน้ำเพิ่มขึ้นโดยกลยุทธที่
สองคลองประกอบดวย ๓ กลยุทธ ไดแก กลยุทธที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมู ลคา
สินคาเกษตร ดวยการ ๑) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ มาตรฐานสินคา ๒) บริหารจัดการ
สินคาเกษตรตลอดโซอุปทานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ๓) เพิ่มมูลคาการผลิตภาคเกษตร
๔) ผลักดันการใชทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตรอยางยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model ๕) เชื่อมโยง
ภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาค
เกษตร ที่สอดรับ กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และระเบี ยงเศรษฐกิจ
ภาคใต (SEC)
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ภาคเกษตรดวย ๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานการวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ๒) การพัฒนาและสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา และนำไปสู
การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย ๓) การพัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
เทคโนโลยีเกษตรแมนยำ
กลยุทธที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนดวย
๑) การจั ดการทรั พยากรน้ ำ อยา งสมดุล ยั ่ง ยืน และมีธ รรมาภิบ าล ๒) การอนุ รั กษ และการฟ  น ฟู
ทรัพยากรการเกษตร ๓) การจัดการพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว และการทำประมงเพื่อการมีสวนรวม
ในการพัฒนาเมื อ งอยา งสมดุล และยั ่ง ยื น ๔) การปรับ ตัว และลดผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศ ๕) ความรวมมือกับตางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๓.๓ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ ๓.๒.๒ เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม ดวย
การ ๑) อำนวยความสะดวกในดานการลงทุนการประกอบกิจการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการในภูมิภาค ๒) บูรณาการกับหนวยงานในพื้นที่ในการพัฒนา
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ธุ รกิ จภาคอุตสาหกรรม ๓) บู รณาการการจั ดการผังเมืองในพื ้นที ่ ให เหมาะสมกั บการขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรม ๔) พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ
แผนปฏิบัต ิการ ๓.๒.๓ เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม ดวยการ ๑) พัฒนาระบบกลไกในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดำเนินการตามกฎหมาย
อยางเครงครัด ๒) สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป นมิตรกับสังคมและสิ่ ง
แวดลอม ๓) พัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสว นรวมของทองถิ่นและ
ชุมชน ๔) เชื่อมโยงและเสริมสรางความเขาใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและทองถิ่น
๒.๓.๔ แผนปฏิ บั ติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข
สอดคลองในยุทธศาสตรที่ ๒ บริการที่เปนเลิศ (Service excellence) ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อให ประชาชนไดรับการบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำ ของ
ผูรับบริการในดานการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งมีระบบการสงตอที่มี คุณภาพเพื ่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการไดอยางเทาเทียมกัน โดยมีแนวทางการพัฒนาคือ ๑) การสงเสริมการใชการแพทย
แผนไทย การแพทยทางเลือก ภูมิปญญาและสมุนไพรไทย ๒) สนับสนุนหนวยงานบริการดานสุขภาพให
ได มาตรฐานสากล ๓) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย และ
๔) การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
๒.๓.๕ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สอดคลองในประเด็น การบริ หารจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ง แวดล อม จำนวน
๖ ดาน ดังนี้ ๑) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ดานทรัพยากรทางบก/ดาน
ทรัพยากรธรณี/ ดานความหลากหลายทางชีวภาพ) ครอบคลุมการอนุรัก ษ ฟน ฟู และใชประโยชน
๒) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล (ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) ให
ความสำคัญกับการอนุรักษคุมครอง ฟนฟู บริหารจัดการ และมีระบบตรวจสอบติดตามทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงทั้งระบบ ๓) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
๔) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (ดานทรัพยากรน้ำ) ๕) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ งระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และค า มาตรฐานสากล (ด า น
สิ่งแวดลอม)
๒.๓.๖ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกระทรวงพลังงาน
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ มุงเนนการสรางความยั่งยืนและเขาถึงประชาชน
เป าหมาย เพื่อให ประชาชนใช พลังงานอยางมีประสิ ทธิภ าพ มีสัดสวนการผลิตและการใชพลั ง งาน
ทดแทนในประเทศเพิ่มขึ้น สอดคลองกับทิศทางการสงเสริมการนำแหลงพลังงานในประเทศมาใชและ
การสงเสริมพลังงานที่สะอาด เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม รวมถึงยกระดับรายไดประชาชน มีความเปนอยูที่
ดีขึ้นดวย ๑) สงเสริมการผลิตและการใชพลังงานทดแทนในประเทศใหบรรลุตามแผน AEDP สงเสริม
การผลิต การวิจัย การจัดทำมาตรฐาน พัฒนาพลังงานทดแทนทั้งในรูปพลังงานไฟฟา ความรอน และ
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เชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหลงเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต
และการใชพลังงานทดแทนอยางเพียงพอ และมีสัดสวนที่สูงขึ้น ๒) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานตามแผน EEP พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาใชในการอนุรักษพลังงาน การสราง
จิตสำนึกและสงเสริมใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนในการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน ๓) สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดการสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยเทคโนโลยี
พลังงานที่เหมาะสม ผานการสงเสริมการใชการลงทุนดานพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงานใน
ชุมชน พรอมเสริมสรางศักยภาพและเตรียมความพรอมใหกับสวนทองถิ่น ชุมชน และเครือขาย ภาค
ประชาชน เพื่อใหเกิดศูนยขอมูล และการบริหารจัดการพลังงานในระดับชุมชนอยางมีสวนรวม
๒.๓.๗ แผนปฏิบ ัต ิ ราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ เรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
เพื่อสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการการทองเที่ยว โดยมุงเนนการใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวก
กับจุดแข็งในดานความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสรางคุณคาใหกับ
สินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความตองการของนั กทองเที่ยว และสราง
ทางเลือกของประสบการณใหมๆ ใหกับนักทองเที่ยว แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ เรื่องการทองเที่ยว
เชิงธุรกิจ เพื่อสงเสริมใหไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเปนรางวัล การจัดการแขงขันกีฬาระดับ
นานาชาติ การทองเที่ยวเชิงกีฬารวมถึงการพักผอนระหวางหรือหลังประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรม
ตาง ๆ สงเสริมใหการจัดงานธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ เปนการสนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ เรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแผนไทย มุงเนนการสรางความแตกตางและเอกลักษณดวยการใหบริการตามแบบอยางความเปน
ไทย รวมกับการใชองคความรูและภูมิปญญาไทยที่พัฒนาตอยอดดวยความคิดสรางสรรค วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการที่เกี่ยวของ 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 และการบูรณาการบริห ารจัดการเชิง พื้นที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรา ง
ความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดวยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยการพัฒ นา
อาชี พ และยกระดั บ รายได ใ ห ส ู ง ขึ ้ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ ๔ การเพิ ่ ม ศั ก ยภาพการพั ฒ นา
สภาพแวดลอมสูอนาคต ดวยการพัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสม และเติบโตอยางยั่งยืน การ
บริหารจัดการที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๒๘

๒.๓.๙ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงพาณิชย
สอดคลองในประเด็นที่ ๑ สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยมีแนวทางคือการ
เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร และผูประกอบการรายยอยในชุมชนในการเปนผูประกอบการธุรกิจ
พัฒนาตลาด การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร สินคา/ผลิตภัณฑชุมชน และการใชศักยภาพและความ
พรอมของพื้นที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการบูรณาการทำงานของทุ ก
ภาคสวน ประเด็นที่ ๒ สงเสริมผูประกอบการและสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจเพื่อ
ความสามารถในการแขงขันอยา งครบวงจรทั้ง ในดา นการผลิตและการคา ของธุ รกิจ เดิม การสรา ง
มูลคาเพิ่มของสินคาและบริการและการเขาสูธุรกิจใหม ประเด็นที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถและ
สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศเพื่อการขยายตลาด
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สวนที่ ๓ : สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
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 ไดแ ก ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศแหงแลงกึ่งชื้ น ระบบนิเวศแหล งน้ำใน
แผนดิน ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และระบบนิเวศเกาะ ดานความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ (species diversity) พบวา ไดมีการสำรวจชนิดพันธุพืชที่มีทอลำเลียง พบประมาณ
๑๒,๐๕๐ ชนิด สวนพืชไมมีทอลำเลียงยังไมมีการรวบรวมขอมูลชัดเจน โดยมีพืชที่สูญพันธุในธรรมชาติ
แลว ๓ ชนิด และมีพืชที่ถูกคุกคาม ๙๙๙ ชนิด สวนชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลัง พบจำนวน ๕,๐๐๑
ชนิด มีสถานสูญ พัน ธุห รื อสู ญ พัน ธุใ นธรรมชาติ ไดแก นก ๙ ชนิด สั ตวเ ลี ้ ยงลู กดว ยนม ๔ ชนิด
สัตวเลื้อยคลาน ๑ ชนิด ปลา ๑๐ ชนิด ดานชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลังยังมีขอมูลเพียงบางสวน
สำหรับชนิดพันธุจุลินทรีย ที่ พบในประเทศไทย มีการรวบรวมกวา ๑๐,๐๐๐ ชนิด สวนดานความ
หลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ยังมีขอมูลนอย
ภัยคุกคามที่สำคัญ ตอความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ไดแก การสูญ เสีย และ
ทำลายถิ่นที่อยูอาศัย จากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การใชเคมีทางการเกษตร ปญหาขยะมูลฝอย
ไฟปา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการนำชนิดพันธุตางถิ่นและชนิด
พันธุจากปาและมาเลี้ยงหรือเพื่อการคา ซึ่งเปนประเด็นที่ตองใหความสำคัญทั้งในระดับนโยบายและการ
ดำเนินงานในระดับพื้นที่
๒) ทรัพยากรปาไม
ชวงที่ผานมาประเทศมุงเนนสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ แตขาดกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม กอนแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๐๔)
ประเทศไทยมีพื้นปาทั้งปาดิบชื้น 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 ทั้งปาเพื่อการอนุรักษและปาเพื่อเศรษฐกิจไมนอยกวารอยละ
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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๔๐ ของพื้นที่ หรือตองเพิ่มพื้นที่ปาอีกจำนวน ๒๖ ลานไร การลดลงของพื้นที่ปาจำนวนมากในระยะเวลา
ที่ผานมา สงผลกระทบตอความสมบูรณของระบบนิเวศปาไมและสถานภาพของพืชและสัตวหลายชนิด
โดยบางชนิดไดสูญพันธุไปแลวและบางชนิดเสี่ยงตอการสูญพันธุ หายาก และถูกคุกคาม รวมถึงเปนสาเหตุ
สำคัญในการเกิดภัยธรรมชาติของประเทศ เชน ภัยแลง และอุทกภัยซึ่งมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ปาไมโดยเฉพาะพื้นที่ปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่มีพันธุพืช พันธุสัตว หลายชนิด อาศัยอยู
รวมกันในสภาพแวดลอมที่เปนดินเลน น้ำกรอยและมีน้ำทะเลทวมถึงอยางสม่ำเสมอ ปาชายเลนทำ
หนาที่สำคัญในการหมุนเวียนธาตุอาหารและการถา ยทอดพลังงานจากสวนตาง ๆ ของตนไมไปเปน
ธาตุอ าหารใหแ ก สั ตว น้ำ เปนแหล งที่อ ยู อ าศัย และหลบภั ยของสัตวน ้ำ วั ยออ น โดยเฉพาะสั ตว น้ำ
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 กิโ ลเมตร (สถาบัน วิจัย
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) แบงเปนแหลงหญาทะเลฝงอั นดามันรวม ๙๙,๖๓๓ ไร และ
แหลงหญาทะเลฝงอาวไทยรวม ๖๐,๑๙๖ ไร ในเชิงเปรียบเทียบฝงทะเลอันดามันมีความอุดมสมบูรณของ
แหลงหญาทะเลมากกวาฝงทะเลอาวไทยและพบหญาทะเลมากถึง ๑๒ ชนิดจากทั้งหมด ๑๓ ชนิด แหลง
หญาทะเลผืนใหญที่สุดอยูที่บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดยรวมหญาทะเลยังคงมีความอุดมสมบูรณอยู
ถึงร อยละ ๘๐ ของพื้นที่ (สถาบันวิจ ัยและพัฒนาทรั พยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและป าชายเลน,
๒๕๖๐)
พ.ศ. ๒๕๖๑ แนวปะการังของประเทศไทย มีพื้นที่รวมทั้งสิ ้น ๑๔๙,๐๒๕ ไร เพิ่มขึ้ น จาก
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีพื้นที่ ๑๔๘,๙๕๕ ไร แมในเชิงจำนวนเพิ่มขึ้น แตยังอยูในสภาพที่ดอยคุณภาพ ดังเห็นได
จากมีแนวปะการังที่เสียหายถึงเสียหายมาก มีจำนวน ๑๒๕,๖๙๗ ไร หรือคิดเปนรอยละ ๘๔ ของพื้นที่
แนวปะการังทั้งหมด พื้นที่ที่พบแนวปะการังเสียหายถึงเสียหายมาก คือบริเวณอาวไทยตอนกลางจำนวน
๔๖,๗๘๕ ไร และบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ๔๒,๘๘๖ ไร อยางไรก็ดี จากสถานการณของการ
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำใหทรัพยากรทางทะเลทุกชนิดไดรับการฟนฟู ดังนั้น จึงจำเปนตองมีกลไก

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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และมาตรการปองกันเพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ที่กลับมาดำเนินการไดอีกครั้งไมสงผลตอความ
อุดสมบูรณของทรัพยากร
๔) ทรัพยากรที่ดิน
ประเทศไทยมีที่ด ินจำนวน ๓๒๐ ลา นไร ซึ่งประมาณครึ่ง หนึ่ งเป นพื ้นที่ เกษตรกรรม ใน
รายงานของสภาปฏิรูปแหงชาติในวาระปฏิรูปที่ ๒๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุปประเด็นปญหาดานทรัพยากร
ดินที่สำคัญ ไดแก คุณภาพดินเสื่อมโทรม เปนดินที่มีคุณภาพไมเหมาะกับการเกษตร เชน ดินเค็ม ดิน
เปรี้ยว ดินทรายจัด ดินตื้น ดินพรุ รวมทั้งดินที่มีปญหาการชะลางพังทลาย ซึ่งสาเหตุที่ทำใหดินเสื่อม
โทรมเกิดจากการใชที่ดินไมเหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน หรือการใชที่ดินผิดประเภท รวมทั้งมีการใช
ประโยชนติดตอกันเปนระยะเวลายาวนานแตขาดการบำรุงรักษาสภาพดิน ขาดการอนุรักษดินและน้ำ
การใชสารเคมีทั้งยาฆาแมลง ยากำจัดวัชพืช และปุยเคมีในการทางการเกษตร ซึ่งมีสวนทำใหจุลินทรีย
และแบคทีเรียที่มีประโยชนตอพืชและดินตองสูญหายไป นอกจากนี้ ยังเกิดจากความเสื่อมโทรมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน การเกิดภัยแลง อุทกภัย และดินถลม
จากการประเมินพื้นที่เสื่อมโทรมของดินโดยกรมพัฒนาที่ดินพบวา ที่ดินรอยละ ๑๗ ของพื้นที่ในประเทศ
ไทยเปนพื้นที่ดินเสื่อมโทรม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๖๒)
การฟนฟูความอุดมสมบูรณเปนปจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในระยะยาว
๕) ทรัพยากรน้ำ
เกษตรกรใชน้ำฝนในการเพาะปลูก ทำใหพืชไมสามารถใหผลผลิ ตไดเต็มศักยภาพของพันธุ ดี
ประเทศไทยมีพื้นที่ชลประทาน ๓๔.๕ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๒๓ ของพื้นที่เพาะปลูก มีเกษตรกรเพียง
รอยละ ๔๒ ที่สามารถเขาถึงแหลงน้ำเพื่อการเกษตรและสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และอี ก
รอยละ ๒๖ กระจุกตัวอยูในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง ไมเพียงพื้นที่ชลประทานมีจำนวนจำกัด แต
พื้นที่ชลประทานยังมีปริมาณน้ำที่ใชไดไมตลอดทั้งป ในเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยใชน้ำตอหัว ๒,๒๒๓
ลูกบาศกเมตรตอคนตอป ถือวาสูงเปนอันดับ ๕ ของโลก ในขณะที่คาเฉลี่ยการใชน้ำทั่วโลกเทากับ
๑,๒๔๐ ลูกบาศกเมตรตอคนตอป เปนสาเหตุของการประสบปญหาภัยแลงซ้ำซากเปนประจำ ดังนั้น
การบริหารจัดการน้ำจึงเปนประเด็น ทา ทายที่ตองดำเนินการทั้งการพัฒ นาแหลงน้ำ และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชน้ำ
๖) คาใชจายในการปกปองรักษาสิ่งแวดลอม
จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ พบวากิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่มีการรวบรวมไว
เป นคาใชจ ายในการปกป องรั กษาสิ่ งแวดลอม (Environmental protection expenditure account;
EPEA) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการปกปอง รักษาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ขอมูลจาก
สำนั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห งชาติ แสดงให เห็ น วา ประเทศไทยให
ความสำคัญกับการปกปองรักษาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ๑๑,๓๖๘ ลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๐
เพิ่มเปน ๓๕,๑๕๖ ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ ๓ เทาตัวในระยะเวลา ๑๐ ป ภาคเอกชนและภาค
ครัวเรือนเขามามีสวนรวมในการปกปองสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ดังเห็นไดจากสัดสวนงบประมาณจากภาครัฐ
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ต อ ค า ใช จ  า ยรวมลดลงอย า งต อ เนื ่ อ งจากร อ ยละ ๗๙ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เป น ร อ ยละ ๖๔ ในป
พ.ศ. ๒๕๕๙
ตารางที่ ๑: คาใชจายในการปกปองสิ่งแวดลอมของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙
ป พ.ศ.

คาใชจายรวม
(ลานบาท)

งบประมาณจากรัฐ
(ลานบาท)

๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๑๑,๓๖๘
๑๑,๙๘๔
๑๘,๔๔๙
๒๓,๘๙๓
๒๕,๕๔๒
๒๘,๒๗๓
๒๘,๑๔๓
๒๘,๙๒๔
๓๑,๖๐๕
๓๕,๑๕๖

๘,๙๘๔
๘,๙๗๘
๑๓,๘๒๘
๑๗,๖๙๔
๑๘,๔๐๔
๑๙,๘๒๓
๑๙,๑๓๐
๑๙,๒๐๙
๒๐,๖๔๕
๒๒,๔๙๙

สัดสวนงบประมาณ
จากภาครัฐตอคาใชจายรวม
(รอยละ)

๗๙
๗๕
๗๕
๗๔
๗๒
๗๐
๖๘
๖๖
๖๕
๖๔

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๙
๓.๑.๒ สถานการณของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและภูมิภาค
การเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหจำนวนคนยากจนทางรายไดลดลงจาก ๖.๗ ลานคน ในป
พ.ศ. ๒๕๖๑ เหลือ ๔.๓ ลานคนในป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตจำนวนคนยากจนในมิติอื่น เชน ความเปนอยู
สุขภาพ ความมั่นคงทางการเงิน และการศึกษายังคงมีจำนวนมากกวา ๑๑ ลานคน แมวาความเหลื่อมล้ำ
ทางรายไดและชองวางระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุดและต่ำสุดมีแนวโนมลดลง แตยังมีความ
แตกตางสูงถึง ๑๖ เทาตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและภาคกลางทำให
เกิดปญหาชองวางระหวางการกระจายรายไดระหวางภูมิภาค โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุงเทพฯ และ
ปริ มณฑลมีส วนแบงในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รอยละ ๔๖.๙ ภาคตะวัน ออก รอยละ
๑๘.๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๙.๕ ภาคใต รอยละ ๘.๖ ภาคเหนือ รอยละ ๗.๗ และภาค
ตะวันตก รอยละ ๕.๓
อยางไรก็ ดี แตละภูมิภาคมีศักยภาพในการสรางการเติบโตและการแก ป ญหาของพื้ นที่ได
เนื่องจากมีความใกลชิดและเขาใจความตองการที่แทจริงโดยแตละภูมิภาคมีศักยภาพสรุปไดดังนี้
ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC) การดำเนินการตาม
โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีศักยภาพชวยใหประชากรในพื้นที่ภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวยการลดใช
สารเคมีทางการเกษตรและลดปญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาปาเพื่อทำไร การเผาทำลายวัสดุเหลือ
ใชจากการปลูก การเผากำจัดวัชพืชในพื้นที่ โดยคาดวาเกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากระบบเกษตร
ปลอดภัย ไม นอยกวา รอ ยละ ๑๐-๓๗ ตอ ป หรือ คิด เป นรายได ๗๒,๐๐๐ – ๒๖๐,๐๐๐ บาทต อ
ครัวเรือน/ป และสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลคาสูง ทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมทั้งจะ
สรางมูลคาจากการจัดการขยะ สรางรายไดจากเศรษฐกิจหมุนเวียนคิดเปนมูลคาไมนอยกวา ๑ พันลานบาท
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ภายใน ๕ ป นอกจากนี้ การดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภาคเหนือจะสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจตลอดหวงโซคุณคาของพืชสำคัญในพื้นที่ เชน กาแฟ ลำไย กลวย และมะมวง ตั้งแตการ
พัฒนาเกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปขั้นตนเพื่อเปนอาหาร การแปรรูปขั้น
สูงเพื่อเปนอาหารเสริม เปนสวนผสมของอาหาร รวมถึงการนำเรื่องราวและประวัติความเปน มาของ
ลานนา (Creative Lanna) มาตอยอดและสรางเรื่องราว พัฒนาเปนพื้นที่สรางสรรค และตอยอดผาน
สินคาและบริการตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายไดและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (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 ่อ การเกษตรกรรมมีป ระสิท ธิภ าพ และเกิดประโยชนห รือผลิตภาพการใช น้ ำสูงขึ ้น ในดา นสัตว
เศรษฐกิจใหม ภายใตเศรษฐกิจ BCG จะสงเสริมการพัฒนาตลอดหวงโซคุณคาของสัตวเศรษฐกิจใหม
เชน โคอีสานวากิว และแมลง การพัฒนาโคอีสานวากิวเปนการสงเสริ มการเพาะเลี้ย งแบบเกษตร
อัจฉริยะ การพัฒนาอาหารสัตว เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงและแปรรูปเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง
ในดานแมลง จะสงเสริมตั้งแตการเพาะเลี้ยงแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเปนอาหารเพื่อเปนแหลง
โปรตีน ใหมของมนุ ษย การแปรรูป เปนอาหารสัตว การใชแ มลงในการกำจัดขยะอิน ทรีย การสกั ด
สารประกอบอินทรีย มูลคาสูงจากแมลงเพื่อเปนสารตั้งตนในเวชสำอางและทางการแพทย ซึ่งสัตว
เศรษฐกิจใหมนี้จะชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ำของประชากรในภูมิภาค เชน เกษตรกรผูเลี้ยงจิ้งหรีด
และหนอนแมลงวันลายเปนรายไดเสริม จะมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๗ แสนบาทตอครัวเรือน/ป
การมีแหลงอาหารโปรตีนใหมเพิ่มขึ้นเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพื้น ที่ และการเชื่อมโยง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และความเชื่อพื้นเมืองริมฝงโขงกับประเทศเพื่อนบานมาตอยอด
และพัฒนาดานการทองเที่ยว และบริการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสรางรายไดใหกับคนในพื้นที่เพิ่มเติม
ระเบีย งเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เปนพื้น ที ่ ที ่ มี
ความหลากหลายของผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะผลไมที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายชนิด รวมถึง
การเป นพื ้นที่ อ ุ ตสาหกรรมที ่สำคั ญ ของประเทศและมีเ ขตเศรษฐกิจ พิ เ ศษภาคตะวัน ออก ในการ
ดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดหวงโซคุ ณคา ของผลไม
ที่สำคัญ เชน ทุเรียน ตั้งแตการสงเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเพื่อ
เป นอาหาร การสกัดสารมูลคาสูงในทุเรียนเพื่อใชเปนเวชสำอาง เปน ตน นอกจากนี้จ ากการที่ ภาค
ตะวั น ออกเป น พื ้ นที ่ อ ุ ต สาหกรรมที ่ มี ก ารเคลื ่อ นยา ยหมุ นเวี ย นของประชากรในพื้ น ที ่ท ั ้ งในและ
ตางประเทศจำนวนมาก จึงมุงสงเสริมและพัฒนาตลอดหวงโซคุณคาของการทองเที่ยวในพื้นที่ ทั้งดาน
การทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือแมแตการสรางแหลงและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวรูปแบบใหมในลักษณะ Man-made ขึ้นมา เพื่อสรางรายไดใหกับทั้งเกษตรกรและประชาชน
ในพื้นที่ มีเปาหมายใหประชากรในภาคตะวันออก มีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (Southern Economic Corridor : SEC) ภายใตโมเดลเศรษฐกิจ
BCG จะทำการสง เสริม การเพาะเลี ้ย งสั ตว น ้ ำ ดว ยเทคโนโลยี สมั ย ใหม (Precision aquaculture)
เนื่องจากความตองการของภาคอุตสาหกรรมอาหารมีความตองการอาหารทะเลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และ
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เรื่องความวิตกกังวลในประเด็นของไมโครพลาสติกในสัตวน้ำ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำจะชวยเพิ่มมูลคาและขยายโอกาสสงออกใหกับอาหารทะเล ชวยทำใหอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น เชน การพัฒนาเศรษฐกิจตลอดหวงโซคุณคาของ
ปูทะเล ปูนิ่ม ตั้งแตการเพาะเลี้ยงแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเพื่อเปนอาหาร อาหารเสริม หรือ
ส ว นผสมของอาหารตลอดจนการสกั ด สารประกอบอิ น ทรี ย  จ ากกระดองปู เ พื ่ อ ใช ป ระโยชน ใ น
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะสนับสนุนการผลิตและบริการภายใตหลักการฮาลาล
เชน ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑอาหารสัตว ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และการบริการการทองเที่ยว ซึ่งจะ
ชวยสรางโอกาสในตลาดมุสลิมซึ่งปจจุบันประเทศไทยสงออกอาหารฮาลาล ๑.๗๕ แสนลานบาท อัตรา
เติ บโตร อยละ ๑๒.๕ การดำเนิ นงานตามโมเดลเศรษฐกิ จ BCG จะมุ งเนน เทคโนโลยี ท ี่ เป นมิ ตรต อ
สิ่งแวดลอม และใชแนวทางเศรษฐกิจแบงปน ตลอดจนการยกระดับแหลงทองเที่ยวใน ๓ จังหวัดภาคใตให
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีมูลคาสู ง ผานการนำเสนอเรื่องราวของความเปนป กษ ใต ย ุ คใหม และความ
หลากหลายทางดานพหุวัฒนธรรมและศาสนาที่หลอมรวมเปนหนึ่งเดียวในพื้นที่ มีเปาหมายใหประชากรใน
ภาคใตมีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๓๐ ตอป หรือเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๑ แสนบาทตอครัวเรือนตอป
อยางไรก็ดี ปญหารวมที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและภูมิภาคยังต่ำกวาศักยภาพ เกิดจาก
การทำงานที ่ ต  า งคนต า งทำ ผู  ท ี ่อ ยู  ใ นเศรษฐกิ จ ฐานรากอั น ประกอบด ว ยชุม ชน เกษตรกรและ
ผูประกอบการขนาดเล็กขาดโอกาสและความสามารถในการนำความรู เทคโนโลยีและนวั ตกรรมไป
พัฒนาตอยอดเพื่อการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางเต็มศักยภาพ และขาดกลไก
การกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรมใหกับผูที่เกี่ยวของตลอดหวงโซคณ
ุ คา
๓.๑.๓ สถานการณของการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
เศรษฐกิ จของประเทศไทยที ่ ย ึ ดโยงกั บฐานทรั พยากรจากความหลากหลายทางชี ว ภาพ
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 ซึ่งเปนสาขาสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑) เกษตรและอาหาร
ภาคเกษตรเกี่ยวของกับเกษตรกรมากกวา ๑๒ ลานคน แตมากกวา รอยละ ๙๐ ของพื้นที่
เพาะปลูกของประเทศไทยปลูกพืชเพียง ๖ ชนิด คือ ขาว ยางพารา มันสำปะหลัง ออย ขาวโพด และ
ปาลมน้ำมัน ซึ่งเปนสินคาโภคภัณฑ ราคาสินคาเกษตรมีความผันผวนตามสภาพภูมิอากาศและอุปทาน
ในตลาดโลก สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ำ การเพิ่มรายไดของเกษตรกรดวยการเพิ่ ม
ปริมาณผลผลิตนั้น ตองแลกดวยการใชทรัพยากรเปนจำนวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ไมสอดคลองกับโครงสรางของแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น
การพัฒนาสาขาเกษตรเปนหนึ่งในสาขาของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพแตเปนรูปแบบที่
สรางมูลคาเพิ่มนอย เปนการผลิตเนนปริมาณ การแขงขันดวยราคา ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจ
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หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวยังไมไดรับความสำคัญมากนัก ดังจะเห็นไดจากการนำเศษวัสดุที่เหลือ
ทิ้งกลับมาใชประโยชนนอย ในกระบวนการผลิตสินคาเกษตรมีการปลอยกาซเรือนกระจกคิดเปนรอยละ
๑๕ ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวม โดยการปลูกขาวเปน สาขาที ่มีการปลอยกาซเรือน
กระจกประมาณครึ่งหนึ่งของการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตร (สำนักงานพัฒนารัฐ บาล
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
สารสำคัญหรือคุณสมบัติพิเศษที่มีอยูในสินคาเกษตรและพืชสมุนไพรเพื่อเปลี่ยนจากการ “ขายเปนตัน”
เปนการ “ขายเปนกิโลกรัม” หรือกรัม เปนอีกแนวทางที่สำคัญ ตัวอยางเชน สารสกัดจากขาวราคา
๒,๔๐๐ บาท/กิโลกรัม และสารสกัดแคปไซซินจากพริกราคา ๓๐,๐๐๐ บาท/กิโลกรัม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตร ในป พ.ศ.
๒๕๖๑ สรางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ๖.๒๕ แสนลานบาท คิดเปนรอยละ ๔ ของ GDP
ประเทศไทยมีโ รงงานแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มมากถึง ๕๓,๖๔๒ แห ง (กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม,
๒๕๖๒) สรางรายได ๓ ลานลานบาท แบงเปนรายไดจากการจำหนายในประเทศ ๒ ลานลานบาท และ
สงออก ๑ ลานลานบาท โดยประเทศไทยเปนผูสงออกอาหารอันดับที่ ๑๑ ของโลก สินคาหลักที่ประเทศ
ไทยสงออกไดแก ขาว อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลไมสดและแปรรูป ไกสดและแปรรูป และ
ผลิตภัณฑจากมันสำปะหลัง และเปนอันดับที่ ๒ ของเอเชีย รองจากจีน แมในชวงการระบาดของโรคโควิด๑๙ มูลคาผลิตภัณฑอาหารของไทยยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภาพลักษณที่ดีของการเปนแหลง
ผลิตอาหารที่มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัย
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 อาหารที่มี
สวนชวยเพิ่มภูมิคุมกันโรค บำรุงสมอง ลดความเสื่อมของระบบตาง ๆ ภายในรางกาย
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๒) สุขภาพและการแพทย
ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมี ค  า ใชจ  า ยด า นสุ ข ภาพประมาณ ๔ แสนล า นบาท โดย
คาดการณวาคาใชจายดานสุขภาพจะเพิ่มเปน ๑.๔ ลานลานบาท เมื่อประเทศไทยกาวสูสังคมสูงวัยโดย
สมบูรณ ในแตละปประเทศไทยนำเขาผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรมรวมกันกวา ๑ แสนลานบาท
ซึ่ง ๓ ใน ๔ สวนเปนการนำเขายารักษาโรค ทั้งนี้ประเทศไทยมีความสามารถเพียงการผลิตยาสำเร็จรูป
ในกลุมยาสามัญ (Generic drugs) โดยนำเขาวัตถุดิบสำคัญมาผลิตเปนยาสำเร็จรูปในรูปแบบตา ง ๆ
(ประมาณรอยละ ๙๐ ของยาที่ผลิต) กลุมยาที่มีมูลคาการผลิตสูงสุด ไดแก กลุมยาแกป วด/แกไ ข
ป จ จุ บ ั นประเทศไทยมี ผ ู  ผ ลิ ต ยาแผนป จ จุ บ ั น ที ่ ไ ด ร ับ มาตรฐานการผลิ ต (Good Manufacturing
Practice: GMP) จำนวน ๑๖๑ ราย (ขอมูล ณ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑) แตมีผูประกอบการเพียงรายเดียว
ที่ผลิตชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilars) ได สงผลใหประเทศไทยตองนำเขายาชีววัตถุประมาณ ๒ หมื่น
ลานบาท ผลของการพึ่งพาการนำเข าผลิตภัณฑในกลุมชีว เภสัชภัณฑ (Biopharmaceutical) เช น
วัคซีน โปรตีนเพื่อการรักษา และแอนติบอดี เปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูงมาก เชน ยา Pembrolizumab
ที่ใชรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด มีคาใชจาย ๑.๕ แสนบาทตอครั้ง ซึ่งผูปวยตองรับ ยาทุก ๓ สัปดาห
ติดตอกันเปนเวลา ๒ ป จึงสงผลตอความสามารถในการเขาถึงผลิตภัณฑดังกลาว
ดวยความพรอมของการบริการที่ดีมีมาตรฐาน บุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ ประเทศ
ไทยจึงมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยและสุขภาพอันดับตน ๆ ของเอเชีย
โดยเฉพาะการใหบริ การแกกลุมนักทองเที่ยวและนักทองเที่ยวเชิงการแพทย (Tourists & medical
tourism) ซึ ่งมีจ ำนวนรวมกั นประมาณรอ ยละ ๗๐ ของตลาดผู ปว ยตา งชาติ ผลการจัดอัน ดั บ ของ
Global Wellness Institute พบวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยติดอันดับ ๑๓
ของโลก สรางรายไดมากกวา ๙.๔ พันลา นดอลลารสหรัฐ ขณะที่ The International Healthcare
Research Center (IHRC) ระบุวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยติดอัน ดั บ ๖
ของโลก (สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน), ๒๕๖๑) ยิ่งไปกวานั้น การ
ได รับการจัดอั นดับเปนประเทศที่ ดีดา นดัช นี ก ารฟ นตัว จากการระบาดของโรคโควิ ด-๑๙ (Global
Recovery Index) เปนสิ่งที่สะทอนความเขมแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งถือเปนจุด
แข็งสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีศักยภาพเปนศูนย กลางการวิ จ ัยทางคลิ นิกซึ่งมี
ความสำคัญมาก สำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภั ณฑสุขภาพ โดยในป พ.ศ.
๒๕๕๘ ประเทศไทยมีรายไดจากการวิจัยทางคลินิกมากถึง ๘.๘ พันลานบาท ทั้งนี้หากมีการบริหาร
จัดการที่ดี รายไดดังกลาวมีโอกาสเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว
การเติบโตของธุรกิจการใหบริการทางดานสุขภาพเปนปจจัยสงเสริมใหอุตสาหกรรมการผลิ ต
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
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ไทยนำเขามากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และจีน ตามลำดับ สะทอนใหเห็นถึงการขาดความพรอม
ดานนวัตกรรมของประเทศ
การเขาสูสังคมสูงอายุ ความเอาใจใสในความงามของผูบริโภคในทุกกลุม ผลิตภัณฑที่มีอัตรา
การเติบโตสูงคือผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑออรแกนิก (สำนักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ, ๒๕๖๑) สงผลใหตลาดเครื่องสำอางมีมูลคาประมาณ ๓ แสนลานบาทในป พ.ศ.
๒๕๖๒ (ฐานเศรษฐกิจ, ๒๕๖๓) มีผูประกอบการเครื่องสำอางมากกวา ๑,๘๐๐ ราย โดยรอยละ ๙๐
เปนผูประกอบการที่เปน SMEs จึงเสียเปรียบผูประกอบการรายใหญหรือผูประกอบการตางชาติที่ มี
ความพรอมดานเทคโนโลยีที่สูงกวา ยิ่งไปกวานั้นประเทศไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
โดยเฉพาะในกลุมพืชสมุนไพรทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐาน
๓) พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
พลังงานเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจำเปนตอง
จัดหาแหลงพลังงานใหเพียงพอตอความตองการของประเทศในระยะยาว ซึ่งกอนการจัดทำแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยนำเขาพลังงานในสัดสวนรอยละ ๖๐ ของความตองการใช
พลังงานภายในประเทศ ซึ่งสัดสวนการนำเขามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที ่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนในระดับสูง เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตร ขยะ และของเสีย
จากกระบวนการผลิตจำนวนมาก ที่เอื้อตอการผลิตเปนพลังงานทดแทนใหเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๖.๕ ใน
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนรอยละ ๓๐ ของปริมาณการใชพลังงานภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐ ตามแผนพั ฒนา
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
ชุมชนสามารถสรางรายไดจ ากการขายไฟฟาผานการเชื่อ มตอระบบดว ย 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 มูลคาจะเพิ่มเปนกิโลกรัมละ ๒๖๐ บาท และเพิ่มเปนกิโลกรัมละ ๑,๐๐๐
บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบในการผลิ ตยา หรือ ใชเปน สารตั้ง ตน ในการผลิ ต พลาสติ กชีว ภาพ
(Bioplastic) หรือการนำก า ซคารบ อนไดออกไซด ที่ ป ล อ ยจากภาคอุต สาหกรรมหรื อ การผลิ ต ก า ซ
ชีวภาพ ไปใชในการเพาะเลี้ยงสาหราย การนำชีวมวลไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย หรือใชเปน
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วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ไบโอเมทานอล (Biomethanol) ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต ไบโอดี เ ซล รวมทั ้ ง ใช เ ป น
โครงสรา งเริ่ มตน (Building block) ในการผลิตสารเคมี หรือ ชีว เคมี มู ลค าสู งหลายชนิ ด ซึ่งวิธีการ
ขางตนเปนการปรับเปลี่ยนจากระบบ “เศรษฐกิจเชิงเสนตรง” (Linear economy) คือ ใชทรัพยากร
ผลิ ต สิ น ค า ใช ง านและกำจั ด (Take-make-use-dispose) มาเป นระบบ “เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น”
(Circular Economy) ไดอยางสมบูรณ ผานกระบวนการผลิตสินคา ใชงาน และนำกลับมาใชใหมหรือ
ใช เ ป น วั ต ถุ ด ิ บ รอบที ่ ส อง (Make-use-return/recycle) อย า งไรก็ ด ี อุ ต สาหกรรมดั ง กล า ว
เป นอุ ตสาหกรรรมที่ต องใชนวั ตกรรมเขมข น และถื อเปนอุต สาหกรรมใหม สำหรับ ประเทศไทยที่
จำเปนตองดำเนินการทั้งในสวนของการเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี ทั้งในสวนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบและเทคโนโลยีการขยายขนาดการผลิตซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดความ
ชำนาญ
๔) การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค
ความอุด มสมบูรณข องทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละความหลากหลายของระบบนิ เวศ ทำให
ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่มชี ื่อเสียงและเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวทั่วโลก ป พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยว ๓ ลานลานบาท โดยรายไดจากนักทองเที่ยวจำนวน ๒ ลานลาน
บาท มาจากนักทองเที่ยวตางชาติประมาณ ๔๐ ลานคน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๓) แต
รายไดดังกลาวกระจุกตัวอยูในบางพื้นที่เทานั้น (รอยละ ๘๐ กระจุกตัวอยูเพียง ๘ จังหวัด) ผลที่ตามมา
คื อ ภาวะจำนวนนั ก ทอ งเที่ย วเกินขีด ความสามารถในการรองรั บ (Carrying capacity) ของแหลง
ทองเที่ยว ทำใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย กระทบตอวิถีชีวิต วัฒนธรรมอัน
ดีงามของทองถิ่น เกิดการแยงชิงทรัพยากรจากคนในพื้นที่ จึงจำเปนตองฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ที่เสื่อมโทรมในแหลงทองเที่ยวเดิมอยางเรงดวน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมโดยกระจายแหลง
ท อ งเที ่ ย วสู  เ มื อ งรอง ด ว ยการบริ ห ารจั ด การที ่ ด ี การให ค วามสำคั ญ กับ การท อ งเที ่ ย วที ่ ย ั่ ง ยื น
(Sustainable tourism) การชูอัตลักษณของแตละพื้นที่ เชื่อมโยงกับจุดแข็งของประเทศ เช น การ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาแหลงทองเที่ยวคารบอนต่ำ และการทองเที่ยวเชิงความรู ซึ่ง
การทองเที่ยวเหลานี้ไมเพียงทำใหเกิดกระจายรายไดสูชุมชนยังเปนการเชื่อมโยงสูภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ
เปนการสรางตัวคูณทางรายไดอยางยั่งยืน การบริหารจัดการการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยวตอรายใหสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ การ
พัฒนาระบบการชำระเงินทางออนไลน (Public payment gateway) สำหรับการทองเที่ยวเพื่อใหได
ขอมูลการใชจ า ยของนั กทองเที่ยวเพื่อนำมาใชใ นการวางแผนบริห ารจัดการการท องเที่ ยวยุ คใหม
สามารถบูรณาการ One payment system อำนวยความสะดวกใหนั กทองเที่ยวในการใช บัตรหรือ
ระบบจายเงินระบบเดียว เพื่อเขาชมพิพิธภัณฑ ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ และอื่น ๆ ไดทำใหทราบ
ถึงขอมูลการใชจาย พฤติกรรมและเสนทางการเดินทางภายในประเทศของนักทองเที่ยว (Big data) โดย
ออม เปนการใชประโยชนขอมูลที่ไดในการบริหารจัดการ การสรางกิจกรรมสงเสริมการขายและการ
ใหบริการ โดยรัฐสามารถรวมลงทุนกับภาคธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบริการที่เกี่ยวของ
ไดอยางครบวงจร
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๕) สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
เศรษฐกิจหมุนเวียน เปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่เกี่ยวของกับ ๔ ยุทธศาสตรเปาหมายของ
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ไดแก เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรับการยอมรับวาจะชวยสรางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ ๔.๕ ลานลานเหรียญสหรัฐฯ โดยใชทรัพยากรที่นอยลง
รวมถึงเปนการสรางสังคมแหงความยั่งยืน
ประเทศไทยอยูระหวางการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ดวยตระหนักวาเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคาและทำใหมนุษยอยูกับธรรมชาติได
อยางสมดุล สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนซึ่งเปนแนวทางที่ชวยใหประเทศบรรลุความตกลง
ปารี ส (Paris Agreement) ในการลดการปล อ ยกา ซเรื อ นกระจก และที่ ส ำคั ญ เป น โอกาสสำหรั บ
เศรษฐกิจใหม สรางรายไดและเพิ่มการจางงาน ทั้งนี้ คาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๗๓ เศรษฐกิจหมุนเวียน
จะชวยสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทย ไมนอยกวา ๒ แสนลานบาท หรือคิดเปน สัดสวน
ประมาณรอยละ ๑ ของ GDP
อย า งไรก็ ด ี การนำเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นมาปรั บ ใช ม ี ป ระเด็น ที ่ เ ปน ความท า ทาย อาทิ
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรพื้นฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล) ตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทยยังต่ำ ปญหาดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย พฤติกรรมการไมคัดแยก
ขยะตนทางของประชาชนเปนคอขวดของการนำทรัพยากรมาหมุนวนใชใหม ปญหาตนทุนสิ่งแวดลอม
และตนทุนทางสังคมเพื่อการจัดการปญหามลพิษและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นทุกป ภาคเกษตรและ
อาหารยังมีป ญหาการสูญ เสียอาหาร (Food loss) และขยะอาหาร (Food waste) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จะชวยสนับสนุนการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีไมมากนัก หรือเทคโนโลยีที่ มีอยู
แลวยังไมถูกเชื่อมโยงสูผูใช อาทิ ขอมูลเชิงลึกทางสิ่งแวดลอม เชน การวิเคราะหการไหลของวัสดุ
(Material flow analysis: MFA) การประเมิน วัฏจักรชี วิตของผลิตภั ณฑ (Life cycle assessment:
LCA) รวมถึงการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ปญหาอุปสรรค ดานกฎระเบียบที่ไมเอื้อ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีจำกัดโดยเฉพาะตลาดในประเทศ แมวา
เศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยทำใหเกิดตลาดใหมสำหรับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ความทาทาย
สำคั ญ ซึ่ ง นั บ ได ว  า เป น ป จ จั ย ของความสำเร็ จ ของการขั บ เคลื ่ อ นเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ยนคื อ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคใหเขาใจวาขยะ/ของเสีย
คือทรัพยากรที่ยังสามารถหมุนเวียนใชประโยชนได หากมีการแยก จัดเก็ บ หมุนเวียน และใช
ประโยชน รวมถึงทำใหผ ูผลิต และผูบริโภคยอมรับในผลิต ภัณ ฑที่เ กี่ ยวข องกั บระบบเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน เพื่อสรางตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน
สำหรับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การดำเนินการอยูในระยะเริ่มตน แตเปนสิ่งที่
ประเทศไทยจำเปนตองเรงรัดการพัฒนาเนื่องจากประเทศคูคาโดยเฉพาะสหภาพยุโรปมีความตื่น ตัว
และเริ่ม มี การนำมาตรการทางสิ่งแวดล อมมาใชเ ปนมาตรการกีดกัน ทางการค ามากขึ้ น ในฐานะที่
ประเทศไทยเปนสวนของสายโซอุปทานของโลกและพึ่งพาการสงออก จึงมีความจำเปนที่ตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกลาวโดยเฉพาะการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อการรักษาความสามารถในการแขงขัน รวมถึงสามารถใชเปนจุดแข็งในการ
ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทที่ใหคุณคากับเศรษฐกิจสีเขียว
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๓.๑.๔ ประเด็นทาทายตอการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
ในเชิงเปรียบเทียบเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวชากวาเศรษฐกิจใน
ภาพรวม โดยเฉพาะในกรณีที่ไมนับรวมสาขาการทองเที่ยว อัตราการเติบโตที่ชามาจากสาเหตุหลักคือ
ภาคการผลิตของประเทศไทยยังคงใชเทคโนโลยีพื้นฐาน ผลิตภัณฑและบริการถู กทดแทนไดงาย จึง
สูญเสียตลาดใหกับประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนโดยเฉพาะในกลุมสินคาเกษตร แมวาที่ผานมา
ภาคการทองเที่ยวถือเปนจักรกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ แตรายไดจากการทองเที่ยวของไทยพึ่งพา
นักทองเที่ยวตางชาติมากถึง ๒ ใน ๓ จากสถานการณการระบาดของโควิด-๑๙ สงผลใหรายไดในสวนนี้
ลดลงมาก ดังนั้น การเติบโตของประเทศไทยในยุคหลังโควิด-๑๙ จึงตองหาแหลงรายไดใหมโดยอาศัย
นวัตกรรมและความรูใหมเปนกลไกขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่ องจากมีศักยภาพที่จ ะพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไดสูง ขึ้นถึงรอยละ ๕๐-๘๐ ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Mair & Marti,
๒๐๐๖)
การเติบโตของเศรษฐกิจที่ชาสงผลใหรายไดตอหัวของประชากรไทยมีคา เฉลี่ย 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) เพิ่มขึ้นจาก ๑๑.๔ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำนักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๖๑)
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รูปที่ ๒ : อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ BCG
ที่มา : ประเมินโดยอางอิงขอมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ความทาทายสำคัญ ของการพัฒ นาเศรษฐกิจ ไทยในทศวรรษหน า คือ ความผั น ผวนทาง
เศรษฐกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การระบาดของโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ การแปรปรวนของ
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สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดลงของทรัพยากร ดวยเหตุน้ี จึงตองมุงสูการพัฒนาอยางสมดุลมากขึ้น ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดลอม และเปลี่ยนจากแรงกดดัน หรือข อจำกั ดเปน พลัง ในการ
ขับเคลื่อน เพื่อใหเกิดการเรงรัดพัฒนาความสามารถในการฟนตัว (Resilience) หรือการสรางภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว
๑) การดำรงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
การมุง เนนสรางความเติบ โตทางเศรษฐกิจ ทำใหการใชทรัพยากรธรรมชาติขาดความ
ระมัดระวังและสรางปญหาสิ่งแวดลอม พื้นที่ปาไมถูกทำลายไปถึง ๖๗ ลานไรในชวง ๔๐ ป ทำใหเหลือ
พื้นที่ปาเพียงรอย ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ กอใหเกิดปญหาน้ำทวม น้ำแลง และเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้ง
และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับปาชายเลนที่ลดความอุดมสมบูรณจากจำนวน 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 คุมครองทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรของประเทศ
๒) ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไปสูอุตสาหกรรมที่ใชวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนฐานในการพัฒนา
ที ่ผา นมาเศรษฐกิจ BCG ใชร ูป แบบการผลิต แบบเดิม เกษตรกรใช เทคโนโลยี ทดแทน
แรงงานในกระบวนการผลิต มีการรวมกลุมการบริหารจัดการทรัพยากร/ปจจัยการผลิต และการบริหาร
จัดการดานการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมีจำนวนรวมกันประมาณ ๑ ลานคน หรือ
คิดเปนรอยละ ๑๐ ของจำนวนแรงงานในภาคเกษตร ผลจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในวงจำกัดสงผล
ใหประสิทธิภาพของแรงงานไทยต่ำกวาแรงงานประเทศมาเลเซีย ๖ เทาตัว (Knoema.com) ตามมาดวย
การมีผลผลิตตอพื้นที่ต่ำกวาและตนทุนสูงกวาประเทศคูแขง เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหไทยสูญเสียตลาด
โดยเฉพาะสินคาเกษตรที่แขงขันดวยราคา เชน ขาวคุณภาพต่ำที่สูญเสียตลาดใหประเทศเวียดนาม และ
เปนสาเหตุสำคัญที่ทำให GDP ภาคเกษตรในชวง ๕ ป ที่ผานมามีอัตราการขยายตัวต่ำ (รอยละ ๑-๕)
ดังนั้น หากประเทศไทยไมสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของภาคเกษตรใหเพิ่มขึ้นได จะสงผลใหการหลุด
พนจากประเทศกับดักรายไดปานกลางอาจลาชาออกไปอีกไมนอยกวา ๑๐ ป เนื่องจากแรงงานในภาค
เกษตรมีจำนวนมากถึงหนึ่งในสามของจำนวนการจางงานโดยรวม
ผูประกอบการ SMEs รวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรม BCG โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรม
อาหาร และการทองเที่ยวสวนใหญใชแรงงานเขมขน มีการนำเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตไมมาก
ที่ผานมา เทคโนโลยีที่ผูประกอบการนำมาใช เนนไปที่การนำเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ และการขยายตลาด แตการนำมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ยังมีจำกัด เชนเดียวกับการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่แมจะมีสัดสวน
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เพิ ่มขึ้ นอยา งมาก แตเ กื อบทั้งหมดเป นการลงทุนที่กระจุก ตัว อยูในบริษัทขนาดใหญ และในเชิ ง
เปรียบเทีย บสัดสวนการลงทุนทางเทคโนโลยีของประเทศไทยยังต่ำกวาบริษั ทชั้นนำของโลก ดังนั้น
ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตและสงออกกวารอยละ ๘๐ จึงเปนผลิตภัณฑแปรรูปขั้นตนที่มีมูลคาไมสูงมากนัก
๓) ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศเพื่อความมั่นคง
พึ่งพาตนเอง และการเขาถึงสินคาและบริการที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพาภายนอกในสัดสวนที่สูงโดยเฉพาะในสถานการณวิกฤติ
จากสถานการณ ก ารระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยิ่ ง ตอกย้ ำ ใหป ระเทศไทยต องทบทวนและกำหนด
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
ฐานะยากจนจึงมีป ญหาในการเขา ถึงบริการดานสุขภาพเนื่องจากยาและเวชภัณฑที่ราคาแพง เชน
ผูปวยโรคมะเร็งและโรคแพภูมิตนเอง ๒ ลานคน แตมีผูเขาถึงยาชีววัตถุไดเพียงรอยละ ๐.๒๕ (สุขุม
กาญจนพิ มาย, ๒๕๖๒) นอกจากป ญ หาสิ น ค า นวั ต กรรมมี ร าคาสู ง แล ว ยั ง พบวา สิ น ค า นำเข า ไม
สอดคล องกับ รูปแบบการเกษตรของไทย เชน เครื่ องจักรออกแบบเพื่อทำงานในแปลงขนาดใหญ
รวมถึ ง ป ญ หาการระบาดของโรคที ่ แ ตกต า งจากประเทศผู  พ ั ฒ นา จึ ง ส ง ผลให ว ั ค ซี น ที ่ น ำเข า มี
ประสิทธิภาพในการคุมโรคต่ำ ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวในประเทศจึงเปนประโยชนทั้งตอ
การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงและเพิ่มประสิทธิผลของเทคโนโลยีใหสูงขึ้น ประเทศไทยตองเปลี่ยนจาก
“ผูซื้อ” เปน “เจาของ” และ “ผูขาย” เทคโนโลยีและนวัต กรรม ประเทศไทยนำเขาเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ๒ แสนลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปน ๔.๔ แสนลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๖๑
(สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, ๒๕๖๑) สวนหนึ่งเปนผลจาก
ความตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากการใชแรงงานเขมขนไปสูประเทศที่ผลิตสิน คา
และบริหารนวัตกรรม แตความไมพรอมของประเทศไทยอันเกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการทั้ง
ขาดโครงสรา งพื้นฐาน เชน โรงงานตนแบบ หรือโรงงานรับจางผลิตสิน คานวัตกรรม รวมถึงความ
จำกัดของตลาดเนื่องจากการกำหนดราคารับซื้อ-ขายยังไมไดรวมตนทุนสิ่งแวดลอม ทำใหผลิตภัณฑที่
ผลิ ตจากวั ตถุ ดิบชีว ภาพไมสามารถแขงขันไดกับผลิ ตภัณฑจากฟอสซิล อย า งไรก็ด ี ประเทศไทย
จำเปนตองสรางความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนของตนเองโดยเฉพาะในกลุมที่เปนฐาน
สำคัญในการเพิ่มความมั่นคงและความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และลดภาระคาใชจายจาก
การนำเขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๔) ความสามารถในการรูทัน ปรับตัว ฟนตัวไดเร็วจากวิกฤตตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
การปรั บ ตัว และฟ  น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ จากปญ หาการระบาดของโรคติ ดเชื ้ อ โควิ ด -๑๙
เศรษฐกิจทั่วโลกหดตัวอยางรุนแรง ทั้งนี้คาดวา GDP ของโลกจะมีอัตราขยายตัวติดลบในอัตรารอยละ
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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 และการบริโ ภคภาคเอกชนลดลงรอยละ ๔ ในชวงครึ่งปแรก (ทศพร ศิริสั มพันธ , 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 ทั้งนี้ในภาพรวมการขยายตัว ของ
GDP ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ติดลบรอยละ ๖.๑ ซึ่งจะมีประชากรจำนวนหนึ่งประสบปญหารายไดไมเพียงพอ
ตอรายจาย เกิดการชะลอการลงทุนและการเลิกกิจการ ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเลิก
จ างแรงงานจำนวน ๗.๖ แสนคน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ, ๒๕๖๔)
ดังนั้น ประเทศไทยควรใชโอกาสนี้เรงเพิ่มพูนทักษะใหม (Upskill, Reskill, New skill) ที่จำเปนใหกับ
ผูที่วางงานหรือผูที่กำลังเขาสูตลาดแรงงาน รวมถึงการสงเสริมการสรางผูประกอบการโดยเฉพาะใน
กลุมที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม และความคิดสรางสรรคเพื่อรองรับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจไทย
ไปสูการผลิตสินคาและบริการฐานนวัตกรรม
การปรับตัวและการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจัดอยูใน
กลุมประเทศที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ ๓๐ ปขางหนา
มากเปนอันดับที่ ๑๔ จาก ๑๗๐ ประเทศ และหากพิจารณาในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา ประเทศไทยมีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอยูที่ อันดับที่ ๙ จาก ๑๘๐ ประเทศ (David Eckstein, Vera Kunzel and Laura
Schafer, 2021) ที่ผานมาภาคเกษตรไดรบั ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมาอยางตอเนื่อง 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 มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน ๒๙ ลานไร และในหลายพื้นที่ประสบปญหาทั้งน้ำ
ทวมและภัยแลงในปเดียวกัน แตละปรัฐบาลตองใชงบประมาณบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศประมาณ ๓ พันลานบาท และป พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลตองใชงบประมาณเพื่อเยียวยา
เกษตรกรประมาณ ๓.๔ หมื่นลานบาท ดังนั้น การคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ความสามารถในปรับตัว การฟนตัวไดอยางรวดเร็วเปนสิ่งที่ประเทศไทยตองเรงพัฒนาใหเกิดขึ้นโดย
เรงดวน
๕) การใชทรัพยากรสรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยางคุมคา
ความจำกัดของทรัพยากรขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและมีความตองการนำทรัพยากรที่มี
อยูไปสรางการเติบโตของประเทศ ดังนั้น การนำหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชจึงเปนสิ่งจำเปน
ทรัพยากรจำนวนมากสูญเสียจากปญหา Food loss และ Food waste ประเทศไทยเปน
แหลงผลิตอาหารของโลก ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยสงออกอาหารรวมกันมากกวา ๑.๐ ลานลานบาท
แตหากพิจารณาถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย ตามเปาหมายการพัฒนาที่
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ยั่ งยืน 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 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๖๒) การจัดการกับขยะอินทรียท่ีไมดีพอจะทำ
ใหเกิดกาซเรือนกระจกและสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในที่สุด
การหมุนเวียนใชทรัพยากรมีขอจำกัด ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ
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
ถูกวิ ธีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพประชาชน เกิดการหลุดรอดสูทะเลและสร า ง
ผลกระทบตอระบบนิเวศในที่สุด 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) เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๘ และมูลคาเพิ่มจากการใช
ทรัพยากรต่ำกวาประเทศที่พัฒนาแลว ๕-๖ เทาตัว ดังนั้น จึงเปนความทาทายของประเทศไทยในการ
ยกระดับประสิทธิภาพ และการเพิ่มมูลคาการใชทรัพยากรใหสูงขึ้นดวยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน
๖) ปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขไดอยางยั่งยืน
ตนทุนสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคมเพื่อการจัดการปญหามลพิษและผลกระทบของไทย
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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หากสามารถหมุนเวียนนำชีวมวลดังกลาวมาใชประโยชนนอกจากจะชว ยแกปญหา PM 2.5 แลว ยัง
สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดอีกทางหนึ่งดวย
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
สมั ยใหม โดยเกษตรกรที่ม ีห ั วหนา ครอบครัว อายุน อยมี ความเป น ไปได ท ี่ จ ะเรีย นรู และเลื อ กใช
เครื่องจักรกลสมัยใหมไดดีกวาหัวหนาครัวเรือนที่มีอายุมาก ดวยเหตุนี้ครัวเรือนที่มีหัวหนาครอบครัว
อายุน อ ยจึง มีผลิตภาพ (Productivity) สูงกวาครัว เรือ นที่มี หัว หนา ครอบครั วอายุเ กิ น ๔๐ ปขึ้ น ไป
(โสมรัศมิ์ จันทรัตน และคณะ, ๒๕๖๒) ราคาเครื่องจักรที่สูง เชน ราคารถตัดออยมีราคา ๑๐-๑๒ ลาน
บาทตอคัน เปนเหตุใหเกษตรกรเลือกใชการเผาใบออยเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวใหกับแรงงาน
ในฤดูกาลผลิต ป พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ออยไฟไหมมีสัดสวนรอยละ ๔๙ ของปริมาณออยรวม (สำนักงาน
คณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย, ๒๕๖๓) และเปนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดปญหาฝุนละอองขนาด
เล็ก (PM 2.5) ดวยมาตรการชว ยเหลือเกษตรกร เชน ใหเงินสนับสนุนในอัตรา ๑๒๐ บาท/ตันออยสด
รวมถึงมาตรการสนับสนุนในดานตางๆ เชน สงเสริมการรับซื้อใบออย การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อการซื้อจักรกลการเกษตร ดว ยความรวมมือของทุกฝาย สงผลใหในฤดูกาลผลิต ป พ.ศ. ๒๕๖๓/
๒๕๖๔ ออยไฟไหมมีสัดสวนลดลงเหลือรอยละ ๒๖ ของปริมาณออยรวมและมีเปาหมายลดเป นศูนยในป
พ.ศ. ๒๕๖๖/๒๕๖๗
๓.๑.๕ การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจของตางประเทศ
ทุกประเทศลวนมีเปาหมายที่เหมือนกันคือ ตองการเรงรัดพัฒนาประเทศเพื่อความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต และมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการใชจุดแข็งของตนเองเปนฐานใน
การพัฒนารวมกับการใชค วามรู ความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อเร งรั ดการพั ฒนา
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) การขับเคลื่อนดวยการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่อง เชน ประเทศเยอรมนี
จัดสรรงบประมาณ ๓.๖ พันลานยูโรเพื่อการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระหวางป
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ งบประมาณ ๑.๑ พั น ล า นยู โ รเพื่ อ สนั บ สนุน การวิ จ ั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจชีวภาพ และงบประมาณ ๑๒๐ พันลานยูโรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
และประเทศมาเลเซียจัดตั้งกองทุน “Biotechnology Commercialization Fund” สนับสนุนเงินกู
ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำมาใชลงทุนซื้อเครื่องจักร การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพ และยกระดับ
ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากล
๓) การเรงรัดพัฒนาความสามารถกำลังคน และเทคโนโลยีและนวัตกรรม จีนใชเครือขาย
ตางประเทศในการดูดซับ เทคโนโลยีจากตางประเทศ 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) กลุ  ม เทคโนโลยี ก ายภาพ 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
มาตรฐานเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค เชน การพัฒนามาตรฐานสำหรับวัสดุรีไซเคิล (Recycled
content or secondary materials) ในบรรจุภัณฑ
๕) การสรางความตระหนักของผูบริโภค เปนสวนสำคัญในการสรางตลาด สิ่งที่สำคัญคือการ
สรางความตระหนัก จิตสำนึก ทัศนคติ และความเชื่อใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใหเห็นถึงความสำคัญของการบรรลุเปาหมาย และรวมกันสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ฟนแลนดกำหนดใหบรรจุเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในหลักสูตรการ
เรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา มีการสรางชุดความรู Circular economy in lifelong learning
และผลักดันใหเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนกระแสหลักในสังคม เชน การสอดแทรกหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
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ในการจัดงาน/มหกรรมตาง ๆ เยอรมนีพัฒนาฉลาก Blue Angle สำหรับผลิตภัณฑชีวภาพเพื่อเพิ่มการ
รับรูของผูบริโภค
๖) การขับเคลื่อนดว ยกฎหมาย ทั้งการปลดล็อก แกไขกฎหมายเดิมที่เป นอุปสรรคตอการ
ดำเนินงาน และการออกกฎหมายใหมเพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม อาทิ สหรัฐอเมริกาเนน
การปรับปรุงกฎระเบียบใหเอื ้อตอการดำเนินธุรกิจ ลดขั ้นตอนของการขึ้ นทะเบี ยนผลิตภัณฑ เพื่ อให
ผลิ ตภัณฑ เขาสูตลาดไดรวดเร็วขึ้น บราซิลปรับปรุ งกฎหมายการเขาถึงและแบ งปนผลประโยชน และ
กฎหมายดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อใชประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ ญี่ปุน
และสหภาพยุโรปใช การออกกฎหมาย EPR (Extended producer responsibility) และใชกลไกมัดจำคืน
เงิน (Deposit-refund system) ใชเรียกคืนบรรจุภัณฑ และสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคแยกขยะและสงคืนขยะ
บรรจุภัณฑเขาสูระบบการจัดการ
๗) การมีหนวยงานที่ทำหนาที่ประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
และผูกำหนดนโยบาย เพื่อใหเกิดการระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพื่อเรงรัดผลักดันใหการ
ดำเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน เยอรมนีมีการจัดตั้ง “Inter-Ministerial
Working Group on the Bioeconomy” เพื่อทำหนาที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสานระหวางกระทรวง
ต า ง ๆ จั ด ตั ้ ง Bioeconomy Council ซึ ่ ง ประกอบด ว ยผู  เ ชี ่ ย วชาญหลากหลายสาขา และ
นักวิทยาศาสตรชั้นนำของประเทศเพื ่อใหคำปรึ กษารัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชี วภาพ ขณะที่
มาเลเซี ยมอบใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมเป นหน วยงานรับ ผิดชอบในการ
ขั บ เคลื ่ อ นแผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ และจั ด ตั ้ ง สภาที ่ ป รึ ก ษาด า นเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพที ่ 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 กระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร
วิจ ั ยและนวัตกรรมในฐานะเลขานุ การของคณะกรรมการบริหารฯ จึ งจัดทำแผนปฏิ บัต ิ การดานการ
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 รวมถึงมีการสั่งสมภูม ิปญญาที่เกี่ย วของกั บการใช
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ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพมายาวนาน เชน การใชประโยชนจากสมุนไพรในรูปอาหาร
และยารักษาโรค และการใชจุลินทรียในการผลิตอาหารหมักดอง
ประเทศไทยเปน ๑ ใน ๖๐ ประเทศที่ใ หความสำคัญ กับ การพัฒ นาเศรษฐกิจ ชีวภาพ
รูป แบบของพัฒ นาเศรษฐกิจ ชีว ภาพของประเทศไทยสว นใหญเปน การผลิ ตสิ น ค า และบริ การที ่ มี
มูลคาเพิ่มนอย เนื่องจากขาดการพัฒนานวัตกรรมในประเทศ ประเทศไทยมีเปาหมายเพิ่มการผลิตสินคา
และบริการนวัตกรรม ทั้งการใชความไดเปรียบดานวัตถุดิบที่มีจำนวนมากเปนปจจัยดึงดูดใหนักลงทุน
ตางประเทศใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน การผลิตพลาสติกชีวภาพของบริษัท
Total-Corbion ซึ่งมีกำลังการผลิตมากเปนอันดับ ๒ ของโลก หรือการดึงดูดบริษัทสไปเบอร มาลงทุน
ตั้งโรงงานผลิตใยโปรตีนชีวภาพในนิคมอุตสาหกรรมอิสเทรินซีบอรดเนื่องจากประเทศไทยเปนแหลงผลิต
น้ำตาลรายใหญของโลก ผูประกอบการรายใหญของประเทศไทยปรับตัวสูการผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น ดังเชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขยายการลงทุนจากธุรกิจพลังงานไปสูธุรกิจดานชีววิ ทยา
ศาสตร (Life science) รวมถึงการที่รัฐบาลไทยตัดสินใจลงทุนจัดตั้งโรงงานไบโอรีไฟเนอรีในพื้นที่เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ถือเปนโครงสรางพื้นฐานดานนวัตกรรมที่สำคัญ
ของประเทศไทยในการนำทรัพยากรชีวภาพที่ประเทศไทยมีมากไปสรางมูลคาเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ดวยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) โดยเฉพาะดานการเกษตรและอาหารที่เปนจุดแข็งของประเทศ
ไทย และการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงที่สามารถพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑในกลุม
อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑวัสดุหรือเคมีชีวภาพ และผลิตภัณฑยา
เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular Economy) สำหรั บ ประเทศไทยการดำเนิ น งานของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนอยูในระยะเริ่มแรก ดังเห็นไดจากมูลคาทางเศรษฐกิจที่มีมูลคาเพียง ๑ แสนลานบาท
ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ (กระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๖๐) อยางไรก็ดี ความตองการใชทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องภายใตการมีอยูอยางจำกัดของทรัพยากร เปนแรงผลักดันใหทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของทั่ว
โลกเพิ่มการใหความสำคัญกับการใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดการใชทรัพยากรใหนอยลง และปลดปลอย
ของเสียสูสิ่งแวดลอมใหนอยเพื่อใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสมดุล สงเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนซึ่งเปนแนวทางที่ชวยใหประเทศบรรลุความตกลงปารีสในการลดการปล อยกาซเรือน
กระจก พรอมกับการสรางเศรษฐกิจใหม ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรับความสำคัญจาก
ประเทศที่พัฒนาแลวโดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรป มีการคาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๗๓ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนจะเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ ๔.๕ ลานลานเหรียญสหรัฐ สหภาพยุโรป
ประเมินวาการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๐ พรอม
การเพิ่ม 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 จึงมีความจำเปนที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวโดยเฉพาะการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสูการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาความสามารถใน
การแขงขัน รวมถึงสามารถใชเปนจุดแข็งในการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทที่ใหคุณคากับเศรษฐกิจสีเขียว
ในหลายประเทศมีการกำหนดเปาหมายที่ทาทาย เชน สหราชอาณาจักร มีเปาหมายลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกลงร อยละ ๖๘ สหภาพยุโ รปมีเปาหมายลดการปลอยกา ซเรือนกระจกลงรอยละ ๕๕
สหรัฐอเมริกามีเปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๕๐ ขณะที่ประเทศไทยมีเปาหมายลด
การปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐-๒๕ ในป พ.ศ.๒๕๗๓ ทั้งนี้ จำเปนตองมีมาตรการกระตุนทั้ง
นโยบายรัฐ มาตรการสนับ สนุน ทางการเงิ น เพื ่อ การนำเทคโนโลยี สี เ ขี ย วที ่ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น มาปรั บ ใชใ น
กระบวนการผลิต รวมไปถึงความรวมมือแบบจตุภาคีของทั้งในและตางประเทศเพื่อสงเสริมใหเปาหมาย
ดังกลาวบรรลุไดเร็วยิ่งขึ้น
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ถือเปนเครื่องยนตสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจดวยการตอยอดจากสิ่งที่เปนจุดแข็ง ของประเทศทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดวยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยโดยใชวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานในการพัฒนาประเทศมุงสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว
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
ของสินคาแปรรูปขั้นตน
๑.๒) ไทยมีความเขมแข็งดานระบบสาธารณสุข ดัง เห็นไดจากประเทศไทยไดรับการจัด
อัน ดั บ ใหเปน ประเทศที่ดีดา นการฟนตัว (Global Recovery Index) อัน ดั บที่ ๔ ของโลก แต ต อง
นำเขายา วัสดุ และอุปกรณทางการแพทยในสัดสวนที่สูง โดยประเทศไทยนำเขายาคิดเปนรอยละ ๗๐
ของมูลคารวม ๑.๙ แสนลานบาท
๑.๓) ไทยมีค วามร่ ำรวยของทรัพยากรธรรมชาติ/วัฒนธรรม แต เนน การท องเที่ย วเชิ ง
ปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ ป`พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยว ๓ ลานลานบาท
มากเปนอันดับที่ ๔ ของโลก มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยกวา ๔๐ ลานคน กระจุก
ตัวอยูเพียง ๘ จังหวัด และยิ่งกวานั้น คาใชจายดานการทองเที่ยวตอหัวของกลุมนักทองเที่ยวหลัก
คอนขางต่ำ (ศูนยวิจัยกรุงศรี, ๒๕๖๒) และคาใชจายการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติคอนขาง
คงที่ที่ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท/หัว ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘-ป พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๖๓)
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(๒) โอกาสของประเทศไทย
๒.๑) โลกหันมาใหความสำคัญกับ การผลิตและพัฒนาอยางสมดุลและยั่ งยืน เนื่องจาก
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรุนแรงจากการที่มนุษยไมใหความสำคัญตอการดูแลธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหสถานการณเลวรายยิ่งขึ้น ทุกประเทศจึงเห็นพองตองกั นใน
การตั้งเปาหมายแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประกอบดวย ๑๗ เปาหมายยอย จึงเปนโอกาสที่ประเทศไทย
จะขยายตลาดไปสูการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยการพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเกษตรที่เปนจุดแข็งของประเทศ
๒.๒) ตลาดต องการสิน คา /บริการที่มีคุณ ภาพ สะอาด ปลอดภัย ไดม าตรฐานระดับ
สากล โดยเฉพาะในชวงหลังโควิด-๑๙ มีความตองการสินคา อาหารของประเทศไทยเพิ่ม โดยเฉพาะ
อาหารสำเร็จรู ป (บะหมี่สำเร็จรูป อาหารกระปอง ซอส เครื่องปรุงรส) เนื่องจากความเชื่อมั่นดาน
ความปลอดภัยของสินคาของประเทศไทย
๒.๓) ตลาดสำหรับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพเติบโตสูงจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปสูการใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อการเขาสูวัยผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ ถือเปน
โอกาสสำหรับประเทศไทยเนื่ อ งจากประเทศไทยมีค วามหลากหลายทางชี ว ภาพโดยเฉพาะความ
หลากหลายของพืชพรรณที่มีคุณคาทางโภชนาการ และสรรพคุณในการเปนยาและเวชสำอาง รวมทั้งมี
ผูประกอบการสวนหนึ่งของไทยมีการลงทุน/พัฒนาผลิตภัณฑและบริการสุขภาพมาระยะหนึ่งแลว
(๓) โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก
๓.๑) มุงเนน การเปนครัวของโลกที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยได มาตรฐานโลก
(Hygienic kitchen of the world) องคการสหประชาชาติ ค าดการณ ว  า จำนวนประชากรโลกมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๗.๖ พันลานคนในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปน ๙.๘ พันลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๙๓ สงผลให
ความตองการอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ ๗๐ กลุมประเทศกำลังพัฒนาเปนประเทศที่มีแนวโนมการเพิ่ม ขึ้น
ของประชากรมากที่สุด ประเทศไทยจึงควรใชโอกาสนี้ในการขยายตลาดดวยการยกระดับผลิตภัณฑ
อาหารไทยใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะดานความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี
๓.๒) เพิ่มมูลคาภาคการผลิตและบริการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค (High
value-added products from innovation and creativity) ประเทศไทยควรใชโอกาสของการ
มีแหลงวัตถุดิบเกษตรเปนจำนวนมากและผลิตไดตลอดทั้งป มีเศษวัสดุและของเสียอีกจำนวนหนึ่งที่ไมได
นำไปใชประโยชน นำไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายโดยมีการคาดการณวาตลาดวัสดุชีวภาพจะ
ขยายตัว เพิ่ม เปน ๓.๔๘ แสนลา นเหรี ยญสหรั ฐในป 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 ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
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สังคมแหงชาติคาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณและในป
พ.ศ. ๒๕๘๓ ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุมากถึง ๒๐ ลานคนหรือคิดเปน สัดสวน ๑ ใน ๓ ของจำนวน
ประชากร ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยภายในประเทศไดจำนวนหนึ่งถือเป น
ยุทธศาสตรที่จะนำไปสูการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑไดทั้งในยามปกติและภาวะวิกฤติ
๓.๔) แหลงพำนักที่สรางความสุข (Happy destination) เปนการทองเที่ยวที่เนนความ
ปลอดภัย การทองเที่ยวรูปแบบใหมที่ยั่งยืน มีเปาหมายกระจายรายไดสูชุมชน นักทองเที่ยวสัมผัส
ประสบการณของการอยูดี กินดี และมีสุขภาพที่ดี (Medical and wellness tourism) ตลอดเวลาที่มา
ทองเที่ยวหรือพำนักในประเทศไทย เปนการปรับตำแหนงของการทองเที่ยวใหมไปสูการทองเที่ยวที่เนน
คุณภาพบนฐานความเขมแข็งของประเทศไทย
๓.๕) สังคมที่ยอมรับความตางและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Harmonious and sustainable
society) เปนการพัฒนาประเทศที่มุงใหเกิดการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสูในภาคสวนตาง ๆ
ไดอยางเปนธรรมขึ้น รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรใหเกิดความคุมคามากที่สุด
๓.๑.๖.๒ หลักการและกลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG
๑. หลักการของโมเดลเศรษฐกิจ BCG
เพื่อใหประเทศไทยสามารถใชความพรอมดานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนธรรม สรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศและนำพาความอยูดี กินดี มีความสุขอยางทั่วถึง
ดวยความยั่งยืนของฐานทรัพยากรไดอยางแทจริงภายใต ๓ แนวทางหลัก ประกอบดวย
๑.๑) นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่ งยืน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) เปน รากฐานสำคัญ ของการพัฒ นา
โมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยที่เปนรูปธรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยการผนึก ๓
เศรษฐกิจเขาดวยกัน คือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุงสูเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ
อยางเปนรูปธรรม (ดังแสดงในรูปที่ ๒)
๑.๒) การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก โมเดลเศรษฐกิจ BCG
เปนการพัฒนาจากฐานความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ”และ
“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการที่มี
มูลคาสูงขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาโดยการเริ่มตนจากการสรางความเขมแข็งในระดับ
พื้นที่ ขยายไปสูประเทศและเชื่อมโยงไทยสูประชาคมโลกทั้งในฐานะเปนสวนหนึ่งของสายโซอุปทานของ
โลก (Global supply chain) การเขาถึงความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันชั้นนำของโลกเพื่อ
นำมาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหรือบริการนวัตกรรม
๑.๓) เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสำคัญกับการ
พัฒนาที่นำไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวน รวมถึง
การใชศักยภาพของพื้นที่ดวยการระเบิดจากภายใน เนนตอบสนองความตองการในแตละพื้นที่ ควบคู
ไปกับการดำรงไวซึ่ งอั ตลักษณของแตละพื้น ที่ โดยการผนึกพลัง ภาครั ฐ-เอกชน/ชุ มชน/สั ง คม-
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มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย-เครือขายตางประเทศในลักษณะ “จตุภาคี” (Quadruple helix) เพื่อ
“เปลี ่ ย นข อ ได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (Comparative advantage) ที ่ ป ระเทศไทยมี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใหเปนความสามารถในการแขง ขัน
(Competitive advantage) หรือ ปรั บ ระบบการผลิต และบริก ารไปสูก ารทำน อ ยไดม าก ด ว ย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, technology & innovation: STI) เพื่อใหเกิด
เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแขงขันไดในระดับโลกพรอม ๆ กับการกระจายรายไดสูชุมชน ลดความ
เหลื่อมล้ำ ชุมชนเขมแข็ง มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รูปที่ ๓ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใตยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม ที่
มุงเนน “การเติบโตอยางมีคุณภาพ” สรางความสมดุลของเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา (Valuebased economy) การเติ บ โตที ่ เ น น การมี ส  ว นร ว ม (Inclusive growth) และสั ง คมที ่ ม ี ก าร
หมุนเวียนการใชทรัพยากร (Circular society) อยางชาญฉลาดเพื่อใหทรัพยากรเพิ่มพูน
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หนา ๕๓

รูปที่ ๔ หลักคิดของโมเดลเศรษฐกิจ BCG
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนกลไกเรงใหการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายภายใต Thailand
๔.๐ ที่ตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใชความไดเปรียบดานทรัพยากรและ
แรงงานไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมประสบความสำเร็จไดเร็วขึ้นดวยการระดมทรัพยากร
และความสามารถของทุกภาคสวนในการมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ทั้งนี้การพัฒนาประเทศดวยโมเดล
เศรษฐกิ จ BCG ครอบคลุ ม ๘ อุ ต สาหกรรมเป า หมายภายใต น โยบายไทยแลนด ๔.๐ ได แ ก
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส อ ัจ ฉริ ย ะ การท องเที ่ย วกลุ  มรายได แ ละท อ งเที ่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร การแพทยครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และ
การพัฒนาคนและการศึกษา

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

รูปที่ ๖ โมเดลเศรษฐกิจ BCG พัฒนาบนฐานความเข็มแข็งของประเทศ
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการยกระดับรูปแบบการเกษตร “แบบเดิม” ทีท่ ำมากไดนอย ใช
ทรัพยากรจำนวนมากแตผลผลิตต่ำ ดิน น้ำ เสื่อมโทรมหรือดอยคุณภาพลง มีการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร สรางมลพิษ และปญหาสุขภาพ ไปสูการเกษตรที่มี “ผลิตภาพ” หรือ ทำนอยไดมากดวย
การใช องค ค วามรู  ทางด า นวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมไปสู ก ารผลิ ต สิน ค า พรี เ มี ย ม
ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ลด/นำของเหลือทิ้งกลับมาใชประโยชนทั้งในสวนการปรับปรุงคุณภาพดิน
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศษวัสดุ เชน ผลิตแผนกันความรอนและแผนดูดซับเสียงจากฟางขาว ทำใหเกิด
การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและเพิ่มพูนทรัพยากร รวมถึงแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยัง
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มุงใชนวัตกรรมเพื่อ “สรางมูลคาเพิ่ม” ตัวอยางเชน การสรางตลาดสินคาใหม โดยการแปรรูปผลผลิต
เกษตรไปเปนอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งตองเชื่อมโยงความรูทางการแพทย และการผลิตอาหาร ใชเทคโนโลยี
สำหรับการสกัดสารออกฤทธิ์ที่มีคุณภาพหรือดวยกระบวนการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การทดสอบ
รับรองคุณภาพ และขึ้นทะเบียนสารออกฤทธิ์ อาหาร และการรักษา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให
ทันสมัย การขนสงสินคาเกษตรตองมีการเชื่อมโยงความรูดานปญญาประดิษฐ กับระบบการขนสงอาหาร
ที่ควบคุมอุณหภูมิ (Cold chain) และเทคโนโลยีสำหรับการรักษาคุณภาพสินคาเกษตร การผลิตอาหาร
สุขภาพที่มีคุณภาพตองใชวัตถุดบิ ทางการเกษตรที่มีคุณภาพตั้งแตตนทาง การเกษตรตองมีการปรับปรุง
พันธุ หรือคัดเลือกพันธุที่ใหสารออกฤทธิ์ปริมาณมากและสม่ำเสมอ ใชเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการ
จัดการฟารมที่มีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีในการควบคุมปจจัยการผลิตที่มีความแมนยำเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ ลดการใชทรัพยากร เพื่อใหผลผลิตไดมาตรฐาน และเปน สินคาพรี เมียมตรงตามความ
ตองการของตลาดใหม

รูปที่ ๗ ตัวอยางกลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG
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ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำเปนตองนำกลไก ๗ ปรับมา
หนุนเสริมใหการทำงานขางตนดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
๑. ปรับจากรัฐเปนผูลงทุนหลัก ไปสูเอกชนลงทุน ภาครัฐเปนผูสงเสริมโดยสรางระบบ
นิเวศที่เกื้อหนุนใหเอกชนลงทุนในการพัฒนาที่สูงกวารัฐ
๒. ปรั บ การใชจา ยภาครั ฐ เพื ่อ แกป  ญ หา ไปสู ก ารลงทุน ภาครั ฐเพื ่ อการพั ฒนาและ
แกปญหาแบบเบ็ดเสร็จ
๓. ปรั บระบบการจัดสรรงบประมาณจากรายปไปสูร ะบบการจัด สรรงบประมาณแบบ
บูรณาการเพื่อการลงทุนแบบผูกพันตอเนื่อง
๔. ปรั บการสนับสนุนทุนวิจัยรายโครงการ ไปสูการสนับสนุนทุนวิจัยครบวงจร (วิจัย
พัฒนา สูการผลิตและจำหนาย: (Research, Development, Innovation, Manufacturing))
๕. ปรั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ที่ ยึ ด โยงอุ ต สาหกรรมเดิ ม ไปสู  ก ารสร า งอุ ต สาหกรรม
ยุทธศาสตรใหม
๖. ปรับการเติบโตของประเทศโดยการพึ่งพาปจจัยจากภายนอกประเทศ ไปสูการเติบโต
ดวยการสรางความแข็งแกรงจากภายใน และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก
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 จัดการการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม เพื่อเปนทุนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
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
และเต็มศักยภาพ
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ตารางที่ ๒ เปาหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
๑. เพิ่มอัตราการเติบโต ๑.๑ มูลคา GDP ของเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้น ๑ ลานลานบาท จากป
ทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ สัดสวนผลิตภัณฑและบริการมูลคาสูงเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๐
๑.๓ การเพิ่มขึ้นของรายไดของเศรษฐกิจฐานรากไมนอยกวา รอยละ ๕๐
๒. ลดความเหลื่อมล้ำ ๒.๑ ลดความเหลื่อมล้ำทางรายไดไมนอยกวา ๑๐ ลานคน
ของสังคม
๒.๒ จำนวนผูประสบปญหาขาดแคลนอาหารและทุพโภชนาการต่ำกวา
รอยละ ๕
๒.๓ จำนวนผูเขาถึงยา เวชภัณฑและเครื่องมือแพทยราคาแพงได
แมในภาวะวิกฤตไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๓ แสนคน
๒.๔ จำนวนชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองดานพลังงาน
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๐
๓. สรางความยั่งยืน
๓.๑ ลดการใชทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน
ของธรรมชาติและ ๓.๒ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไมนอยกวารอยละ ๒๐-๒๕
สิ่งแวดลอม
ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๓ เพิ่มพื้นที่ปาไมไมนอยกวา ๓.๒ ลานไร
๔. การพึ่งพาตนเอง
๔.๑ จำนวนผูที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่สูงขึ้น 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. โดยระยะแรกของการดำเนินการผูเ กี่ยวของสามารถเก็บเกี่ยวผล
บางสวนไดเนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีการดำเนินงานมาระยะหนึ่งแลว สำหรับในระยะถัดไปคือระยะของ
การขยายผล รวมถึ งการริเ ริ ่มการดำเนิน การใหมเ พื่ อ เปน การวางรากฐานการพั ฒนาประเทศให
สอดคลองกับบริบทโลกและประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมตางๆ ภายใตแผน เปนการเริ่มดำเนินการพรอมกัน
เพื่อไมใหเกิดความลาชา และมีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ
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หนา ๕๘

รูปที่ ๘ แผนที่นำทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ 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. การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อใหเกิดการเติบโตอยางทั่วถึงโดยคำนึงถึงจุดแข็ง และอัตลักษณของแตละพื้นที่
๕. การปลดล็อก ขอจำกัด กฎหมาย กฎระเบียบเพื่อสงเสริมการดำเนินธุรกิจ และการเพิ่ม
โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและบริการภาครัฐ
๖. จัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานสำคัญและสิ่งอำนวยสะดวก เชน โครงสรางพื้นฐานสำหรับ
เทคโนโลยีขั้นแนวหนา โครงสรางพื้นฐานระบบคุณภาพ
๗. การยกระดับ เครือ ขา ยพันธมิตรตางประเทศเพื่ อ การเร งรั ดพัฒ นาความก าวหน า ทาง
เทคโนโลยี รวมถึงการขยายตลาด
๘. การพัฒนากำลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการทั้งกำลังคนในอุตสาหกรรมเดิ มและ
อุตสาหกรรมใหมทั้งการพัฒนาดวยตนเองและการดึงดูดผูเชี่ยวชาญระดับสูงตางประเทศดวยอำนวย
ความสะดวก เชน การขอวีซา และใบอนุญาตในลักษณะของ Fast track
๙. การพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูขั้นแนวหนาเพื่อการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาและบริการ การสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและการ
เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองดานเทคโนโลยี
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หนา ๕๙

รูปที่ ๙ สิ่งที่ตองพิจารณาสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
(๒) ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
วัตถุประสงคหลักทั้ง ๓ ประการ สามารถบรรลุไดโดย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. การอนุรักษ ฟนฟู จัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมสามารถ
บรรลุเปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๑ และ ๒
๒. การสรางคุณคาเพิ่ม (Value creation) จากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมสามารถบรรลุ
เปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๒ และ ๓
๓. การสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง สามารถบรรลุเปาหมายดวยยุทธศาสตรที่ ๔

รูปที่ ๑๐ ความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคและยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๖๐

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๗๐ จัดทำขึ้นเพื่อการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากฐานความเขมแข็งของประเทศไปสู การ
เติบโตอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด
ภายใตการดำเนินงานของยุทธศาสตร ๔ ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วัฒนธรรมดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชน
เนนการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการ
อนุรักษและการใชประโยชนเพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปน
ทุนพื้นฐานตอการพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตเพื่อสงตอสูคนรุนตอไป รวมถึงสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจากการมองวา “Nature as Resource” เปน “Nature as Source” ดังนั้น ธรรมชาติจึง
ไมใชแคเพียงทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตเทานั้น แตธรรมชาติคือแหลงกำเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่ง
บนโลก เปนพื้นฐานของความเปนอยูที่ดีของมนุษย ดวยเหตุนี้ จึงตองรักษาสมดุลระหวางการมีอยูและ
ใชไป รวมถึงการนำกลับมาใชซ้ำตามหลักการหมุนเวียน
๑. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมาย
ความหลากหลายชีวภาพไดรับการคุมครอง ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู เพิ่มจำนวน และใช
ประโยชนอยางมีคุณคาและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
๑. คลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมดิจิทัล โดยบูรณาการทุกภาคสวน
เพื ่อ สนับ สนุ นการขั บ เคลื่ อ นโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model การตัดสิน ใจเชิ ง พื้ น ที่ และการเจรจา
พันธกรณีระหวางประเทศในอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. เทคนิคและนวัต กรรมในการอนุร ักษ ฟนฟู ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ
สภาพสิ่งแวดลอม ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงที่สำคัญเชน ปาชายเลน หญาทะเล และปะการัง
๕ เทคโนโลยี
๓. การบริหารจัดการน้ำมีระดับประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงขึ้นดวยนวัตกรรม
๒. แนวทางการดำเนินการ
การความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมดวยการจัด
สมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การพัฒนาคลังขอมูลดิจิทลั ความหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเพื่อการบริหารจัดการให
เกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน
๒.การอนุรกั ษ ฟนฟูทรัพยากรดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม
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หนา ๖๑

๓. การบริ ห ารจั ด การน้ ำ ให เ กิ ด ความยั ่ ง ยื น ด ว ยการอนุ ร ั ก ษป  า ต น น้ ำ และการพั ฒ นา
แพลตฟอรมเพื่อลดการใช ลดการสูญเสีย การนำกลับมาใชซ้ำ และยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใชให
สูงขึ้น
๔. การสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่ม
ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรใหแกชุมชนและคนรุนใหม
แนวทางที่ ๑ : การพัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเพื่อการ
บริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน
ขอมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ อัตลักษณชุมชนในรูปแบบดิจิทัลเปนคลัง
ความรูที่มีคุณคา และเปนแหลงทรัพยากรตนทางใหกับการสรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน สง เสริมให ชุมชนรูคุณคาของทรัพยากร
ชีวภาพและสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศที่ตนเองอาศัยอยู สงเสริมการขับเคลื ่อนภาคอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และธุรกิจดิจิทลั โดยกระบวนการขับเคลื่อนใหเกิดขอมูลดิจิทัลดังกลาว เริ่มตนจากการพัฒนา
ระบบจัดเก็บขอมูลวัฒนธรรมและชีวภาพอัตลักษณชุมชน เพื่อสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของดานวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งชุมชน หนวยงาน สถาบัน ไดจัดเก็บขอมูลภายใตมาตรฐานการ
จัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับสื่อวัฒนธรรมและชีวภาพอัตลักษณชุมชนในแตละรูปแบบ โดยเจาของขอมูล
สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเขา ถึงข อมูลเพื่ อเปน การปกปกษรักษาขอ มูลสำคัญ ทางวั ฒนธรรมและ
ชีวภาพอัตลักษณของชุมชนที่มีความละเอียดออนได และทำการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีอยู
แลวจากแหลงทรัพยากรอื่น ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ขอมูลตั้งแตระดับดีเอ็นเอ ไปจนถึง
ระบบนิเวศ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น สถานที่ บุคคล การใชประโยชน เพื่อนำมาจัดเก็บ
และพัฒ นาใหเกิ ดโครงสรางขอ มูลซึ ่งสามารถเชื่อ มโยงขอ มูลเขา หากัน ไดเกิ ดเปน เครื อข ายขอมู ล
วัฒ นธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ โดยโครงขา ยข อ มูลดัง กล าวสามารถนำมา
เปดเผยสูสาธารณะในรูปแบบเว็บใหบริการและพัฒนาตอยอดเปนแอปพลิเคชันเพื่อสงเสริมการเรียนรู
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาตอยอดเชิงเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน กอใหเกิดการรับรูและเขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ การใหบริการดังกลาวจะเปนการ
สงเสริมใหเกิดการตอยอดการใชงานขอมูลทั้งขอมูลวัฒนธรม ขอมูลชีวภาพ อัตลักษณชุมชนไปสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมไดในอนาคต
เปาหมาย : ขอมูลทรัพยากรชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแตระดับดีเอ็นเอ ไปจนถึง
ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมไดรับการรวบรวม จัดเก็บอยางเปนระบบ และประมวลผลใหเปนเครือขาย
คลังขอมูลดิจิทัลขนาดใหญ เพื่อนำไปบริหารจัดการใหเกิดการคุมครอง ปองกัน อนุรกั ษ และฟนฟู และ
สรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวทาง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เกิดการสราง
ความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน
ตัวชี้วัด :
๑. คลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๖๒

 คลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในระดับพันธุกรรม ๑,๕๐๐
แหลงพันธุ (คำจำกัดความระดับพันธุกรรม คือ แหลงพันธุ DNA ในพื้นที่แตละแหลง)
 ขอมูลความหลากหลายระดับชุมชนไมนอยกวา ๑๐๐ ชุมชน
 ขอมูลความหลากหลายระดับพื้นที่ ๕๐ พื้นที่ (คำจำกัดความของพื้ นที่ คือ สถานที่
สำคั ญ ๆ ของประเทศ เช น พื ้ น ที ่ มรดกโลก พื ้ นที ่ ม รดกอาเซีย น พื ้ น ที ่ ส งวนและ
ชีวมณฑล พื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) พื้นที่อุ ทยาน
ธรณี พื้นที่สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ)
๒. มีระบบและกลไกประเมินคุณคาและศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ของทรัพยากรชีว ภาพใน
ประเทศไทย โดยใหความสำคัญ กับ การยกระดับ อุตสาหกรรมของประเทศไทยตามเศรษฐกิจ BCG
๑ ระบบ
๓. มี ร ะบบแพลตฟอร มดิ จ ิท ัล ออนไลน ส ำหรั บ ทรั พ ยากรชีว ภาพ (Bioresource digital
platform) ของประเทศเพื่อการพัฒนาสาขาเศรษฐกิจ BCG เชน เกษตรและอาหาร พลังงาน วัสดุเคมี
ชีวภาพ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค และกลุมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหแขงขันไดอยางยั่งยืน
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

 เก็บขอมูล DNA ของ
สิ่งมีชีวิตเนนพืช สัตว
จุลินทรีย ที่อยูในบัญชี
ไซเตส และอยูในบัญชี
แดงของ IUCN และที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม
 เก็บขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
วัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นในชุมชนทองถิ่น
 ยกระดับแพลตฟอรม
จัดเก็บขอมูล ดีเอ็นเอ
และระบบบริหารจัดการ
และใชประโยชนขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

อว., สผ., อส., ทช.,
ปม.,กปม., กวก.

 สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาดานอนุกรมวิธาน
เพื่อจำแนกขอมูลเพื่อ

อว., ทส., กษ.

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

อว., ทส., กษ., วธ.

อว., ทส., ดศ.

หนา ๖๓

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

สนับสนุนการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 จัดตั้งระบบและกลไกการ
ดำเนินงานของ
ผูเชี่ยวชาญกลางและ
เฉพาะกลุม ในการ
ตรวจสอบขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทยให
ครอบคลุมกลุมสิ่งมีชีวิตที่
มีอยู
 พัฒนาระบบและกลไก
การดำเนินงานของ
ผูเชี่ยวชาญกลางและ
เฉพาะกลุม ในการ
ตรวจสอบขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทยให
ครอบคลุมกลุมสิ่งมีชีวิตที่
มีความสำคัญของ
ประเทศไทยทั้งในเชิง
อนุรักษและชนิดพันธุที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจ
 พัฒนาระบบแพลตฟอรม
ดิจิทัลออนไลน
(Bioresource digital
platform) เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรม BCG ให
แขงขันได
 ขยายผลระบบขอมูล
เครือขาย (Database
network) ใหครอบคลุม
ทั่วประเทศ

ผูรับผิดชอบ

อว., สผ.

อว., ทส.

อว., ทส., ดศ.

อว., ทส.

แนวทางที่ ๒ : การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม
การใชประโยชนจากทรัพยากรที่ขาดความระมัดระวังทำใหเกิดความเสื่อมโทรม และบางสวน
นำไปสูการสูญหาย ดังนั้น จึงจำเปนตองพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บ รักษา
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ 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 การพัฒนาแพลตฟอรมเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูทรัพยากร เชน เพิ่มอัตรารอดของกลาไม หญา
ทะเล ปะการัง การสงเสริมการนำนวัตกรรมโกงกางเทียมมาใชแกปญหาการกัดเซาะชายฝง ตลอดจนการ
สงเสริมการนำนวัตกรรมทางสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรมทองถิ่นมาบูรณาการรวมดวย เชน พิธีการบวชปา
ปาชุมชน และการสืบชะตาแมน้ำ
เปาหมาย : ทรัพยากรไดรับการฟนฟู ชะลอการเกิดปญหา เพิ่มจำนวนเพื่อเปนทุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและลดผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด :
๑. เพิ่ม ฟนฟู และปลูกซอมแซมพื้นที่ปาไมทั้งบนบกและชายฝงทะเลเพื่อการอนุรัก ษ และ
เศรษฐกิจจำนวน ๓.๒ ลานไร เพื่อสรางแหลงสะสมและเก็บกักคารบอนเพิ่มขึ้น
๒. เพิ่มศักยภาพชุมชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม และเกิดการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทองถิ่น จำนวน ๕,๐๐๐ ชุมชน
๓. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปองกันและลดการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่วิกฤตและการ
ทองเที่ยวที่สำคัญของประเทศอยางนอย ๕ เทคโนโลยี
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 ศึกษาวิจัยความสมบูรณ
ของพื้นที่ปาไม พื้นที่
สมบูรณและเสื่อมโทรม
และฟนฟูใหสมบูรณโดย
เนนความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบ
นิเวศ
 พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการอนุรกั ษ
และฟนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ใหสมบูรณขึ้นใน
ระยะเวลาทีล่ ดลง
 พัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การลดสภาวะโลกรอน

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
ทส., อว.

อว.

อ ว ., ท ส ., ม ท ., ก ษ .,
ชุมชน

หนา ๖๕

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

และรับมือหรือปรับตัวตอ
สภาวะโลกรอน
 พัฒนากลไกสงเสริมการ
ปลูกปา โดยการมีสวน
รวมของภาคเอกชนและ
ประชาสังคม

ผูรับผิดชอบ

ทส., อว., มท., เอกชน,
ชุมชน

แนวทางที่ ๓ : การบริหารจัดการน้ำใหเกิดความยั่งยืนดวยการอนุรักษปาตนน้ำ และการพัฒนา
แพลตฟอรมเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำครบวงจร
น้ำเปนทรัพยากรที่สำคัญในการบริโภค อุปโภค การผลิต เปนแหลงที่อยู อาศัยของสัตวน้ำ
รวมถึงการรักษาระบบนิเวศ เมื่อจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ
สงผลใหความตองการใชน้ำเพิ่มขี้น ขณะที่น้ำมีปริมาณแปรเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศ บอยครั้ง
ประเทศไทยเผชิญภาวะภัยแลงรุนแรง เกิดปญหาการแยงชิงน้ำระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ
ดวยเหตุนี้ จึงตองการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหมีปริมาณน้ำเพียงพอซึ่งแนวทางหลักคือ
การอนุรักษปาตนน้ำ ควบคูกับการพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อลดการใช ลดการสูญเสีย การนำกลับมาใช
รวมถึงการยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใชใหสูงขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต
(น้ำทวม และภัยแลง)
เปา หมาย : ประเทศไทยมีร ะบบการบริหารจัดการน้ำที่ลดบรรเทาปญหาอุทั กภัย น้ำแลง
ซ้ำซาก ลดปญหาการแยงชิงน้ำระหวางภาคสวนตาง ๆ รวมไปถึงน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น เชน ไมมีสาร
ตกคางของสารเคมี หรือโลหะหนัก
ตัวชี้วัด :
๑. ความสูญเสียที่เกิดจากปญหาอุทกภัย และภัยแลงลดลง
๒. ความมั่นคงดานตนทุนทรัพยากรน้ำปรับจากระดับปานกลางเปนดี
๓. คุณภาพน้ำปรับจากระดับพอใชเปนระดับปานกลาง
กิจกรรม:
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การจัดทำแผนการ
บริหารจัดการน้ำระดับ
พื้นที่
 การขยายผลการจัดการ
น้ำชุมชนยั่งยืน

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

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

หนา ๖๖

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การสงเสริมการใชและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนระบบการ
บริหารจัดการน้ำทั้ง
ระบบเพื่อลดความเสี่ยง
/ความสูญเสียจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและการ
จัดการใหเกิดความ
สมดุลระหวาง
ทรัพยากรน้ำที่มีและ
ความตองการใช
 การสงเสริมการใชและ
พัฒนานวัตกรรมบำบัด
ฟนฟูแหลงน้ำที่ประสบ
ปญหาการตกคางของ
สารเคมี และโลหะหนัก
 การสงเสริมการใชและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อให
ชุมชนเขาถึงน้ำสะอาด
เพื่อการอุปโภค บริโภค
อยางทั่วถึง
 สิทธิประโยชนแก
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ
ในการสนับสนุน
องคการปกครองสวน
ทองถิ่นแกปญหาน้ำ
ทวม น้ำแลง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำ

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

สทนช., อว., กษ., มท.,
ภาคเอกชน ,ชุมชน

สทนช., อว., สธ., มท.,
ภาคเอกชน ,ชุมชน

BOI, กค., มท., อว.

แนวทางที่ ๔ : การสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การเพิ่มทักษะ การบริหารจัดการทรัพยากรใหแกชุมชนและคนรุนใหม
ประเทศมี ค วามร่ำรวยทางชีว ภาพในการสรา งมูล ค าทางเศรษฐกิจ ได โ ดยอาศั ย กำลั งคน
ที ่มี ความเชี่ ยวชาญในปริมาณที่เ พียงพอตอการขับ เคลื่ อนการอนุร ักษและใชป ระโยชน จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน อยางไรก็ดี ประเทศไทยประสบปญหาการขาคแคลนผูเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะสาขาอนุกรมวิธาน จากการสำรวจจำนวนนักอนุกรมวิธานของประเทศในป พ.ศ. ๒๕๖๑ มีทั้งหมด
๓๒๕ คน แตมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ยังไมไดคนพบ นอกจากนักอนุกรมวิธานแลว นักเทคโนโลยีที่
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เกี่ยวของกับการตอยอดใชประโยชน นักวิจัยทองถิ่น ผูนำชุมชน ลวนตองไดรับการพัฒนาทักษะใหมี
ความรูความสามารถในการปกปองทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่นของตนเพื ่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สถานการณต า งๆ ของโลก ไดแ ก การเปลี่ย นแปลงสภาวะภูมิอ ากาศ การสร า งเศรษฐกิจ ชี วภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงตองสงเสริมใหเกิดการทำงานในลักษณะบู รณาการ
โดยประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับความรูและวิทยาการสมัยใหม
เปาหมาย : ชุมชนและคนรุนใหมมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการในการใชความหลากหลาย
ทางชีวภาพสรางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และมีศักยภาพเพียงพอใน
การบริหารจัดการยุคใหมใหทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก
ตัวชี้วัด :
๑. ชุมชนที่มีความสามารถอนุรักษ และเพิ่มคุณคาและมูลคาจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนธรรมไดอยางนอย ๑๐,๐๐๐ ชุมชน
๒. ชุมชนมีทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการยุคใหมใหทันสถานการณโลกอย างน อย
๑๐,๐๐๐ ชุมชน
๒. สรางนักวิจัยรุนใหมดานอนุกรมวิธาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม อยางนอย ๒๐๐ คน
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การพัฒนาใหชุมชุมมีความรู
ทักษะที่จำเปนตอการบริหาร
จัดการใชประโยชนและ
อนุรักษทรัพยากรชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน
 สรางเครือขายขอมูลขาวสาร
การจัดการเรียนการสอน
ใหมๆ เชน การสอนทางไกล
การฝกอบรม การสื่อสารกับ
ประชาชน การถายภาพ
อบรมไกดทองถิ่น การสราง
นักวิจัยทองถิ่น ฯลฯ
 การสรางระบบการจัดการ
องคความรู (Knowledge
management) จาก
ผูเชี่ยวชาญสาขาที่ขาดแคลน
เชน นักอนุกรมวิธานที่กำลัง
เกษียณและใหผเู กษียณอายุ
ทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแก
นักวิจัยรุนใหม

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
ทส., กษ., มท., อว.

อว., อพวช., อพ.,
สธ.

อว., ทส., กษ.
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กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 พัฒนาหลักสูตรทั้งการศึกษา
ระดับพื้นฐาน-อุดมศึกษา
รวมถึงการเรียนออนไลนดาน
การปกปองสิ่งแวดลอม การ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ และ
การสรางฐานความแข็งแรง
ของชุมชน
 สรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่
เกี่ยวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ขาดแคลนเพื่อ
ทดแทนคนรุนเกาที่ทยอย
เกษียณอายุราชการ

ผูรับผิดชอบ
อว.

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 เพื่อนำมาจัดเก็บ และพัฒนาใหเกิดโครงสรางขอมูลเชิงความหมายซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูล
เขาหากันไดเกิดเปนเครือขายขอมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ และนำมา
พัฒ นาต อ ยอดเปน แอปพลิ เคชัน เพื่อสงเสริมการเรี ยนรู การทอ งเที่ ย วเชิง อนุ รั กษ การท องเที่ ย ว
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
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๒. ระบบขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ๑ ระบบ
๓. ผูผานการอบรม เชน ไกดทองถิ่น ผูนำชุมชนไมนอยกวา ๒,๐๐๐ คน
๔. ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการแผนการอนุรักษและใชประโยชน
๑ ระบบ
๕. พัฒนาชองทางตลาดออนไลนสำหรับผลิตภัณฑชุมชนไมนอยกวา ๑๐๐ ผลิตภัณฑ
๖. สื่อออนไลนเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว 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
สิ่งสงมอบ :
๑. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและจีโนมของพืชสมุนไพรและผักพื้นบาน ๘๐ ชนิด
๒. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและจีโนมของพืชปาชายเลนของไทย ๘๐ ชนิด
๓. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและจีโนมของสัตวพื้นเมืองและสัตวปาสงวนและคุมครอง
ของไทย ๕๐ ชนิด
๔. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการัง ๕๐ ชนิด
๕. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและจีโนมของจุลินทรียและเห็ดรา ๘๐ ชนิด
งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๖๐๐ ลานบาท
๓. โครงการจัดทำแผนที่ใตสมุทรและฟนฟูทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝงทะเลไทย
เปนการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมดาน IoT และเรือสำรวจผิว สมุ ทรโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใตทะเลและปจจัยสิ่งแวดลอมที่เปน
ปจ จัยกำหนดความอุดมสมบูรณหรือปจจัย คุกคามแหลงกำเนิดของหญาทะเล ปะการัง และปา
ชายเลน
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หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กรมเจาทา กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการศึกษา
หนวยงานในทองถิ่น ชุมชนทองถิ่น ภาคเอกชน
สิ่งสงมอบ :
๑. แผนที่ใตสมุทรของพื้นที่ทางทะเลในแหลงทองเที่ยวทางทะเลเขตอันดามัน (สตูล กระบี่
และภูเก็ต)
๒. คลังขอมูลปจจัยสิ่งแวดลอมใตทะเลไทยเขตอันดามัน (สตูล กระบี่ และภูเก็ต) และการ
ติดตามผาน Application
งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๔๐๐ ลานบาท
๔. โครงการพัฒนาการศึกษาอนุกรมวิธานและซิสเตมาติคสของประเทศไทย
ประเทศไทยมีความร่ำรวยของทรัพยากรชีวภาพมาก แตสิ่งมีชีวิตที่ศึกษามาแลวเมื่อเทียบกับ
ที่คาดวาอยูในประเทศไทย ยังคงมีสัดสวนที่นอย แมแตพืชที่มีการศึกษามากยังตองศึ กษาเพิ่มเติม
มากกวารอยละ ๔๐ ของจำนวนที่มีอยู ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมหรือทรัพยากรทางทะเล ยัง
เปนปจจัยเรงการสูญพันธุเพิ่มขึ้นอีกดวย สิ่งเหลานี้ทำใหตองเรงคนหาสิ่งมีชีวิตใหเร็วขึ้น
การศึก ษาอนุ ก รมวิ ธ านเปน ส ว นหนึ ่ง ที ่ม ี ความสำคั ญ มากในการพัฒ นางานด า นความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ดวยความหวงใยดังกลาว จึงได มี การจัดตั้ งคณะกรรมการ
เครือขา ยการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเ วศ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็ จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อสำรวจนักอนุกรมวิ ธานในประเทศไทยใน
ป พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา นักอนุกรมวิธ านในประเทศไทยมีจ ำนวนลดลงเนื่องมาจากการเกษีย ณอายุ
ราชการ การปรับ ลดตำแหนง นัก อนุกรมวิธานในหนว ยงานตางๆ คนรุ น ใหม ที ่ส นใจเรี ยนตอดาน
อนุกรมวิธานมีจำนวนนอยลง และไมมีการสนับสนุนเงินวิจัยใหกับนักอนุกรมวิธาน จึงทำใหเกิดสภาวะ
ขาดแคลนนักอนุกรมวิธานเพิ่มขึ้น
หัว ใจสำคัญสำหรับงานอนุกรมวิธาน และนักอนุกรมวิธานระดับสากลได แก การดูแล และ
ตรวจสอบตัวอยางตนแบบ และตัวอยางอางอิงที่เรียกวา “voucher specimens” อยางเขมขน การนำ
ตัวอยางอางอิงไปเชื่อมโยงกับผลงานตีพิมพการจัดจำแนก ชื่อวิทยาศาสตร และการยืนยันดวยขอมูลเชิง
โมเลกุล การนำขอมูลทางอนุกรมวิธาน และรายชื่อนักอนุกรมวิธานเขาสูสากล Pulling taxonomy
and taxonomists together on the web ขอมูลที่สมบูรณดังกลาว จะทำใหสามารถบริหารจัดการ
ทรั พยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และประกอบการการเจรจาพัน ธกรณีระหว า งประเทศใน
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๗๑

ประเภทสิ่งมีชีวิต จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ จำนวนสิ่งมีชีวิต สัดสวนที่คนพบ/
คาดวามีในประเทศ ที่ศึกษาแลว
จำนวนสิ่งมีชีวิต
ไทย (ชนิด)
(ชนิด)
ที่คาดวามี (ชนิด)
แบคทีเรีย
๒๐,๐๐๐
๑,๖๐๐
๘
รา
๑๕๐,๐๐๐
๘,๘๐๐
๖
สาหราย
๕,๐๐๐
๒,๓๐๐
๔๖
แมลง
๑๐๕,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๑
สัตวไมมีกระดูก
๘๒,๐๐๐
๑๐,๔๐๐
๑๓
สันหลัง (ไมรวมแมลง)
สัตวมีกระดูก
๕,๐๐๐
๔,๒๐๐
๘๔
สันหลัง
สัตวที่มีทอลำเลียง
๑๐,๐๐๐
๖,๑๐๐
๖๑

จำนวน
ผูเชี่ยวชาญ
(คน)
๖๐
N/A
๖๐
๒๘
N/A
๑๒๘

หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนว ยงานผูรั บ ผิด ชอบหลัก : ศู นย ความเปน เลิศดา นความหลากหลายทางชีวภาพ 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
ประเทศไทยเพื่อเปนแหลงเรียนรูและการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๓๕๐ ลานบาท
๕. โครงการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ
เปนการนำไผ มาใช เป น กลไกหนึ่ง ที ่จ ะขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ ฐานรากด ว ยการประยุ กตใ ช
เทคโนโลยีบริหารจัดการและเพิ่มมูลคาของไผเชิงธุรกิจชุมชนตลอดหวงโซคุณคา ดวยการขยายพันธุไผ
ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถผลิตตนพันธุไดในปริมาณมาก ไดตนพันธุที่ตรงต อพัน ธุ
ที่เหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรม ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการตั้งแตตนทางถึง
ปลายทาง โดยภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและระบบเบื้องตน สรางผูประกอบการ
รุนใหมขึ้นมาบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป
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หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : ชุมชนทองถิ่น กรมสงเสริมการเกษตร สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)
สิ่งสงมอบ :
๑. พื้นที่ปาไมเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ไร
๒. ผลิตภัณฑจากไผอยางนอย ๑๐ ผลิตภัณฑ
๓. ระบบฐานขอมูลพันธุกรรมไผและมาตรฐานผลิตภัณฑ เพื่อตรวจสอบยอนกลับแหลงที่มา
๑ ระบบ
๔. ขยายผลเกษตรกร ๑,๐๐๐ รายใน ๑๒ จังหวัด
๖. โครงการจัดทำคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของพืชปา
ชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองเพื่อใชในการนำเสนอขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติและการจัดการอยางยั่งยืน
พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง เปนพื้นที่ตัวอยางของระบบนิเวศปาชายเลน ที่ไดรับการรับรอง
ภายใตโครงการมนุษยและชีวมณฑล ขององคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม แหงสหประชาชาติ
หรือ ยูเนสโก โดยมีวัตถุประสงคหลัก ๓ ประการ คือ ประการแรก เพื่อการอนุรักษความหลากหลาย
ของพันธุพืช พันธุสัตว และระบบนิเวศ ประการที่สอง เพื่อสงเสริมการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมอยางยั่งยืน และประการสุดทาย เพื่อการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวของกับ การอนุรักษและการพัฒ นา
รวมทั้งเปนแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปาชายเลนพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง มี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐ ตารางกิโลเมตร เปนปาชายเลนที่มีขนาดใหญและมีความอุดมสมบูรณมาก
แหงหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนสวนหนึ่งของพื้นที่แหลงอนุรักษอันดามันซึ่งอยูระหวาง
การประกาศเปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งจะเปนพื้นที่เปาหมายสำคัญของนักทองเที่ยวในอนาคต
การบริหารจัดการพื้นที่ที่มีลักษณะเดนและเปนเอกลักษณแหงนี้ใหสามารถขั บเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สั งคมของทอ งถิ ่นและประเทศโดยรวม โดยมี การกระจายรายได สูช ุ มชนและมี ความเป น มิ ต รกับ
สิ่งแวดลอมที่จะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สวนวิจัยทรัพยากรปาชายเลน กองอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สถาบันการศึกษา และชุมชนทองถิ่น
สิ่งสงมอบ :
๑. เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และสังคมพืชปาชายเลน ๑ ระบบ
๒. ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว และจุลินทรียในพื้นที่ปาชายเลน โดยใช
เทคโนโลยี e DNA
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๓. ฐานขอมูลเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. การเก็บรักษาเมล็ดและขยายพันธุไมปาชายเลนหายากตามบัญชี IUCN Red List เพื่อ
นำมาเพิ่มมูลคาสรางรายไดใหกับชุมชนทองถิ่น เชน น้ำลำแพน บอนไซ
๕. (ราง) เอกสารขอรับการเปนมรดกโลกทางธรรมชาติของ UNESCO
งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) ๑๐๖ ลานบาท
๗. โครงการใชนวัตกรรมไมโกงกางเทียมบรรเทาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ หาดทรายเพื่อ
ลดการสูญเสียระบบนิเวศหาดทรายและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ประเทศไทยมีความสมบูรณทางความหลากหลายทางชีวภาพทั้งดานชนิดและปริมาณ พืช สัตว
และจุลินทรีย สูงเปนอันดับตนๆ ของโลก ในระยะที่ผานมาประเทศไทยเผชิญกับปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง (Coastal Erosion) หรือการถอยรนของชายฝง (Retreat of Coastline) จากรายงานของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๒๕๖๐) พบวา จากชายฝงทะเลของประเทศไทยตลอดความยาว
๓,๑๔๘ กิโลเมตร มีพื้นที่กัดเซาะชายฝง ๖๑๘ กิโลเมตร สงผลกระทบตอชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่
ตลอดแนวชายฝงกวา ๑๒ ลานคน หากไมมีการดำเนินงานแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝงอยาง
จริงจัง 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. พื้นที่ทองเที่ยวประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงรุนแรงสูงกวา ๕ เมตร ไมนอยกว า ๑๐
กิโลเมตร
๒. เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพชวยเรงการตกตะกอนและสามารถบรรเทาปญหา
การกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงสูงกวา ๕ เมตร รวมถึงการฟนฟูพื้นที่หาด
ทราย
๓. แพลตฟอรมเทคโนโลยีติดตามการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) ของพื้นที่ปาชายหาด/
หาดเลน/การกั ดเซาะชายฝ  งดว ยภาพถ า ยดาวเที ย ม AI และเซนเซอร IOT พลัง งาน
แสงอาทิตย แบบ realtime
๔. ระบบ Citizen science ใหชุมชนและหนวยงานในทองถิ่น มีสวนรวมในการติดตามการกัด
เซาะชายฝง
๕. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพ
งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐) ๔๖๔ ลานบาท
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๗๔

งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท
โครงการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
๑. โครงการคลังขอมูลดิจิทลั ความ
๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
โดยบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อน BCG ได
เกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ Thailand Biodiversity
๐
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
Genome Project
๓. โครงการการจัดทำแผนที่ใตสมุทรและ
๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
ฟนฟูทรัพยากรชีวภาพางทะเลและ
ชายฝงทะเลไทย
๔. โครงการพัฒนาการศึกษาอนุกรมวิธาน
๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
และซิสเตมาติคสของประเทศไทย
๕. โครงการเพิ่ ม พื ้น ที ่ป  า เศรษฐกิจ ของ ๐
๓๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑๐
ประเทศไทยโดยการสงเสริมการปลูก
ไมเศรษฐกิจ
๖. โครงการจัดทำคลังขอมูลความ
๐
๓๕
๓๕
๓๕
๑
๐
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นของพืชปาชายเลนในพื้นที่สงวน
ชีวมณฑลระนองเพื่อใชในการนำเสนอ
ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติและการจัดการอยางยั่งยืน
๗. โครงการใชนวัตกรรมไมโกงกางเทียม
๖๔
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
บรรเทาการกัดเซาะชายฝงในพืน้ ที่
หาดทรายเพื่อลดการสูญเสียระบบ
นิเวศหาดทรายและสงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากของชุมชน
รวม
๖๔
๔๖๕ ๔๖๕ ๔๗๕ ๔๑๑ ๔๑๐

รวม
๒๕๐

๖๐๐
๔๐๐
๓๕๐
๑๒๐
๑๐๖

๔๖๔

๒,๒๙๐

๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
 แผนพับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๙๓
 แผนปฏิบัติ (Action plan) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 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
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ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง ดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณ
ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใชศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายใน เนนการตอบสนองความตองการในแตละ
พื้นที่เปนอันดับแรก ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งในระดับพื้นที่ การดำรงไวซึ่งอัตลักษณ รวมถึง
การใชประโยชนจากความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ” “ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม” และ “ความเอื้อเฟอเผื่อแผ” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการ
ผลิตสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงขึ้น ดวยการใชความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีสมัยใหมในการยกระดับ
มาตรฐาน สรางคุณคาใหมรวมถึงการนำหลักการของการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชเพื่อการลดการใช
ทรัพยากร การดำเนินการดังกลาวมุงหวังใหเกิดการพัฒนาที่นำไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้ง
ใครไว ข า งหลั ง เปน การเติ บ โตของทุ ก ภาคส ว นไปพร อม ๆ กัน เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสของชุ ม ชน และ
ผูประกอบการที่ อยูในภูมิภาคไดรับการพัฒนา รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรไดอยางทัดเทียมกัน มาก
ยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญ กับการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มโอกาสในการ
เข า ถึ ง บริ ก ารหรือ แก ป  ญ หาสุ ข ภาพ ป ญ หามลพิ ษ ยกระดั บ คุณ ภาพ ความปลอดภั ย ของอาหาร
ตลอดจนการเสริมสรางความสามารถในการพึ่งพิงแหลงพลังงานทางเลือกในพื้นที่ไดเพิ่มขึ้น
๑. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมาย
เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอยางมีคุณภาพพรอมชอ งวา งของความเหลื่ อมล้ำ ทางสั ง คม
ที่ลดลง
ตัวชี้วัด
๑. อัตราการขยายตัวของ GDP ของภูมิภ าคเติบโตเพิ่มขึ้นไมน  อยกวาร อยละ ๕๐ จากป
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ความเหลื่อมล้ำทางรายไดลดลงไมนอยกวา ๑๐ ลานคน
๒. แนวทางการดำเนินการ
การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ ฐานรากใหเข็มแข็งดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณ ความคิด
สรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจ BCG
๒. การนำทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไปสรางอัตลักษณของ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๓. การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่
เพื่อสรางเศรษฐกิจใหชุมชน
๔. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพดวยการยกระดับมาตรฐาน การสรางนวัตกรรม ตลอดจนการจัดการวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการ
ผลิตใหเปนศูนย
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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๕. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการ
ดวยกลไกจตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบล อุทยานวิทยาศาสตร และคลัสเตอร
๖. การพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ดวยการใชอัตลักษณ
ความคิดสรางสรรค และแพลตฟอรมการเชื่อมโยงตลาด
๗. การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street food/
วิสาหกิจชุมชน) ดวย Food machinery และมาตรฐานการประกอบการที่ดี
๘. การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบ เชน
การยกระดับ ประสิ ทธิภาพการผลิต การควบคุมความปลอดภัย ความคิดสรางสรรค ระบบประกัน
คุณภาพ
แนวทางที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจ BCG
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาสงผลให เกิดการพัฒนาแบบกระจุก ตัว เกิดความเหลื่อ มล้ำ
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
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ GDP ของภูมิภาคเติบโตเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕๐ จากป
พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาคดวยการใชโมเดล
เศรษฐกิจ BCG อิงจากจุด
แข็ง ความตองการ และ
ศักยภาพรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
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

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

แนวทางที่ ๒ : การนำทุนทางทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไป
สรางอัตลักษณของชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ประเทศไทยมีความสมบูรณและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ มีการสั่งสมภูมิ ปญ ญา
ท องถิ่นที่เ กี่ยวขอ งกั บการใช ประโยชนจ ากความหลากหลายทางชีวภาพ และมี ความเขมแข็ ง ของ
วัฒนธรรมที่โดดเดนในแตละพื้นที่ ซึ่งมีศักยภาพในการนำอัตลักษณในแตละพื้นที่ไปสรางความไดเปรียบ
ทางการการคา (Nature monopoly) เชน ขาวสังขหยด จังหวัดพัทลุง อยางไรก็ดี สินคาและบริการ
ทองถิ่นมีปญหาเรื่อง คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการสรางเรื่องราว (Storytelling) สำหรับ
การตลาด สงผลใหการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑและการขยายตลาดในกลุมนักทองเที่ยวอยูในวงจำกัด การ
ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปรับปรุงคุณภาพ และความปลอดภัยของสินคาและบริการที่
เปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น ทั้งดานความปลอดภัยทางอาหาร บรรจุภัณฑ รวมถึงการจัดการเศษวัสดุ
เหลือใชใหเปนศูนย จึงเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล BCG ที่มีประสิทธิภาพ
เป า หมาย : นำทุนทางทรั พ ยากรความหลากหลายทางชีว ภาพและวั ฒนธรรมไปสร า ง
อัตลักษณของชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนใหเกิดการเพิ่มมูลคา สรางเศรษฐกิจชีวภาพ
สรางเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
ตัวชี้วัด :
๑. มีคลังขอมูลผลิตภัณฑและการบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนตั้ งแต
ระยะจากตนทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง จำนวนประมาณ ๕๐ ผลิตภัณฑ เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานราก
ใหชุมชนเขมแข็ง
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๗๘

๒. ผลิตภัณฑหรือบริการไดรับ การยกระดับดวยความคิดสรางสรรค นวัตกรรมชุมชน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมประมาณ ๕๐ ผลิตภัณฑ
๓. มี AI platform เพื่อวิเคราะหและประมวลผลแนวโนมการตลาดสินค าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเศรษฐกิจชีวภาพ (Biodiversity and bioeconomy trend)
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 รวบรวมและศึกษาสายโซ
การผลิตผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนทองถิ่น
ตั้งแตตนทาง กลางทาง
และปลายทาง พรอม
พัฒนาเปนคลังขอมูล
ผลิตภัณฑฐานชีวภาพเพื่อ
นำไปพัฒนาตอยอด
 วิเคราะหสายโซการผลิต
และเสนอแนวทางการ
สรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษวัตถุดิบไวใน
ธรรมชาติใหเกิดสมดุล
ระหวางการเพิ่มจำนวน
ตามธรรมชาติและการ
นำไปสรางมูลคาเพิ่ม
 สงเสริมการใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมยกระดับ
ผลิตภัณฑจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 พัฒนา AI platform เพื่อ
วิเคราะหและประมวลผล
แนวโนมการตลาด
(Biodiversity and
Bioeconomy market
trend)

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

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

อว., สพภ.

อว., สพภ.

อว., สพภ.

หนา ๗๙

แนวทางที่ ๓: การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวใน
พื้นที่ เพื่อสรางเศรษฐกิจใหชุมชน
การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่ เพื่อ
สรางเศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่มีความยั่งยืน สามารถใชรูปแบบการระดมเงินทุนจากภาคประชาสังคม
เพื่อเปนกองทุนหมุนเวียน และ/หรือใชเปนกองทุนค้ำประกันการกูยืม โดยไมตองพึ่งพางบประมาณจาก
ภาครัฐ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อพัฒนาแนวทางใหชุมชนระดับฐานราก
สามารถรวมลงทุนกับภาคเอกชนในพื้นที่ในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคมได และพัฒนากลไกการทำงานรวมกัน
ระหวางชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และองคกรผูดูแลกองทุนฯ ที่ชวยให
ชุมชนฐานรากสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน สำหรับเปนทุนตั้งตนเพื่อการจัดหาเทคโนโลยีพลังงานอยางงาย
มาใชในการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจดานพลังงาน และ/หรือนำทรัพยากร พืชผลผลิต และวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรไปผลิตเปนพลังงานและใชในพื้นที่ อันเปนการสงเสริมใหชุมชนมีพลังงานไฟฟาสวนเกิน
ที่สามารถทำการซื้อขายไฟฟาระหวางกันได เพื่อสรางรายไดใหกับครัวเรือนและเพิ่มการพึ่งพาตนเองผาน
แนวคิดการใชพลังงานเพื่อทุกคน (Energy for all)
เปาหมาย :
๑. เพิ่มการเขาถึงแหลงเงินทุนของเกษตรกรรายยอย สำหรับการจัดหาเทคโนโลยีพลังงาน
อยางงาย เพื่อนำมาใชในการประกอบอาชีพ ทำธุรกิจดานพลังงาน และ/หรือนำทรัพยากร พืชผลผลิต
และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปผลิตเปนพลังงานและใชในพื้นที่ โดยไมตองพึ่งพางบประมาณของรัฐ
๒. ปลดล็อคขอจำกัดเพื่อสงเสริมการลงทุน เชน การปรับแกเงื่อนไขระบบผูซื้อไฟฟารายเดียว
(Enhanced Single Buyer (ESB)) หรื อ การอนุ ญ าตให ม ี ก ารใช ส ายส ง ของการไฟฟ า ฝ า ยจำหน า ย
(Distribution operator) ได โดยมีคาบริการอยางเหมาะสม เปนตน
๓. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การจัดเก็บ การบริห ารจัดการ และการแลกเปลี่ยน
พลังงานไฟฟา สำหรับการประยุกตใชในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวี ยนใน
ชุมชน
ตัวชี้วัด :
๑. เพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานเพื่อสังคม ๑,๐๐ ลานบาท
๒. เพิ่มการลงทุนระบบโครงขายไฟฟา พลัง งานหมุนเวีย นอัจ ฉริย ะ (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

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๘๐

กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 ประสาน กกพ. ปลดล็อค
ขอจำกัดที่ทำใหการซื้อ
ขายไฟฟาแบบ Peer to
peer (หรือแบบอื่นๆ ที่
เหมาะสม) เชน การ
ปรับแกเงื่อนไขระเบียบ
Enhanced Single
Buyer การอนุญาตใหมี
การใชสายสงของการ
ไฟฟาฝายจำหนาย
(Distribution operator)
ได โดยมีคาบริการอยาง
เหมาะสมเปนตน หรือ
พัฒนาระบบ ICT ให
รองรับกับการซื้อขาย
ไฟฟาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาตนแบบ
โครงขายไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนอัจฉริยะ
(Smart micro grid) ซึ่ง
ประกอบดวย Prosumer,
Customer, Generator,
Energy storage system
ระบบบริหารจัด
การพลังงาน (EMS) และ
แพลตฟอรมการซื้อขาย
ไฟฟา (ETP) โดย
ดำเนินการตอยอดจากงาน
ที่อยูในระหวางการ
ดำเนินการอยูแลว
(โครงการ “ศรีแสงธรรม
โมเดล” จ.อุบลราชธานี)
และการทดสอบระบบฯ
พัฒนาแนวทางการระดม
เงินทุนจากภาคประชา
สังคม เพื่อเปนกองทุน
หมุนเวียน และ/หรือ
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
กกพ. กฟผ. กฟภ. กฟน.

กฟผ.-อว.(สวทช.)

พน.(กองตรวจราชการ
สำนักงานพลังงาน
จังหวัด สำนักสงเสริม
การมีสวนรวมของ
หนา ๘๑

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

กองทุนค้ำประกันการกูยืม
และพัฒนากลไกการ
ทำงานรวมกันระหวาง
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการเงิน
สถาบันการศึกษา และ
องคกรผูดูแลกองทุนฯ
เพื่อใหชมุ ชนเขาถึงแหลง
เงินทุนโดยไมตองพึ่งพา
แหลงเงินของรัฐ และเกิด
รูปแบบการลงทุนดาน
พลังงานในระดับชุมชนที่มี
ความยั่งยืน
สรางการมีสวนรวมอยาง
ชัดเจน (Engagement
explicitly) และยึดมั่น
ผูกพันพรอมพัฒนา
เยาวชนรุนใหมภายใน
ชุมชน ใหมีสวนรวมใน
กลไกการทำงานระหวาง
ชุมชน ภาครัฐ และสถาบัน
การศึกษา เชน จัดการ
เรียนการสอนเทคโนโลยี
พลังงานและลงมือปฏิบัติ
จริงกับชุมชน เปนตน เพื่อ
ชวยใหบริการทางเทคนิค
การใชงาน การดูแล ซอม
บำรุงเทคโนโลยีผลิต
พลังงาน และ/หรือให
ความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
(upskill) และปรับทักษะ
(reskill) ใหกลุมชุมชน
 ทดลองดำเนินการซื้อขาย
ไฟฟาอยางเปนรูปธรรม
เพื่อพัฒนาเปนตนแบบ
การบริหารจัดการความ
สมดุลของพลังงานใน
โครงขายฯ และการซื้อ
ขายพลังงานไฟฟาแบบ
Peer to peer

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

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

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

กกพ. กฟผ. กฟภ. กฟน.

หนา ๘๒

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 ขยายผลโมเดลชุมชนฯ
เพื่อแพรกระจายการ
ลงทุนดานพลังงานใน
ระดับชุมชนที่มคี วาม
ยั่งยืน

ผูรับผิดชอบ
พน. (กองตรวจราชการ
สำนักงานพลังงาน
จังหวัด สำนักสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชน (สสช.))
สถาบันการเงิน
(ออมสิน/ธกส.) สอวช.
สถาบันการศึกษา
องคกรระหวางประเทศ
บริษัทเอกชน

แนวทางที่ ๔ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพดวยการยกระดับมาตรฐาน การสรางนวัตกรรม ตลอดจนการจัดการ
วัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตใหเปนศูนย
ประเทศไทยนำความหลากหลายทางชีวภาพไปสรางประโยชนตอชุมชนทองถิ่นและตอเนื่อง
ไปสูเศรษฐกิจมหภาคไดต่ำกวาศักยภาพ ดังนั้น จำเปนตองสงเสริมการนำความหลากหลายทางชีวภาพ
ไปพัฒนาตอยอดดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวอยาง เชน เห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑโปรตีนทางเลือก สมุนไพร
ไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายสามารถพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑยา หรืออาหารเสริมสุขภาพ
เปนตน โมเดลการพัฒนาในลักษณะนี้ เปนการทำใหเศรษฐกิจฐานรากมีขนาดใหญขึ้นเพื่อใหทุกคนมี
สวนแบงรายไดที่เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงเปนการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาตอยอดไปสูธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมใหมที่มีมูลคาสูงในอนาคต
เปาหมาย : ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพภายใต
โมเดลเศรษฐกิจ BCG
ตัวชี้วัด : มีผลิตภัณฑตนแบบจากความหลากหลายทางชีวภาพหรือบริการมูลคาสูงที่สามารถ
แขงขันไดทั้งในประเทศและตางประเทศ ๒๕๐ ผลิตภัณฑ
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 คัดเลือกผลิตภัณฑที่มี
ศักยภาพสูงที่สามารถ
แขงขันไดในตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
ท ส ., อ ก ., พ ณ ., ก ก .,
มท.

หนา ๘๓

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

โดยการวิจัยและพัฒนาให
ครบวงจรตั้งแตการ
รวบรวมสายพันธุ แหลง
พันธุ คัดเลือก ปรับปรุง
พันธุ ปจจัยการผลิต
กระบวนการผลิต การ
แปรรูป และตลาดทั้งใน
และตางประเทศ
 การสงเสริมการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาแปรรูปผลิตภัณฑโดย
ใชอัตลักษณ ศิลปะ
วัฒนธรรม ความคิด
สรางสรรค รวมถึงการนำ
เอาเศษวัสดุเหลือใชมา
หมุนเวียน อยางเชนการ
พัฒนาผลิตภัณฑชีวเภสัช
ภัณฑจากสมุนไพร การ
พัฒนาบรรจุภัณฑที่
ทันสมัย สวยงาม สะดวก
ในการขนสง
 การสงเสริมใหผลิตภัณฑบริการไดรับการรับรอง
มาตรฐาน คุณภาพการ
ผลิต และมาตรฐานของ
คุณภาพ เชน มาตรฐาน
อย. มกอช. GI เพื่อ
สนับสนุนการขยายตลาด
ทั้งในและตางประเทศ
 การสงเสริมการเขาถึง
แหลงเงินทุน
 การสงเสริมการเขาถึง
ตลาด

ผูรับผิดชอบ

อ ว ., ท ส ., อ ก ., พ ณ .,
กก., มท.

อว., ทส., อก.,กษ.,พณ.,
กก., มท.

มท., สถาบั น การเงิ น
ของรัฐ
มท., ทส., พณ., สถาบัน
การเงินของรัฐ

แนวทางที่ ๕ : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตดวยการใชเทคโนโลยีและนวัต กรรมแบบ
บูรณาการผานกลไกจตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบล อุทยานวิทยาศาสตร
เครือขายทางสังคม และคลัสเตอร

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๘๔

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตไปสูการผลิตสินคาและบริการมีม ูลคาสูงนั้น จำเปน
อยางยิ่งที่จะตองสงเสริมใหผูที่อยูในเศรษฐกิจฐานรากไดเขาถึงและใชประโยชนจากความกาวหนาของ
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงกวางโดยการใชกลไกจตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบลที่ไดมี
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 เพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ สรางสินคาและบริการมูลคาสูงรูปแบบใหม
จากฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไดเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ GDP ของภูมิภาคเติบโตเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕๐ จาก
ป พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
แบบภาคประชาสังคมมี
สวนรวม

การขยายผลโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณา
การ (๑ ตำบล ๑
มหาวิทยาลัย (University
to Tambon : U2T) ให
ครอบคลุมทุกตำบล
 พัฒนาระบบแพลตฟอรม
ดิจิทัลออนไลนเพื่อ
เชื่อมโยงระหวางปญหา

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

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

อว., กษ., ภาคเอกชน

หนา ๘๕

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ความตองการของชุมชน
กับฐานขอมูลความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่พรอมใช รวมถึง
ผูเชี่ยวชาญในแตละดาน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เขาถึงและใชประโยชน
จากความรู และ
เทคโนโลยีสมัยใหมในการ
นำไปพัฒนาเศรษฐกิจ
หรือแกปญหาหลักของ
พื้นที่
 ปรับแตงชุดความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ตอบโจทยความ
ตองการในลักษณะองค
รวมของแตละพื้นที่
 ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมของสินคาและ
บริการดวยการเชื่อมโยง
อุทยานวิทยาศาสตรใน
ภูมิภาค รวมถึงบริการที่
ปรึกษาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อชุมชน (Community
based technology
and innovation
assistance Project :
CTAP)

ผูรับผิดชอบ

อว., กษ., ภาคเอกชน

อว., กษ., มท.

แนวทางที่ ๖ : การพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ดวยการใช
อัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และแพลตฟอรมการเชื่อมโยงตลาด
การเขาถึงตลาดและขยายตลาดเปนขอจำกัดสำคัญในการเติบโตของผูประกอบการรายเล็ก
และรายกลาง ดังนั้น นอกเหนือจากการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการสรางนวัตกรรมแลว
การมี ความสามารถในการเขา ถึง และขยายตลาด เปน กลไกสำคั ญ ในการเพิ่ มสว นแบงตลาดใหกับ
ผูประกอบการที่อยูในเศรษฐกิจฐานราก นำไปสูการขยายการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก
อยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๘๖

เปาหมาย : ผลิตภัณฑสินคาและบริการมียอดขายเติบโตอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ GDP ของภูมิภาคเติบโตเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕๐ จาก
ป พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การพัฒนาความสามารถ
ของเกษตรกร
ผูประกอบการ SMEs
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
เพื่อสังคม ในการสราง/
เขาถึงตลาดทั้งรูป
แบบเดิมและการพัฒนา
ตลาดออนไลนในรูปแบบ
ของการฝกอบรมระยะ
สั้น หรือการศึกษาผาน
ระบบ e-learning
 การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑและ
บริการ สรางความ
แตกตางดวยการใช
อัตลักษณ และความคิด
สรางสรรคโดยการ
เชื่อมโยง กับสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่เพื่อทำ
หนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับ
ชุมชนและผูประกอบการ
 พัฒนาแพลตฟอรม
เชื่อมโยงระหวางอุปสงคอุปทาน สินคาและ
บริการ BCG เพื่อ
แกปญหาราคาสินคา
ตกต่ำ หรือผลผลิตไมถูก
นำไปใชประโยชน
 การใชกลไกตลาดในพื้นที่
เชน โรงงาน โรงแรม
โรงพยาบาล โรงเรียน
รองรับผลผลิตสินคาที่
ผลิตในชุมชนโดยการ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
อก., พณ., กก.

อว., สศส.

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

กค., มท., สธ., อก., กก.

หนา ๘๗

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

วางแผนเชื่อมโยงการ
ผลิต-การตลาดให
สอดคลองกับความ
ตองการในพื้นที่

แนวทางที ่ ๗ : การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street
food/ วิสาหกิจชุมชน) ดวย Food machinery และมาตรฐานการประกอบการที่ดี
อาหารทอ งถิ่น หรือ Local food และผู ประกอบการกลุม Street food มีจ ำนวนมากกวา
๑๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ ถือเปนกลุมสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโต ปญหาและความ
ตองการของกลุมอาหารทองถิ่นมีความแตกตางจากกลุมอาหารเดิมและกลุมอาหารใหม โดยปญหาหลัก
ของกลุมนี้คือเรื่องมาตรฐาน สุขลักษณะ การสรางความเดือดรอน รำคาญและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เชน การกีดขวางทางสัญจร ปญหาฝุนควันและการปลอยน้ำเสียและขยะสูที่สาธารณะ ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงตอผูบริโภคและประชาชนทั่วไป การควบคุมและกำกับดูแลมีความแตกตางจากการผลิตอาหาร
โดยโรงงานหรือการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีการตรวจรับรอง การตรวจติดตามและการกำกับดูแล
เรื่องมาตรฐานที่สามารถบริห ารไดงา ยกวา สำหรับกลุมอาหารทองถิ่นจำเปนตองมีการฝ กอบรม ให
ความรูกับผูประกอบการใหสามารถปฏิบ ัติตามมาตรฐานและขอกำหนดต างๆ รวมทั้งการพั ฒนา
นวัตกรรมและประยุ กตใชเพื่อชวยยกระดับ ผูประกอบการใหสามารถประกอบธุรกิจและปฏิบัติ ตาม
ขอกำหนดตางๆ ได สรางความเชื่อมั่นและเกิดความปลอดภัยกับผูบริโภค ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) รวมทั้งสรางโอกาสใหอาหารทองถิ่นเขา สูตลาดสากลและ
แขงขันไดในอนาคต
เปาหมาย : ยกระดับคุณภาพอาหารริมทางสูมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยสงเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
ตัวชี้วัด : ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการยกระดับอาหารทองถิ่นทั้งดานคุณภาพ ความปลอดภั ย และ
สุขลักษณะเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 ยกระดับผูประกอบอาหาร
ริมทางเปน Premium
street food เพื่อการผลิต
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ผูรับผิดชอบ
อว., อก., สธ., มท.,
กทม.

หนา ๘๘

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

อาหารที่มีคณ
ุ ภาพและ
ปลอดภัย
 สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปอาหารใหใช
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
อาหารทองถิ่นทั้งดาน
คุณภาพ ความปลอดภัย
และสุขลักษณะ
 การสงเสริมผูประกอบการ
ดานการแปรรูปอาหาร
(SMEs/วิสาหกิจชุมชน)
เพื่อเพิ่มศักยภาพสูตลาด
สากล

ผูรับผิดชอบ

มท., อก., อว., สธ.

มท., อก.

แนวทางที่ ๘ : การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้ง
ระบบ เชน การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมความปลอดภัย ความคิด
สรางสรรค ระบบประกันคุณภาพ
การปรับเปลี่ยนโครงสรางไปสูการผลิตสินคาและบริการฐานนวัตกรรม จำเปนอยางยิ่งที่ตอง
ยกระดับบุคลากรที่เชี่ยวชาญตลอดทั้งระบบใหสูงขึ้น บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทั้งในสาขาหลัก
และสาขาสนับสนุน เชน การควบคุณภาพ ความปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ความคิดสรางสรรค
และระบบประกันคุณภาพที่กระจายอยูในภูมิภาคที่เพียงพอ
เปาหมาย : บุคลากรที่อยูในเศรษฐกิจฐานรากไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ทักษะที่จำเปน
ตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
ตัวชี้วัด : ผูที่ผานการพัฒนาทักษะไมนอยกวา ๑๐ ลานคน
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การสำรวจความตองการ
พัฒนาทักษะเพื่อวาง
แผนการพัฒนาใหตรงตาม
ความตองการที่แทจริง
 การพัฒนาบุคลากรสาขา
BCG ดวยการ Reskill,
Upskill และ New skill
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การผลิต คุณภาพสินคาและ
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
อว., ศธ., สธ., งง.,
อก., มท., ทส., กก.,
วธ., ดศ.
อว., ศธ., สธ., งง.,
อก., มท., ทส., กก.,
วธ., ดศ.

หนา ๘๙

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

การบริการ รวมถึง
เตรียมพรอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หรืออุบัติการณใหมที่เกิดขึ้น
 พัฒนาชุดความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม BCG และ
ชองทางในการเผยแพรที่
หลากหลาย เพื่อใหเขาถึง
กลุมเปาหมายในกวาง รวมถึง
การมีกลไกการดึงดูดใหคนรุน
ใหมเขามารวมในการจัดทำ
และเผยแพรความรู
 การพัฒนาและเชื่อมโยง
เครือขายคลัสเตอร
ผูเชี่ยวชาญและ
ผูประกอบการ
 พัฒนากลไกสงเสริมให
ผูประกอบการรายใหญเขามี
สวนรวมในการพัฒนาทักษะ
ของผูที่อยูในสายโซอุปทาน
เชน ใหไดรับสิทธิประโยชน
หักลดหยอนภาษี เทียบเทา
การพัฒนาบุคลากรของ
บริษัท
 การจัดใหมคี ปู องรายปเพื่อ
การพัฒนาบุคลากรที่อยูใน
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อการ
พัฒนาทักษะและความ
เชี่ยวชาญเพิ่มเติมตลอดชีวิต
โดยเฉพาะในหลักสูตร
พื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ สำหรับหลักสูตร
เฉพาะทางอาจสนับสนุนใน
ลักษณะรวมจาย

ผูรับผิดชอบ

อว., ศธ. ,สธ. ,งง.,
อก. มท. ,ทส., กก.,
วธ., ดศ., ภาคเอกชน

อว., อก., กก., รง.,
ภาคเอกชน
กค., รง.

กค., รง., อว.

๓. โครงการสำคัญ (Big rock) :
นอกเหนือจากโครงการที่บรรจุไวในยุทธศาสตรที่ ๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากสามารถไดรับประโยชนจากการดำเนินโครงการที่บรรจุไวภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตร ๓
และยุทธศาสตรที่ ๔ ดวย
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หนา ๙๐

๑. โครงการพัฒนาการพัฒนาเกษตรเศรษฐกิจจากจุลินทรียและเห็ดราเพื่อสรางเศรษฐกิจ
ฐานรากของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG Model
เห็ดเปนอาหารที่มีคุณคา โภชนาการสูง มีโ ปรตีนและใยอาหารปริมาณมาก มีไขมัน นอ ย
นับเปนอาหารที่ดีตอสุขภาพ การบริโภคเห็ดมีแนวโนมเติบโตขึ้นตามทิศทางตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง
ในประเทศและต างประเทศ การเพาะเห็ด สรางอาชี พรายได ใหกับ เกษตรกร ปริม าณการผลิ ตเห็ ด
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) สรางแรงจูงใจใหกับคนรุนใหมหรือ Young smart farmer
๖) การแปรรูปผลิตภัณฑ และ ๗) การจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนว ยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ
สมาคมผูเพาะเลี้ยงเห็ดแหงประเทศไทย
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กรมวิชาการเกษตรและสถาบันการศึกษา
สิ่งสงมอบ :
๑. หัวเชื้อเห็ดคุณภาพสม่ำเสมอ ๑๐ สายพันธุ
๒. พันธุเห็ดเศรษฐกิจ ๑๐ สายพันธุ
๓. คลังขอมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด ๑๐ สายพันธุ
๔. ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและผูสูงวัยแปรรูปจากเห็ด ๕ ผลิตภัณฑ
งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๒๒๕ ลานบาท
๒. โครงการการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากจากความหลากหลายทางชี วภาพสู
ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
การนำความหลากหลายทางชีวภาพไปพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งในรูปแบบการเพิ่มจำนวน
เพื่อทดแทนการนำออกจากธรรมชาติ หรือรักษาสมดุลของทรัพยากร การนำไปพัฒนาตอยอดเพื่อการ
สรางผลิตภัณฑที่หลากหลาย การยกระดับผลิตภัณฑเหลานั้นใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการตลาด โดยเปนการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดโซคุณคาของพืชสำคัญในพื้นที่ เชน กาแฟ ไมผล พืช
สมุนไพร ตั้งแตการพัฒนาระบบการผลิตสูมาตรฐานทั้งในรูปของ GAP มาตร แบบเกษตรอัจฉริยะ การ
แปรรูป รวมถึงการนำความคิดสรางสรรคและการนำวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณนำไปเพิ่มคุณคาให กับ
ผลิตภัณฑดังกลาว
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กระทรวมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาคเอกชน ชุมชน
สิ่งสงมอบ :
๑. มีคลังขอมูลผลิตภัณฑและการบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนตั้ งแต
ระยะจากตนทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง จำนวนประมาณ ๕๐ ผลิตภัณฑ เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานราก
ใหชุมชนเขมแข็ง
๒. ผลิตภัณฑหรือบริการไดรับ การยกระดับดวยความคิดสรางสรรค นวัตกรรมชุมชน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมประมาณ ๕๐ ผลิตภัณฑ
๓. มี AI platform เพื่อวิเคราะหและประมวลผลแนวโนมการตลาดสินค าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเศรษฐกิจชีวภาพ (Biodiversity and bioeconomy trend)
๓. โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street
Food/วิสาหกิจชุมชน)
อาหารทองถิ่นและอาหารกลุม Street food เปนผูประกอบการอาหารกลุมใหญของประเทศ
โดยปญหาหลักของกลุมนี้คือเรื่องมาตรฐาน สุขลักษณะ การสรางความเดือดรอนรำคาญและผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เชน การกีดขวางทางสัญจร ปญหาฝุนควันและการปลอยน้ำเสียและขยะสูที่สาธารณะ
ซึ ่ ง ส ง ผลกระทบโดยตรงต อ ผู บ ริ โ ภคและประชาชนทั ่ว ไป แนวทางแก ไ ขปญ หาจำเป น ต อ งมี ก าร
ประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรม การใหความรู และการกำกับดูแลเพื่อยกระดับผูประกอบการใหได
มาตรฐานสุขลักษณะ ความปลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชวยสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคใน
ประเทศ และนักทองเที่ยว กระตุนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศทั้งในอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงหลังการระบาดของโรคโควิด-๑๙
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หน ว ยงานผู  ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก : สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สถาบันโภชนาการ สถาบันอาหาร
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ธนาคารออมสิ น กรุ ง เทพมหานคร ผู  ค  า อาหารริ ม ทาง มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันการศึกษาภูมิภาค อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. (พื้นที่เปาหมาย)
สิ่งสงมอบ :
๑. แนวทางการจัดการความเสี่ยงจุลินทรียในน้ำแข็งที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงไดจริง
๒. การยกระดับความปลอดภัยดานจุลินทรียในน้ำแข็งในประเทศไทย เพื่อความปลอดภั ย
ผูบริโภคและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับอาหาร Street food
๓. เครื่องมือการตรวจประเมินความสะอาด ปลอดภัยและโภชนาการขององคประกอบตาง ๆ
ในสถานประกอบกิจการดานอาหาร (ตลาด/สถานที่จำหนายอาหาร) ที่มีประสิทธิภาพ
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๔. สถานประกอบกิ จ การด า นอาหาร (ตลาด/สถานที ่จ ำหน า ยอาหาร) ทุ ก จั ง หวั ด รวม
๗๗ แหง มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานใหสะอาด ปลอดภัย ตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ
๑. สถานประกอบกิจการดานอาหาร (ตลาด/สถานที่จำหนายอาหาร) ๗๗ แหง ไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานที่กำหนด
๖. ผูประกอบการ Street Food ใชสินคา Q จากฟารมของเกษตรกรที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน
และเปนการเพิ่มชองทางการจำหนายสินคา Q สงตอวัตถุดิบที่ปลอดภัยไปสูผูบริโภค
๗. ผูบริโภคไดรูจักและเลือกบริโภคอาหารจากรานอาหารที่คดั สรรวัตถุดิบคุณภาพ จากสินคา
เกษตรปลอดภัย
๘. สรางยอดรายไดใหผูประกอบการ Street food ในประเทศไทย และสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรผลิตอาหารและสินคาดานการเกษตรในประเทศ มูลคาไมนอยกวา ๑๘๐ ลานบาท
๙. ผูประกอบการ Street food มียอดขายเพิ่มรอยละ ๒๕ มูลคายอดขายรวมเมื่อดำเนินการ
ไปได อยางนอย ๓ ป ประมาณ ๗๐ ลานบาท
๑๐.หนว ยฝก อบรมด านสุ ข อนามั ย อาหารสำหรับ ผู  ประกอบกิจ การและผู  ส ั มผั สอาหาร
ชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศในกลุม AEC
๑๑. อัตลักษณอาหารและความหลากหลายของอาหารไทยในแตละภูมิภาคเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง และเกิดประโยชนท้งั ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
๑๒. รายไดจากการใชจายของผูบริโภครับประทานอาหารจากผูประกอบการธุรกิจสตรีทฟูด
ไทยมูลคารวมไมนอยกวา ๖๐ ลานบาทตอป
๑๓. ผู  ป ระกอบการธุ ร กิจ สตรีท ฟู ดแต ล ะกิ จ การมี ก ารจา งงานตอ เนื ่ อ ง รวมอยา งน อ ย
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))
การยกระดับ เศรษฐกิจ ชุมชนใหเ กิด การสรา งงานและรายได สามารถพึ ่งพาตนเองจาก
ทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเ ขียวในพื้นที่ 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) เฉพาะกาลในบางพื้นที่ เพื่อใหชุมชนสามารถทำ
การซื้อขายพลังงานไฟฟาระหวางกันได เมื่อมีพลังงานไฟฟาสวนเกิน ซึ่งเปนแนวทางการสรางรายไดและ
พึ่งพาตนเอง
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ตัวอยางการพัฒนาแนวทางสำคัญ เชน การพัฒนาแนวทางใหองคกรระดับชุมชน เชน กลุม
ออมทรัพยเปนนิติบุคคล สามารถทำสัญญากับสถาบันการเงินและรวมลงทุนกับภาคเอกชนในพื้นที่แบบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) ได การพัฒนากลไกภาครัฐ ที ่จะทำหนาที่ป ระสานงานกับ
สถาบันการเงิน เชน ธนาคาร และกองทุนตาง ๆ โดยกำหนดวงเงินและกลไกการสนับสนุนงบประมาณที่
เหมาะสม การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่ไดมาตรฐานและพรอมใชงาน การใหความรู บริการติดตั้ ง
ซอมบำรุง เปนตน
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงพลังงาน (กฟผ. สำนักงานพลังงานจั งหวัด สำนัก
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (สสช.)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค)
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิ จัย 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. ขยายผลโมเดลพลั ง งานชุ ม ชนไม น  อ ยกว า ๑,๐๐๐ ชุ ม ชน ในพื ้ น ที ่ เ ป า หมาย
(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
๑. โครงการพัฒนาการพัฒนาเกษตร
๐
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
เศรษฐกิจจากจุลินทรียและเห็ดรา
เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG
Model
๒. โครงการการสงเสริมการพัฒนา
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
เศรษฐกิจฐานรากจากความ
หลากหลายทางชีวภาพสูความมั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน
๓. โครงการยกระดับคุณภาพ ความ
๔๐.๕ ๓๗.๕ ๒๓.๕ ๑๘.๕ ๑๘.๕ ๒๑.๕
ปลอดภัย และมาตรฐานของอาหาร
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๒๒๕

๔๘๐

๑๖๐
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โครงการ
ทองถิ่น (Street Food/วิสาหกิจ
ชุมชน)
๔. โครงการพลังงานชุมชน
(Community Energy, Smart
Grid and Energy Trading
Platform (ETP))
รวม

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
๙๐

๑๖๕

๒๐๐

๒๕๐

๒๐๐

๕๐

รวม
๙๕๕

๒๑๐.๕ ๓๒๗.๕ ๓๔๘.๕ ๓๙๓.๕ ๓๔๓.๕ ๑๙๖.๕ ๑,๘๒๐

๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
 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)
 แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
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ยุทธศาสตรที่ ๓ : การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
เน นการยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการเดิมใหสามารถ
เติบโตไดอยางตอเนื่องดวยการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับประสิทธิภาพการผลิต
ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตใหเปนศูนย การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช หรือการนำไปสราง
มูลคาเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ยกระดับมาตรฐานสูการเปนแหลงผลิตและใหบริการที่มีคุณภาพ
มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ใหความสำคัญกับระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาตรการ
ผลิตที่ยั่งยืนเทียบเทามาตรฐานสากล รวมถึงการยกระดับผลิตภัณฑหรือบริการดวยการใชนวั ตกรรม
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
ยั่งยืน
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 :
ปรับ เปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู ๓ สูง คือ ประสิทธิภาพสูงดวยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปญญาทองถิ่น มุงยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูงดวยระบบ
การผลิตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งดานคุณภาพผลผลิต โภชนาการ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และ สังคม
วัฒนธรรม เพื่อเปาหมายใหการทำการเกษตรเปนอาชีพที่สรางรายไดสูง ดวยการผลิตสินคาเกษตรที่
เนนความเปนพรีเมียม มีความหลากหลาย และกำหนดราคาขายไดตามคุณภาพของผลผลิตเกษตร
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ตัวชี้วัด :
๑. เพิ่ม GDP สาขาเกษตร ๓ แสนลานบาท โดยสัดสวนของสินคาเกษตรมูลคาสูง สินคาพรีเมียม
ไมนอยกวารอยละ ๓๐
๒. รายไดครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป
๓. เกษตรกรเขาถึง ใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาเกษตร
เพิ่มขึ้น ๒ เทาตัว
เปาหมายอุตสาหกรรมอาหาร :
เปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดี เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคภายในประเทศและตลาดโลกในทุกสถานการณ
ตัวชี้วัด :
๑. เพิ่ม GDP สาขาอาหาร ๓ แสนลานบาท
๒. การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหญเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 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 ดวยการบูรณาการในพื้นที่ (Area based)
๓. การแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูง ดวยการแปรรูปเปนอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย
สารออกฤทธิ์ สารสำคัญเพื่อเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงโปรตีนจากแมลงหรือพืช
๔. การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตดวยการนำแพลตฟอรมดิจิทัล เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบ
อัตโนมัติมาใชบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการกระจายสินคาสูผูบริโภค
๕. ปรั บปรุงกระบวนการผลิตสูระบบการผลิตสีเขียวและการผลิ ตที่ยั่งยืน ลดการสูญเสีย
ระหวางการผลิตและขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง
๖. การสร า งแบรนด อ าหารไทยในตลาดโลกด ว ยส ง เสริ ม การใช ว ัตถุ ด ิ บไทย อั ตลั ก ษณ
วัฒนธรรมไทยและการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
๗. การลงทุน และยกระดับ โครงสรา งพื้นฐานดา นนวัตกรรมอาหาร เชน หนว ยวิเ คราะห
ทดสอบด า นอาหารฟ ง ก ช ั น โรงงานต น แบบผลิ ต อาหารฟ ง ก ช ั น และสารประกอบ Functional
ingredient มาตรฐาน GMP
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แนวทางที่ ๑: การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูงดวย
การใช ก ารวิ จ ั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (วทน.) สนั บ สนุ น การยกระดั บ
ประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น การผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม เกษตรปลอดภัย และ
เพิ่มความหลากหลายชนิดสินคา
ภาคเกษตรเกี่ยวของกับเกษตรกรมากกวา ๑๒ ลานคน โดยเปนเกษตรกรที่อยูในสวนของฐาน
ของพีระมิดมีจำนวนรวมกันประมาณรอยละ ๗๐ ปลูกพืชหลักเพียงไมกี่ชนิด และเปนสินคาที่ทั่วโลก
ผลิตไดมาก ราคาสินคาเกษตรจึงมีความผันผวนตามสภาพภูมิอากาศและอุปทานในตลาดโลก กลุมนี้มี
ประสิทธิภาพการผลิตคอนขางต่ำ เนื่องจากรูปแบบการผลิตสวนใหญเปนการผลิตที่ใชรูปแบบเดิม มีการ
พึ่งพิงธรรมชาติสูง เกษตรกรกลุมนี้สวนใหญมีรายไดต่ำไมเพียงพอตอรายจาย มีปญหาหนี้สินสูง ดังนั้น
การปรับโครงสรางการเกษตรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงเปนแนวทางที่จะยกระดับรายได พรอมกับการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้นทำได
ดวยการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ใชพันธุ และปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เชน การใชพันธุพืช/
สั ตวท ี่ใหผลิตภาพสูง ทนทานตอ สภาพแวดลอมวิก ฤต โรคและแมลง สารชีว ภั ณฑทางการเกษตร
วัคซีนสัตว เมล็ดพันธุดี การนำเครื่องจักรกลการเกษตรและระบบอัตโนมัติมาใชเพื่อทดแทนแรงงานที่มี
อายุมากขึ้น การนำนวัตกรรมทางสังคมมาสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเพื่อสรางอำนาจตอรองในการ
กระจายผลประโยชนสูเกษตรกรอยางเปนธรรมยิ่งขึ้น
สำหรับเกษตรกรในสวนกลางและยอดของพีระมิดที่มีจำนวนรวมกันประมาณรอยละ ๓๐
ของจำนวนเกษตรกรรวม กลุมนี้มีการยอมรับและนำเทคโนโลยีมาปรับใช จึงควรสงเสริมใหเขาสูระบบ
การเกษตรที่มีมาตรฐานที่สูงครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จัดใหมีระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) เพื่อสรางความเชื่อมั ่น ใน
ความเปนสินค าพรีเมียม เพิ่มความหลากหลายของชนิดสินคาเกษตร เชน สมุน ไพร ไมผล ไม ดอก
ไมเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ แมลง ผึ้ง เปนตน ผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทเปนผูกำหนดราคาขายสินคา
ไดตามคุณภาพของผลผลิต ทั้งนี้ นวัตกรรมเกษตรที่จะมีบทบาทสำคัญ เชน พันธุพืช/สัตวที่ออกแบบ
ตามความตองการ การปลูกพืช/เลี้ยงสัตวในระบบโรงเรือน การใชเซ็นเซอรเพื่อการตรวจวัดความสุกแก
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 : ภาคเกษตรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น
ตัวชี้วัด :
๑. เกษตรกรเขาถึง และใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาเกษตร
เพิ่มขึ้น ๒ เทาตัว
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๒. เพิ่ม GDP สาขาเกษตร ๓ แสนลานบาท โดยสัดสวนของสินคาเกษตรมูลคาสูง สินคาพรี
เมียม ไมนอยกวารอยละ ๓๐
กิจกรรม :
๑) การเตรีย มกำลังคน และผู เชี่ย วชาญสาขา BCG เกษตรดว ยการสรา งตัว คู ณในพื ้น ที่
๒) จัดสมดุลการผลิต-การตลาดดวยการใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big data)
๓) การสงเสริมการสรางและประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหทั่วถึงดวยกลไก
ทางการเงินและการคลัง
๔) การสรางความพรอมและสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดวยการจัดระบบ
นิเวศนวัตกรรม
๑. การเตรียมกำลังคน และผูเชี่ยวชาญสาขา BCG เกษตรดวยการสรางตัวคูณในพื้นที่
ประกอบดวยกิจกรรมยอย ดังตอไปนี้
กิจกรรมยอย

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 New skill: การสราง
นวัตกรเกษตรในพื้นที่จาก
การยกระดับเกษตรกรรุน
ใหม และสตารทอัพ
ทางดานเทคโนโลยีเกษตร
ทำหนาที่สราง พัฒนา
และกระจายเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหมเพื่อ
ยกระดับสูการผลิตสินคา
เกษตรพรีเมียม สินคา
เกษตรมาตรฐานสูง เพื่อให
การทำเกษตรเปนอาชีพที่
สรางรายไดสูงและกำหนด
ราคาขายไดตามคุณภาพ
ของผลผลิตเกษตร
 Reskill/Upskill : การ
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรให
มีความรูและทักษะพื้นฐาน
ดานเกษตรสมัยใหมเพื่อทำ
หนาที่เปนตัวคูณในระดับ
หมูบานประสานการ
ถายทอดความรูการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผสานภูมิปญญาสูเกษตรกร
ในวงกวาง
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กิจกรรมยอย

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 Reskill/Upskill/New
skill: การสรางและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐานสินคา
เกษตรโดยการประยุกต
ใชแพลตฟอรมดานไอที
สนับสนุนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เชน การ
บันทึกขอมูลแทนฟอรม
แบบกระดาษ การ
รายงานผลไปยัง
ผูเกี่ยวของโดยอัตโนมัติ
การนำระบบคิวอารโคด
ใชในการตรวจสอบ
ยอนกลับทั้งระบบ
 การยกระดับศูนยบม เพาะ
เกษตรกรรุนใหม ๗๗
ศูนย ใหเปนศูนยบมเพาะ
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม
ที่ขยายผลความรูในวง
กวางในระดับพื้นที่
 การพัฒนาหลักสูตร
เกษตรสมัยใหมทเี่ ปนเชิง
บูรณาการรวมระหวาง
ความรูดานการเกษตร
และวิทยาการสมัยใหม
โดยเฉพาะในสาขาที่ขาด
แคลน เชน นักปรับปรุง
พันธุ อิเล็กทรอนิกสเกษตรอัจฉริยะ
 จัดใหมีสถานีวิจัยและ
เรียนรู (RIDT Center) ใน
ภูมิภาคเพื่อใหเกิดการ
วิจัย สรางนวัตกรรมและ
การเขาถึงความรู
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม
โดยมหาวิทยาลัยและ
ศูนยวิจัยเกษตรในพื้นที่

ผูรับผิดชอบ
กษ., อว., ธกส.

กษ., อว.

อว.

อว.

๒) จัดสมดุลการผลิต-การตลาด ดวยการใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big data)

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๐๐

กิจกรรมยอย

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 ระบบบริหารจัดการ
ศูนยกลางใหบริการ
คลังขอมูลทางดาน
การเกษตรของประเทศไทย
(THAGRI data
collaboration platform)
 แพลตฟอรมแสดงผลจาก
คลังขอมูลบริหารจัดการ
ขอมูลขนาดใหญ รวมกับ
ขอมูลระดับพื้นที่แบบราย
จังหวัด ดวยการสรางภาพ
จากขอมูล (Data
visualization)
 ระบบบริหารจัดการขอมูล
การพัฒนาครัวเรือนเกษตร
แบบชี้เปาเพื่อยกระดับ
รายไดเกษตรกร
 แพลตฟอรมคลังขอมูลโรค
พืชและแมลงศัตรูพืช
พรอมแอปพลิเคชัน
ถายภาพเพื่อตรวจวินิจฉัย
โดยใชปญญาประดิษฐ
 ระบบแจงเตือนภัยโรคพืช
แมลงศัตรูพืช สภาพ
ภูมิอากาศ ปริมาณน้ำ
แหลงรับซื้อผลผลิต ดวย
ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรแบบทันที (Realtime) ไปยังเกษตรกรบน
แพลตฟอรมโมบาย
 ระบบบริการภูมิสารสนเทศ
เพื่อการเกษตรในการ
เพาะปลูกระดับแปลง
 ระบบพื้นที่ศกั ยภาพสำหรับ
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชิงกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ
และสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัตร
(Dynamic zoning)

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

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

อว., ดศ., สสน., กษ.,
เอกชน

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

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

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

หนา ๑๐๑

กิจกรรมยอย

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 ระบบติดตามสถานการณ
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ในจังหวัดนำรอง เตรียม
ยกระดับขยายผลครอบทั่ว
ประเทศ
 ระบบติดตามการเจริญเติบโต
ความสมบูรณ สุขภาพของพืช
เพื่อประกันภัยผลผลิต
การเกษตร
 พัฒนาระบบคาดการณ
ผลผลิตพืชโดยการ
ประยุกตใชปญญาประดิษฐ
และขอมูลจากดาวเทียม
รวมกับขอมูลระดับพื้นที่
 คลังขอมูลสารสนเทศ
การเกษตรใหบริการความรู
กับเกษตรกรครอบคลุม
การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ใหบริการผานสื่อสังคมแบบ
สาธารณะ
 คลังขอมูลพันธุพืช/สัตว
แสดงถึงอัตลักษณ ลักษณะ
สำคัญ ศักยภาพการใหผล
ผลิต การปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม และระบบการ
เลือกใชพันธุที่ลดความ
เสี่ยงในการผลิต

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

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

อว., กษ.

๓) การสรางความพรอมและสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดวยการ
จัดระบบนิเวศนวัตกรรม
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การสนับสนุนใหเกษตรกร
เขาถึงปจจัยการผลิต
เกษตรปลอดภัยทีม่ ี
คุณภาพและผลิตไดเองใน
ประเทศ ครอบคลุมแหลง
น้ำขนาดเล็ก เมล็ดพันธุพืช

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
กษ., อว., มท., ธกส.

หนา ๑๐๒

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ลูกพันธุ ชีวภัณฑทดแทน
สารเคมี อาหารเสริม
สุขภาพสัตว วัคซีนสัตว
จุลินทรียบำบัดน้ำเสียจาก
ฟารม
 สรางผูประกอบการ
วิสาหกิจผลิตและ/หรือ
จำหนายปจจัยการผลิต
โดยการสงเสริมสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเขาถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของภาครัฐนำไปพัฒนาตอ
ยอดสูการผลิตหรือบริการ
นวัตกรรม
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
ไดมาตรฐานสำหรับการ
ทดสอบประสิทธิภาพปจจัย
การผลิตที่พัฒนาขึ้นใน
ประเทศเพื่อใหไดปจจัยการ
ผลิตทีม่ ีคุณภาพไปสูการ
ผลิตและกระจายสูเ กษตรกร
เชน หองปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัตลักษณ และ
การปลอมปนพันธุพืช ระบบ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำสำหรับ
การทดสอบ Challenge
model เปนตน
 ยกระดับความสามารถ
โครงสรางพื้นฐานผลิต
วัคซีนสัตวใหไดมาตรฐาน
GMP เพื่อผลิตวัคซีนสัตว
ใชเองไดในประเทศ
 ยกระดับความสามารถของ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหทดสอบ สอบ
เทียบเครื่องมือและรับรอง
ระบบใหไดมาตรฐานสากล

ผูรับผิดชอบ

กษ., อว., พณ, ธกส.

กษ., อว., เอกชน

กษ., , อว., สธ.,
ภาคเอกชน

กษ., อว., สธ

๔) การสงเสริมการพัฒนาและประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม
ใหทั่วถึงดวยกลไกทางการเงิน การคลัง กฎหมาย และมาตรฐานสินคานวัตกรรม

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๐๓

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 พัฒนาพื้นที่ยานนวัตกรรม
ทางการเกษตรและการ
จัดระบบนิเวศที่สรางแรง
บันดาลใจ ความคิด
สรางสรรค รวมถึงการ
ปรับแตงเทคโนโลยีใหมี
ความเหมาะสมสำหรับการ
นำไปผลิตในทดสอบตลาด/
การผลิตในเชิงพาณิชย
 การถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดวยกลไกจตุภาคี
เชน กลไก U2T (โครงการ
มหาวิทยาลัยสูตำบล)
มาตรการสนับสนุนเอกชน
ใหมีบทบาทในการถายทอด
เทคโนโลยี เชน กลไก
การเงิน การคลัง
 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู
ระบบการผลิตสินคาเกษตร
มูลคาสูงดวยการจัดระบบ
นิเวศที่สรางแรงดึงดู/จูงใจ
ใหผูประกอบการรุนใหมมี
ความคิดสรางสรรค
ทดสอบ/ปรับแตง
เทคโนโลยีใหมีความ
เหมาะสมสำหรับการนำไป
ผลิตในทดสอบตลาด/การ
ผลิตในเชิงพาณิชย เชน
อุปกรณประกอบระบบ
โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ/
โรงงานผลิตพืช Plant
factory /ระบบเลีย้ งสัตว
น้ำแบบปดและน้ำ
หมุนเวียน
 มาตรการจูงใจ/ดึงดูดการ
ลงทุนของบริษัทชั้นนำดาน
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม
เชน โรงงานผลิตวัคซีนสัตว

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
กษ., อว.

อว., กค.

กษ., ธกส.

BOI

หนา ๑๐๔

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ AI เพื่อการเกษตร
 สนับสนุนการสรางแบรนด
สินคาเอกลักษณเฉพาะถิ่น
ดวยมาตรฐานคุณภาพที่ใช
ขอมูลวิทยาศาสตรรองรับ
เพื่อสรางตลาดจำเพาะ
สินคาที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นที่สามารถกำหนด
ราคาขายตามคุณภาพของ
สินคา
 ปลดล็อกกฎหมาย
กฎระเบียบเพื่อปดชองวาง/
ขอจำกัดในการนำ
ผลงานวิจัยเขาสูต ลาด 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 (วัคซีนสัตว) พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕
(สารชีวภัณฑ)
 กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
สินคาที่เปนอัตลักษณ/
เอกลักษณในตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
เพื่อสรางตลาดจำเพาะ
สินคาที่ไทยเปนผูนำหรือ
เปนอัตลักษณ/เอกลักษณใน
ตลาดที่ยังไมมมี าตรฐาน
สากล โดยใชขอมูล
วิทยาศาสตรรองรับการ
เจรจา
 จัดตั้งศูนยตรวจสอบและ
รับรองเอกลักษณสินคา
เกษตร สนับสนุนการสราง
แบรนดสินคาดวยการ
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

กษ., อก., อว., พณ,
กต.

กษ., ทส., อย.,

กษ., อก., อว., พณ,
กต.

อว.

หนา ๑๐๕

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

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

แนวทางที่ ๒: การขับเคลื่อนเกษตรสูการเปนทั้ง B, C และ G ดวยการบูรณาการในพื้นที่ (Area
based)
การเกษตรของไทยมีค วามกาวหนาของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพมากกวาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ดังเห็นไดจากเกษตรกรใชการเผาเศษวัสดุแทนการนำไปใชประโยชน มี
ของเสียทางการเกษตรเหลือทิ้งเปนจำนวนมากซึ่งหากมีการสงเสริมนำมาแปรรูปสูผลิตภัณฑมูลคาสูง
สามารถสรางมูลคาเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว นอกจากนี้ มีความจำเปนตองสงเสริมระบบการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากปญหาสารตกคางทางการเกษตรในผลผลิตหรือสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ การพัฒนาภาค
เกษตรดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนแนวทางที่ทำใหหวงโซอุปทานยาวขึ้น นำไปสูการยกระดับรายได
ของเกษตรกรใหสูงขึ้น ภายใตความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากบริบทของแตละ
พื้นที่มีความแตกตางกัน ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาจึงตองเปนการดำเนินการในลักษณะของการ
บูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) โดยคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ ภูมิสังคม และเปาหมายการพัฒนา
ของพื ้ น ที ่ เ ป น ตั ว ตั้ ง ดว ยความร ว มมื อ Public-Private-People partnership (4P) ระหว า งกลุ ม
เกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรใน
พื้นที่ โดยวิเคราะหพื้นที่เปาหมายใหครอบคลุมทั้งในมิติของพื้นที่ คน และสินคา และใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเขาไปชวยตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป การจำหนาย การบริหารจัดการสินคาเกษตร
ตลอดหวงโซอุปทาน นำไปสูการเพิ่มมูลคาผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสิน คาสูระดับพรีเมียม ดวยการ
ส ง เสริ มการสร า งและใช ความรู เ ทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมในการผลิ ต สิ น ค า เกษตร การยกระดั บ
อาสาสมัครเกษตรหมูบานและ Young smart farmer ใหมีทักษะและความรูดานเกษตรสมัยใหม การ
ใช คลังขอมูลขนาดใหญ (Big data) จัดสมดุลการผลิต-การตลาดทั้งระดับจุลภาคและมหภาค การ
สนับสนุนสินเชื่อ เชื่อมโยงตลาด เชื่อมโยงการทองเที่ยว และเชื่อมโยงกับ BCG สาขาอื่น เพื่อใหชุมชนมี
รายไดจากการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดในระยะยาว การพัฒนาและ
ใชประโยชนปจจัยการผลิตที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อลดตนทุนการผลิต ทั้งนี้ บริบทของพื้นที่ที่มีความ
แตกตางกันจึงอาจตองมีการดำเนินการปดชองวางกระบวนการและนวัตกรรมพรอมใช ดวยการจัดการ
งานวิจัยแบบ Closed-gap research เพื่อการปรับ ใชในแตละพื้นที่ได อยางเหมาะสมและทันตอการ
ใชงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายในเวลาที่เหมาะสม
เปาหมาย : ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและยกระดับรายได ภายใตความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
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หนา ๑๐๖

ตัวชี้วัด :
๑. รายไดครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป
๒. จำนวนเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจำนวนเกษตรกร
ที่รวมโครงการ
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การหารือรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อการกำหนด
เปาหมายการพัฒนาใน
แตละพื้นที่
 ดำเนินโครงการพัฒนา
พื้นที่แบบบูรณาการ
เพื่อใหการเกษตรเปนทั้ง
B, C และ G ในพื้นที่นำ
รอง
 การขยายผลของการ
โมเดล BCG เกษตรไปสู
พื้นที่เปาหมายใหม

ผูรับผิดชอบ
กษ., อว., มท., พณ.,
อก., กก., ชุมชน,
ทองถิ่น, เอกชน, ธกส.
กษ., อว., มท., พณ.,
อก., กก., ชุมชน,
ทองถิ่น, เอกชน, ธกส.
กษ., อว., มท., พณ.,
อก., กก., ชุมชน,
ทองถิ่น, เอกชน, ธกส.

แนวทางที่ ๓ : การแปรรู ปสิ นคา เกษตรขั้น สูง ดว ยการแปรรูป เปนอาหารสุข ภาพ อาหารทาง
การแพทย สารออกฤทธิ์ สารสำคัญเพื่อเปนวัต ถุดิ บของอุตสาหกรรมต อเนื่ อง
รวมถึงโปรตีนจากแมลงหรือพืช
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศผูสงออกผลิตภัณฑอาหารที่สำคัญของโลก แตผลิตภัณฑสวน
ใหญสงออกในรูปวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑที่มีการแปรรูปขั้นตนทำใหสินคามีมูลคาต่ำ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยตองนำเขาอาหารมูลคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารทางการแพทย เนื่องจากมีผูผลิตใน
ประเทศเพียงไมกี่ราย จากปญหาดังกลาวประเทศไทยจำเปนตองยกระดับอุตสาหกรรมเดิมและสราง
อุตสาหกรรมใหมไปสูการผลิตอาหารมูลคาสูง ดวยการประยุกตใชองคความรู เทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารกลุมใหม อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารกลุมใหมมีอุปสรรค ตั้งแตการเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยีของ SMEs การวิเคราะหทดสอบ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ การทดสอบทางคลินิก การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑเขา
สูตลาดเพื่อใหเกิดการยอมรับของผูใชและแขงขันกับสินคานำเขา ดังนั้น จึงจำเปนตองสรางระบบนิเวศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม ทั้งดานมาตรการสงเสริม โครงสรางพื้นฐานที่จำเปน และการ
ปลดล็อกสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกลาว
เปาหมาย : แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสูผลิตภัณฑมูลคาสูง
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หนา ๑๐๗

ตัวชี้วัด :
๑. เกิดอุตสาหกรรมใหม เชน การผลิตผลิตภัณฑอาหารฟงกชัน อาหารทางการแพทย อาหาร
เฉพาะกลุม และผลิตภัณฑ Functional ingredients จำนวน ๑๐ แหง
๒. มีผปู ระกอบในอุตสาหกรรมใหม เกิดการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหมเพิ่มขึ้น
๕๐,๐๐๐ คน
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 สรางแพลตฟอรมการผลิต
functional ingredient
ในระดับอุตสาหกรรม
การทดสอบฟงกชันและ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
อาทิ สมุนไพร
alternative
antimicrobial agents
 สรางแพลตฟอรมการ
พัฒนาอาหาร เฉพาะ
บุคคล (personalized
diet) เชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูล Genomics
Thailand
 สงเสริมนวัตกรรมอาหาร
เพื่อเพิ่มมูลคาอาหารเฉพาะ
กลุม อาทิ อาหารสำหรับ
เด็ก นักกีฬา ผูสูงอายุ
ผูปวย ผูร ักสุขภาพ
 พัฒนาอาหารปลอดภัยดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ลดการใชยาปฏิชีวนะตลอด
หวงโซคุณคา
 สรางมาตรการ กลไก
ปลดล็อก กฎหมายทีเ่ ปน
อุปสรรคตอการลงทุน
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
อาหารเฉพาะกลุม หรือ
functional ingredient
 สงเสริม มาตรการ
สนับสนุนการเขาสูตลาด
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ผูรับผิดชอบ
กษ., อว., อก., สธ.

อว., สธ.

อว., อก., สธ.

กษ., อว., สธ.

สธ., อว.

อก., อว

หนา ๑๐๘

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

อาทิ การจัดซื้อจัดจางจาก
ภาครัฐ

แนวทางที่ ๔ : การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตดวยการนำแพลตฟอรมดิจิทัล เทคโนโลยีขั้นสูง
ระบบอัตโนมัติมาใชบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการกระจายสินคาสูผูบริโภค
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑสุดทายกอนถึงมือผูบริโภค
มีสวนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหาร เริ่มตั้งแตการขนสงวัตถุดิบจาก
ต นทางไปจนถึ งการกระจายสิ นคา สูก ารคาปลีก และผูบ ริโภค (Logistics) การตรวจสอบย อนกลับ
ผลิตภัณฑตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง (Traceability) ลวนเปนกระบวนการสำคัญที่จำเปนตองมีการ
ปรั บ ปรุ ง และยกระดับ เพื่อ เพิ ่ มศัก ยภาพระบบการผลิต อาหารของประเทศ อย า งไรก็ ต าม ด ว ย
กระบวนการผลิตอาหารที่มีความซับซอนและเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียจำนวนมาก ทำใหการ
พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับซึ่งเปนระบบที่สรางความมั่นใจใหผูบริโภคและเปนเครื่องมือสงเสริมการ
สงออกผลิตภัณฑอาหารของประเทศทำไดยาก และถึงแมมีการพัฒนาระบบนี้โดยหลายหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน แตยังไมสามารถเชื่อมโยงเปนแพลตฟอรมกลางของประเทศได นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ
อาหารมีความหลากหลายและมีความตองการกระบวนการขนสงและกระจายสินคาที่แตกตางกัน ทำให
ตองพัฒนาระบบการขนสงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับอาหารประเภทตางๆ ที่แตกตางกัน รวมไปถึง
ความตองการการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารสมดุลของอุปสงคและอุปทานดวย
เทคโนโลยีขั้นสูง เชน การใชระบบปญญาประดิษฐ (AI) และระบบอัตโนมัติ เปนตน
เป า หมาย : เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การผลผลิ ต และการกระจายสิ น ค า ที ่ มี
ประสิทธิภาพสูง
ตัวชี้วัด :
๑. มีแพลตฟอรมดิจิทัลสำหรับยกระดับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร
และประยุกตใชในอุตสาหกรรมเดิมไดไมนอยกวารอยละ ๒๐
๒. เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหาร สนับสนุนการเพิ่มมูลคา GDP
สาขาอาหาร ๓ แสนลานบาท
๓. ผูบริ โภคมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ของอาหารโดยอั ตราการเจ็บ ป ว ย
ลดลงไมนอยกวารอยละ ๕๐
กิจกรรม :
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หนา ๑๐๙

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 สรางระบบตรวจสอบ
ยอนกลับตลอด Supply
chain สำหรับอุตสาหกรรม
อาหารระดับประเทศ
 สรางระบบโลจิสติสกที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใชงานในผลิตภัณฑ
อาหารกลุม ตางๆ
 สรางแพลตฟอรมยกระดับ
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมและระบบ
อัตโนมัติเพื่อทดแทน
แรงงาน
 สรางดุลยภาพของอุปสงค
อุปทานสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหารโดย
ใชแพลตฟอรมดิจิทลั
เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ
Big data และ AI

ผูรับผิดชอบ
กษ., อก., อว., พณ.

อก., อว.

อก., อว., เอกชน

อก., อว., ดศ.

แนวทางที่ ๕ : การปรั บปรุงกระบวนการผลิตสูระบบการผลิตสีเขียวและการผลิ ตที ่ยั่งยื น ลดการ
สูญเสี ยระหว างการผลิ ตและขยะอาหาร และการยกระดั บกระบวนการผลิ ตด วย
เทคโนโลยีขั้นสูง
กระบวนการผลิตสีเขียว (Green processing) เปนประเด็นสำคัญ ที่ป จจุบ ัน นานาชาติ ใ ห
ความสำคัญในการพิจารณาผลิตและซื้อสินคา การบังคับใชกฎหมายเรื่องสิ่งแวดลอมและการผลิตที่
ยั่งยืนเริ่มมีการปฏิบัติในหลายประเทศและหลายเขตเศรษฐกิจและกลายเปนขอบังคับสากลใหประเทศ
คูคาตองดำเนินการ การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอการสงออก
สินคาและกลายเปนขอกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-tariff barriers) นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง
การสูญเสียระหวางการผลิตอาหาร (Food loss) และขยะอาหาร (Food waste) ซึ่งเปนปญหาใหญของ
ทั่วโลกและตองการการแกไขอยางเรงดวน จากปญหาดังกลาวประกอบกับความตองการของผูบริโภคใน
ประเทศที่ตองการสินคาที่ไดจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทำให
ผู ประกอบการดา นการผลิตอาหารจำเปนตองไดรับการยกระดับไปสูกระบวนการผลิตสีเขียวอยาง
เรงดวน ถึงแมวากลุมบริษัทผูผลิตอาหารขนาดใหญของประเทศเริ่มมีการขยับและปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงานเพื่อตอบสนองตอความตองการดังกลาวไปจำนวนหนึ่งแลว แตผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กยังคงประสบปญหาในการเขาถึงเงินทุนและองคความรูในการปรับเปลี่ยนสูการผลิตที่ยั่งยืนซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับปญหา Food loss/ Food waste ของประเทศยังคงเปนปญหาใหญที่ตองไดรับการแกไข
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๑๐

และปรับปรุง ทั้งในสวนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย การนำเอาของเสียกลับมาใช
ใหมหรือสรางเปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มชนิดใหม การบริหารจัดการเพื่อลดขยะอาหาร รวมไปถึงการ
พัฒนาบรรจุภัณฑที่ชวยยืดอายุผลิตภัณฑอาหารและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผูประกอบการผลิตอาหารสูการผลิตสีเขียว (ลด
ตนทุน ลดใชทรัพยากร และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม)
ตัวชี้วัด :
๑. ลดการปลดปลอยของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารลงไมนอยกวารอยละ ๒๐
๒. ลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) ในกระบวนการผลิตอาหาร และพัฒนากระบวนการ
ใชประโยชนจากเศษเหลือ (By Product) ไมนอยกวารอยละ ๑๕
๓. มีนวัตกรรมการจัดการเพื่อลดขยะอาหาร (Food Waste) อยางมีประสิทธิภาพทำใหลด
ขยะอาหารไมนอยกวารอยละ ๑๕
๔. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารปรับปรุงกระบวนการผลิตเขาสูการเปนอุตสาหกรรม
สีเขียวตามมาตรฐานของกรมโรงงานครบทุกโรงงาน
๕. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไดรบั การยกระดับสูการผลิตสีเขียวและยั่งยืน ลด
โอกาสเกิดผลกระทบจากการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความยั ่งยื น
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 ประยุกตใช Green
process ในกระบวนการ
ผลิตเพื่อสงเสริมการ
พัฒนากระบวนการผลิต
สีเขียว ประยุกตใช
แนวคิดของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน นำของเหลือ
ทิ้งกลับมาใชใหม ลดการ
ปลดปลอยของเสีย และ
ลดผล กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
 สงเสริมการใชนวัตกรรม
เพื่อการลดการสูญเสีย
อาหารตั้งแตการผลิต
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป
และการใชประโยชนจาก

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
อก., อว., เอกชน

กษ., อก., อว.

หนา ๑๑๑

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ของเหลือทิ้งดวยหลักการ
Zero waste
 พัฒนามาตรการและ
กลไกจูงใจให
ผูประกอบการใช Green
process
 พัฒนามาตรการและ
กลไกการจัดการเพื่อลด
ขยะอาหาร
 สงเสริมการพัฒนาและใช
นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑเพื่อ
ลดการสูญเสีย ยืดอายุ
ผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ผูรับผิดชอบ

อก., BOI, พณ.

อก., ทส. มท.
กษ., อก., อว.

แนวทางที่ ๖ : การสรางแบรนดอาหารไทยในตลาดโลกดวยการใชอัตลักษณ วั ฒนธรรมไทย และ
การเชื่อมโยงการทองเที่ยว
อาหารไทยมีอัตลักษณที่โดดเดนและแตกตาง ทำใหไดรับความสนใจและเปนที่ยอมรับจาก
ผู บริโ ภคทั่วโลก และประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนใหประเทศกลายเปน Kitchen of the world
อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม การสงเสริมแบรนดอาหารไทยไปสูระดับโลกดวยอัตลักษณที่โดดเดนยังไม
ประสบความสำเร็จมากนัก ถึงแมวาที่ผานมามีการสรางแบรนดอาหารไทยรูปแบบตาง ๆ โดยหลาย
หนวยงาน แตยังไมมี แบรนดใดที่สรางการยอมรับ และเปนที่จดจำไดในระดับ โลก ดังนั้น การสราง
แบรนดอาหารไทยใหประสบความสำเร็จจึงเปนอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ ที่ตองการรูปแบบและแนวทางที่
เหมาะสมในการดำเนินการ ทั้งนี้ การสรางนิยามคำวาอัตลักษณอาหารไทยนั้น ไมสามารถกำหนดได
อยางแนนอนวาอาหารไทยที่ปรุงตองมีรสชาติ หรือลักษณะอยางไร เนื่องจากขึ้นกับความชอบที่แตกตาง
ของผูปรุงและผูบริโภค อยางไรก็ตาม ควรมีการกำหนดอัตลักษณอาหารไทยดวยวัตถุดิบสำหรับปรุง
อาหารที่มาจากประเทศไทยเทานั้น จึงจะใหรสชาติของอาหารไทยแท หากสามารถสรางแบรนดอาหาร
ไทยดว ยอัตลักษณไดสำเร็จ จะเปนเครื่องมือที่ชวยสงเสริมธุรกิจอาหารไทย และชวยสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไดอีกดวย
เปาหมาย : สรางคุณคาและความแตกตางใหกับผลิตภัณฑอาหารไทยทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก
ตัวชี้วัด : ยกระดับอาหารไทยไปสูระดับโลกเพิ่มมูลคาการสงออกอาหารไทยและวัตถุดิบใน
การผลิตอาหารไทยเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๑๒

กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 เชื่อมโยง บริหารจัดการ
และสงเสริมการใช
ฐานขอมูลอาหารทองถิ่น
อัตลักษณอาหารทองถิ่นกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ดวยดิจิทัลเทคโนโลยี
 การตอยอดสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑเกษตรอัต
ลักษณ และเกษตรพรีเมียม
 ยกระดับหนวยใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One stop
service) ของภาครัฐ ใน
ระดับภูมิภาค เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจทั้งเรื่องมาตรฐาน การ
ประยุกตใชเศรษฐกิจ
สรางสรรค และการสราง
แบรนด เพื่อเพิ่มมูลคา
 สราง Food Museum ที่
แสดงมิตติ างๆ ในอัตลักษณ
ของอาหารไทย ใหเปนที่รูจัก
ในวงกวาง เพื่อการอนุรักษ
การพัฒนาอาหารไทยสูต ลาด
สากล และสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 สรางกลไก และมาตรการ
ในการจัดอันดับราน
อาหารไทย สงเสริมแบรนด
อาหารไทยใหเปนที่รูจัก
และยอมรับในระดับโลก
 การสงเสริมการใช
เครื่องปรุง และเครื่องเทศ
จากประเทศไทยในการปรุง
อาหารไทยทั้งในและ
ตางประเทศ
 การสงเสริมการบริโภค
อาหารไทยดวยการ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว
ภายใตแนวคิด “ลิ้มรส

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
กษ., อว., อก., ดศ.

อว., อก., ดศ., พณ.,
กก.
อก., อว., พณ.

อก., อว.

อก., พณ., เอกชน

ก ก ., อ ก . , พ ณ . ,อ ว.,
เอกชน

กก., พณ., เอกชน

หนา ๑๑๓

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

อาหารไทย รสชาติแบบ
ไทย สัมผัสวิถไี ทย”

แนวทางที่ ๗ : การลงทุนและยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานนวัต กรรม เชน หนวยวิเ คราะห
ทดสอบดานอาหารฟงกชัน โรงงานตนแบบผลิตอาหารฟงกชันและ Functional
ingredient ที่ไดมาตรฐาน GMP
การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับ จาก
ฐานอุตสาหกรรมเดิมไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหม จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตางๆ ขึ้นมาสนับสนุนใหสามารถดำเนินการไปไดอยางเต็มศักยภาพ โครงสรางพื้นฐาน
ที่สำคัญ 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
ดานการผลิตและขยายขนาดปจจุบันไดมีการสนับ สนุนใหมีการจัดตั้งในหลายหนวยงานของภาครัฐ
อยางไรก็ตาม มีความจำเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเหลานั้นใหไดมาตรฐานสากล เชน GMP และ
ตองมีความพรอมของบุคลากรและระบบสนับสนุนในการใหบริการไดอยางตอเนื่อง และมีการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ ประเทศยั ง
ตองการฐานขอมูลสำคัญซึ่งเปนฐานขอมูลกลางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม เชน
ฐานขอมูลการบริโภคอาหารของคนไทย (Food consumption) ที่ตองมีการจัดทำทุกๆ ๑๐ ป หรือ
ฐานขอมูลคุณคาทางโภชนาการและสวนประกอบของอาหาร (Food composition) เปนตน
เป า หมาย : พั ฒ นาโครงสรา งพื ้น ฐานด า นวิ เ คราะห ทดสอบ ด า นการขยายขนาด และ
ฐานขอมูลสำคัญเพื่อรองรับความตองการของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ตัวชี้วัด :
๑. ยกระดั บ คุณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อาหารของไทยสู  มาตรฐานสากล รวมถึง การ
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕
๒. โครงสรางพื้นฐานที่จำเปนดานตางๆ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตไม
นอยกวา ๒ แหง
กิจกรรม :
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กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

 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 และมีจำนวน
เพียงพอตอความตองการ
ของผูใช

อว., สธ.

 พัฒนาและยกระดับ
บุคลากรดานการวิเคราะห
ทดสอบอาหาร การทดสอบ
เพื่อการกลาวอางทาง
ฟงกชันของอาหารที่ได
มาตรฐานสากล
 พัฒนาฐานขอมูลสำคัญ
สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
เชน ฐานขอมูลการบริโภค
อาหารของคนไทย

อว., สธ.

อก., กษ., สธ.

๓. โครงการสำคัญ (Big rock) :
๑. โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร
แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based)
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรใหเกิดผล
เปนรูปธรรม จำเปนตองดำเนินการในรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ
BCG สาขาเกษตรแบบบู รณาการเชิ ง พื ้ นที ่ ท ี ่ เป นรู ปแบบ Public-Private-People Partnership (4P)
ในแตละกลุมสินคาเกษตร ระหวางกลุมเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงการ
ดำเนินงานในการยกระดับสินคาเกษตร ทั้งดานคุณภาพ มาตรฐาน และการเพิ่มมูลคาสินคา โดยวิเคราะห
พื้นที่เปาหมายใหครอบคลุมทั้งในมิติของพื้นที่ คน และสินคา และใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาไปชวย
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ตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป การจำหนาย การบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน
นำไปสูการเพิ่มมูลคาผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาสูระดับพรีเมียม ดวยการสงเสริมการสรางและใช
ความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร การยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ Young
smart farmer ใหม ีท ักษะและความรูด านเกษตรสมัยใหม การใช คลังขอมู ลขนาดใหญ (Big data) เพิ่ม
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
หนวยงานรับ ผิดชอบรอง : มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ภาคเอกชน
สิ่งสงมอบ :
๑. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนำรองมีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป
จากการเพิ่ม ผลผลิต การลดตนทุ นการผลิต คุณภาพผลผลิต สูง ขึ้น และการแปรรู ปผลผลิ ต สร า ง
มูลคาเพิ่ม
๒. โมเดลการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน และแนวทางสงเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยง B C และ G ใน ๕ จังหวัดนำรองขยายผลสูพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติม
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๕๔๘ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘) ๒,๗๔๕ ลานบาท
๒. โครงการการใช ป ระโยชน จ ากคลั ง ข อ มู ล ขนาดใหญ ภ าคการเกษตร เพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิต-การตลาด
การปลูกพืชในปจจุบันเปนที่รูกันโดยทั่วไปวาสภาพภูมิอากาศมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
เมื ่อเปรีย บเที ย บกั บ ในอดีต ที ่ผา นมา และมีแ นวโนม จะรุ นแรงเพิ่มขึ้น อย างไมม ีท างหลี กเลี ่ ย งได
โดยเฉพาะกับพืชเศรษฐกิจที่จัดอยูในกลุมความทาทายในภาคเกษตร รวมกับปญหาเรื่องภัยแลงที่ เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำใหฝนไมตกตามฤดูกาล การเกษตรจัดไดวามีการใชปริมาณน้ำ
ในการผลิตมากที่สุด มีสัดสวนการใชน้ำมากกวาภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค หากมีปริมาณ
น้ำไมเพียงพอจะสงผลกระทบตอพืชผลการเกษตรโดยตรง ทั้งดานปริมาณ และดานราคา ในทิศทาง
ที่ลดลง แตจะมากหรือนอยขึ้นกับภาวะแลงและปริมาณน้ำธรรมชาติที่จะไหลเขาอางเก็บน้ำในชวงฤดูฝน
หรือแหลงกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ น้ำทวมจากภัยธรรมชาติเปนอีกหนึ่งเหตุการณที่สงผลใหหลายพื้นที่
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ตกอยูในภาวะเสี่ยง ผลผลิตเสียหายเนื่องจากมีการทวมขังเปนเวลานาน หรือความรุนแรงของน้ำสงผล
ทำใหเกิดความเสียหายโดยตรงกับพืช การแพรกระจายของวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืชซึ่งเกษตรกร
ตองใชสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้น แตผลที่ไดรับคือมีประสิทธิภาพลดลงสาเหตุมาจากวัชพืชดื้อยา จึง
ตองใชสารเคมีในการกำจัดเพิ่มมากขึ้น ลวนเปนสิ่งที่ตองเผชิญหนักขึ ้น เรื่อย ๆ สง ผลต อกิจกรรม
การเกษตรโดยตรง ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่กระจายผลกระทบเกือบทุกอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร ทั้ง ในดา นผลผลิตและราคาซื้อขาย พืชเกษตรบางชนิดราคาตกต่ำ รวมถึงความผันผวน
ทางดานการตลาด หากตองการจะยกระดับรายไดของเกษตรกรหนวยงานของรัฐตองดำเนินการพรอมกั น
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 ผูบริ โภคใน
ประเทศอาจไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม จากการที่ราคาพืชเกษตรบางชนิดปรับตัวสูงขึ้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือ ทุกหนวยงานตองบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญเขามาทำงานรวมกัน
เพื่อแกปญหาในแตละดาน เชน ขอมูลสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำ พืชที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่หรือ
เหมาะสมกับฤดูกาล ขอมูลโรคและแมลง ขอมูลการสำรวจจากระยะไกล (Remote sensing) จัดทำเปน
ระบบที่เกษตรกรทุกคนควรนึกถึงเปนอันดับแรก ตองใหความสำคัญกับการเขาใชงานไดงาย แมนยำ
ของเกษตรกรและเจาหนาที่ เชน แจงเตือนภัยแลง แจงเตือนภัยน้ำทวม แจงสภาพภูมิอากาศลวงหนา
ประมาณการปริมาณผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในแตละฤดูการ เชน ออย และขาว
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร
(สศก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) (สสน.) สถาบัน
สงเสริมการวิเ คราะหและบริหารขอ มูลขนาดใหญภาครัฐ สำนักงานพั ฒนาเทคโนโลยี อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา และเอกชน
สิ่งสงมอบ :
ระบบบริห ารจั ดการการผลิต ตลอดหว งโซ อุ ป ทานโดยใช ข อ มูล เชิ ง พื้ น ที ่ ขนาดใหญ เ พื่ อ
สนับสนุนเกษตรกร ผูประกอบการ และ ภาคราชการในพื้นที่ ๕ จังหวัดนำรอง นำไปสูการขยายสูพื้นที่
จังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติม
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๐๐ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๕๕๐ ลานบาท
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๓. โครงการยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ Young smart farmer ใหมีทักษะ
และความรูดานเกษตรสมัยใหม
การเพิ่มจำนวนสมารทฟารมเมอร (Smart farmer) เปนกลไกสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพ
การผลิตใหสูงขึ้น มีความสามารถในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการตลาด สรางตลาด
ใหม รวมถึงการพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม โดยเปนการดำเนินงานพัฒนา ยกระดับศักยภาพและ
ความรูพื้นฐานของบุคลากรภาคการเกษตรควบคูไปดวย ทั้งระดับเจาหนาที่ และเกษตรกร เพื่อให
สามารถนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนา ปรับใชและยกระดับการทำการเกษตรตามบริบทแตละ
พื้นที่ตอไป เนนการทำเกษตรที่ทำนอยแตไดมาก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดให
เกิดประโยชนสูงสุด โดยกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนเจาภาพหลักร วมกั บ
หน วยงานตางๆ ที่เกี่ ยวของ นอกจากนี้ สถาบัน การจั ดการเทคโนโลยี และนวัต กรรมเกษตร (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)
เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทย ทั้งระบบใหปรับเปลี่ยนสูการทำเกษตรสมัยใหมหรือเกษตร ๔.๐ ตอไป
อยางยั่งยืน
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
หนว ยงานรับผิดชอบรอง : มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
สิ่งสงมอบ :
๑. ยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบ าน (อกม.) จำนวน ๑๖,๐๐๐ ราย ใหมีความรูพื้นฐานดาน
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
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๔. โครงการยกระดับรายไดและความเปนอยูของเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวดวยเกษตร
สมัยใหม บนเสนทางสายวัฒนธรรมลุมน้ำโขง (BCG-Naga Belt Road)
ข าวเหนี ยว เป นสิ นทรั พย ทางชี วภาพและทางวั ฒนธรรมของชุ มชนภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกลุมประเทศลุมน้ำโขง ตั้งแตสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม การปลูกขาวเหนียวในประเทศไทยเนนการบริโภคเปนหลัก สวนที่เหลือจากการบริโภค
จึงขาย อยางไรก็ตาม เกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวมีรายไดต่ำ เนื่องจากการสูญเสียผลผลิตอันเกิดจากปญหา
การระบาดของโรค แมลงและสภาพแวดลอมวิกฤตตาง ๆ รวมถึงความไมแนนอนทางดานการตลาด การที่จะ
ยกระดับรายไดของเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาวจำเปนตองดำเนินการในหลายมิติพรอมกัน โดยใชความเหมือน
ดานวัฒนธรรมการปลูกขาวเหนียวเปนพลังเพื่อขับเคลื่อนการผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยใชเกษตรสมัยใหมใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกขาวเหนียวในภาคเหนือและภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ สราง
มูลคาเพิ่มดวยการสรางอัตลักษณ การแปรรูปผลผลิต เชื่อมโยงระหวางผูผลิต-ผูบริโภค และเชื่อมโยงกับการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อขับเคลื่อนใหครัวเรือนภาคการเกษตรมีรายไดเพิ่มขึ้น และเปนสังคมเกษตรแบบ
บูรณาการที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม นอกจากนี้ ยังเปนการอนุรักษพันธุกรรมพืชและวิถีชีวิตวัฒนธรรม ทำให
ชุมชนมีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตอไป ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการถายทอดองคความรูการใชเทคโนโลยี
ดิจิตอล/แอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพื้นที่สูงสุด และเตรียมพรอม
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถายทอดองคความรูวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหได
มาตรฐานและตรงตามพั นธุ  มี การบริ หารจั ดการแปลงที ่ ด ีนำไปสู  การได ร ั บมาตรฐาน GAP (Good
Agricultural Practices) เกษตรปลอดสาร และเกษตรอินทรียตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของตลาด โดยใช
กระบวนการเกษตรกรมีสวนรวม นอกจากนี้ ยังถายทอดองคความรูในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ
มาพัฒนาตอยอดสินคาเกษตรขั้นตนใหเปนผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาสูง การสงเสริมการใชวัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม เปลี่ยนเกษตรกรรายยอยเปนผูประกอบการการผลิต และแปร
รูปขาวเหนียวคุณภาพขนาดเล็ก และมีการเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหาร “อุษาคเนย” ใชประโยชนจากเศษวัสดุ
แทนการเผา ตอบโจทยเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในปแรกเนนเกษตรกรในพื้นที่ นำรอง ๔ จังหวัด ไดแก
จ.ลำปาง จ.เชียงราย จ.อุดรธานี จ.นครพนม เพื่อใหเกษตรกรปรับจาก “ผูซื้อเมล็ดพันธุขาว” เปน “ผูผลิต
และ/หรือจำหนายเมล็ดพันธุขาว” จำนวน ๕,๐๐๐ ราย และใหเกิดชุมชนนวัตกรรมเกษตรตั วอย าง ๑๖
ชุมชน และจะขยายไปสูจังหวัดอื่นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอไป ซึ่ งการดำเนินงาน
ดังกลาวจะเปนแรงขับเคลื่อนทำใหครัวเรือนภาคการเกษตรเปนสังคมเกษตรแบบบูรณาการที่ใชเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม ทำใหเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสิน คา
เกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดเดิมและสรางรายไดใหม ทั้งเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป
เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น ซึ่งในระยะยาวจะเปนการสรางความเขมแข็งในการผลิตขาวของประเทศ
อยางยั่งยืนตอไป
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย
หนวยงานรับผิดชอบรอง : มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
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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
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขาว
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 เพื่อลดความสูญเสียการผลิตจากโรคระบาดสำคัญ
วัคซีนปศุสัตวสวนใหญนำเขาโดยภาคเอกชน กรมปศุสัตวสามารถผลิตวัคซีนเองไดบางในบาง
โรค ไดแก วัคซีนสำหรับสัตวปก สุกร แพะ แกะ โคและกระบือ สำหรับในสัตวน้ำยังอยูในระดับการวิจัย
ในหองปฏิบัติการ โดยทั้งในปศุสัตวและสัตวน้ำยังไมมีเอกชนรายใดที่สามารถผลิตวัคซีนและตอยอด
การจำหนายเชิงพาณิชยได เนื่องจากยังไมมีโรงงานผลิตวัคซีนสัตวที่ไดมาตรฐาน GMP อยางไรก็ตาม
วัคซีนที่ใหผลปองกันโรคไดดีควรพัฒนามาจากเชื้อสายพันธุที่ระบาดในประเทศไทย ดังนั้น การผลิต
Autogenous vaccine โดยใชเชื้อทองถิ่นหรือในฟารมนั้นจะตอบโจทยเรื่องดังกลาว ทั้งนี้มีหนวยงานที่
ดำเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจากเชื้อทองถิ่นที่มีศักยภาพในเชิงประสิทธิภาพปองกันโรคในระดับดี
ได แก จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมปศุสัตว ศู น ยพันธุวิ ศวกรรมและ
เทคโนโลยี ชีวภาพแหงชาติ หากตนแบบวัคซีนในระดับหองปฏิบัติการเหลานี้ไดรับพัฒนาตอยอดผลิต
Autogenous vaccine ไดตามมาตรฐานของ อย.กำหนด โดยการเสริมความสามารถของสถานที่ผลิตให
ไดมาตรฐานพรอมกับศูนยสัตวทดลองที่ไดมาตรฐานใหเพียงพอ และถายทอดใหใชในการปองกันในโรค
ระบาดที่สำคัญในฟารมเลี้ยง (หนวยงานที่มีการพัฒนาวัคซีนสัตว) รวมทั้ง เปนกลไกสรางแรงจูงใจใหเกิด
การลงทุนจากภาคเอกชนในการจัดสรางโรงงานผลิตวัคซีนสัตวในอนาคต
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หน วยงานรับผิดชอบรอง : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิ ดล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กรมปศุสัตว กรมประมง เอกชน
สิ่งสงมอบ
๑. Autogenous vaccine โรคระบาดที่สำคั ญ ในอุตสาหกรรมปศุสัตวแ ละสัตวน ้ำ ที่ ม ีก าร
นำไปใชจริงในพื้นที่เปาหมาย Area-based
๒. โครงสรางพื้นฐานสำหรับผลิต Autogenous vaccine สำหรับปศุสัตวและสัตวน้ำที่ได
มาตรฐาน GMP
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งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๘๐ ลานบาท โดยเปนสวนของเอกชน ๒ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๔๘๐ ลานบาท โดยเปนสวนของ
เอกชน ๑๕๕ ลานบาท
๖. โครงการสนับสนุนการผลิตและการใชชีวภัณฑจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืช
เศรษฐกิจ
ยุท ธศาสตรการจัด การดานอาหารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
กำหนดเปาหมายใหประเทศไทยมีความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการ เปนแหลงอาหารที่มีคุณภาพสูง
ปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการอยางยั่งยืนเพื่อผูบริโภคทั่วโลก ที่ผานมากระบวนการผลิตสิน คา
เกษตรยังคงพบปญหาการปนเปอนสารเคมี สาเหตุสำคัญเนื่องจากมีการใชสารเคมีเกษตรอยางไมถูกตอง
และในปริมาณมาก ทั้งนี้นอกเหนือจากการสงเสริมใหเกิดการใชสารเคมีอยางถูกวิธีแลว จำเปนอยางยิ่ง
ตองมีการผลิตสารชีวภัณฑเพื่อใชทดแทนสารเคมีทางการเกษตร อยางไรก็ดี แมวาประเทศไทยมีการ
วิจัยและพัฒนาสารชีวภัณฑมาแลวระยะหนึ่ง แตผลงานวิจัยสารชีวภัณฑที่มีการสงเสริมใหเกิดการใชยัง
มีจำนวนจำกัด เนื่องจากการจำหนายในเชิงการคาตองใชหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนเชนเดียวกับสารเคมี
ควบคุมศัตรูพืช ซึ่งเปนขั้นตอนที่ใชเวลาและงบประมาณมาก (มากกวา ๔ ปขี้น ไปและคา ใชจาย ๓
ลานบาท/ผลิตภัณฑ) ปจจุบัน สารชีวภัณฑที่ขึ้นทะเบียนมีเพียง ๕ ชนิดเทานั้น คือ แบคทีเรียบีที
แบคทีเรียบีเอส ราไตรโคเดอรมา ราเมธาไรเซียม และราบิวเวอเรีย และมีผูประกอบการเพียงรายเดียวที่
สามารถขึ้นทะเบียนชีวภัณฑได ดังนั้น เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงสารชีวภัณฑที่มีคุณภาพที่ไดมาตรฐานจาก
งานวิจัยและหลากหลายเหมาะสมกับศัตรูพืชแตละชนิดและมีความสามารถในการใชสารชีวภัณฑได
อยางมีประสิทธิภาพและประหยัดตนทุนการผลิต จึงจำเปนตองบมเพาะศูนยผลิตและบริการชีวภัณฑ
๑๐ แห ง ใน ๕ จังหวัดนำร องหรือใกลเ คีย ง จังหวัดละ ๒ ศูนย ดว ยการเชื่ อมโยงองคค วามรู จ าก
มหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัยสูกลุมเกษตรกรในชุมชน ทั้งนี้ในแตละศูนยประกอบดวยหนวยผลิต
ฝายสงเสริมการใชและฝายการตลาด ซึ่งจะผลิตชีวภัณฑตามความตองการของเกษตรกร สงเสริมการใช
ชีวภัณฑที่ถูกตองและเหมาะสมตามธรรมชาติของจุลินทรียนั้นๆ และนำผลผลิตสีเขียวที่ไดสูตลาดอาหาร
ปลอดภัย
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หนวยงานรวมดำเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และ
เอกชน
สิ่งสงมอบ
๑. ชีวภัณฑที่ไดคุณภาพและมาตรฐานอยางนอย ๔ ชนิด ที่กำลังการผลิต ๓๔๘ ตันตอป และ
ระบบสนับสนุนการใหบริการ เชน ระบบการจัดสง ระบบการเฝาระวังและการวินิจฉัยโรคพืชและแมลง
ศัตรูพืช ระบบการสื่อสารกับตลาดและจองรับบริการ ฯลฯ
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๒. ศูนยผลิตและใหบริการชีวภัณฑที่ไดคุณภาพและมาตรฐานอยางนอย ๑๐ แหงในพื้นที่ 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 = ๑๒๐.๕ ลานบาท โดยเปนสวนของภาคเอกชน ๑๐ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) ๓๒๘.๕ ลานบาท โดยเปนสวนของ
ภาคเอกชน ๒๐ ลานบาท
๗. โครงการพัฒนาแพลตฟอรมระบบตรวจสอบยอนกลับสำหรับสินคาเกษตรอาหารของ
ประเทศ (Traceability platform)
ระบบตรวจสอบย อ นกลั บ (Traceability) เป นเครื ่ องมื อ สำคั ญ สำหรั บ มาตรการอาหาร
ปลอดภัยและสนับสนุนการสงออกสินคาอาหารของประเทศ เปนระบบที่ใชในการติดตามผลิตภัณฑ
ตั้งแตการผลิต การแปรรูป การกระจายสินคา และการจำหนายสินคา ไปถึงผูบริโภค ปจ จุบันมีการ
พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับในหลากหลายรูปแบบ ทั้งโดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง
บริษัทเอกชนขนาดใหญจะมีระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับใชงานเอง แตผูผลิตรายยอย และผูบริโภคยัง
ไมสามารถใชประโยชนจากระบบที่พัฒนาขึ้นไดอยางเต็มที่ เนื่องจากการใชงานของระบบตางๆ ยังมี
ขอมูลไมมากพอ และขาดระบบกลางที่จะสามารถเชื่อมโยงระบบตางๆ ที่ไดมีการพัฒนาขึ้นเขาดวยกัน
เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสมบูรณ จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงและขยายการใชงาน
ระบบที่ไดมีการพัฒนาขึ้น และหาแนวทางการเชื่อมโยงระบบตางๆ เขาดวยกันตอไป
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด กรมสงเสริมการเกษตร
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ หนวยงานอื่นๆ ใน
ทองถิ่น
สิ่งสงมอบ :
๒. ระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาเกษตรอาหารเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาตั้งแตตนทางถึง
ปลายทาง
๓. มีสวนรวมในการเพิ่ม GDP สาขาอาหารไมนอยกวา ๔๐๐ ลานบาท ภายในระยะเวลา ๖ ป
๔. ลดการสูญเสียอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรรอยละ ๕
๕. เพิ่มการจางงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
รอยละ ๕
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๔๐.๑๕ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๑๘๐ ลานบาท
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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๘. โครงการรับรองมาตรฐานสินคาปลอดภัยเชื่อมสินคาเกษตรปลอดภัยสูอุตสาหกรรมอาหาร
วัตถุดิบที่ปลอดภัยไดมาตรฐานเปนปจจัยสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ดังนั้น
การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเกษตรก อ นนำเข า สู  ก ระบวนการแปรรู ป อาหารจึ ง เป น
กระบวนการสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมีระบบการรับรองผูสงมอบ (Supplier
audit) และขึ้นทะเบียนโรงงาน/สถานประกอบการ เปน Approved supplier list (ASL) จะชว ยลด
ตนทุนการตรวจสอบรับรอง และยังไดวัตถุดิบที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูประกอบการผลิตอาหาร/
แปรรูปสินคาเกษตร
สิ่งสงมอบ :
๑. ผูผลิต/ผูประกอบการ และเกษตรกร ตามเปาหมายเขาสู ร ะบบรับรองมาตรฐานสินคา
ปลอดภั ย ได ร ับ ความเชื่ อ ถื อ และไดม าตรฐานที่ ต รงตามความต อ งการของตลาดในประเทศและ
ตางประเทศ
๒. ระบบการประเมินผูสงมอบ (Supplier audit) ชวยลดตนทุ นของการตรวจสอบรั บรอง
และสิน ค าเกษตรยั ง คงเปน ไปตามมาตรฐานสิ นคา เกษตรที ่มี ความปลอดภัย และได คุ ณภาพ เพิ่ ม
ความสามารถแขงขันในตลาด
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๐.๕๐ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๕๐ ลานบาท
๙. โครงการพัฒนากลไกบริหารจัดการและมาตรการเพื่อลดการสูญเสี ยอาหาร (food
loss) และขยะอาหาร (food waste)
ปญหาการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม
เชนเดียวกับทุกประเทศทั่วโลก โครงการขับเคลื่อนการผลิตอาหารอยางยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model
: การลด Food loss และ Food waste ตลอดหวงโซอุปทาน เปนการแกปญหาดวยเทคโนโลยี พรอม
กับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมดวยการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกทุกภาคสวน
โดยดำเนินการในทุกระดับของผูเกี่ยวของในหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมอาหาร จึงเชื่อไดวาจะสามารถชวย
ผลักดันใหไทยไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่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
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หนวยงานผูรับผิดชอบรอง: กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมฯ สำนักงานเขต และเกษตรกร
ชุมชนสำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หอการคาจังหวั ด สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมผูผลิตอาหารสำเร็จรูป กลุ มอุตสาหกรรม
อาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมผูคาปลีกไทย ครัวโรงพยาบาล โรงงานแปรรูปอาหาร
และเครื่องดื่ม Surplus food Asia (SFA), FeedUp@UN
สิ่งสงมอบ :
๑. ลดการเกิดการสูญเสียอาหารไดไมนอยกวา ๑๗,๐๐๐ ตัน/ป
๒. ลดจำนวนขยะอาหารทั้งหมดในประเทศไทยเปนจำนวน 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
รายไดจากขยะอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
๕. เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน รายไดเกษตรกรและผูประกอบการเพิ่มขึ้น อยางนอย
๒๔๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรตลอดหวงโซคุณคา ลดปริมาณของเสียจากระบบ และลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเปรียบเทียบกับตอนเริ่มโครงการปริมาณขยะลดลงไมนอยกวารอยละ ๑๐
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๔๗.๒๗ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๒๕๐ ลานบาท
๑๐. โครงการการขยายผลโครงการ Green Industry (GI) เพื่อยกระดับผูประกอบการกลุม
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กระบวนการผลิตสีเขียวสูการผลิตที่ยั่งยืนเปนแนวทางที่ผูประกอบการอาหารต องไดรับการ
ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต เนื่องจากประเด็นดานสิ่งแวดลอมและความ
ยั่งยืนกลายเปนขอบังคับระดับสากล ที่นำไปสูการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี ผูประกอบการอาหารของ
ไทยจึงจำเปนตองไดรับการสงเสริมเพื่อยกระดับดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่ยังขาดเงินลงทุนและไมสามารถเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยี ยังตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูประกอบการดานการผลิตอาหาร
สิ่งสงมอบ :
๑. ผูป ระกอบการในอุต สาหกรรมอาหารที่เขา รว มโครงการมีความพร อมเพื ่ อขอรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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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 (สรางมู ล คา เพิ่ ม ด ว ย
นวัตกรรมการผลิตอาหารฟงกชัน/Functional Ingredients)
การพั ฒนาอาหารกลุมใหมจ ากฐานอาหารเดิม จำเปนต องมีก ารพั ฒ นาแพลตฟอร ม เพื่ อ
สนับ สนุนการดำเนิ นงานดัง กลาว ตั้งแตการประยุกตใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื ่ อพัฒนาเป น
ผลิตภัณฑใหม การขยายขนาดการผลิต และการผลิตในระดับอุตสาหกรรม การวิเคราะหทดสอบความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ตลอดจนถึงชองทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อใหผลิตภัณฑ
ใหม ส ามารถแข งขั นไดในตลาด ทั้ง นี้ การตัด สิน ใจเลือ กวา จะดำเนิน การพัฒนาผลิ ตภั ณ ฑช นิดใด
จำเปนตองมีการศึกษาความตองการของตลาด การยอมรับของผูบริโภคกอนเปนอันดับแรก รวมไปถึง
การดำเนินงานจำเปนตองมีเอกชนรวมดำเนินการดวยจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันอาหาร สำนักงานมาตรฐานสิ นคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 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
 แพลตฟอร มการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ ก ลุ ม อาหารฟ งกชั นและ Functional ingredients
นำรอง ไดแก ผลิตภัณฑสำหรับเด็กที่มีการเติมสาร Functional ingredient ผลิตภัณฑอาหารที่มีการ
ปรับโครงสรางและเนื้อสัมผัสสำหรับผูสูงอายุและผูปวย และผลิตภัณฑทางเลือกยังยั้งเชื้อจุลินทรีย
ในอาหารและอาหารสัตว
 แพลตฟอรมสงเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารจากพืชแบบองครวม
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๒๕

๒. ผลผลิตทางการเกษตร มีมูลคาเพิ่มขึ้น สรางรายไดกลับสูชุมชนและภาคอุตสาหกรรมอยาง
นอย ๒๐ ลานบาทในปแรก
๓. เพิ่มยอดขายในประเทศ และเพิ่มโอกาสการสงออก สามารถสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมมูลคา ๖,๓๐๐ ลานบาทภายใน ๔ ปหลังจากสิ้นสุดโครงการ
๔. เพิ ่ม GDP สาขาอาหาร ๔,๐๐๐-๖,๐๐๐ ล า นบาท ต อ ป ในกลุ ม ตลาดอาหารเสริ ม
(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
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาหารทองถิ่นสามารถเขาไปเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งกำลังเปนที่นิยม
อยูในปจจุบัน และเปนแรงจูงใจใหนักทองเที่ยวจากวัฒนธรรมที่แตกตางกันเขามาศึกษาเรียนรู อยางไรก็
ตาม อาหารทองถิ่นกลับไมไดเปนที่รูจักในวงกวางมากนัก คนทั่วไปยังไมไดรับรูถึงอัตลักษณประจำ
ชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะชาวตางชาติ การสงเสริมแบรนดอาหารทองถิ ่น ไทยไประดั บโลกผานจุดแข็ง
ดานอัตลักษณ วัฒนธรรม และนวัตกรรมจะชวยกระตุนในการเดินทางทองเที่ยว ในการพัฒนาแบรนด
ควรมีแนวทางและมาตรฐานที่ชัดเจน เชน มุงสรางแบรนดที่ไดรับการยอมรับที่เปนสากล เชน มิชลินสตาร
50Best ซึ่งตองใชงบประมาณสูงเพราะตองทุมในการประชาสัมพันธและสื่อ นอกจากนี้ การดำเนินการ
เรื่องอัตลั กษณของอาหารไทยทำในหลายภาคสวน ควรมีการกำหนดคุณสมบัติของอาหารไทยว ามี
ลักษณะอยางไร ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับอัตลักษณอาหารไทย คือทำอยางไรที่จะทำใหผูปรุงอาหารไทยทั่วโลก
ใชวัตถุดิบจากเมืองไทยเทานั้น ทำอยางไรใหตางชาติยอมรับในคุณภาพของวัตถุดิบประเทศไทย
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หน ว ยงานผู ร ับ ผิ ด ชอบหลัก : สถาบัน อาหาร ผู ป ระกอบการร า นอาหารไทย สำนั ก งาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หอการคาจังหวัด หนวยงานทองถิ่น
กรมอนามัย
สิ่งสงมอบ :
๑. มูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ๑๒๐ ลานบาทตอป
๒. การจางงานเพิ่มขึ้น รอยละ ๕
๓. สรา งการรับ รู ในเรื่อ งของรา นอาหาร Q Restaurant และสร างความตระหนั ก ให กั บ
ผูบริโภคไดเลือกซื้อและบริโภคสินคาเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
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๔. เชื่อมโยงสินคาเกษตรปลอดภัยเขาสูรานอาหารรวมทั้งสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรหรือ
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 เพื่อ
ชวยผูปวยใหไดรับสารอาหารที่ถูกตอง และเหมาะสมตอโรค เชน อาหารสำเร็จรูปที่ใหทางสายอาหาร
รวมทั้งการบรรเทา ควบคุม และชะลอการดำเนินไปของโรค การปองกันและลดภาวะแทรกซอน รวมไป
ถึงการฟนฟูสขุ ภาพของผูปวย ในเชิงความมั่นคงทางสุขภาพและสาธารณสุข โรคบางชนิดเปนโรคหายาก
(Rare diseases) เชน โรคมีกรดในเลือดในทารกและเด็กเล็ก ผูปวยตองพึ่งพาอาหารที่ไดรับบริจาคจาก
บริษัทตางประเทศเทานั้น เนื่องจากประเทศไทยไมมีศักยภาพในการผลิตไดเอง การวิจัยดานอาหารทาง
การแพทยโดยภาคเอกชนของไทยเปนเรื่องทำไดย าก แมป ระเทศไทยจะมี อุ ตสาหกรรมอาหารที่ มี
ศักยภาพ และมีทรัพยากรทางดานอาหารที่หลากหลายจำนวนมาก เนื่องจากตองใชนักวิจัย ที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการดำเนินการวิจัย มีความพรอมดานสิ่งอำนวยความสะดวกดานเครื่องมือ
วิเคราะห วิจัย และตองทำงานอยางใกลชิดกับบุคลากรทางการแพทย และโรงพยาบาล
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันโภชนาการ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : คณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน
สิ่งสงมอบ :
๑. ประเทศไทยสามารถวิจัย พัฒนา และผลิตอาหารทางการแพทย สำหรับประโยชนเชิง
พาณิชย และเชิงสังคมได เพื่อทดแทนหรือลดการนำเขา และสรางศักยภาพใหสามารถยกระดั บเพื่ อ
พัฒนาไปสูการสงออกได
๒. โรงงานตนแบบผลิตภัณฑอาหารทางการแพทย มาตรฐาน GMP เพื่อใหบริการดานการ
วิจัย และการผลิตแกสถาบันการศึกษา การวิจัย และภาคเอกชน
๓. หนวยงานวิจัยคลินิก ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับการวิจัยทาง
คลินิก เพื่อทดสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ เพื่อการขึ้นทะเบียนอาหารทางการแพทย
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๔๐ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘) ๒๐๐ ลานบาท
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๑๔. โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกลิ่นรสอาหารเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
อาหารและสงเสริมสุขภาพแกผูบริโภค
ปจจุบันการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานกลิ่นรสอาหารมีความกาวหนาเปนอยางมาก
และมีการนำองคความรูดังกลาวไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อใหมีรสชาติ และกลิ่นรสตรงตาม
ความตองการของบริโภค โดยมีการใชในการพัฒ นาผลิตภัณฑอาหารที ่ดีตอสุขภาพ นอกจากนี ้ยัง
สามารถนำองคความรูดานกลิ่นรส มาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่เหมาะสมสำหรับผูบริโภคใน
แตละชวงวัยไดอีกดวย ซึ่งการพัฒนาขอมูลและองคความรูดานกลิ่นรสจำเปนตองมีการลงทุนทางดาน
พื ้นฐานและพัฒนาแพลตฟอรมดานกลิ่นรสเพื่อนำไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑรู ปแบบตา งๆ เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หน ว ยงานผู ร ั บ ผิด ชอบหลั ก : สำนัก งานพั ฒ นาวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ
มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนวยงานรับผิดชอบรอง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมวิทยาศาสตร การแพทย กรมปศุ สั ต ว
กรมประมง กรมสง เสริม คุณ ภาพสิ่ งแวดลอ ม สถาบันบำราศนราดูร คณะกรรมการโรคติ ดเชื้ อ ใน
โรงพยาบาลแหงชาติ องคการอาหารและยา International Health Policy Program (IHPP) สถาบัน
วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิ่งสงมอบ :
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกลิ่นรสอาหารเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร
๒. นำความรูด า นกลิ่นรส มาพัฒ นาและประยุกต ใชในการพัฒ นาอาหารที่ เหมาะสมกับ
ผูบริโภคในกลุมตางๆ
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๔ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๑๒๐ ลานบาท
๑๕. โครงการพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ นอกจากการพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพที่สำคัญแลว ประเทศตองการฐานขอมูลขนาดใหญสำหรับขอมูลดานตาง ๆ ของ
ประเทศ ซึ่งจำเปนตองมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย และเตรียมพรอมรับกับการเปลี่ ยนแปลงของ
สถานการณของโลกที่เปลี่ยนไป
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันโภชนาการ สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ
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หนวยงานรับผิดชอบรอง : กรมอนามัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สิ่งสงมอบ :
๑. ฐานขอมูลคุณคาทางโภชนาการ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร/แอปพลิเคชัน เพื่อการใชขอมูลสำหรับสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจรานอาหารและ
การทองเที่ยวเชิงชวนชิมของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อการสรางเสริมสุขภาพที่ดีของประชากร
๒. ขอมูลการบริโภคอาหารที่เปนปจจุบันมาใชในการประเมินความเสี่ยง จะชวยใหผลการ
ประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะหภาวะโภชนาการและสุขภาพของประชากรในประเทศ สะทอน
สถานการณที่แทจริง เพื่อนำไปใชในการวางแผน และกำหนดนโยบายที่เหมาะสมตอไป
๓. ฐานขอมูลขนาดใหญ พรอมระบบการใชงานในการวิเคราะหขอมูลการดื้อยา
๔. ระบบรายงานผลดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียกอโรคในอาหารและสินคาเกษตรเพื่อวิเคราะห
ขอมูลการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียกอโรคในอาหารและสินคาเกษตรที่สำคัญของประเทศภายใตแนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๖ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๒๑๖ ลานบาท
๑๖. โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
การสงเสริมใหเกิดการผลิตสินคาและบริการนวัตกรรม นอกเหนือจากการมีความพรอมดาน
เงิน ทุน เทคโนโลยี และบุคลากรแลว สิ่งที่มีความจำเปนตอความสำเร็จของการสร างนวัตกรรมอยาง
ตอเนื่อง คือ การมีระบบนิเวศนวัตกรรม (Inovation ecosystem) ที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม โดย
ระบบนิเ วศนวัตกรรมที่สำคัญ ประกอบดวยนโยบายของรัฐในการกระตุนใหเกิ ดการทำงานรวมกัน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ การสรางบรรยากาศที่สงเสริมการทำงานที่สรางสรรค ลดขั้นตอน เปดโอกาสให
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีหนว ยงานที่ทำหนาที่เชื่อมโยงการทำงานด านนวัตกรรมระหวาง
ภาครัฐ และเอกชนที่มีประสิทธิภาพ
ป จ จั ย พื ้ น ฐานของระบบนิ เ วศนวั ต กรรม ได แ ก การปรั บ แก กฎ ระเบี ย บเพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ การจัดระบบการศึกษาและการพัฒนากำลังคนใหเปนผูมีทักษะ และความเชี่ยวชาญ การ
สนับสนุนทางการเงินโดยเฉพาะสำหรับผูประกอบการที่เปน startup รวมถึงการสนับ สนุนที่ ไ มใช
ทางการเงิน และโครงสรางพื้นฐาน เชน ดานไอที ดานขอมูล ทั้งนี้มีตองมีปจจัยสนับสนุนสำคัญ ไดแก
การลดภาษี การสงเสริมใหเกิดการแขงขัน การประกอบธุรกิจที่มีความคลองตัว นโยบายคนเขาเมืองที่
ดึงดูดผูที่เชี่ยวชาญ นักวิจัย startup เขาสูตลาดแรงงานเพื่อเรงรัดใหเกิดการสรางนวัตกรรมที่รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ความพรอมของหนวยงานใหทนุ ที่ยอมรับความเสี่ยงสูงได
การดำเนินโครงการมีเปาหมายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม
และสงเสริมการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเปาหมายของ BCG สาขาตางๆ ตลอดจน
อุตสาหกรรมใหม โดยการมุงพัฒนาใหเกิดองคประกอบสำคัญของระบบนิเวศนวัตกรรมในประเทศ
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
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การพั ฒ นาระบบนิ เ วศนวั ต กรรมสำหรั บ อุ ต สาหกรรม BCG นั ้ น ในระยะแรกเป น การ
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) โครงการเพิ่มมูลคา ตลอดหว งโซ คุ ณคาตั้งแตภาคเกษตรต น น้ ำจนถึงภาคการผลิ ตเปน
ผลิ ต ภั ณ ฑ Functional Ingredients & Functional foods (ถั ่ ว เขี ย ว) บริ ษ ั ท ไทยวา
จำกัด (มหาชน)
สิ่งสงมอบ :
๑. ระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม BCG ของประเทศ
๒. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรม BCG ไดรับความสะดวกในการ
ดำเนินการมากขึ้น เชน การเขาถึงมาตรการสนับสนุนภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกลไกการตลาด
ภาครัฐสำหรับสินคาและบริการนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ BCG ที่มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ : งบของบริษัทเอกชน
งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท
โครงการ
๒๕๖๕
๑. โครงการการขับเคลื่อน
๕๔๘
การพัฒนาเศรษฐกิจดวย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG
สาขาเกษตรแบบบูรณา
การเชิงพื้นที่ (Area
Based)
๒. โครงการการใชประโยชน ๑๐๐
จากคลังขอมูลขนาดใหญ
ภาคการเกษตร เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ การผลิต
และจัดสมดุล การผลิตการตลาด
๓. โครงการการยกระดับ
๓๕
อาสาสมัครเกษตร
หมูบาน และ Young

๒๕๖๖
๔๗๐

๒๕๖๗
๔๕๒

๒๕๖๘
๔๒๕

๒๕๖๙ ๒๕๗๐
๔๒๕ ๔๒๕

รวม
๒,๗๔๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๕๐

๕๕๐

๗๕

๗๕

๑๑๕

๑๒๕

๐

๔๒๕
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โครงการ
๒๕๖๕
Smart Farmer ใหมี
ทักษะและความรูดาน
เกษตรสมัยใหม
๔. โครงการยกระดับรายได
๘๒
และความเปนอยูของ
เกษตรกรผูปลูกขาว
เหนียวดวยเกษตร
สมัยใหม บนเสนทาง
สายวัฒนธรรมลุม น้ำ
โขง (BCG-Naga Belt
Road)
๕. โครงการสนับสนุนการ
๘๐
ผลิตและการใช
Autogenous vaccine
สำหรับปศุสัตวและสัตว
น้ำที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน GMP เพื่อลด
ความสูญเสียการผลิต
จากโรคระบาดสำคัญ
๖. โครงการสนับสนุนการ
๑๒๑
ผลิตและการใชชีวภัณฑ
จัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานในพืช
เศรษฐกิจ
๗. โครงการพัฒนา
๔๐.๑๕
แพลตฟอรมระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ
สำหรับสินคาเกษตร
อาหารของประเทศ
(traceability platform)
๘. โครงการรับรอง
๐.๕๐
มาตรฐานสินคา
ปลอดภัยเชื่อมสินคา
เกษตรปลอดภัย
สูอุตสาหกรรมอาหาร
๙. โครงการพัฒนากลไก
๔๗.๒๗
บริหารจัดการและ
มาตรการเพื่อลดการ
สูญเสียอาหาร (food
loss) และขยะอาหาร
(food waste)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙ ๒๕๗๐

๘๐

๘๐

๘๐

๐

๐

๓๒๒

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๘๐

๑๐๔

๑๐๔

๐

๐

๐

๓๒๙

๓๘.๐๕

๓๔.๖๐

๒๒.๔๐

๒๒.๔๐ ๒๒.๔๐

๑๘๐

๙.๕๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๕๐

๖๘.๐๖

๕๓.๗๐

๒๗.๓๐

๒๗.๘๐ ๒๕.๘๗

๒๕๐
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รวม

หนา ๑๓๑

โครงการ
๑๐. โครงการการขยายผล
โครงการ Green
Industry (GI) เพื่อ
ยกระดับผูประกอบการ
กลุมอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ
๑๑. โครงการยกระดับ
อุตสาหกรรมเดิม สราง
อุตสาหกรรมใหม (สราง
มูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรม
การผลิตอาหารฟงกชัน/
Functional
ingredients)
๑๒. โครงการการสงเสริม
แบรนดอาหารไทยใน
ระดับโลกดวยอัต
ลักษณ และสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
๑๓. โครงการการสรางและ
พัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยและการผลิต
อาหารทางการแพทย
ของประเทศไทย
๑๔. โครงการการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดาน
กลิ่นรส อาหารเพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรม
อาหารและสงเสริม
สุขภาพแกผูบริโภค
๑๕. โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลขนาดใหญที่
สำคัญสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร
๑๖. โครงการพัฒนาระบบ
นิเวศนวัตกรรมสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตร
รวม

๒๕๖๕
๒๐.๐๐

๒๕๖๖
๓๕.๐๐

๒๕๖๗
๓๔.๐๐

๒๕๖๘
๓๕.๐๐

๒๕๖๙ ๒๕๗๐
๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐

รวม
๒๐๔

๑๒๓.๔๐ ๑๒๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๑๐.๖๐

๖.๐๐

๔๐๐

๒๒.๘๐

๓๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๗.๒๐

๑๒๐

๔๐.๐๐

๑๓๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐๐

๔.๐๐

๕๔.๔๘

๑๒.๕๗

๔๑.๙๕

๓.๕๐

๓.๕๐

๑๒๐

๑๖.๐๐

๕๔.๐๐

๔๖.๐๐

๔๐.๐๐

๔๐.๐๐ ๒๐.๐๐

๒๑๖

๐

๐

๐

๐

๑,๒๘๐.๑

๑,๔๔๘.๑

๑,๒๓๑.๙

๑,๐๓๖.๗

๐

๐

๙๐๔.๔ ๖๙๐.๐
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หนา ๑๓๒

๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๗๐) กระทรวงอุตสาหกรรม
 แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด า นโภชนาการระดั บ ชาติ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) กระทรวง
สาธารณสุข
๓.๒ สาขาการแพทยและสุขภาพ
๑. เปาหมายและตัวชี้วัด
สาขายาและวัคซีน
เปาหมาย
เพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการพึ ่ ง ตนเอง ขยายฐานธุ ร กิ จ การให บ ริ ก ารและการเพิ่ ม
ความสามารถในการสงออกผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยดวยการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม บนพื้นฐานแนวคิดการสงเสริมธุรกิจที่ดำเนินการโดยเอกชนไทย เพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขันทัดเทียมกับธุรกิจขามชาติขนาดใหญ สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและเปนฐานการผลิตใน
สถานการณฉุกเฉินและจำเปนของประเทศ
ตัวชี้วัด
๑. เพิ่ม GDP สาขายาและวัคซีนเปน ๙ หมื่นลานบาท
๒. สัดสวนของการเขาถึงบริการจากเทคโนโลยีขั้นสูงดานสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้น
๑ แสนคน
๓. จำนวนผูเขาถึงยาราคาแพงไดในภาวะวิกฤตเพิ่มขึ้นไมไดนอยกวา ๒ หมื่นคน
๔. ลดการนำเขายา วัคซีน ไมนอยกวา ๗.๕ พันลานบาทตอป
สาขาเครื่องมือแพทย
เปาหมาย
ประเทศไทยสามารถยกระดับสูการเปนศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub) แหง
เอเชียดวยการเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาในภูมิภาค
ตัวชี้วัด
๑. สรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท
๒. เพิ่มการจางงาน ๕,๐๐๐ คน
๓. เพิ่มการเขาถึงเครื่องมือแพทยใหประชาชนในภูมิภาคและชนบท ๑ ลานคน
๔. การเขาถึงเวชภัณฑและเครื่องมือแพทยราคาแพงในภาวะวิกฤตไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
๓ แสนคน
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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 เครื่องสำอาง เครื่ องมื อแพทยและวัสดุ
ทางการแพทย
๕. การสงเสริมการสรางตลาดดวยกลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม Sandbox การจัดซื้อ จัด
จางภาครัฐ และปรับรูปแบบการจัดซื้อจากรายปเปน Multi-year procurement
๖. การสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการการแพทยและ
สุขภาพ
แนวทางที่ ๑: การสรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิต วัคซีน ยา และชีววัตถุ
ในการปองกันและควบคุมโรคจากไวรัสและการเขาสูตลาดสากล
ประเทศไทยอยูในสถานะพึ่ง พิงการนำเขาวัคซีน ชีววัตถุ และยา จากสถานการณของการ
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สงผลใหมีความตองการใชผลิตภัณฑดังกลาวในทุกประเทศ ทำใหประเทศไทย
ไมสามารถจัดหาผลิตภัณฑทางการแพทยไดเพียงพอตอความตองการ ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ประเทศไทย
ต องสร างความสามารถในการพึ่ งพาตนเองโดยเพิ่มความสามารถอุ ตสาหกรรมวั คซี น ชีววั ตถุ และยา
ภายในประเทศใหมีความพรอมรับมือตอการระบาด โดยใชการปองกัน รักษาโรคโควิด-๑๙ เปน Model อาทิ
เริ่มตั้งแต การพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ รวมทดสอบกับสถาบันชั้นนำในตางประเทศ การรับถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต การทดสอบทางคลินิก และการผลิตใหไดตามมาตรฐานสากล การคนหายาจากผลิตภัณฑ
หรื อยาที่ม ีการใช งานอยูเดิ ม (Drug repurposing) การสังเคราะหสารออกฤทธิ์ ทางเภสัชกรรม (Active
pharmaceutical Ingredients; API) ตั ้ งแต ในระดั บห องปฏิ บ ั ต ิ การ (Laboratory scale) ระดั บ โรงงาน
ตนแบบ (Pilot scale) จนถึงระดับอุตสาหกรรม (Industrial scale) เพื่อเตรียมความพรอมการรองรับ
สถานการณ ก ารระบาดใหญ การเป ดประเทศ และเตรี ย มพร อ มสำหรั บการสร างโรงงานสำหรับ
สังเคราะหสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม เพื่อการผลิตยาตานไวรัส และยาสำหรับโรคสำคัญอื่นๆ เพื่ อ
สรางศักยภาพระดับอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เปา หมาย : เพิ่มขีด ความสามารถในการพึ่งตนเอง ดวยการวิจั ย พัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการผลิต
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ตัวชี้วัด :
๑. เพิ่ม GDP สาขายาและวัคซีนเปน ๙ หมื่นลานบาท
๒. ลดการนำเขายา วัคซีน ไมนอยกวา ๗.๕ พันลานบาทตอป
๓. จำนวนผูเขาถึงยาราคาแพงไดในภาวะวิกฤตเพิ่มขึ้นไมไดนอยกวา ๒ หมื่นคน
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การยกระดับแพลตฟอรม
การผลิตวัคซีน ยา และ
ชีววัตถุระดับอุตสาหกรรม
อยางครบวงจร
 การแสวงหาสารตั้งตน
การจัดทำ Chemical
library และขอมูลของ
สารสำคัญทีเ่ ขาถึงได เพื่อ
เปนฐานขอมูลในการ
พัฒนายาชนิดใหม
 การสงเสริมการผลิต
วัคซีน ยา และชีววัตถุใน
การปองกันและควบคุม
โรคจากไวรัส หรือโรค
สำคัญ
 การพัฒนาตอยอด
ผลิตภัณฑการแพทยและ
สุขภาพจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 การพัฒนากลไกสงเสริม
ใหเกิดการเขาถึงยา วัคซีน
และชีววัตถุแมในยาม
วิกฤต

ผูรับผิดชอบ
สถาบันวัคซีนแหงชาติ,
องคการเภสัชกรรม, อว.
สธ., ภาคเอกชน
อว.

องคการเภสัชกรรม, อว.,
สธ., ภาคเอกชน

สธ.,อว.,ภาคเอกชน

สธ.,อว.,มท.,ภาคเอกชน

แนวทางที่ ๒: การยกระดับคุณภาพการรักษาสูระบบการแพทยแมนยำดวยการสงเสริมใหมีการใช
บริการการแพทยจีโนมิกสผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy
Medicinal Products, ATMPs)
รั ฐ บาลมี น โยบายสนั บ สนุ น แผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร และลงทุ น ขนาดใหญ โ ครงการ Genomics
Thailand แลว สงผลใหเทคโนโลยีจีโนมิกสมีคาใชจายที่ถูกลง สามารถใชเทคโนโลยีทางคลินิกได ทำให
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หนา ๑๓๕

การวินิจฉัยแมนยำ การรักษามีประสิทธิภาพ ลดคาใชจายและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และมี
ศักยภาพตอยอดเปนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของสรางเศรษฐกิจของประเทศ
เทคโนโลยี Advanced therapy (Gene therapy, Cell therapy และ Immunotherapy)
เปนเทคโนโลยีใหมที่เริ่มมีการใชและพัฒนาในประเทศไทย ความทาทายในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา
Advanced therapy ในประเทศไทยมีหลายประการตั้งแตการวิจัยและพัฒนาจนถึงการนำไปใชในระบบ
สุขภาพ อาทิ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาจำเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน Research Cell Bank/
GMP Cell Bank ขณะที่การสงเสริมใหเกิดธุรกิจการรักษาดวย Advanced therapy ตองใชเงินลงทุน
และความรู ความเชี ่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินธุรกิ จสู ง นอกจากนี้ คาใชจ ายในการรักษาด วย
เทคโนโลยีดังกลาวคอนขางสูง (ประมาณ ๒๕-๓๐ ลานบาท)
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังตองพัฒนาเทคโนโลยี Advanced therapy และสงเสริมการใช
เทคโนโลยีในประเทศ เนื่องจากเปนเทคโนโลยีทางเลือกในการรักษาโรคที่ยาแผนปจจุบันไมสามารถรักษา
ใหหายได เชน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) โรคตาบอด
ที่เกิดจากโรคจอตาเสื่อมที่เกิดจากกรรมพันธุ (Retinitis pigmentosa) เปนตน ยิ่งกวานั้น ประเทศไทยมี
ขอไดเปรียบที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกในเรื่องมาตรฐานการรักษาและการสาธารณสุข มีความเชื่อถือ
ไดในระดับสากลเปนพื้นฐานเดิมที่จะตอยอด รวมถึงมีแพทยและนักวิทยาศาสตรทางดานเซลลและยีน
บำบัดกำลังทำวิจัยและสรางเครือขายการวิจัยอยูอยางตอเนื่อง
เปาหมาย : ปรับบริการรักษาทางการแพทยสูการแพทยแมนยำ โดยขยายธุรกิจและบริการ
การแพทยจีโ นมิกส รวมถึงสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบริการดาน ATMP ในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคใกลเคียง และนโยบายการเปนศูนยกลางการรักษาสุขภาพ
"Medical Hub”
ตัวชี้วัด :
๑. จำนวนผูใหบริการบริการรักษาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีขั้นสูงอยางนอย ๕ แหง
๒. ตนแบบผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูงที่ผานการทดสอบทางคลินิกอยางนอย ๓ ชนิด
๓. สัดสวนของการเขาถึงบริการจากเทคโนโลยีขั้นสูงดานสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้น ๑ แสนคน
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ
การแพทยขั้นสูงที่มีศักยภาพ
แบบมุงเปาดวยการเชื่อมโยง
กับหวงโซคุณคาในภูมิภาค
ทั้งการวิจัยพัฒนาเองใน
ประเทศ และการรับถายทอด
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
ทั้งในระดับกอนคลินิก และ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
อว., สธ., EEC, เอกชน

หนา ๑๓๖

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

คลินิก ใหผานการขึ้น
ทะเบียน และเขาสู
กระบวนการเชิงธุรกิจ เพื่อให
เกิดการใชประโยชนในเชิง
อุตสาหกรรมและบริการ
 สงเสริมใหมีหนวยงานทีด่ ูแล
กลไกและชวยเหลือใหเกิด
การนำผลวิจัยไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย การสืบคน
การจัดการสิทธิบัตรและ
ทรัพยสินทางปญญา
 สงเสริมใหเกิดการทำงาน
รวมกันในรูปแบบเครือขาย
การวิจัย (Consortium)
ระหวางมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัย ภาคเอกชน ทั้ง
ในและตางประเทศ บริหาร
จัดการเชื่อมโยงงานวิจัย
ตลอด Value-chain ถึงการ
ทำใหเกิดบริการและ
อุตสาหกรรม
 การปรับปรุง แกไข
มาตรการ กฎ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อ
เรงรัด สนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนา การใชประโยชน
สนับสนุนใหเกิดการบริการ
และตอยอดอุตสาหกรรมทาง
การแพทยในประเทศ
รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการ
เขาถึงบริการดังกลาวสำหรับ
ประชาชน

ผูรับผิดชอบ

อว., พณ.

อว.,เอกชน

อว., สธ., EEC, เอกชน

แนวทางที่ ๓: การเรงรัดการพัฒนาเครื่องมือ และวัสดุทางการแพทยดวยกลไกนวัต กรรมแบบ
วิศวกรรมยอนกลับ
ป ๒๕๖๓ ผูผลิตเครื่องมือและอุป กรณทางการแพทยไทย มีจ ำนวนประมาณ ๘๐๐ ราย
โดยรอยละ ๙๘ เปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งครองสวนแบงตลาดเพียงรอยละ ๒๙ ขณะที่ผูประกอบการ
ขนาดใหญมีเพียงรอยละ ๒ ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทตางชาติในประเทศไทยที่ดำเนิน การผลิ ตเพื่ อการ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๓๗

สงออก แตมีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ ๗๑ ทั้งนี้ เนื่องจากผูซื้อใหความนิยมเลือกซื้อเครื่องมือแพทยที่
มีตราสินคาจากตางประเทศ จึงเปนอุปสรรคสำคัญผูประกอบการรายใหม และ SMEs ไทยที่ขาดความ
พรอมในการลงทุนพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชเทคโนโลยีระดับกลาง-สูง ทั้งนี้ การเรงรัด
การพัฒนาเครื่องมือ และวัสดุทางการแพทยดวยกลไกนวัตกรรมจึงเปนเงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญตอ
การเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการเครื่องมือแพทยไทย
เปาหมาย : เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการผลิตเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย
รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเขาถึงเครื่องมือแพทยใหประชาชนในภูมิภาคและชนบท
ตัวชี้วัด :
๑. รวบรวม และส งเสริมใหมีทรัพ ย สิน ทางป ญญา และองคค วามรู การวิ จัย และพัฒนา
นวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย จากหนวยงานตาง ๆ อยางนอย ๔๐๐ รายการ
๒. สงเสริมนวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทยที่มีความตองการของตลาด ใหพรอมเขาสูการ
ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ อยางนอย ๓๕๐ รายการ
๓. กำหนดผลิตภัณฑเปาหมายที่เปนความตองการของภาครัฐ อยางนอย ๕๐ รายการ
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การศึกษาเพื่อกำหนด
ผลิตภัณฑเปาหมายที่เปน
ความตองการของภาครัฐ

 เชื่อมโยงฐานขอมูลงานวิจัย
และพัฒนาเรื่องเครื่องมือ
แพทยในประเทศ
 สงเสริมใหเกิดทรัพยสินทาง
ปญญา และองคความรูการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เครื่องมือแพทยไทยที่มีอยูใน
หนวยงานตาง ๆ ไปพัฒนา
ตอยอดสูการใชประโยชน
 สงเสริมนวัตกรรมเครื่องมือ
แพทยไทยที่ตรงความ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
สอวช. , สธ., อว,
กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน
สาธารณะ, กองบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
สกสว., อว., สธ.,
เอกชน
สกสว., อว., สธ.,
เอกชน

สกสว, อว.,อย.,
เอกชน

หนา ๑๓๘

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

ตองการตลาด ใหพรอมเขาสู
การทดสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพ
และการผลิตเชิงพาณิชย

แนวทางที่ ๔ : การสงเสริมการวิจัยทางคลินิก เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทย และ
สุขภาพ ไดแก ยา วัคซีน ชีววัตถุ อาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพร และเครื่องมือแพทย
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางสุขภาพและการแพทยเปนเงื่อนไขสำคัญในการเขาสูตลาด แต
ที่ผานมาคาใชจายในสวนนี้คอนขางสูง จึงเปนอุปสรรคสำคัญผูประกอบการไทยที่เปน SMEs ดังนั้น
การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการผลิตภัณฑนวัตกรรมดานการแพทยและ
สุขภาพ จึงจำเปนตองสงเสริมการวิจัยทางดานคลินิกเพื่อใหมีขอมูลยืนยันประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความปลอดภัยตอสุขภาพของผูใชที่ไดมาตรฐานสากล ของผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพ
ไดแก ยา วัคซีน อาหารสุขภาพ อาหารการแพทย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย และวัสดุทางการแพทย
เปา หมาย : เพิ่มขีด ความสามารถในการพึ่งตนเอง ดวยการวิจั ย พัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการผลิต บนพื้นฐานแนวคิดการสงเสริมธุรกิจที่ดำเนินการโดยเอกชนไทยเพื่อสราง
ความสามารถในการแขง ขัน สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนใหประเทศเปน Medical Hub
และเปนฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพของคนไทย
ตัวชี้วัด :
๑. ผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยมีขอมูลประกอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ หรือได
มาตรฐานพรอมเพื่อการผลิตและบริการ ไดแก
๒. ผลิตภัณฑวัคซีนจากโรงงานผลิตวัคซีนอยางนอย ๒-๓ ชนิด
๓. ชีวเภสัชภัณฑที่ผลิตในประเทศ ๕ ชนิด
๔. เซลลตนกำเนิดแผนกระจกตาเพื่อรักษาผูปวยโรคเซลลตนกำเนิดผิวกระจกตาบกพรอง
CD19 CAR-T cells เพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 พัฒนามาตรฐาน
หองปฏิบัติการและระบบ
ทดสอบประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยใหได
มาตรฐานระดับสากลที่
เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูล

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
อว, สธ.,อก.,เครือขาย
ความรวมมือดาน
ผลิตภัณฑทาง
การแพทยแหงประเทศ
ไทย, เครือขายศูนย

หนา ๑๓๙

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ทางวิทยาศาสตรเพื่อการ
นำไปสูการขึ้นทะเบียนได
 จัดตั้งหนวยงานระดับชาติ
รับผิดชอบการพัฒนา
หองปฏิบัติการรวม
(National shared
facilities) เพื่อรวมศูนย
การใหบริการดาน
หองปฏิบัติการ ศูนย
ทดสอบ ทั้งในดานวิจัย
พัฒนา การทดสอบใน
สัตวทดลอง โรงงาน
ตนแบบและโรงงานผลิตใน
รูปแบบ Contract
development and
manufacturing
organization (CDMO)
 พัฒนา CRO เพื่อรองรับ
การทดสอบทางคลินิก เพื่อ
นำไปสูการใชงานไดจริงใน
อุตสาหกรรมยาและ
วัคซีน

ผูรับผิดชอบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร
ประเทศไทย
อว, สธ.

อว.

แนวทางที่ ๕ : การสงเสริมการสรางตลาดดวยกลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม sandbox การ
จัดซื้อ จัดจางภาครัฐ และปรับรูปแบบการจัดซื้อจากรายปเปน multi-year
procurement
การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพสำหรับผูประกอบการไทย คือการเพิ่มโอกาส
ในการเขาถึงตลาดโดยเฉพาะตลาดภาครัฐซึ่งเปนตลาดขนาดใหญรองรับผลิตภัณฑที่ผลิต/วิจัยและ
พัฒ นาในประเทศเพื่ อ ให แข งขันกับ ผลิต ภั ณฑจ ากต า งประเทศ เชน การผลั ก ดัน วั คซีน เข า สู EPI
program/บัญชียาหลัก กลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม Sandbox การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และปรับ
รูปแบบการจัดซื้อจากรายปเปน Multi-year procurement
เปาหมาย : การพัฒนาเครื่องมือแพทยในประเทศใหแขงขันได
ตัวชี้วัด :
๑. การจัดซื้อจัดจางเครื่องมือแพทยตามรายการในบัญชีนวั ตกรรมไทยอยางนอย ๘,๐๐๐
ลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๗๐
๒. มูลคาการสงออกเครื่องมือแพทยสะสม ๕๐,๐๐๐ ลานบาท ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๐

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๔๐

๓. ประชาชนในภูมิภาคและชนบทเขาถึงเครื่องแพทยมากกวา ๑ ลานคน
๔. การปลดล็อกกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ
๕. เกิดการถายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ และบริการทางการแพทยเพิ่มขึ้นไมนอย
กวา ๔๐๐ รายการ
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(๑) การขึ้นทะเบียน
นวัตกรรม
 จัดทำฐานขอมูลดานความ
ตองการสนับสนุนดาน
มาตรฐานเครื่องมือแพทย
เชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล
ความตองการของตลาดภาครัฐ
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน NQI
ดานเครื่องมือแพทย และ
สนับสนุนเครือขาย
หองปฏิบัติการในการ
ยกระดับขีดความสามารถ
รองรับความตองการของ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย
ในประเทศ
 ปรับปรุง แกไขแนวทาง
วิธีการ หรือกระบวนการใน
การขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย
 ติตตามผลการจัดซื้อจัดจาง
เครื่องมือแพทยในบัญชี
นวัตกรรมไทย
 สรางผูเ ชี่ยวชาญในการให
คำปรึกษาดานมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย
 สนับสนุนใหผลิตภัณฑวัคซีน
ยาชีววัตถุ และเครื่องมือแพทย
ที่ผลิตในประเทศเขาสูรายการ
บัญชีนวัตกรรมเพื่อขยายตลาด
ภาครัฐ
(๒) Sandbox
 จัดใหมีโครงการสงเสริม
นวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย
ผาน Sandbox
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

อว., สธ.

อว., อก.

กรมบัญชีกลาง,
สำนักงบประมาณ,
สวทช.
กรมบัญชีกลาง,
สำนักงบประมาณ,
อว., เอกชน
อว.
สำนักงบประมาณ,
กรมบัญชีกลาง,
สำนักงานประกันสังคม

อว., สธ.

หนา ๑๔๑

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 สรางความรวมมือกับบุคลากร
ทางการแพทย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการรวมกัน
ทดลองใชเครื่องมือแพทยไทย
 ประสานงานโรงพยาบาลที่
สนใจเขารวมโครงการ
(๓) จัดซื้อจัดจางภาครัฐ
 การปลดล็อก กฎ ประกาศ
ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับการผลิต การใชและ
ใหบริการ
 พัฒนาฐานขอมูลหนวยบริการ
สาธารณสุขที่จัดซื้อเครื่องมือ
แพทยทั้งหมด ทั้งรายการใน
บัญชีนวัตกรรมไทย และ
รายการที่จดั ซื้อที่อยูนอก
บัญชีนวัตกรรมไทย

 ประชาสัมพันธรายการ
เครื่องมือแพทยในบัญชี
นวัตกรรมไทยใหหนวยงาน
ภาครัฐในภูมิภาค เชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อสงเสริมการตลาด
 ขยายตลาดเครื่องมือแพทยใน
บัญชีนวัตกรรมไทยสูตลาดใน
ประเทศทั่วทุกภูมิภาค และ
ตางประเทศ

 การสงเสริมการขยายตลาด
ไปสูตลาดอาเซียนผานกลไก
ตลาด G-G

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
อว., สธ., เอกชน

อว.

สธ. อว. สำนักนายก

สธ., สวทช., สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ, กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม, สมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทยไทย,
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย, สำนัก
งบประมาณ, องคการ
เภสัชกรรม, กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย, ,
สำนักงานประกันสังคม
สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือ
แพทยไทย,
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย,
อว., สธ.
สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือ
แพทยไทย,
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย,กระทรวง
พาณิชย
อว., สธ., BOI
สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย
ไทย, สภาอุตสาหกรรม

หนา ๑๔๒

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 ปรับกลไกการจัดซื้อจัดจาง
วัคซีนและชีววัตถุรายปเปน
Multi-year procurement
พรอมทั้งใชมาตรการ
สนับสนุนเพิม่ เติมสำหรับการ
จัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและ
นวัตกรรมทีผ่ ลิตในประเทศ
 สนับสนุนใหผลิตภัณฑวัคซีน
และยาชีววัตถุที่ผลิตในประเทศ
เขาสูรายการบัญชีนวัตกรรมเพื่อ
ขยายตลาดภาครัฐ และการเพิ่ม
โอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑ
ดังกลาวไดในราคาที่ต่ำลง

ผูรับผิดชอบ
แหงประเทศไทย,
กระทรวงพาณิชย
อก., กต., BOI
สำนักงบประมาณ,
กรมบัญชีกลาง

สำนักงบประมาณ,
กรมบัญชีกลาง,
สำนักงานประกันสังคม

แนวทางที่ ๖ : การสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการการแพทย
และสุขภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพถือเปนอุตสาหกรรมที่ใชนวัตกรรมเขมขน จึง
ตองอาศัยผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งประเทศไทยจำเปนตองพัฒนาเพิ่มเติมอีกเปนจำนวนมาก
โดยเฉพาะบุคลากร เชน กลุมนักวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตในระดับโรงงานตนแบบ
และการผลิตในระดับอุตสาหกรรม สำหรับการผลิตวัคซีน ยา การผลิตสารชีวภัณฑ API บุคลากรดาน
การแพทยจ ี โ นมิกส เช น แพทยด านเวชพันธุศาสตร ผู ใหคำปรึกษาดา นพัน ธุ ศาสตร นั กวิจ ั ย ดาน
พันธุศาสตร ชีววิทยาระดับโมเลกุล และพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล นักชีวสารสนเทศ และนักระบาด
วิทยาพั นธุศาสตร และบุคลากรดานผลิตภัณฑ การพัฒนาบุคลากรดานผลิตภัณฑ การแพทยขั้ น สูง
(Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs)
เปาหมาย : เพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทยและสุขภาพใหเพียงพอ
ตัวชี้วัด :
๑. บุคลากรดานการแพทยจีโนมิกสจำนวน ๘๐๐ คน
๒. การพัฒนากำลังคนดานการผลิต API แบบ commercial จำนวน ๓๐๐ คน
๓. การพัฒนาบุคลากรดานผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal
Products; ATMPs) จำนวน ๒๐๐ คน
กิจกรรม :

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๔๓

กิจกรรม
๒๕๖๕

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 สรางและพัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนายา
และกระบวนการผลิตวัคซีน
ยา และชีววัตถุ สรางความ
รวมมือกับเอกชน หนวย
งานวิจัยและพัฒนายาระดับ
นานาชาติ เชน สราง
บุคลากรที่เชี่ยวชาญดาน
การสกัดสารออกฤทธิ์
กระบวนการผลิตยาชีววัตถุ
วัคซีน เพื่อรองรับการพัฒนา
ตลอดทั้งหวงโซมูลคา
 พัฒนาหลักสูตร
Biopharma
engineering เพื่อการ
ผลิตบุคลากรสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรม
วัคซีน ยา และยาชีววัตถุ
 จัดทำหลักสูตรการเรียน
การสอนดานการพัฒนา
ATMPs ในโรงเรียนแพทย
 พัฒนาหลักสูตร Handson training ดาน
Upstream and
downstream เพื่อ
พัฒนาบุคลากรใหมคี วาม
เชื่อมโยงในสวนงานวิจัย
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การตลาดของ
อุตสาหกรรมยา

ผูรับผิดชอบ
อว.

อว., อก.,
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

อว.
อว., อก.,
สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

๓. โครงการสำคัญ (Big rock) :
๑. โครงการการยกระดับแพลตฟอรมการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมครบวงจร
วัคซีนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความสำคัญทางสาธารณสุขใชในการปองกั นและ
ควบคุมโรคติดเชื้อตางๆ โดยเทคโนโลยีที่มคี วามกาวหนาสูงสุด คือ Viral Vector, Nucleic Acid Based
และ Cell-based Inactivated Vaccine ประเทศไทยเตรียมความพรอมรองรับการผลิตวัคซีนจาก ๓
เทคโนโลยีดังกลาวแลวในเบื้องตน จากกรณีการผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนั้น

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๔๔

ประเทศจำเปนตองสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนทั้งในสถานการณปกติและเตรียม
ความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุข
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันวัคซีนแหงชาติ
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร วิ จัยและนวัตกรรม
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 ชนิดที่ไดรบั การขึ้นทะเบียน
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๓,๐๒๐ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๖,๕๐๐ ลานบาท
๒. โครงการผลิ ต ยาตา นไวรั ส รองรับ การระบาดใหญ แ ละสร า งศัก ยภาพการผลิ ต ยา
ภายในประเทศ
ประเทศไทยพึ่ง พาการนำเขา ยาจากตางประเทศ ปจจุบันโรคโควิด-๑๙ ยังไมมียาที่รักษา
โดยตรง ตองนำยาที่ใชรักษาโรคอื่นๆ มาใชแทน คือยา Favipiravir หรือยาตานไวรัสชนิดอื่นที่มีการใช
งานอยูเดิม ซึ่งสาร API ที่ผลิตไมสามารถหาซื้อไดดวยวิธีปกติ ตองมีทางเลือกสำรองในการผลิต API
ได เอง เพื่ อตอบสนองการเพิ ่มโอกาสในการเขาถึ งยา สรา งความมั ่งคงและความเชื่อ มั่ น ตอ ระบบ
สาธารณสุขไทย ประเทศไทยมีความสำเร็จในการวิจัยและปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห API ของยา
Favipiravir ในระดั บ ห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร พร อ มขยายสู  ก ารผลิ ต ระดั บ Pre-pilot ระดั บ โรงงาน
ตนแบบ (Pilot Scale) จนถึงระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale) นอกจากนั ้น สมุน ไพรไทยยังมี
ศักยภาพในการพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑสุขภาพที่สรางคุณคาทางเศรษฐกิจ
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : องคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน
สิ่งสงมอบ :
๑. ยาตานไวรัส อยางนอย ๒ ชนิดผลิตในประเทศไทย
๒. แพลตฟอรมการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อใชเปนยา
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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. โครงการสงเสริมบริการทางการแพทยดวยผลิตภัณฑการรักษาดวยเทคโนโลยีขั้นสูง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารแพทย ข ั ้ น สู ง (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs) เป น
เทคโนโลยีการแพทยขั้นสูงมาใชในการบำบัด บรรเทา ฟนฟู หรือรักษาความเจ็บปวยของมนุษย มี
ความจำเพาะตอโรค หรือตัวผูป วยมากขึ้นและมีรูป แบบที่ห ลากหลาย ประเทศไทยมีบุคลากรทาง
การแพทย และทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ มีสวนรวมในการพัฒนา ATMPs จนประสบความสำเร็จ
ทำใหมีคนไทยที่ไดรับการรักษาดวยการแกไขยีนผิดปกติ (Gene editing) และไดรบั การรักษามะเร็งเม็ด
เลือดขาวดวยเซลลพิเศษเรียกวา CAR-T cell จนไดผลเปนอยางดีแลว การรักษาดังกลาวยังมีอยูเฉพาะ
ในวงจำกัด รักษาไดเปนบางโรค และมีร าคาแพง ทั้งนี้ หากไดรับการสนั บสนุนอยา งเหมาะสม จะ
สามารถเพิ่มจำนวนผูปวยที่รับบริการและสามารถพัฒนาไปใชรักษาโรคอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็ง 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. โครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ผลิตและบริการดาน ATMPs ที่ไดมาตรฐาน GMP อยางนอย ๒ แหง
๓. การปลดล็อก กฎ ประกาศ ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการใชและใหบริการ 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.) สำนักงานพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงาติ
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม
กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน
สิ่งสงมอบ :
๑. ระบบสารสนเทศพื้นฐานของประเทศเพื่อใหบริการดานการประมวลผลขอมูลจีโนม การเก็บ
รักษาขอมูลจีโนม และการรักษาความปลอดภัย/ความเปนสวนตัว ติดอันดับ ๑ ในภูมิภาค
๒. ธุรกิจใหมจากการใชขอมูลจีโนม เชน การตรวจพันธุกรรมเพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรค การ
แพยา
๓. มีบุคลากรดานชีวสารสนเทศเพียงพอตอธุรกิจใหมที่เกิดขึ้น
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๐๐ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๘๐๐ ลานบาท
๕. โครงการจีโนมิกสประไทย : ยกระดับการแพทยจีโนมิกสเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
และการบริการ
ผลักดันใหเกิดเครือขายศูนยความเปนเลิศทางการแพทยจีโนมิกส เพื่อการใหบริการตรวจ
วินิจฉัย และรักษาดวยเทคโนโลยีจีโนมในภูมิภาคตางๆ ที่สำคัญ ไดแก กลุมโรคพัน ธุกรรม โรคซึ่งไม
ทราบสาเหตุ การแพยารุนแรง การเปลี่ยนระบบการวินิจฉัยทางการแพทยปจจุบันเขาสูระบบการวินิจฉัย
ทางพันธุกรรม และผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากขอมูลพันธุกรรม
และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม
กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน องคการเภสัชกรรม
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สิ่งสงมอบ :
๑. เครือขายหนวยงานแปลผลวินิจฉัยโรค หนวยบริการดานจีโนมและการแพทยแมนยำใน
คณะแพทยตางๆ และศูนยความเปนเลิศทางการแพทยในภูมิภาคตางๆ
๒. หนวยงานในลักษณะ Public/Private Organization ทำหนาที่ในการบริหารจัดการ ทั้ง
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม บริการทางการแพทยจีโนมิกสแบบครบวงจร
๓. บริการการแพทยจีโนมิกสและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๘๐๐ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๔,๔๐๐ ลานบาท
๖. โครงการสรางทรัพยสินทางปญญาดานนวัตกรรมและเสริมมาตรฐานเครื่องมือแพทยที่
ขาดแคลนใหเปนสากล
ประเทศไทยได ตระหนัก ถึง ความสำคัญของพัฒ นาการทางเทคโนโลยี เครื่ อ งมือ แพทย ที่
กาวหนาอยางรวดเร็ว จึงไดสนับสนุนใหมีพื้นที่คิดคนและพัฒนานวัตกรรมสำหรับเขาสูอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ซึ่งมีความพรอมของระบบนิเวศอยางครบวงจร การพัฒนาเครื่องมือแพทยของประเทศ
ไทย มีระบบนิเวศที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษา ภาคการผลิต และภาคบริการ
จำนวนมาก ซึ่งขาดการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนที่ทำหนาที่บ ริ การจัดการให มุงไปสู
เปาหมายในการสงเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยในประเทศ ทั้งในดานการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลักดันและนำผลงานวิจัยไปสู
ภาคการผลิต ภาคบริการ และผูใช การบูรณาการเครือขายความรวมมือระหวางทุกภาคสวน การบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตรเครื่องมือแพทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยไทยใหกาวไกล
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 เพื่อพิจารณาการซึมผานของเลือด ตองใช
เลือดเทียมแลวอัดแรงดัน เพื่อดูวาหนากากตานไดหรือไม แตจะเอาเครื่องทดสอบการทะลุผานของเลือด
ของหนากากไปใชกับชุด PPE ไมได เพราะคนละมาตรฐาน เปนตน
ดังนั้น การบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อมุงไปสูเปาหมายสงเสริมและยกระดับ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยในประเทศ จึงจำเปนตองมีหนวยงานวิจัยนวั ตกรรม ครอบคลุมถึงการ
บริหารจัดการและบูรณาการเครือขายหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางความสามารถใน
การทดสอบที่ไดมาตรฐานสากลเพื่อรองรับความตองการของผูประกอบการตาง ๆ เชน การทดสอบ
คุณสมบัติเฉพาะทางการแพทยประเภทตาง ๆ การทดสอบซอฟตแวรสำหรับเครื่องมือแพทย ระบบการ
ใหบริการทางการแพทย พิษวิทยา เครื่องมือแพทยที่ใชระบบดิจิทัลและ IoT และ Medical robotic
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services และใหมีการรับรองระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทยตามมาตรฐาน
ยกระดับการใหบริการทดสอบผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยและการใหบริการที่ปรึกษาแกผูประกอบการ
อัน เปนการสงเสริมใหไทยเปนฐานการผลิตเครื่องมือแพทยในอาเซียน รองรั บการจางผลิตชิ้นสวน
ประกอบเครื่องมือแพทยราคาแพงในอาเซียนจากผูผลิตเครื่องมือแพทยชั้นนำจากตางประเทศ รวมทั้ง
การบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อมุงไปสูเปาหมายสงเสริม และยกระดับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ในประเทศ โดยรวมดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเครื่องมือแพทยของประเทศ และ
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการนำผลงานวิจัยไปสูภาคการผลิตและบริการ และทำหนาที่บริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเครื่องมือแพทยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย รวมทั้งสราง
เครือ ขา ยความรว มมือและบู รณาการการวิจ ัยและนวัต กรรมในมิติตา ง ๆ ระดับ สากลเพื ่อ พั ฒนา
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หน วยงานผู รับ ผิด ชอบหลัก : สำนัก งานคณะกรรมการส งเสริ มวิทยาศาสตร วิจ ั ยและ
นวัตกรรม
หน วยงานผู รับ ผิ ดชอบรอง : สำนัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ
สำนั กงานการวิจัยแหงชาติ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวั ตกรรม
แหงชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ กองบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมทรัพยสินทางปญญา ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา
ศาสตร หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรบริการ เครือขายความรวมมือดานผลิตภัณฑทางการแพทยแหง
ประเทศไทย เครือขายศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรประเทศไทย
สิ่งสงมอบ :
๑. รวบรวม และสง เสริมใหมี ทรัพ ยส ินทางป ญ ญา และองค ความรู การวิ จ ัย และพั ฒ นา
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.โครงการการสรางความเชื่อมั่นในการใชงานเครื่องมือแพทยไทย ผานกลไกกระบะทราย
(Sandbox)
ความตองการเครื่องมือแพทยเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก เนื่องจากอัตราการเจ็บปวยของประชาชนที่
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคเฉพาะทาง อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
กอปรกับการเขาสูสังคมสูงวัย รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของชาวตางชาติที่เขามาทำงาน ทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่
มีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ ๘๐ ของผูปวยตางชาติทั้งหมด และการเขามาของชาวตางชาติเพื่อใช
บริการรักษาพยาบาลในประเทศที่มีมูลคาสูงถึง ๑ แสนลานบาท เปนปจจัยที่สะทอนใหเห็นวา ไทยมี
ความไดเปรียบในแงคุณ ภาพและมาตรฐานการรักษาเมื่อ เที ย บกับ ประเทศในอาเซี ย น ทั ้ง นี้ จาก
ผลกระทบของโรคระบาดโควิ ด-๑๙ ที่แ ผข ยายจนมีผ ูติดเชื ้อ เกื อ บ ๑๖๐ ล านคนทั ่ว โลก (ณ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔) ทำใหเกิดการขาดแคลนเครื่องมือแพทย ทั้งในแงของวัตถุดิบ อุปกรณ วัสดุทาง
การแพทยที่ไมสามารถนำเขาหรือผลิตไดทันตามความตองการในประเทศ ประกอบกับนโยบายรัฐบาล
ประสงคใหมีการสรางความเชื่อมมั่นของผลิตภัณฑและบริการเครื่องมือแพทยเพื่อรองรับระบบบริ การ
ทางการแพทยและสาธารณสุขไทย ซึ่งในปจจุบัน ผูประกอบการ SME ไทย มีอุปสรรคในการทดสอบ
เพื่อใหผานมาตรฐาน ไดแก ขาดแคลนทุนเพื่อเปนคาใชจายในการทดสอบมาตรฐานที่จำเปน (โดยเฉพาะ
มาตรฐานสากลที่ตองไดรับการรับรองจากตางประเทศ) และขาดโอกาสและทุนในการผลิตเพื่อทดลอง
การใชงาน/ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑนวัตกรรมเครื่องมือแพทยของไทยในตลาดภาครัฐเพื่อใหไดการ
ยอมรับ จากแพทย เนื ่อ งจากตลาดการแข ง ขัน เครื่ อ งมื อ แพทยใ นกลุ ม ผู  จ ำหน ายที ่ สว นใหญ เ ป น
ผูประกอบการ SMEs คอนขางรุนแรง และในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย สวนใหญ “ผูตัดสินใจซื้อไมใช
คนไข” หากแตเปนแพทย หรือเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ซึ่งบุคลากรเหลานี้ใหความสำคัญตอความ
ปลอดภัย มาตรฐาน และความแมนยำ ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยเปนประการสำคัญ
สวนใหญจึงนิยมเลือกซื้อเครื่องมือแพทยที่ไดมาตรฐานจากตางประเทศ หรือมีความคุนเคยในการใชมา
กอน ทำใหผูผลิตเครื่องมือแพทยในประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลาง-สูง หรือผูประกอบการรายใหม
SMEs ไมสามารถเติบโตไดมากนัก ปจจัยเหลานี้ จึงเปนตัวเรงใหผูประกอบการตองพัฒนาเทคโนโลยีขั้น
สูงและทันสมัยและผานการทดลองจนไดรับความเชื่อมั่นจากแพทย
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร เครือขายยานนวัตกรรม
การแพทยโยธี กรมวิทยาศาสตรก ารแพทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สิ่งสงมอบ :
๑. การใชงานนวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทยผานกลไก Sandbox ๒๕๐ รายการ
๒. สรางเครือขายโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ Sandbox ๑๐๐ แหง
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๓๗๕ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๓,๑๒๕ ลานบาท
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๘. โครงการจัดทำฐานขอมูลบัญชีนวัตกรรมไทย และเรงรัดการจัดซื้อเครื่องมือแพทยไทย
จากภาครัฐ
รั ฐบาลไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมโดยอาศัยตลาดภาครั ฐที่มีความ
ตองการในการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและวัสดุจากหนวยงานภาครัฐประจำป เปนกลไกสำคัญ ในการ
สงเสริมและสรางนวัตกรรมไทย โดยมีเปา ประสงค ใหมีการสรา งดุลยภาพของอุปสงคและอุ ป ทาน
นวัตกรรมไทย จึงไดจัดใหมี “บัญชีนวัตกรรมไทย” ขึ้น เพื่อเปนการรวบรวมผลิตภัณฑและบริ การ
นวัตกรรมไทยที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเทียบเทาสากล และสามารถผลิตในเชิงพาณิช ยได นับเปน
จุดเริ่มตนที่สำคัญของการรวบรวมอุปทานนวัตกรรมไทยอยางเปนระบบครั้งแรกในประเทศ ตั้งแตป
๒๕๕๘ ถึงปจจุบัน (ธันวาคม ๒๕๖๓) พบวา มีผลงานนวัตกรรมที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย รวม
ทั้งสิ้น ๔๖๒ ผลงาน ในจำนวนนี้เปนผลิตภัณฑและบริการดานการแพทยมากที่สุด รวม ๒๖๗ ผลงาน
หรื อคิดเปนรอยละ ๕๘ ของผลงานนวัตกรรมทั้งหมด และเมื่อสำรวจการจั ดซื้ อจัดจา งที ่ขึ้น บั ญ ชี
นวัตกรรมไทยในปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสำนักงบประมาณพบวา มีการจัดซื้อจัดจางผลงานนวัตกรรม
ไทยรวม ๑,๒๑๑ ลานบาท จาก ๖๖ หนวยงาน ในจำนวนนี้เปนครุภัณฑ ๔๔๗ ลานบาท และวัสดุรวม
๗๖๔ ลานบาท โดยผลิตภัณฑที่มีการจัดซื้อจัดจางมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑและบริการดานการแพทย รวม
ทั้งสิ้น ๑๘๘.๐๒ ลานบาท จาก ๑๐ ผลิตภัณฑที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จะเห็นไดวาผลิตภัณฑที่ขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยแลว มีมูลคาการจัดซื้อจากตลาดภาครัฐมากกวาภาคเอกชนคอนขางมาก อันสะทอนให
เห็นไดวาการดำเนินงานของบัญชีนวัตกรรมไทยประสบผลสำเร็จ และเปนการรับประกันคุณภาพของ
สินคาและบริการใหกับผูบริโภค รวมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนไทยสามารถแขงขันกับ ตางประเทศได
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
หน ว ยงานผู  ร ับ ผิ ด ชอบรอง : สำนั ก งบประมาณ สำนั ก งานประกั น สั ง คม สำนั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย
ไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย องคการเภสัชกรรม กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
สิ่งสงมอบ :
๑. สงเสริม และอำนวยความสะดวกใหมีนวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย ขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย เพิ่มขึ้น ๒๕๐ รายการ
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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 ซึ่งเปนชวงที่ทั่วโลกตองเผชิญกับวิกฤติโรคโควิด-๑๙ มูลคาการนำเขา โดยเฉพาะกลุมครุภัณฑทาง
การแพทย และชุ ดตรวจวิ น ิ จฉั ย เพิ ่ มขึ ้น กว า ๒ เท า คิ ดเป นมูลค าราว ๕๕,๐๐๐ ล านบาท ทั ้ ง ที่
ผูประกอบการเครื่องมือแพทยไทย สามารถผลิตเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยในระดับเดียวกับสินคาที่นำเขาจากตางประเทศ แมปจจุบันมี “บัญชีนวัตกรรมไทย” แตพบวาการ
จัดซื้อ-จัดจางอุปกรณการแพทยจากบัญชีฯ ดังกลาว คิดเปนเพียงรอยละ ๑.๕ จากมูลคาการจัดซื้อจัดจาง
เครื่องมือแพทยภาครัฐเทานั้น ซึ่งนับวาต่ำมาก จึงเสนอการใช มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทยไทย พัฒนาทั้งระบบ โดยตอยอดเครื่องมือแพทยไทย สนับสนุนการทดลองใชผานกลไกกระบะทราย
(Sandbox) นำผลิตภัณฑใหผานมาตรฐานผลิตภัณฑ อย. และ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จนสามารถนำเขาสู
ตลาดภาครัฐ โดยในปแรก ตั้งเปาในปที่ ๑ เพื่อสนับสนุนจำนวน ๔ ผลิตภัณฑจากผูประกอบการ SMEs ให
เกิ ดการใชในโรงพยาบาล ซึ่ งจะส งผลใหลดการนำเขาสินคา เกิดธุ รกิจรายใหม ก อให เกิดเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนในประเทศ เพิ่มโอกาสการเขาถึงเครื่องมือแพทยและบริการดานสาธารณสุขของประชาชนใน
ภูมิภาคและชนบท เสริมสรางความมั่นคง และการพึ่งพาตนเองทางเครื่องมือแพทย รวมทั้งกอใหเกิ ดการ
พัฒนาศักยภาพดานกำลังคน เกิดการจางงานเพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสใหสามารถสงออกสินคาดังกลาว ไป
แขงขันในตลาดตางประเทศ สงผลใหระบบเศรษฐกิจ และสาธารณสุขของประเทศเกิดความยั่งยืน
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร วิจ ัยและนวัต กรรม
สำนัก งานคณะกรรมการสง เสริ ม วิท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองควบคุมเครื่อ งมือแพทย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง กรมวิทยาศาสตรการแพทย และโรงพยาบาลภาครัฐ
สิ่งสงมอบ :
๑. ฐานขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง เครื่องมือแพทย เพื่อติดตาม และวิเคราะหความตองการของ
หนวยงานภาครัฐ ที่นำไปใชประโยชน ๑ รายการ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๕๒

๒. เครื่องมือแพทยที่ผานมาตรฐาน ๔ รายการ
งบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๙๐ ลานบาท
งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท
โครงการ
๑. โครงการยกระดับ
แพลตฟอรมการผลิตวัคซีน
ระดับอุตสาหกรรมครบ
วงจร
๒. โครงการการผลิตยาตาน
ไวรัสรองรับการระบาดใหญ
และสรางศักยภาพการผลิต
ยาภายในประเทศ
๓. โครงการสงเสริมบริการทาง
การแพทยดวยผลิตภัณฑ
การรักษาดวยเทคโนโลยี
ขั้นสูง
๔. โครงการระบบศูนยกลาง
ประมวลผลขอมูลจีโนม
(Integrative Genomic
Data Center (IGDC)
๕. โครงการยกระดับการแพทย
จีโนมิกสเพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและการบริการ
๖. โครงการสรางทรัพยสินทาง
ปญญาดานนวัตกรรมและ
เสริมมาตรฐานเครื่องมือ
แพทยที่ขาดแคลนใหเปน
สากล
๗. โครงการสรางความเชื่อมั่น
ในการใชงานเครื่องมือ
แพทยไทยผานกลไกกระบะ
ทราย (Sandbox)
๘. โครงการจัดทำฐานขอมูล
บัญชีนวัตกรรมไทยและ
เรงรัดการจัดซื้อเครื่องมือ
แพทยไทยจากภาครัฐ
๙. โครงการยกระดับ
อุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทยไทยดวยนวัตกรรม
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๑,๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๓,๕๐๐

๓๐๐

๙๐๐

๑,๘๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐
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๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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๘๐๐
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๙๐๐
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โครงการ
รวม

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

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 และเคมีชีวภาพเพิ่มขึ้น ๕,๗๐๐ ลานบาท
๒. รายไดในครัวเรือนและชุมชนเพิ่มขึ้นมากกวา ๑,๖๑๕ ลานบาท
๓. การลดการนำเขาน้ำมันปโตรเลียมมากกวา ๕,๐๐๐ ลานบาท
๔. ประหยัดคาใชบริการโรงงานตนแบบดานพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพในตางประเทศ
๑,๐๐๐ ลานบาท
๕. ลดรายจายดานพลังงานเพื่อการดำรงชีพ ๒,๐๐๐ ลานบาท
๖. พื้นที่ปาไมในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ๓.๒ ลานไร
๗. เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ๓๐,๕๐๐ ลานบาท
๘. การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ลดลง ๑๐ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
๙. การจางแรงงานสาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพเพิ่มขึ้น ๒๐๐ ตำแหนง
๒. แนวทางการดำเนินการ
เปนการเพิ่มคาผลผลิตเกษตรและวัสดุเหลือใชจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ดวยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสูความมั่นคงดานพลังงานในทุกระดับ สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
บนฐานการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การสรางโอกาสทางการตลาดแกผลิตภัณฑชีวภาพใหแขงขันอยางเปนธรรมดวยกลไกการ
กำหนดราคาคารบอน การจัดสรรคารบอนเครดิต และการลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด
๒. การสงเสริ มการนำพืช ผลผลิต และวัสดุ เหลื อใชทางการเกษตรไปสร า งคุ ณ คา และ
มูลคาเพิ่ม
๓. การใชนวัตกรรมชีวภาพเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและบริการ และการสรางธุรกิจนวัตกรรมใหแก
SMEs และการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของโลก
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แนวทางที่ ๑ : การสรา งโอกาสทางการตลาดแกผลิตภัณฑชีวภาพใหแขงขันอยางเปนธรรมดวยกลไก
การกำหนดราคาคารบอน การจัดสรรคารบอนเครดิต และการลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด
กระบวนการผลิตที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจก เปนสาเหตุหลักของการเกิดสภาวะโลกรอน
สงผลใหทั่วโลกไดรับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นำไปสูการกำหนดกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปกติทั้งผูผลิตและผูบริโภคไม
จำเปนตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไมมีกฎหมายบังคับ สงผลใหผูปลอยกาซเรือนกระจก
ขาดความตระหนักและปลอยกาซเรือนกระจกมากเกินกวาระดับที่เหมาะสม จึงจำเปนตองสรางกลไก
การกำหนดราคาคารบอน (Carbon pricing) ที่สะทอนตนทุนผลกระทบภายนอกที่สังคมโดยรวมตอง
แบกรับไว (External costs) สรางแรงจูงใจใหภาคผูผลิตสามารถลงทุนปลูกปาในพื้นที่ของรัฐเพื่อเปน
แหลงกักเก็บคารบอน (Carbon sink) และจัดสรรคารบอนเครดิต (Carbon credit) ใหสามารถใชใน
การชดเชยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon offset) เพื่อใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกภายในประเทศ อันเปนแนวทางที่มุงสูการเปนองคกรที่มีความเปน กลางทางคารบ อน
(Carbon Neutral) พรอมกับการเพิ่มพื้นที่ปาของประเทศ ซึ่งเปนรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สีเขียวใหเกิดการรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรชีวภาพ และสรางโอกาสทางการตลาดใหสามารถ
แขงขันไดอยางเปนธรรมกับผลิตภัณฑฐานฟอสซิลไดอยางยั่งยืน
เปาหมาย :
๑. หลักเกณฑการกำหนดราคาคารบอน การจัดสรรแบงคารบอนเครดิต และคาใชจายในการ
ปลูกปาและการดูแลรักษาปาตามโครงการที่รัฐสงเสริมเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำไปหัก
คาใชจายตามประมวลรัษฎากรได
๒. เกิดการลงทุนปลูกปาในพื้นที่ของรัฐโดยภาคเอกชน เพื่อสรางแหลงกักเก็บคารบอน
ตัวชี้วัด :
๑. เพิ่มพื้นที่ปลูกปาเพื่อเปนแหลงกักเก็บคารบอนในที่ดินของรัฐโดยเอกชนเปนผูลงทุน จำนวน
๓.๒ ลานไร (พื้นที่ปาเสื่อมโทรม พื้นที่ปาถูกบุกรุก และพื้นที่ปาชุมชน ปาแนวชายฝง และปาชายเลน)
๒. เกิดคารบอนเครดิตจากการปลูกปาดูแลรักษาปา จำนวน ๙.๖๔ ลานตันคารบอนได
ออกไซดเทียบเทา
๓. รายไดครัวเรือนจากการมีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น ๑,๕๓๕ ลานบาท
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 ออกระเบียบกรมปาไม/กรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง วาดวย หลักเกณฑ
การจัดสรรแบงคารบอน
เครดิตแกเอกชนผูล งทุนปลูก

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
ทส.

หนา ๑๕๕

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ปาในพื้นที่ของรัฐเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรและสรางแหลงกัก
เก็บคารบอน
 แกไขระเบียบกรมปาไม
วาดวย การอนุญาตให
เขาไปศึกษาวิจัยทาง
วิชาการในเขตปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 แกไขระเบียบกรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง วาดวยการ
อนุญาตใหเขาไปศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการใน
พื้นที่ปาชายเลนที่อยูใน
เขตปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐)
 ออกประกาศกรมสรรพากร/
กระทรวงการคลัง ให
คาใชจายในการปลูกปาและ
การดูแลรักษาปาตาม
โครงการที่รัฐสงเสริมเพื่อ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถนำไปหักคาใชจาย
ตามประมวลรัษฎากร ได
 การสงเสริมการปลูกปาเพื่อ
อนุรักษและกักเก็บคารบอน
โดยภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
เปนผูลงทุน
 การศึกษาเพื่อกำหนดราคา
คารบอน (Carbon
Pricing) ที่เหมาะสม โดย
พิจารณาตนทุนผลกระทบ
ภายนอก (External costs)
 สงเสริมมาตรการภาษีเพื่อ
สรางความเปนธรรมและ
เกิดการแขงขันการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ชีวภาพ
 พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT
Platform) เพื่อสนับสนุน

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

กรมปาไม

ทช.

กค. (กรมสรรพากร,
สนง.เศรษฐกิจการ
คลัง)

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

กค., อก., ทส., อว.

ทส. (อบก.)

หนา ๑๕๖

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

การลงทุนปลูกปา และดูแล
รักษาปาของเอกชนในพื้นที่
ของภาครัฐ รวมถึง
สนับสนุนการประเมิน
ปริมาณการกักเก็บคารบอน
และการจัดสรรคารบอน
เครดิตโครงการที่เกิดขึ้น
อยางโปรงใส
 พัฒนาแนวทาง วิธีการ
และกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการกักเก็บกาซ
เรือนกระจกจากโครงการ
ภาคปาไมที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดการรับรองเปน
คารบอนเครดิต ภายใต
โครงการลดกาซเรือน
กระจกภาคสมัครใจ ตาม
มาตรฐานของประเทศ หรือ
โครงการ T-VER
(Thailand Voluntary
Emission Reduction
Program)
 พัฒนาเสนฐานอางอิง
(Reference Baseline)
สำหรับภาคปาไมที่
เหมาะสมในระดับโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ทส. (อบก.)

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
มีการบูรณาการแนวทางกับการเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล โดยใหทุก
ภาคการผลิตในหวงโซคุณคาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพตองมีการเตรียมพรอมรับมือ เพื่อปรับตัวและสราง
โอกาสทางธุรกิจใหคงอยูไดทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในการสรางระบบนิเวศและ
ระบบบริหารจัดการตนทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งระบบ เพื่อลดการอุดหนุนจากภาครัฐ การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อเพิ่มสัดสวนการผสม รวมถึงการพัฒนาตอยอดผลผลิตเกษตร
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๕๗

วัสดุเหลือใช และเชื้อเพลิงชีวภาพไปสูการผลิตผลิตภัณฑมูลคาสูงที่หลากหลาย การนำไปผลิตเปน
พลังงานอนาคต
เปาหมาย :
๑. ลดผลกระทบที่มีตอเกษตรกร ภาคการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ และผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนตดั้งเดิม เพื่อคงปริมาณการใชเชื้อเพลิงชีวภาพตอไปในระยะเปลี่ยนผาน กอนการ
เปลี่ยนสูยานยนตไฟฟาอยางเต็มรูปแบบ
๒. สร างโอกาสการนำพื ชผลผลิ ต และวั สดุ เหลื อใช ทางการเกษตรมาพั ฒนาเพิ ่ มคุ ณ ค า
มูลคาเพิ่ม และเปนพลังงานอนาคต เพื่อเปนทางเลือกในการเพิ่มรายไดแกเกษตรกร และลดผลกระทบ
จากภาวะผลผลิตทางการเกษตรลนตลาด
ตัวชี้วัด :
๑. ทดแทนการใชน้ำมันปโตรเลียม มูลคามากกวา ๕,๐๐๐ ลานบาท
๒. เพิ่มมูลคาวัสดุชีวมวลเปนวัสดุเคมีชีวภาพ มูลคา ๕๐๐ ลานบาท
๓. เพิ่มมูลคาน้ำมันปาลมดิบในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี ๓๐,๐๐๐ ลานบาท
๔. การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลดลง ๐.๓๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 จัดใหมีการศึกษาแบบ
เรงดวนเพื่อใหไดขอสรุป
เกี่ยวกับผลกระทบของการ
กำหนดนโยบายการสงเสริม
การใชเชื้อเพลิงดานการ
ขนสงตอภาคอุตสาหกรรม
และผูม ีสวนไดสวนเสียใน
หวงโซคณ
ุ คา เพื่อใหได
แนวทางการสงเสริมที่
เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย โดยคำนึงถึง
การเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศ
 ออกประกาศมาตรฐาน
เชื้อเพลิงชีวภาพของ
ประเทศเปน E20
 คงปริมาณการใชงานดวยการ
สรางระบบนิเวศและระบบ
บริหารจัดการตนทุนการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งระบบ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
บพข.

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

หนา ๑๕๘

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

เพื่อลดการอุดหนุนจาก
ภาครัฐ การสรางโอกาสทาง
ธุรกิจโดย การพัฒนาและ
ผลักดันผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา
พืชเกษตรหรือหมุนเวียนของ
เสียและวัสดุเหลือใช ในกลุม
Oleochemicals และ
คารบอนมูลคาสูง (ถานกัม
มันต กราฟน) สำหรับเปน
สวนประกอบในระบบกักเก็บ
พลังงานและการแปลง
พลังงานสมัยใหม เปนตน
 พัฒนาพลังงานอนาคต โดย
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานไฮโดรเจน เพื่อรองรับ
การเปลีย่ นผานไปสู
เศรษฐกิจฐานไฮโดรเจนที่
ผลิตไฟฟาดวยเซลล
เชื้อเพลิง (Fuel cell) โดย
เนนการผลิตไฮโดรเจนจาก
ผลิตผลทางการเกษตร เพื่อ
เรงรัดการพัฒนาพลังงาน
อนาคตรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของยานยนต
สมัยใหม

ผูรับผิดชอบ

อว., พน.

แนวทางที่ ๓ : การใชนวัตกรรมชีวภาพเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและบริการ และการสรางธุรกิจ
นวัตกรรมใหแก SMEs และการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของโลก
อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) เปนการแปรรูปชี วมวลดวยกระบวนการทาง
กายภาพ เคมี และ/หรือชีวภาพ เพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑฐานชีวภาพ (Bio-based products) มูลคาสูง
ไดแก วัสดุชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑโอลิโอเคมิคอลจากการพัฒนาตอยอดจากน้ำมันปาลม
และผลพลอยได เคมีชีวภัณฑเพื่อเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑมูลคาสูงจากจุลินทรียที่ใหคุณสมบั ติ
พิเศษ (Synthetic biology) โดยหลักสำคัญของอุตสาหกรรมคือ การใหความสำคัญกับระบบการผลิตที่
ยั ่ ง ยื น ซึ ่ ง เกิ ด จากการนำวั ต ถุ ด ิ บ ที ่ เ ป น ทรั พ ยากรกลั บ มาใช ใ หม (Renewable resources) ใช
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และปลอยกาซเรือนกระจกออกมานอยกวาการผลิตจาก
ปโตรเลียมซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ทั่วโลกมีความตองการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีเพื่อเปน
กลไกการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยขอไดเปรียบที่สำคัญคือ มีความพรอมของวัตถุ ดิบ
ตั้งตนโดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบในกลุมแปงและน้ำตาล รวมถึงมีวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรที่เปนเซลลูโลส
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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จำนวนมาก และรัฐบาลมีการลงทุนโครงสรา งจัดตั้งโรงงานไบโอรีไฟเนอรีในเขตนวัตกรรมระเบีย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งเปนฐานสำคัญในการสรางธุรกิจนวัตกรรมใหแก SMEs ของไทย
เป า หมาย : สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ฐ านชี ว ภาพมู ล ค า สู ง จากระดั บ
หองปฏิบัติการไปสูระดับการขยายขนาด เพื่อใหเกิดเทคโนโลยีฐานดานวิ ศวกระบวนการ (Chemical
and bioprocess engineer) สำหรับผลิตภัณฑเคมีชีวภาพในระดับขยายขนาด เพื่อสรางนวัตกรรมสำหรับ
ผลิตภัณฑฐานชีวภาพในประเทศไทย
๑. เทคโนโลยีฐานดานวิศวกระบวนการ (Chemical and bioprocess engineer) ในระดับ
ขยายขนาด เพื่อสรางนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑฐานชีวภาพ
๒. ความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการขยายขนาดการผลิต
ผลิตภัณฑฐานชีวภาพที่หลากหลายในระดับกอนการผลิตในเชิงพาณิชยในประเทศ
๓. ระบบนิเวศเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
ตัวชี้วัด :
๑. เพิ่มมูลคาการลงทุนใหมเพื่อผลิตภัณฑ Biorefinery ไมนอยกวา ๑,๙๐๐ ลานบาท
๒. ลดคาใชจายใชบริการโรงงานตนแบบในตางประเทศและคาลิขสิทธิ์ ๑,๐๐๐ ลานบาท
๓. เพิ่มการจางงาน ๒๐๐ ตำแหนง
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทดลองการผลิตระดับ
ขยายขนาด : พัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ
Scale up ผลิตภัณฑเอนไซม
เพื่ออุตสาหกรรม
 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับการ
ทดลองการผลิตระดับขยายขนาด
: พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทำ Scale up ผลิตภัณฑ
เอนไซม Specialty สำหรับการ
ใชในผลิตภัณฑ Health care
และ personal care
 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทดลองการผลิตระดับ
ขยายขนาด : พัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ
Scale up ผลิตภัณฑ
Oleochemicals
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ผูรับผิดชอบ
อว., BOI, อก.

อว., BOI, อก.

อว., BOI, อก.

หนา ๑๖๐

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทดลองการผลิตระดับ
ขยายขนาด : พัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ
Scale up ผลิตภัณฑที่ใชเปน
สวนประกอบในเครื่องสำอาง
Cosmeceuticals
 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทดลองการผลิตระดับ
ขยายขนาด : พัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ
Scale up ผลิตภัณฑเคมี
ชีวภาพเพื่อเกษตรปลอดภัย
(Agrichemical products)
 พัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับ
การทดลองการผลิตระดับ
ขยายขนาด : พัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับการทำ
Scale up ผลิตภัณฑ
สวนประกอบที่มีคณ
ุ สมบัติ
ทางหนาที่ Functional
ingredients
 พัฒนากลไกเพื่อกระตุนและ
สงเสริมใหเกิดการเรงรัด
การลงทุนในอุตสาหกรรม
Biorefinery
 พัฒนากลไกเพื่อสงเสริมการ
สรางตลาดทั้งในและ
ตางประเทศดวยการเชื่อมโยง
หวงโซมูลคาในตลาดโลก
 ยกระดับความสามารถของ
หองปฎิบัติการวิเคราะห
ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ
ฐานชีวภาพใหไดมาตรสากล

ผูรับผิดชอบ
อว., BOI, อก.

อว., BOI, อก.

อว., BOI, อก.

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

๓. โครงการสำคัญ (Big rock) :
๑.โครงการกำหนดราคาคาร บ อนและจัด สรรคาร บ อนเครดิ ต (Carbon pricing and
Carbon credits)
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ปจจุบันทิศทางการคากับตลาดโลกมีการสนับสนุนใหผูผลิตและผูบริโภคแสดงความรับผิดชอบ
จากการกอมลภาวะในชั้นบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ซึ ่งเปน
วาระสำคัญของโลก โดยประเทศทั่วโลกตางใหความสำคัญและพยายามรวมมือกันเพื่อลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกขึ้นสูชั้นบรรยากาศ โดยกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนกาซ
เรือนกระจกหลักที่เปนสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกรอน โดยปกติทั้งผูผลิตและผูบริโภคไมจำเปนตอง
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไมมีกฎหมายบังคับ สงผลใหการปลอยกาซเรือนกระจกมากเกิน
กวาระดับที่เหมาะสม เนื่องจากราคาพลังงานฟอสซิลสะทอนเพียงตนทุนของเอกชนที่ทำธุรกรรมเทานั้น
แตไมสะทอนตนทุนที่สังคมโดยรวมตองแบกรับไว (External costs) จึงเปนที่มาของการออกมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรที่ตองการรวมการปลอยกาซเรือนกระจกใหเปนตน ทุนการผลิตซึ่งเรียกวา “ราคา
คารบอน”
ภายใตความตกลงปารีส ค.ศ. ๒๐๑๕ ประเทศไทยไดแสดงเจตจำนงการมีสวนรวมและกำหนด
เปาหมาย ที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงจากการดำเนินงานตามปกติใหไดรอยละ ๒๐-๒๕ ภายใน
ป พ.ศ. ๒๕๗๓ ซึ่งการปลูกปาถือเปนหนึ่งในแนวทางลดกาซเรือนกระจกดวยการสรางหรือเพิ่มแหลงกัก
เก็บคารบอน (Carbon sink) โดยประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการปลูกปาเพื่อเปนแหลงดูดซับกาซ
เรือนกระจก อยางไรก็ตาม แมภาครัฐจะมีนโยบายสงเสริมการปลูกปา แตการขยายพื้นที่ปลูกปายังมีอยู
ในวงจำกัดเนื่องจากไมมีการสรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชนลงทุนปลูกปาในพื้นที่ของรัฐ ทั้งนี้ หากมีการ
กำหนดการจัดสรรคารบอนเครดิตจากพื้นที่ปลูกปาเพื่อใหสามารถนำคารบอนเครดิตไปชดเชยการปลอย
กาซเรือนกระจก (Carbon offset) จากกิจการของเอกชนได หรือสามารถนำคาใชจายในการปลูกและ
ดูแลรักษาปาไปหักลดหยอนภาษีได จะเปนการกระตุนใหเอกชนมีสวนรวมในการปลูกปาเพิ่มมากขึ้น
ปจจุบัน องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหการรับรอง
วา พื้นที่ปลูกปาสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซดไดเทาไร เกิดเปนคารบอนเครดิตเทาไร ภายใตวิธีการ
วัด TVER (Thailand Voluntary Emission Reduction) สำหรับการจัดสรรแบงสัดสวนของคารบอน
เครดิตที่เกิดขึ้นระหวางเอกชนกับรัฐบาล เปนความรับผิดชอบของกรมปาไมและกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงในการพิจ ารณากฎระเบียบเกี่ยวกับการแบงสัดสวนคารบอนเครดิตในกรณีที่ภาคเอกชน
ลงทุนเองทั้งหมดเพื่อปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของรัฐ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
เกิดการปลูกปาในพื้นที่ของรัฐโดยภาคเอกชนเปนผูลงทุน เพื่อเปนแหลงกักเก็บคารบอน (Carbon sink)
ในวงกวาง โดยภาคเอกชนที่ลงทุนสามารถนำคารบอนเครดิต (Carbon credit) ไปซื้อขาย หรือนำไป
ชดเชยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon offset) ภายในประเทศ
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก)
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภาคเอกชน (บ. เชลล ประเทศไทย ปตท.
กฟผ.)
สิ่งสงมอบ :
๑. ระเบียบ หลักเกณฑการจัดสรรแบงคารบอนเครดิตแกเอกชนผูลงทุนปลูกปาในพื้นที่ของรัฐ
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๒. ประกาศกรมสรรพากร คาใชจายในการปลูกปาและการดูแลรักษาปาตามโครงการที่รั ฐ
สงเสริมเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำไปหักคาใชจายตามประมวลรัษฎากรได
๓. พื้นที่ปลูกปาอนุรักษและสรางแหลงกักเก็บคารบอนในที่ดินของรัฐโดยเอกชนเปนผูลงทุน
งบประมาณ : ตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๒๐๐ ลานบาท
๒. โครงการการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (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
จัดอันดับความเสี่ยงดานความมั่นคงทางพลังงานของสภาหอการคาสหรัฐ ป ๒๕๖๑ พบวา ประเทศไทย
มีความเสี่ยงอยูในอันดับที่ ๒๓ จาก ๒๕ ประเทศ โดยตัวบงชี้ที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก การนำเขาเชื้อเพลิง
แนวโนมการปลอย CO2 และความเขมขนคาใชจายพลังงาน (คาใชจายการใชพลังงานตอหนวย GDP ตอ
ป) ที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงใหความสำคัญตอการเสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงานโดยแผนพัฒ นา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (AEDP ๒๐๑๘) มีเปาหมายเพิ่มสัดสวน
การใชพลัง งานทดแทนทั้งในรูป พลังงานไฟฟา 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) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบเกี่ยวโยงถึงพืชผลทางการเกษตร (ปาลมน้ำมัน
มั นสำปะหลัง ออย) รายไดผูประกอบการและครัวเรือน จึงมีความจำเปน ในการเร งหาแนวทางลด
ผลกระทบเพื่อรักษาตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในระยะกอนการเปลี่ยนสูรถยนตไฟฟา ตลอดจน
เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสูยุคพลังงานอนาคต
การสรางความพรอมใหกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใหสามารถแขงขันและรักษาตลาด
เชื้อเพลิงชีวภาพตลอดหวงโซคุณคาไดอยางยั่งยืน และรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชพลังงานใน
ภาคขนสงสูพลังงานสะอาดและพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จำเปนตองมีการสนับสนุนโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนากลไกเพื่อสรางระบบนิเวศและระบบบริหารจัดการตนทุน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในการยกระดับเปนพลังงานสะอาด การนำพืชเกษตรหรือหมุนเวียนมาพั ฒนา
เพิ่มคุณคา มีมูลคาเพิ่ม เชน การนำปาลมน้ำมัน และออย มาผลิตสารชีวภาพมูลคาสูง (น้ำมันหมอแปลง
ไฟฟาชีวภาพ น้ำมันหลอลื่นชีวภาพ น้ำมันไฮดรอลิกชีวภาพ ฯลฯ) การสรางมูลคาใหกับของเหลือทิ้ง เชน
การนำชานออย กะลาปาลม และทะลายปาลมเปลาไปผลิตสารคารบอนสำหรับเปนวัตถุดิบในการผลิต
ระบบกักเก็บพลังงานได การนำพืชเกษตรมาพัฒนาเปนพลังงานอนาคต เชน การผลิตไฮโดรเจนจาก
ผลิตผลทางการเกษตร และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไฮโดรเจน เป นตน รวมถึงการพัฒนา
แพลตฟอรมขอมูลกลางดานพลังงาน การติดตามความกาวหนาของการเปลี่ยนแปลงดานพลังงานตาง ๆ
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ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากงานวิจัย การลงทุนขนาดใหญที่จะมีผลกระทบตอภาพรวม
ของเทคโนโลยี ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการประเมินความเปนไปไดเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเขา
มาแทนที่เพื่อการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัตทิ ี่เหมาะสม
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจั ย และนวั ตกรรม
(ศูนยเ ทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ สวทช. สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย) กระทรวงอุ ตสาหกรรม
(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 เพื่อลดการอุดหนุน
ราคาจากรัฐ
๓. นวัตกรรมการผลิตคารบ อนมูลคาสูง และ Oleochemicals เชิงพาณิชยจากพืช เกษตร
หรือหมุนเวียนของเสียและวัสดุเหลือใชในประเทศ (น้ำมันหมอแปลงไฟฟาชีวภาพ ผลิตภัณฑสารหลอ
ลื่นพื้นฐานชีวภาพ น้ำมันผสมยางลอชีวภาพ น้ำมันเครื่องและจาระบีชีวภาพ เมทิลเอสเทอรซัลโฟเนต
พาราฟน และสารกำจัดศัตรูพืช)
๔. สาธิตการใชไฮโดรเจนในยานยนต
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมมีการใชงบประมาณ
ตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๒๗๐ ลานบาท
๓. โครงการยกระดับเทคโนโลยีฐานการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพแบบครบ
วงจร
อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี (biorefinery) เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตของประเทศไทย การ
เขาถึงโอกาสทางการตลาดนั้น จำเปนตองผานการทดลองวิจัยและพัฒนาในระดับขยายขนาดในโรงงาน
ตนแบบไบโอรีไฟเนอรี แมวารัฐบาลมีการลงทุนโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี ณ เมืองนวัตกรรมชีวภาพ
ในเขตนวัตกรรมระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื ่อเป น โครงสร างพื้น ฐาน (Open
access infrastructure) สำหรับงานวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ และ
เคมี ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑฐานชีวภาพ (Biobased products) ในระดับขยายขนาด
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สำหรับหนวยงานวิจัย มหาวิทยาลัย หรือบริษัทที่ประสงคจะพัฒนาผลิตภัณฑหรือกระบวนการ เพื่อ
เชื่อมต อผลงานจากการวิจ ัยในระดับ หองปฏิบัติการ และนำไปสูการพั ฒนาอุตสาหกรรมตอไป แต
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไมอาจดำเนินการวิจัยในระดับขยายขนาดไดเนื่องจาก
คาใชจายคอนขางสูง ดังนั้น การสนับสนุนทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากภาครัฐ
เพื่อใชในการทดลองระดับขยายขนาดในโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี จึงเปนสิ่งจำเปนเพื่อเปนการ
กระตุนใหผูประกอบการเหลานี้สนใจพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ นอกจากนั้น บริษัทขนาดใหญที่มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมก็จะไดรับประโยชนจากการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับขยายขนาด
ในโรงงานตนแบบนี้ในแงของการลดภาระทั้งการเงินและเวลา คือ ไมตองเสียเงิน และเวลาเพื่อสร าง
โรงงานตนแบบดวยตัวเอง หรือไมตองเสียเงินจำนวนที่คอนขางสูงเพื่อขอรับบริการโรงงานตนแบบใน
ตางประเทศ โดยจะเปน One-stop service คือใหบริการตั้งแตกระบวนการแปรรูปดวยกระบวนการ
ทางชีวภาพและ/หรือเคมี และมีกระบวนการปลายน้ำในการแยกผลิตภัณฑที่ตองการได ทำใหสามารถ
สรางตนแบบกระบวนการผลิต และตนแบบผลิตภัณฑที่สามารถนำไปทดสอบการใชประโยชนและตลาด
ได รวมทั้งใหการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางอุตสาหกรรมการผลิตได ไดแก การใหคำปรึกษา
ด า นวิ ศ วกรรมและการออกแบบสายการผลิ ต การประเมิ น ความเปน ไปได ท างเทคโนโลยี ในเชิ ง
เศรษฐศาสตร (Techno-economic feasibility) และการพัฒ นาบุค ลากรป อนสูภ าคอุ ตสาหกรรม
ผลิตภัณฑเปาหมายประกอบดวย เคมีชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ อาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถเรียก
รวมวาเปน “กลุมอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี”
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
หนวยงานผูรับผิดชอบรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน
สิ่งสงมอบ :
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
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งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท
โครงการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
๑. โครงการการกำหนดราคาคารบอน
๐
๕๐
๕๐
๔๐
๓๐
๓๐
และจัดสรรคารบอนเครดิต
(Carbon ricing and Carbon
credits)
๒. โครงการการพัฒนาพลังงานสะอาด
๐
๕๔
๕๔
๕๔
๕๔
๕๔
และพลังงานหมุนเวียน (Clean and
Circular Energy: C-Energy)
๓. โครงการยกระดับเทคโนโลยีฐานการ
๐
๕๐
๗๐
๘๐
๑๐๐ ๑๐๐
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพแบบครบวงจร
รวม
๐
๑๕๔ ๑๗๔ ๑๗๔ ๑๘๔ ๑๘๔

รวม
๒๐๐

๒๗๐
๔๐๐
๘๗๐

๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ประกอบดวย ๕ แผนยอย ไดแก (๑) แผนพัฒนา
กำลั ง ผลิ ต ไฟฟา ของประเทศไทย 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
๓.๔ สาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค
๑. เปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
เปาหมาย
การทองเที่ยวคุณภาพสูง ใหความสำคัญกับการกระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองรอง ลด
ความเหลื่อมล้ำ มุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยทองเที่ยวไดอยางสรางสรรค สนุก สะดวก และปลอดภัย
การทองเที่ยวคุณภาพสูง หมายถึง การทองเที่ยวที่ตอบสนองตอนักทองเที่ยวคุณภาพสูง
นักทองเที่ยวคุณภาพสูง หมายถึง นักทองเที่ยวที่มีกำลังซื้อ และ/หรือ นักทองเที่ยวที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งเต็มใจจายเพิ่ม เพื่อตอบสนองคุณคาประสบการณและสรางสังคม
สุขภาวะ
ตัวชี้วัด
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หนา ๑๖๖

๑. เพิ่มอันดับ Global Wellness Travel Ranking เปน Top ๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๐
๒. อันดับความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยโดย TTCI ดาน
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม (๑๓๐) ดานความปลอดภัย (๑๑๑) ดานสุ ขภาพและอนามัย (๘๘) เพิ่ม
อันดับเปน ๑๑๐, ๖๕, ๖๕ ตามลำดับภายในป พ.ศ. ๒๕๗๐
๓. การจางงานดาน Wellness เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ จากป พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. พั ฒ นากำลั ง คนในประเทศ ที่ เ กี ่ ย วขอ งกั บ BCG สาขาการท อ งเที ่ ย วและเศรษฐกิ จ
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. เพิ่มมูลคาของดีทองถิ่น ไมนอยกวา ๒๕๐ ผลิตภัณฑหรือบริการตอป ในป ๒๕๖๕ และ
ไมนอยกวา ๑๒๐ ผลิตภัณฑหรือบริการตอป ในป พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
๒. แนวทางการดำเนินการ
ปรับการทองเที่ยวไปสูการทองเที่ยวสีเขียวที่มีมูลคาสูง โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การผลักดันใหเกิด การนำโมเดลการทองเที่ ยวรูปแบบใหม เชน Happy Model เพื่ อ
กระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองทองเที่ยวรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒. การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืน และการทองเที่ยวสีเขียว เพื ่อรักษาสิ่งแวดลอ มตาม
แนวทาง Happy Model
๓. การกระจายนักทองเที่ยวสูเมืองทองเที่ยวรองดวยการพัฒนาสิน คา และบริการในเมือง
ทองเที่ยวรอง โดยใชอัตลักษณทองถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาเรื่องราวและการอำนวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย และพัฒนาองคความรูดวย Digital Technology
๔. การขยายตลาดการท อ งเที ่ ย วด ว ยการส ง เสริ ม พั ฒ นาระบบการจ า ยเงิ น แบบ One
Payment System เพื่ออำนวยความสะดวกและรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการใชจาย รวมถึงพัฒนาชอง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อนำเสนอความโดดเดนทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไทย
๕. การสงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพสูงผานการจัดงานประชุมและนิทรรศการ กีฬา และ
อีเวนท (Event) ขนาดใหญ
แนวทางที่ ๑ : การผลักดันใหเกิดการนำโมเดลการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน Happy Model
เพื่อกระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และมุงสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน
การขับเคลื่อนการพัฒนา BCG Model สาขาทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรคตองนำไปสู
การสรางอุปสงค (Demand side) ในรูปแบบใหม เชน การพัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพสูงดวยแนวคิด
Happy Model การสรางและพัฒนาตลาดดวยการใชเศรษฐกิจสรางสรรค เทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึง
การพั ฒนาทักษะของผูที่ อยูในอุตสาหกรรมทองเที่ ยวใหมีความสามารถในการบริ หารจั ดการการ
ทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หนา ๑๖๗

เปาหมาย : เพิ่มรายไดของการทองเที่ยวในประเทศไทย
ตัวชี้วัด :
๑. พัฒนากำลังคนทุกกลุมจังหวัดที่เกี่ยวของกับ BCG สาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
สรางสรรค อยางนอย ๒๐,๐๐๐ รายตอป
๒. พั ฒ นาเรื ่ อ งราวจากภู ม ิ ป ญ ญาท องถิ่ นและปราชญ ชาวบ านให เป น Content ด าน
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
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 พัฒนากำลังคนทุกกลุม
จังหวัดที่เกี่ยวของกับ BCG
สาขาการทองเที่ยวและ
เศรษฐกิจสรางสรรค
 การพัฒนาคุณภาพแหลง
ทองเที่ยว สินคา และ
บริการดานการทองเที่ยว
เพื่อสรางความมั่นใจ คุณคา
ใหกับนักทองเที่ยว และ
สรางมูลคาเพิ่มใหชุมชน
 ตอยอดและยกระดับ
มาตรฐานการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Wellness
Tourism) เพื่อสนับสนุน
และเชื่อมโยงไปสูการ
ทองเที่ยวดานอื่น ๆ ตลอด
หวงโซอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
 พัฒนาตอยอดและเพิ่ม
มูลคาสินคาและบริการ
ดวยอัตลักษณทองถิ่น ที่มี
คุณภาพ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
 การสรางแบรนดสินคาไทย
ไปสูระดับโลกจากอัตลักษณ
ทองถิ่น ใชขอมูลเชิง
วัฒนธรรม การออกแบบ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย,
อว., กก.
กก., สธ.,
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย

กก., สธ.,
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย

กก.,วธ., อว.,
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย, กก.

หนา ๑๖๘

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

เทคโนโลยีดิจิทลั และสื่อ
สรางสรรค

แนวทางที่ ๒ : การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืน และการทองเที่ยวสีเขียว เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตาม
แนวทาง Happy Model
การทองเที่ยวในชวงกอนโควิด-๑๙ มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาประเทศไทยมากถึง ๔๐
ลานคน นำไปสูการใชทรัพยากรเกินขีดความสามารถในการรองรับ ทรัพยากรบางสวนถูกทำลาย เกิด
ปญหาขยะตกคางในแหลงทองเที่ยว ดังนั้น จึงจำเปนตองมีแนวทางในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
แต ละพื้ นที่อยา งเหมาะสมดว ยการใชห ลัก เศรษฐกิ จหมุนเวีย น การปล อยคาร บ อนสุ ทธิ เ ปน ศู น ย
(Carbon neutral) การจั ดทำNational Guideline ด า นขี ด ความสามารถในการรองรั บ ของแหล ง
ทองเที่ยว และจัดทำบัญชีตนทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนาการทองเที่ยวที่สำคัญเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน
เปาหมาย : สนับสนุนการทองเที่ยวที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยโดย TTCI
ดานความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ ๑๓๐ เปน ๑๑๐ ในป พ.ศ. ๒๕๗๐
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 สงเสริมการนำหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาประยุกตใชในการ
ทองเที่ยวทุกระดับ
 สงเสริมการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่คำนึงถึงหลักการ
ปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย
 สงเสริมใหมีการประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
สำคัญ
 จัดทำบัญชีตนทุนทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมในเขต
ทองเที่ยวสำคัญ
 การสรางการมีสวนรวมในการ
จัดการทองเที่ยวยั่งยืนดวย

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
กก.,ทส.,อว.,
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย
กก.,ทส.,อว.,
สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย
ทส., กก., อว.

กก., สำนักงานสถิติ
แหงชาติ, ทส., อว.
กก., ทส, เอกชน,
ชุมชน

หนา ๑๖๙

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

กลไกภาครัฐ เอกชน ชุมชน
สถาบันการศึกษา
 การจำกัดจำนวนนักทองเที่ยว
ใหเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่และบริการ

ผูรับผิดชอบ

กก., ทส, เอกชน,
ชุมชน

แนวทางที่ ๓ : การกระจายนักทองเที่ยวสูเมืองทองเที่ยวรองดวยการพัฒนาสินคาและบริการ โดย
ใชอัตลักษณทองถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาเรื่องราวและการอำนวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย และพัฒนาองคความรูดวย Digital Technology
การทองเที่ยวในชวงกอนโควิด-๑๙ กระจุกตัวอยูเพียง ๘ จังหวัด ทำใหเกิดการกระจุกตัวของ
รายได เพี ย งบางพื ้ นที่ ขณะที ่ในแตละพื ้นที่ข องประเทศไทยมีท รัพ ยากรที ่ส วยงาม วั ฒนธรรมที่
ทรงคุณคาซึ่งสามารถนำมาใชสงเสริมการทองเที่ยวสูเมืองรอง ดวยการเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการ
อนุรักษ วัฒนธรรม อัตลักษณ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงเกษตร และการทองเที่ยวเชิงความรู
เปาหมาย : สนับสนุนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน และการกระจายไดสูเมืองรอง
ตัวชี้วัด : รายไดจากการทองเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป
กิจกรรม :
กิจกรรม
๒๕๖๕

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเมืองรอง
โดยพิจารณาจากจุดเดน
และอัตลักษณของแตละพื้นที่
เชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเที่ยวเชิงความรู
 การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน และ
สิ่งอำนวยความสะดวกในดาน
ตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชน การคมนาคม การจัดการ
ขยะ และน้ำเสียทีไ่ ดมาตรฐาน
 การพัฒนาผูประกอบการใหม
ดานการทองเที่ยวมูลคาสูงดวย
กลไกความรวมมือ กลไกทาง
การเงินและการเชื่อมโยงตลาด

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
กก., ทส., วธ,
กษ., กต., มท.,
เอกชน, ชุมชน
คค., ดศ., มท.

ก ก ., อ ว ., ท ส .,
ดศ., พณ.

หนา ๑๗๐

แนวทางที่ ๔ : การขยายตลาดการทองเที่ยวดวยการสงเสริมพัฒนาระบบการจายเงินแบบ One
Payment System เพื่ออำนวยความสะดวกและรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการใชจาย
รวมถึงพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตที่นำเสนอจุดเดนของประเทศไทยในดานตางๆ
เชน วัฒนธรรม
การนำการชำระเงินผ านระบบ e-payment มาใช เพื่ออำนวยความสะดวก รวมถึ ง
รวบรวมขอมูลพฤติกรรมการใชจาย เพื่อนำเสนอรูปแบบการทองเที่ยว สินคาและบริการที่เกี่ยวของได
ตรงตามความตองการของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น เปนหนึ่งในมาตรการกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทาง
และเพิ ่ม การจั บ จ า ยในประเทศไทยไดม ากขึ ้ น รวมถึง การขยายตลาดการท อ งเที ่ ย วทั ้ ง ในและ
ตางประเทศดวยการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตที่หลากหลายเพื่อประชาสัมพันธความเปนไทยใหเปนที่รูจัก
มากขึ้น เชนเดียวกับสื่อของเกาหลีใต จีน และไตหวันที่สามารถนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศตนเอง
ผานสื่อรูปแบบตาง ๆ จนเปนรูจักไปทั่วโลก
เปาหมาย : เพิ่มรายไดและนำรายไดจากการทองเที่ยวเขาระบบอยางถูกตอง
ตัวชี้วัด :
๑. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป
๒. รวบรวมฐานขอมูลการใชจายของการทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห และนำไปใช
ประโยชน รวมถึงดึงผูประกอบการใหเขาระบบมากวารอยละ ๘๐
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 พัฒนาระบบการจายเงินแบบ
One payment system
 การสงเสริมประชาสัมพันธ
เพื่อใหผูประกอบการเขาสู
ระบบ One payment
system
 การพัฒนารูปแบบของการ
ทองเที่ยวโดยการใช
ประโยชนจากขอมูลที่จัดเก็บ
ผานระบบ One payment
system
 พัฒนาดิจิทลั คอนเทนต
(digital content) เพื่อ
สงเสริมการทองเทีย่ วและ
เศรษฐกิจสรางสรรค

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
กค.
กค., กก., ทส.,
ภาคเอกชน
กค., กก., ภาคเอกชน

ดส., กก., อว., วธ., พณ.,
กต.

หนา ๑๗๑

แนวทางที่ ๕ : การสงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพสูงผาน การจัดงานประชุมและนิทรรศการ กีฬา
และอีเวนท (Event) ระดับโลก
การจัดมหกรรมหรืองานอีเวนท (Event) ระดับโลก เชน กีฬา การประชุม และการประกวด
ตาง ๆ เปนอีกแนวทางในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เปนการ
นำรายไดจากภายในและภายนอกประเทศ มาหมุนเวียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ พรอมทั้งโปรโมทประเทศ
ไทย
เปาหมาย : รายไดของการทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : รายไดจากการทองเที่ยวของเมืองไทยเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา
อุตสาหกรรมการจัด
ประชุม อุตสาหกรรม
บริการทางการแพทย
 การเสนอตัวเปนเจาภาพ
จัดการประชุม หรือการจัด
ประชุมระดับนานาชาติ
 พัฒนาการตลาดรูปแบบ
ใหม เพื่อการดึงดูด
นักทองเที่ยวกลุมใหม

ผูรับผิดชอบ
กก., สธ., พณ.,
สำนักงานสงเสริมการ
จัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการ
มหาชน)
กก., พณ., กต., อว.
กก., เอกชน

๓. โครงการสำคัญ (Big rock) :
๑. โครงการยกระดับและเพิ่มมูลคาสินคาและบริการทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวหลังโควิด
ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวในป พ.ศ. ๒๕๖๒ สูงถึง ๓ ลานลานบาท โดยแบงเปน
รายไดจากนักทองเที่ยวไทย ๑ ลานลานบาท และนักทองเที่ยวตางชาติ ๒ ลานลานบาท การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่โดดเดน แลกมาดวยการสรางปญหาที่หลากหลาย อาทิ ขยะพลาสติก น้ำเสีย ความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดลอม การรุกทำลายวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถิ่น หรือการกระจุกตัวของรายได มากไปกวานั้น
สถานการณโควิด-๑๙ สงผลใหการทองเที่ยวไทยตองหยุดชะงักคนตกงานเปนจำนวนมาก รายไดจากการ
ทองเที่ยวในป ๒๕๖๓ มีมูลคาลดลงรอยละ ๗๐ (ต่ำกวา ๑ ลานลานบาท) อยางไรก็ดี วิกฤตการณโควิด๑๙ เปนโอกาสที่ประเทศไทยจะปรับแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม
โดยใช BCG Model เพื่อยกระดับการทองเที่ยวไทยไปสูการทองเที่ยวคุณภาพสูง
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หนา ๑๗๒

ประเทศไทยมีความสมบูรณและหลากหลายทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม มี
สินคาและบริการที่ดีและหลากหลาย แตดวยขาดการทำงานอยางบูรณาการและเปนระบบทำใหขาด
โอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มจากการใชอัตลักษณทองถิ่น ความคิดสรางสรรค การเสริมสรางสุขภาพกายใจ
และการรักษา สิ่งแวดลอม ทั้งนี้การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมกับความคิดสรางสรรค เพื่อการ
ยกระดับสินคาและบริการ สอดคลองกับแนวคิดการทองเที่ยวในรูปแบบ Happy Model (โมเดลอารมณ
ดี มีความสุข) ซึ่งประกอบดวย กินดี อยูดี ออกกำลังกายดีแบงปนสิ่งดีๆ จะสามารถมีสวนชวยแกไข
หลายปญหาในอดีตได โดยมีเรื่องราวที่นาสนใจ มุงเนนการสราง มาตรฐานและคุณภาพ สินคาและ
บริการเพื่อใหเหมาะกับกลุมนักทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และสนใจดูแลสุขภาพ
นักทองเที่ยวกลุมนี้จะชวยลดปญหาที่เคยเกิดขึ้นและยินดีใชจายสำหรับสินคาและบริการ คุณภาพสูง
สงผลตอการเพิ่มการใชจ ายตอคน สรา งการกระจายรายได และลดความเหลื่ อมล้ำ ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการเปน Global Wellness Tourism Destination ระดับโลก เนื่องจากธุรกิจดูแลสุขภาพ
และบริการของไทย เปนที่ยอมรับและไดรบั คำชื่นชมมาโดยตลอดจากนานาอารยประเทศ
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สภาหอการคาแหงประเทศไทย
หนวยผูรับผิดชอบรอง : กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย
สิ่งสงมอบ :
๑. อบรมผูประกอบการบุคลากรที่เกี่ยวของกับ BCG ภาพรวม และขอมูลจำเพาะในแตละ
พื้นที่ ๑๐๐,๐๐๐ คน สำหรับ ๕ ป
๒. พัฒนาองคความรูการจัดการทองเที่ยวของแตละจังหวัดในรูปแบบ Digital Content
ไมนอยกวา ๗๐ จังหวัด
๓. ยกระดับผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อการเพิ่มคุณคา ๘๕๐ รายการ
๔. การรวบรวมและพัฒนา content เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 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 ่ อ สารความสำคั ญ ของ BCG ในทุ ก สาขา ให เ กิ ด ความเขา ใจแก ภ าคประชาชน ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนอยางทั่วถึง และตอเนื่อง เกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และทุกชวงวัย รวมถึงการสราง
เรื่องราวและเผยแพรขอมูลที่เกิดจากอัตลักษณทองถิ่น นำมาสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ ใช
ขอมูลเชิงวัฒนธรรม การออกแบบ เทคโนโลยีดจิ ิทัล และสื่อสรางสรรคเปนผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบ
ใหมที่ มีมูลคาเพิ่ม สูง สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา เปาหมาย อาทิ เรื่องราวที่ มี
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๗๓

ความสุข (Happy Story) โดยดึงเอาจุดเดนดาน BCG แตละจังหวัดมาประยุกตใหสนุกและเปนกระแส
ผาน Digital Content ภาพยนตร เพลง ละคร แอนิเมชัน คาแรคเตอร หรือแอปพลิเคชัน เปนตน และ
คัดเลือกโครงการนำรองที่สงเสริม BCG ๑๐ อันดับ อาทิ สถานที่ทองเที่ยวนาสนใจ อุตสาหกรรมพื้นบาน
กิจกรรมอาสา ประเพณีที่เกี่ยวของ การจัดการดานสิ่งแวดลอมในชุมชน การดูแลสุขภาพ และสรางให
เปนกระแสเพื่อความจดจำ รวมทั้งสรางความตระหนักดานการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบใหกับ
กลุมนักทองเที่ยวผาน digital platform
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สภาหอการคาแหงประเทศไทย
หน วยผู รับ ผิดชอบรอง : กระทรวงอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร วิ จ ัย และนวัต กรรม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิ่งสงมอบ :
จัดทำ Content และสื่อมัลติมเี ดียที่เหมาะสมในการสื่อสาร ๗๕ เรื่อง
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๐๐ ลานบาท
ตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) ๓๐๐ ลานบาท
งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท
โครงการ
๑. โครงการยกระดับและเพิม่ มูลคา
สินคาและบริการทองถิ่นเพื่อการ
ทองเที่ยวหลังโควิด
๒. โครงการสรางความรับรูและมีสว น
รวมในเรื่อง BCG
รวม

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
๒๓๕ ๑๓๐ ๑๐๐
๗๐
๗๐
๗๐

รวม
๖๗๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๐

๐

๐

๓๐๐

๓๓๕

๒๓๐

๒๐๐

๗๐

๗๐

๗๐

๙๗๕

๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
 แผนปฏิบัติร าชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สำนักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
๓.๕ สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน
๑.เปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
เปาหมาย
การประยุกตใชหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการลดการใชทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Closing the Loop)
ลดการปลอยกา ซเรือนกระจกและปญ หามลพิษสิ่งแวดลอม (Combating Climate Change and
Pollution Reduction; Transition to Sustainable Society) เพิ ่ มขี ดความสามารถในการแขงขั น

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๗๔

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 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางเศรษฐกิจใหมจากการตอยอดจากของ
เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนภายใต ๓ กลุมเปาหมาย ไดแก พลาสติกครบวงจร
เกษตรและอาหาร และวัสดุกอสราง โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจดว ยโอกาสการลงทุนและการสรา งตลาดดวยโมเดลธุ รกิจ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
๒. การสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑและบริการ
ใหมจากการนำของเสียกลับมาใชใหม
๓. การพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
อยางเปนระบบ
๔. การสรางระบบกลไกการบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ
๕. การสรางกำลังคนที่มีความรูและความเขาใจ ผานการถายทอดองคความรูจากการอบรม
หรือหลัก สูต ร รวมทั้ ง สรา งความตระหนักในการผลิต และบริโ ภคที่ย ั ่งยื นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
แนวทางที่ ๑: การพัฒนาเศรษฐกิจดวยโอกาสการลงทุนและการสรางตลาดดวยโมเดลธุรกิจ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
การปฏิวัติโมเดลธุรกิจจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเสนตรง (Linear Economy) ผลิต ใช
ทิ ้ ง ขายได ก ำไร มาสู  โ มเดลธุ ร กิ จ แบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น ซึ ่ ง รู ป แบบธรุ ก ิ จ ที ่ อ าจเป น ไปได
เชน ๑) ธุรกิจพัฒนานวัตกรรมที่ยืดอายุสินคา (product life extension) เชน ซอมแลวนำกลับมา
ขายใหม จากตลาดขายของเกา ๒) ธุรกิจแบงปน (sharing business) เชื่อมตอคนมาสูการแบงปน
สิ น ค า ที ่ ไ ม ใ ช หรื อ จำหน า ยในราคาถู ก ๓) ธุ ร กิ จ ที่ น ำทรั พ ยากรกลั บ มาผลิ ต ใหม (resource
recovery) เชน นำขยะกลับเปนวัตถุดิบ ๔) ธุรกิจขายสินคาพรอมบริการ (product as a service)
จากการขายอยางเดียวเปนการบริการดานอื่นชวยสินคาใชงานนานขึ้น เชน ซอมแซม และ ๕) ธุรกิจ
การสนับสนุนวัสดุทดแทน (circular supplies) เชน พลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ ทั้งนี้ การขยาย
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หนา ๑๗๕

เศรษฐกิจหมุนเวียนจำเปนอยางยิ่งตองสงเสริมใหเกิดธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น สิ่งที่มีความ
จำเปนควรเริ่มจากการพัฒนาวิธีการ สื่อสารแนวคิดดังกลาวไปสูทุกภาคสวนในวงกวาง รวมถึงทำให
ผู ผลิตและผูบ ริโภคยอมรับ ในผลิตภัณ ฑที่เ กี่ย วขอ งกับ ระบบเศรษฐกิ จ หมุน เวีย น เพื ่อสร างตลาด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑจากของเหลือใชหรือของเสียที่ใกลตัว ใหนำกลั บมาใช
ประโยชนใหม เพื่อสรางผูผลิตและผูบริโภคดานเศรษฐกิจหมุนเวียนใหเกิดขึ้นในประเทศ
เปาหมาย : เศรษฐกิจรูปแบบใหมที่สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด : สรางโอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตและการจางงานดวยเศรษฐกิจรูปแบบใหมสงผล
ทำให GDP เพิ่มขึ้นรอยละ ๑ ภายในป ๒๕๗๐
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การบมเพาะ สรางและ
ยกระดับผูประกอบการ
(Startup/Level up) ดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
 สงเสริมการผลิตและบริโภค
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Eco Design)
และผลิตภัณฑเพื่อรีไซเคิล
(Design for Recycle)
 สนับสนุนใหเกิดการลงทุน
ผลิตภัณฑและบริการตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
 สนับสนุนใหเกิดตนแบบ
ขยะพลาสติก และขยะ
ชุมชนครบวงจร แยก
รวบรวม จัดเก็บ หมุนเวียน
ใชประโยชน
 ผลักดันบรรจุภณ
ั ฑ
พลาสติกชีวภาพ
(Bioplastics) เปนบรรจุ
ภัณฑทางเลือก โดยมีการ
กำหนดกรอบนโยบายใน
การใชงานและคัดแยกให
ชัดเจน รวมทั้งฉลาก
พลาสติกชีวภาพเพื่อชวยให
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ผูรับผิดชอบ
อก., อว., เอกชน

ทส., อก., เอกชน

อก., เอกชน

อว., อก., มท., เอกชน

อว., อก., เอกชน

หนา ๑๗๖

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

เกิดการแยกแยะการจัดเก็บ
และการจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางที่ ๒: การสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑและ
บริการใหมจากการนำของเสียกลับมาใชใหม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรและสามารถนำไปตอยอดสูธุรกิจ ใหม
การออกแบบและพัฒนานวัต กรรม เช น การออกแบบพัฒ นาผลิต ภัณฑท ี่ เป น มิตรต อสิ่ งแวดล อ ม
(Sustainable Product and Eco design) การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อรีไซเคิล (Design for recycle)
จากของเหลือใชหรือของเสียที่ใกลตัวที่นำกลับมาใชประโยชนใหม การพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุที่มีการ
ใชงานแลว (Secondary raw materials) การพัฒนาวัสดุชนิดใหมที่ใชวัสดุนอยลงแตมีความคงทน
ทนทานเท า เดิ ม หรือ สู ง ขึ ้ น น้ ำ หนั ก เบา การออกแบบและจั ด การวั ส ดุ (Prefabrication) ตั ้ง แต
โรงงานผลิต ชวยลดการตัดแตงที่หนางาน ซึ่งเปนสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศและเสียง
เปาหมาย :
๑. เพื่อพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑหรือบริการที่ใชประโยชนจากของเสียและการลดการใช
ทรัพยากร
๒. เพื่อสรางองคความรูและยกระดับงานวิจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตัวชี้วัด :
๑. ลดการใชทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน
๒. สรางโอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตและการจางงานดวยเศรษฐกิจรูปแบบใหมสงผลทำให
GDP เพิ่มขึ้นรอยละ ๑ ภายในป ๒๕๗๐
๓. ลดปญหามลพิษที่เกิดขึ้นตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ
กิจกรรม :
กิจกรรม
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
 ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Eco Design) ไดแก การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชวัสดุของ
ผลิตภัณฑให คงทน ใชซ้ำ ยืดอายุ
การใชงาน ซอมแซมได และ
ประหยัดพลังงาน
 ผลิตภัณฑที่สามารถรีไซเคิลได

ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
อว., อก.,
สภา
อุตสาหกรรม
แหงประเทศ
ไทย
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หนา ๑๗๗

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(Design for Recycle) โดยมีการ
กำหนดคำจำกัดความคำวา
“บรรจุภณ
ั ฑที่รไี ซเคิลได”ใหชัดเจน
 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 วัตถุดิบรอบสอง (Secondary raw
materials) เพื่อทดแทนหรือสราง
ผลิตภัณฑใหม
 วัสดุทดแทนที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
 วัสดุชนิดใหมที่ใชวัสดุ
นอยลงแตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 พัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ เชน
ฉลาก ฝาที่สามารถรีไซเคิล หรือเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
 การพัฒนาวัสดุหรือผลิตภัณฑทดแทน
วัสดุและผลิตภัณฑที่ใชครั้งเดียวทิง้
เชน Single-use plastics

อว., อก.,
สภา
อุตสาหกรรม
แหงประเทศ
ไทย

อว., อก.,
สภา
อุตสาหกรรม
แหงประเทศ
ไทย
อว. ทส. อก.

แนวทางที่ ๓ : การพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอยางเปนระบบ
การประสบความสำเร็จของเศรษฐกิจหมุนเวียน จำเปนตองสงเสริมการพัฒนาแพลตฟอรม
นวัตกรรม และโครงสร างพื้นฐานเพื่ อ สง เสริม การขับ เคลื ่อ นเศรษฐกิ จ หมุน เวี ยน (CE-Platform)
ครอบคลุมระบบบริหารจัดการ/รูปแบบในการจัดการทรัพยากร การจัดทำฐานข อมูลปริมาณการใช
ทรัพยากรและของเสียของประเทศ วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงประเภทและปริมาณ เพื่อนำไปจัดทำคา
benchmarking ปริมาณการใชทรัพยากรในการผลิตสินคาและบริการที่ยั่งยืน เชน ขยะอาหาร และขยะ
อื่นๆ รวมถึงโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เชน ศูนยรวบรวม
วัตถุดิบรอบสอง (Secondary raw materials hub) เปนตน
เปาหมาย : ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนำไปสูการลดการใชทรัพยากร และ
การนำของเสียกลับมาใชประโยชน
ตัวชี้วัด : ลดการใชทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ จากปจจุบัน
กิจกรรม :

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๗๘

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 พัฒนาระบบฐานขอมูลการ

ไหลของของเสียและวัตถุดิบ
รอบสอง (Secondary raw
materials) (พลาสติก/ขยะ
อาหาร/วัสดุกอสราง/วัสดุ
รีไซเคิล)
 จัดตั้งศูนยรวบรวมวัตถุดิบ
รอบสอง (Secondary raw
materials hub) หรือศูนย
แลกเปลี่ยนและใชประโยชน
ของเสียรวมกัน
 พัฒนามาตรฐาน
กระบวนการ และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ รวมถึง
ขอกำหนดของผลิตภัณฑ
- จัดทำระบบรับรอง
ฉลากดานผลิตภัณฑ
หมุนเวียน
- การกำหนดเกณฑดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน
เกณฑ ฉลากเขียวหรือ
ฉลากสิ่งแวดลอมอื่นๆ
ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง เ พื่ อ
หลี ก เลี ่ ย งการออก
ฉลากหลายชนิด และ
ใหเปนมาตรฐานสากล
 จัดทำคา Benchmarking
ปริมาณการใชทรัพยากร
มลพิษที่เกิดขึ้น การปลอย
GHG การผลิตและบริการที่
ยั่งยืน
 การพัฒนาและสรางระบบ
EPR (Extended
Producer
Responsibility) ที่
สอดคลองกับแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ประเทศ
 สนับสนุนทางการเงินเพื่อ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สำหรับยอยขยะที่ยอยสลาย

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
อก., มท., ทส., อว.,
สถาบันพลาสติก PPP
พลาสติก,
สภาอุตสาหกรรมฯ
มท., อก., อว., สภา
อุตสาหกรรมฯ,
สภาหอการคาฯ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย,
อก., ทส., มท., อว.,
สถาบันพลาสติก,
สภาอุตสาหกรรมฯ

ทส., มท., อก., อว.,
เอกชน

อว., อก., เอกชน

สถาบันการเงิน BOI
ทส., มท., อก.

หนา ๑๗๙

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

ได คัดแยก และคืนกลับ
วัตถุดิบรอบสอง สำหรับ
บรรจุภัณฑใชซ้ำได
(reuseable packaging)

แนวทางที่ ๔ : การสรางระบบกลไกการบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ของประเทศ
แมวาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยสรางตลาดใหมสำหรับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมและความยั ่งยืน
แตตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีจำกัดโดยเฉพาะตลาดในประเทศ ดังนั้น การขยายตลาดเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนภายในประเทศจึงเปนความทาทายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนไทย ซึ่งตองอาศัย
ทั้งการสนับสนุนจากรัฐ เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การนำระบบภาษีสิ่งแวดลอมมาใช การกำหนด
มาตรการที่ชวยสรางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค (ตัวอยางเชน มาตรยกเลิกการใช singleuse พลาสติ ก) การกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร เชน การเรียกเก็บคาธรรมเนียมถุงพลาสติก
มาตรการสนับสนุนใหผูผลิตสินคาใชบรรจุภัณฑที่มีสัดสวนพลาสติกรีไซเคิลเพิ ่มขึ้น การมีมาตรการ
สนับสนุนทางการเงิน/ภาษีเพื่อสรางแตมตอใหกับผูประกอบการเศรษฐกิจหมุนเวียนใหสามารถแขงขัน
ได ควบคูกับการสรางแรงจูงใจใหผูบ ริโภคและสั งคมเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจหมุ นเวียนผ า น
กิจกรรมเชิงรุกรูปแบบตางๆ การสรางเรื่องราว/จุดขายใหกับผลิตเศรษฐกิจหมุนเวียนในดานคุณ คา
(Value Proposition) และความแตกตางกับผลิตภัณฑสินคา/บริการทั่วไป เปนตน
เปาหมาย : ระบบกลไกการบริหารจัดการและโครงสรางพื้นฐาน (Ecosystem) เพื่อรองรับ
โอกาสการลงทุนและการสรางตลาดดวยโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตัวชี้วัด : มาตรฐาน กระบวนการ กฎ ระเบียบ รวมถึงขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ
ที่สอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 ปลดล็อก/พัฒนาที่

ผูรับผิดชอบ
อว., ทส., อก., สธ.

มาตรการ ระเบียบ
กฎหมาย ที่เอื้ออำนวยการ
ขับเคลื่อน
 การปรั บ แก ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข
ฉบับที่ ๒๙๕ พ.ศ.๒๕๔๘

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๘๐

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

ขอ ๘ ที ่ระบุ วา“หามมิ
ใหใชภาชนะบรรจุ ที่ทำ
ขึ้นจากพลาสติกที่ใชแลว
บรรจุอาหาร”
 กำหนดมาตรการทาง
กฎหมาย ตามหลักการ
Extended Producer
Responsibility; EPR
พิจารณาใชการขยาย
ความรับผิดชอบให
บริษัทผูผลิตสินคา กลุม
ผูคาปลีก/คาสง รวม
กำหนดเปาหมายการ
เรียกคืนบรรจุภัณฑ
พลาสติก การกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑที่มี
พลาสติกรีไซเคิลเปน
องคประกอบ พรอมทั้ง
ศึกษาความเปนไปได
ของมาตรการทาง
การเงินและ
เศรษฐศาสตรทเี่ กี่ยวของ
 ปรับปรุงกฎระเบียบ/
กระบวนการที่เกีย่ วของ
กับการนำของเสียนอก
โรงงานใหเอื้ออำนวยตอ
การนำมาใชประโยชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
 พัฒนามาตรการ
ทางดานการกำหนดแนว
ทางการจัดการขยะ
กอสรางและรื้อถอน (C
& D waste) พัฒนา
กฎหมายสงเสริม
เศรษฐกิจหมุนเวียน

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๘๑

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

 (ราง) การพัฒนาและ

ศึกษาการจัดทำ พรบ.
เศรษฐกิจหมุนเวียน
 พัฒนามาตรการทาง
การเงินและเศรษฐศาสตร
เชน สิทธิประโยชนทาง
ภาษีสำหรับผลิตภัณฑท่ใี ช
ซ้ำไดหรือวัสดุ-ผลิตภัณฑ
รีไซเคิลได เปนตน
• จัดทำกรอบนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่
ครอบคลุมการผลิต และ
การใชวัสดุอยางมี
ประสิทธิภาพ (เชน
รีไซเคิลได ความคงทน
และซอมแซมได
เปนตน)
 สนับสนุนการจัดซื้อจัด
จางสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมให
เปนเครื่องมือสงเสริม
ผลิตภัณฑหมุนเวียนและ
บริการ (reuse as a
service)
 พัฒนากลไกตลาดที่
เหมาะสมและมีแรงจูงใจ
เพื่อสรางการเปลีย่ นแปลง
ลดชนิด ประเภท และ
ความหลากหลายของ
พลาสติก อาทิ ขวดสี
เปลี่ยนเปนขวดใส เพื่อ
สะดวกตอการรีไซเคิล
รวมทั้งกลไกกระตุนใหมี
การนำบรรจุภณ
ั ฑมาใชซ้ำ
(Reuse)
 พัฒนากลไกการเชื่อมตอ
กับเครื่องมือตลาดทุนและ
การเงิน อาทิ ESG green

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

อก., อว., เอกชน
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

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

หนา ๑๘๒

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

bond เพื่อให
ผูประกอบการสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนในการ
ปรับเปลีย่ นธุรกิจ

แนวทางที่ ๕: การสรางกำลังคนที่มีความรูและความเขาใจ ผานการถายทอดองคความรูจากการ
อบรมหรือหลักสูตร รวมทั้งสรางความตระหนักในการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
เสริมสรางความรู ความเขาใจผานสื่อและหลักสูตรเพื่อใหเกิดความตระหนักในเรื่องของการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวี ยนของประเทศอยางเปน
รูปธรรม สื่อสารแนวคิดดังกลาวไปสูทุกภาคสวนในวงกวาง เชน สื่อออนไลน หลักสูตรการเรียนการสอน
รวมถึงการจัดกิจกรรมประกวดความคิดสรางสรรคเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง
พฤติก รรมของผู ผลิ ตและผู บริโ ภค (bottom up) ใหมีความเขา ใจวา ขยะ/ของเสี ยคือ ทรั พยากรที่
สามารถหมุนเวียนใชประโยชนได หากมีการแยก จัดเก็บ หมุนเวียน และใชประโยชน รวมถึงทำใหผูผลิต
และผูบริโภคยอมรับในผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
เปาหมาย : เพื่อใหเกิดสังคมคนรุนใหมที่มีองคความรู ทัศนคติ และจิตสำนึก ที่คำนึงการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี
ตัวชี้วัด :
๑. จำนวนผูที่มีความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน
๒. ขยะพลาสติกมีการนำกลับมาใชประโยชนทั้งหมด
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การสรางความรูความ
เขาใจดานเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
 จัดทำสื่ อสรางองคความรู
เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนให
เขาสูกลุมคนรุนใหม
 จัดกิจกรรมเชิงรุกสงเสริม/
สรางองคความรู ทัศนคติ
และจิตสานึกดาน

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
อว., อก., เอกชน,
องคการพัฒนาเอกชน
ที่เกี่ยวของ

หนา ๑๘๓

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนผาน
หลักสูตรดานเศรษฐกิจ
หมุนเวียนสำหรับ
ระดับอุดมศึกษา และ
Social Media
 จัดประกวดความคิด
สรางสรรคในการออกแบบ
และพัฒนาของเหลือใช
หรือของเสียที่ใกลตัวที่นำ
กลับมาใชประโยชนใหม
หรือการสรางธุรกิจใหม
 สงเสริมการเรียนการสอน
วิชาเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
วิชาการศึกษาทั่วไปสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ให ค รอบคลุ ม ทุ ก สถาบั น
และขยายผลไปยั ง ระดั บ
อื่นๆ
 พัฒนาแพลตฟอรม
ออนไลนแลกเปลี่ยนเรียนรู
และบริการองคความรู
ขาวสารดานเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในระดับประเทศ
และนานาชาติ (CE
Forum/Platform)
 สร า งผู  เ ชี ่ ย วชาญด า น
เศรษฐกิ จ หมุ นเวี ย น เชน
verifier/inspector,
trainer/coaching

๓. โครงการสำคัญ (Big rock) :
๑. โครงการการจัดการขยะพลาสติกครบวงจร แยก รวบรวม จัดเก็บ หมุนเวียน ใชประโยชน
อยางยั่งยืน และสงเสริมใหมีการนำมาใชซ้ำ
วิกฤติขยะพลาสติกเปนปญหารุนแรงและสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่จะตองเรง
แกไขอยางจริงจัง ปจจุบันขยะพลาสติกที่เขาสูกระบวนการรีไซเคิลคิดเปนเพียง ๑ ใน ๔ ของปริมาณ
ขยะพลาสติกทั้งหมด สวนที่เหลือถูกทิ้ง/ฝงกลบรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งขยะบางสวนเกิดการหลุดรอดสู
สิ่ งแวดลอม สรางปญ หาขยะพลาสติกในทะเล สงผลตอระบบนิเวศและทำให เกิดการปนเปอนของ
ไมโครพลาสติกในสัตวทะเล ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน เพื่อประเมิน
ปริมาณขยะพลาสติกระดับชุมชน ติดตามการจัดการขยะในระดับพื้นที่ (การแยกขยะ ขยะตกคาง การ

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๘๔

ขนสง การกำจัด) รวมถึงพัฒนารูปแบบในการจัดการขยะพลาสติกในชุมชน และสรางธุรกิจขยะรีไซเคิล
ระดับพื้นที่ จะชวยแกปญหาขยะในทะเลลดลง และเมื่อขยะพลาสติกถูกแยกออกมาอยางถูกวิธีจะทำให
การนำกลับมาใชใหมและสรางมูลคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
หน ว ยงานผู  ร ั บ ผิ ดชอบหลัก : กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม
หนวยผูรับผิดชอบรอง : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย
กลุม PPP Plastics กลุมบรรจุภัณฑ องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา
สิ่งสงมอบ :
๑. ผูประกอบการรุนใหมดา นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สนใจลงทุนธุรกิจนวัตกรรมการจัดการขยะ
ครบวงจร
๒. ผลิตภัณฑหรือธุรกิจรูปแบบใหม (การหมุนเวียนใชทรัพยากรกลับมาใชประโยชนใหม) อาทิ
Waste symbiosis และ EPR
๓. ผลิตภัณฑที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากของเสียหรือวัสุดเหลือใช และขยะพลาสติกสามารถ
ไดรับการรับรองฉลากดานเศรษฐกิจหมุนเวียน
๔. ฐานขอมูลปริมาณขยะพลาสติกและของเสียอื่นๆ เพื่อสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนขยะ
พลาสติกบรรจุภัณฑ และขยะอื่นๆ
๕. ขอกำหนดมาตรฐานกระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑ
๖. โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศ นำแนวคิดดานเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชในการลด น้ำ
พลังงาน วัตถุดิบ และสามารถนำของเสียที่เกิดขึ้นกลับมาใชประโยชนใหมได
๒. โครงการบริหารจั ดการและบู รณาการขอมูลการลดการสู ญเสี ยอาหารและขยะอาหาร
ระดับชาติ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (UNFAO) ไดทำการศึกษาประเด็นวิกฤตขยะ
อาหาร พบวา อาหารที่ผลิตไดของโลกจะกลายเปนเศษอาหารเหลือทิ้งมากถึง ๑ ใน ๓ ของอาหารที่ผลิต
ได คำว า “ขยะอาหาร” มีความหมายครอบคลุม เศษอาหารที่ไมสามารถนำมารับ ประทานได 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
การสั่งอาหารมารับประทานที่บาน เพิ่มขยะพลาสติกมากกวาปกติ เฉพาะในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สูงถึงรอยละ ๑๕ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรรวบรวมขอมูลปริมาณขยะอาหารจากกระบวนการผลิต
(Food loss) และการบริโภค (Food waste) เพื่อจัดทำคา Benchmarking ปริมาณขยะอาหารจาก
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การผลิตและการบริโภคของชุมชน เพื่อบริหารจัดการขยะทั่วไปและขยะอาหารในชุมชนและแหลง
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. โครงการการพัฒนาและประยุกตเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการกอสรางและสิ่งแวดลอม
สรรคสราง (Built Environment)
การกอสรางเปนหนึ่งในภาคสำคัญของเศรษฐกิจที่มีการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสราง
ของเสียมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยมีการกอสรางโครงสรางสาธารณูปโภคอยางกาวกระโดด
แตกลับพบวาการจัดการขยะประเภทดังกลาวอยูในระดับต่ำทำใหมีของเสียจากการกอสรางและการรื้อ
ถอนในปริมาณที่สูงมาก ดังนั้น การนำหลักการ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” มาประยุกตใชจะชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการจัดการขยะจากภาคการกอสราง รวมทั้งการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของการรีไซเคิลในอนาคต อุตสาหกรรมกอสรางประกอบดวยสองสวนหลั ก คือ สวนที่เกี่ยวกับ วัส ดุ
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 การจั ด การทรั พ ยากรที ่ ถ ู ก นำมาใช รวมถึง การจั ด การของเสี ย ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ทั ้ ง ระบบของ
อุตสาหกรรมกอสรางตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการกอสราง การวางแผนและ
การออกแบบขั้นตอนการกอสราง การเก็บรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้น ตลอดจนการนำวัสดุที่ เหลือ ใช
กลั บมาใชใ หม อยางคุมคา และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด การกอ สรางจึ งมี การนำแนวคิด เศรษฐกิ จ
หมุนเวียนมาปรับใชเพื่อนำไปสูความยั่งยืนในมุมของอุตสาหกรรมกอสราง ชวยแกปญหาไดอยา งมี
ศักยภาพในหลายภาคสวน เนื่องจากเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นนำไปสูการลดของเสียและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หนวยงานรวมดำเนินงาน :
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
หนวยผูรบั ผิดชอบรอง : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สิ่งสงมอบ :
๑. แนวทางการจัดการขยะจากการกอสรางและการรื้อถอนเพื่อนำกลับมาใชประโยชนใน
ระบบเศรษฐกิจ
๒. ฐานขอมูล เครื่องมือ ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อบงชี้ประสิทธิภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในวัสดุ
กอสรางและการกอสราง
๓. โมเดลธุรกิจที่เอื้อตอบริโภคผลิตภัณฑและบริการในหวงโซคณ
ุ คาการกอสรางผานการ
ผลิตซ้ำ ปรับแตงใหม และรีไซเคิล
๔. ผลิตภัณฑวัสดุกอสรางใหมจากการวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำกลับมาใชใหมไดงาย
ใชพลังงานนอยลงในกระบวนการรีไซเคิลรวมทั้งมีวงจรชีวิตการทำงานที่ยาวนานขึ้น
๕. กลไก นโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสูการกอสรางอยางยั่งยืน
งบประมาณ : ตลอดโครงการ (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๒๐๐ ลานบาท
งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท
โครงการ
๑. โครงการจัดการขยะพลาสติกครบ
วงจร แยก รวบรวม จัดเก็บ
หมุนเวียนใชประโยชนอยางยั่งยืน
๒. โครงการบริหารจัดการและบูรณาการ
ขอมูลการลดการสูญเสียขยะอาหาร
ระดับชาติ
๓. โครงการการพัฒนาและประยุกต
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดลอม
สรรคสราง
รวม

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
๕๐
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๕๐

รวม
๔๐๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๕๐

๒๐

๒๗๐

๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๒๐๐

๗๐

๑๘๐

๑๘๐

๑๘๐

๑๕๐

๑๑๐

๘๗๐

๔. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
 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
 Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๗๓
 แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
 แผนปฏิบัติการการลดกาซเรือนกระจก สาขาการจัดการขยะชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔–
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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๒๕๗๓
 แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนวาดวยการตอตานขยะทะเล พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘
ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
เนนการสรางภูมิคุมกัน และสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยางเทาทันเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมถึงเขาถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกิดขึ้นได
รวดเร็วยิ่งขึ้น เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ เพื่อการสรางคุณคาใหม
ในอนาคตดวยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพของชุมชน ผูประกอบการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต/บริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด รวมถึงสรางการเติบโต
อยางมีคุณภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดการเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่ อนำไปสูสังคม
คารบอนต่ำ รวมถึงการรับมือตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ นอกจากนี้ ตองพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ BCG ในอนาคต รวมถึงการวิจัย พัฒนาขั้นแนวหนาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเขาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ
๑. เปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
เปาหมาย
สรางสังคมฐานความรูและความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดทางเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด
๑. จำนวนผูที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่สูงขึ้นไมนอยกวา ๑ ลานคน
๒. จำนวนสตารทอัพและ IDEs (Innovative Driven Enterprises) ที่เกี่ยวของกับ BCG
๑,๐๐๐ ราย
๓. ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐
๔. สัดสวนสินคาและบริการนวัตกรรมตอ GDP เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๐
๒. แนวทางการดำเนินการ
๑. การยกระดับความสามารถของกำลังคนในสาขา BCG
๒. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณภาพ
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหนา
แนวทางที่ ๑ : การยกระดับความสามารถของกำลังคนในสาขา BCG
การยกระดับความสามารถของกำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG จำเปนตองดำเนินการใน
หลายระดับเพื่อเสริมความรูและสรางทักษะ BCG โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย ๑) กลุมชุมชนและ
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ฐานราก ๒) กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ๓) กลุมผูพัฒนาเทคโนโลยี
ขั้นสูง และ ๔) กลุมวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) และมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
๑) การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหมและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมดาน BCG
๒) การสรางและพัฒนากำลังคน ที่สนับสนุนการนำความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน
BCG ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
๓) การสงเสริมใหมีการเพิ่มจำนวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักเทคนิค เพื่อพัฒนา
หรือตอยอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ดาน BCG
๔) การสงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหทันสมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของธุรกิจและอุตสาหกรรม
เปาหมาย : ประเทศไทยเปนแหลงจางงานทักษะสูงและรายไดสูงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
BCG รวมถึงสนับสนุนการหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง
ตัวชี้วัด :
๑. บุคลากรไดรบั การฝกอบรมปรับและยกระดับทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/ Upskill/
New skill) ในประเทศเพิ่มขึ้น 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
มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ราย
๕. เกิดศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไมนอยกวา ๑๘ แหง
๖. เกิดความรวมมือ/สรางเครือขายผูประการดาน BCG ไมนอยกวา ๓,๖๐๐ แหง
๗. มีหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหม หรือมีการปรับปรุง/เพิ่มเติมเนื้อหาจากหลักสูตร
เดิมใหทันสมัยตามสถานการณและเทคโนโลยีปจจุบัน ไมนอยกวา ๙๐ หลักสูตร
๘. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวกับ BCG ที่จะรวม
พัฒนาหรือตอยอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดาน BCG ไมต่ำกวา ๒๐,๐๐๐ คน
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
๑. การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหมและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมดาน BCG
อว.
 สงเสริมและขยายผลหลักสูตรการศึกษาและ
การฝกอบรม เพื่อสรางความเขมแข็งให
ผูประกอบการฐานเทคโนโลยีและวิสาหกิจ
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กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

เริ่มตน (Entrepreneurship education
and startup development)
สนช.
 ขยายผลหลักสูตรหรือรายวิชาศึกษาดานการ
พัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ ใน
สถาบัน อุดมศึกษา เพื่อสรางผูประกอบการ
ฐานเทคโนโลยีและผูประกอบการเพื่อสังคม
ทปอ., อว.
 ผลักดันใหวิชาพัฒนาทักษะความเปน
ผูประกอบการเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
ศึกษาทั่วไป (General education) ใน
สถาบัน อุดมศึกษา
สนช.,
 ผลักดันและขยายผลการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ทักษะความเปนผูป ระกอบการ ฐานเทคโนโลยี
สำหรับบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมและ
ผูประกอบการ
๒. การสรางและพัฒนากำลังคน ที่สนับสนุนการนำความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน BCG ไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
 พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับระบบ
อว., กษ.,
อก., กก.,
ฝกอบรมทักษะและความรูใหแกนกั บริหาร
มท, ทส.,
จัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เอกชน
อาทิ ผูจัดการหนวยบมเพาะธุรกิจ ผูจัดการ
นวัตกรรม เจาหนาที่วิเคราะหทรัพยสินทาง
ปญญา เจาหนาที่คุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา เจาหนาที่วิเคราะหเทคโนโลยี รวมถึง
บุคลากรสายสนับสนุนอื่นๆ ใหมีความรูและ
ทักษะตางๆ ที่จำเปน
อว., กษ.,
 สรางและพัฒนานักบริหารจัดการองคความรู
มท.,วธ.,ศูนย
ชุมชนและปราชญชาวบาน เพื่อใหเปนผูนำ
มานุษยวิทยา
ในการวิจัยโดยใชโจทยปญหาทีม่ าจากใน
สิรินธร
ทองถิ่น ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสู
(องคการ
การนำไปใชประโยชนเพื่อสรางมูลคาทาง
มหาชน)
เศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเปนอยูใน
ชุมชน
 สรางฐานขอมูลปราชญชาวบาน แกนนำที่เปน
ผูเชี่ยวชาญ มุงเนนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
ตอยอดทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีทองถิ่น
ความสามารถที่มาจากประสบการณยาวนาน
 สรางและพัฒนาอาสาสมัครหรือนักพัฒนา
ประจำชุมชน/หมูบาน ทั้งอาสาสมัครเกษตร
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กษ., วธ.,
ทส., อว.

กษ., อว.,
มท.,ทส.,
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กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
ธกส., ชุมชน
, เอกชน

หมูบาน นักเทคโนโลยีชุมชน อาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน อาสาสมัครดิจิทลั ชุมชน
๓. การสงเสริมใหมีการเพิ่มจำนวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักเทคนิค เพื่อพัฒนาหรือตอยอดองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดาน BCG
อว., กษ.,
 บูรณาการความรวมมือกับภาคเอกชนในการ
อก., กก.,
เสาะหาทักษะ ความรูทตี่ องการ และ
สธ., เอกชน
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร (Non-Degree)
โดยมีการพิจารณารับรองและประกาศ
หลักสูตรรวมกัน
อว., อก.,
 สรางความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมและ
กก., สธ.,
สถาบันอุดมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรการเรียน
เอกชน
การสอนที่สอดคลองกับความตองการของภาค
การผลิต/อุตสาหกรรม และใหความสำคัญกับการ
ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผลิต
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มี
ทักษะการทำงานตรงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม และมีคุณภาพสูงไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ โดยตอยอดและขยายผลจากที่มี
การทำอยูแลวในปจจุบัน โดยเนนอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับ BCG
อว., อก.,
 สรางความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม
กก., สธ.,
และสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทำหลักสูตร
พณ., เอกชน
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับความ
ตองการของภาคการผลิต/อุตสาหกรรม และ
ใหความสำคัญกับการฝกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ผลิตบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มีทักษะ
การทำงานตรงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม และมีคณ
ุ ภาพสูงได
มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยตอยอดและ
ขยายผลจากที่มีการทำอยูแลวในปจจุบัน โดย
เนนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ BCG
อว., อก.,
 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการ
สธ., เอกชน
ทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-doctoral
research) ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย
ของรัฐหรือในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเปนแหลง
สะสมนักวิจัยและพัฒนาคุณภาพสูงที่พรอม
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ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ ตอบอุตสาหกรรมเปาหมาย และ
เศรษฐกิจชุมชน
กค., รง.,
 สนับสนุนแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ สำหรับสถาน
อว., อก.,
ประกอบการที่พัฒนาหรือจางงานบุคลากรวิจัย
กก., สธ.,
และนวัตกรรม เชน การลดหยอนภาษี เพื่อ
พณ., เอกชน
กระตุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมใหมีความรูและ
ทักษะที่สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม และกระตุนใหเกิดอุปสงค
บุคลากรเพื่อดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาใน
สถานประกอบการ รวมทั้งดึงดูดคนรุนใหมผูมี
ศักยภาพสูงดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จากตางประเทศเขามาศึกษา ฝกปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานในประเทศไทย และพัฒนาหรือ
ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการเขาสูเสนทาง
อาชีพนักวิจัย
๔. การสง เสริมการพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให ทั นสมั ย รองรั บการเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของธุรกิจและอุตสาหกรรม
อว., รง.,
 สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เชน ระบบ
พม., เอกชน
ธนาคารหนวยกิต (Credit bank) เพื่อสงเสริม
ใหผูที่ออกจากระบบการศึกษาแลว รวมถึงผูที่
อยูในตลาดแรงงาน ไดมโี อกาสเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะและความรูของตนเองใหทันตอ
การเปลีย่ นแปลงของโลกโดยไมจำกัดอายุของ
ผูเรียนและเวลาเรียน
อว., อก.
 พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับ
กก., ดส.
BCG รวมถึงทักษะดานเทคโนโลยี ในระบบ
สถาบันคุณ
eLearning / Massive Open Online
วุฒิวิชาชีพ
Courses (MOOCs) สำหรับพัฒนาความรู
เอกชน
และทักษะของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
รวมถึงจัดทำระบบคุณวุฒิวิชาชีพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขา
ใหมๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถทดสอบ
ความสามารถ
กค., รง.,
 จัดใหมีแรงจูงใจแกสถานประกอบการ/
อว.,
อก.,
ผูประกอบการ เพื่อจัดกิจกรรมเพิม่ พูน/
กก., พณ.,
ยกระดับทักษะแรงงาน โดยมุงเนนการ
เอกชน
ยกระดับความรูและทักษะทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดจิ ิทัลใหมากขึ้น และ
ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม
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เปาหมายของ BCG มากขึ้น (Demanddriven)
 สงเสริมกลไกการพัฒนาทักษะขั้นสูงรวมกับ
ภาคเอกชน เชน การจัดตั้งศูนยฝกอบรมและ
พัฒนาทักษะภายในสถานประกอบการ (Inhouse 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
ความพรอมที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ไดแก
(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Biobank) เปนแหลงจัดเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพนอก
ถิ่ นกำเนิดไดป ลอดภั ยและมีค ุณภาพเพื่อการใช ประโยชนอ ยา งยั่ง ยืน (Ex Situ Conservation for
Sustainable Utilization) โดยการตอยอดในการสรางผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มีมูลคาสูง รว มกั บการ
เชื่อมโยงฐานขอมูลกลาง เปน Portal ใหเห็นขอมูลทั้งประเทศ ซึ่งในสวนของ biobank นั้น จะตอง
ครอบคลุมทั้งในสวนที่เปน Preservation biobank เพื่อจัดเก็บวัสดุชีวภาพและฐานขอมู ลและวัสดุ
ชีวภาพระยะยาว และ Working collection biobank เพื่อจัดเก็บและใหบริการวัสดุชีวภาพพรอมทั้ง
ขอมูลชีวภาพเพื่อการวิจัยหรือใชพัฒนาเชิงพาณิชย ทั้งนี้อาจเปนการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยในพื้นที่
เป นผูดำเนินการเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกับ ทองถิ่นได พรอมสงเสริมให มีการวิจัย ต อยอดร ว มกับ
ภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตรเพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยากร
(๒) ศูนยโอมิกส (Omics Center) เปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยีโอมิกส
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาแบบองครวมของสิ่งมีชีวิตบนฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวภาพ นำไปใชใน
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่มีประสิทธิภาพและความแมนยำสูงขึ้น ตัวอยางเชน เทคโนโลยี โอมิกส
จะชวยในการพัฒนาสูตรอาหารสัตวที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการตานทานโรคที่เหมาะสมตอสัตว
แตละชนิดและชวงวัยจากขอมูลที่มีการศึกษาลึกลงไปถึงระดับโมเลกุล การนำความรูดังกลาวไปปรับปรุง
พันธุพืช พันธุสัตวใหมีคุณสมบัติที่ดี เชน มีปริมาณเนื้อมาก ไขมันดีมาก มีความตานทานโรค แมลง หรือ
สภาวะที่ไมเหมาะสม เชน แลง น้ำทวม รวมไปถึงการนำไปใชประโยชนในการบริการทางการแพทยที่มี
ความจำเพาะตอโรคไดอยางแมนยำ
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(๓) ศู น ย ป ระมวลผลและบริ ห ารจั ด การข อ มู ล จี โ นมประชากรไทย (Genomics
Thailand) เปนโครงสรางพื้นฐานเพื่อผลักดันใหเกิดกิจกรรมการแพทยระดับจีโนมในประเทศไทยเพื่อ
การปองกั น (Prevention) วิน ิจ ฉัย (Diagnosis) และการเลื อกการรัก ษาที ่เ หมาะสม (Treatment
selection) ใหกับผูปวยโรคเปาหมายไดแก โรคพันธุกรรมหายาก โรคมะเร็ง โรคไมติดตอเรื้อรัง โรคติด
เชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร
(๔) ระบบการคำนวณสมรรถนะสู ง (High Performance Computing: HPC) เป น
โครงสรา งพื้นฐานการคำนวณสมรรถนะสู งเพื่ อรองรับ AI และ Big data เรงรั ด ใหเ กิด การพั ฒ นา
นวัตกรรมตางๆ ไดในระยะเวลาที่สั้นลงและตอบสนองตอกลุมเปาหมายไดแมนยำมากขึ้น
(๕) ศู นยนวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เพื่ อ
พัฒนาแพลตฟอรมที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผูพัฒนาระบบ นักนวัตกร นักวิจัย ตลอดจน
นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของใหสามารถเขามาใชประโยชนผานกิจกรรมตาง ๆ ที่โครงการจัดเตรียมไวให
ทั ้ง รูป แบบการสาธิ ต การเรียนรู และการทดลองปฏิ บั ติจริง ซึ่ง ครอบคลุม Industry assessment
tools, Learning station/line และ Testbed/sandbox และรวมไปถึง กิ จ กรรมวิ จ ัย เพื ่ อ การสรา ง
นวัตกรรมใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ
(๖) โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery pilot plant) เปน โครงสรางพื้นฐาน
สำหรับการขยายขนาดการผลิตผลงานวิจัยจากระดับหองปฏิบัติการไปสูการผลิตในเชิงพาณิชย ซึ่งเปน
การปดหุบเหวของการพัฒนานวัตกรรม (Valley of Death) โดยเปนการพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดจาก
วั ต ถุ ด ิ บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรไปสู ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ม ู ล ค า สู ง เชน อาหารเสริ ม สุ ข ภาพ เคมี ช ี ว ภาพ
เครื่องสำอาง รวมไปถึงยาชีวเภสัชภัณฑ
( ๗ ) โ ร ง ง า น ต  น แ บ บ ร ะ ด ั บ ข ย า ย ข น า 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
(๙) ศู นยสั ตวทดลองเพื่อทดสอบความเปนพิษ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ
วัคซีนที่ไดรับการยกระดับใหมีมาตรฐานสากล (OECD GLP) เปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญรองรับการ
พั ฒ นาการวิ จั ย การทดสอบ การขึ้ น ทะเบี ย นผลิตภัณฑนวัตกรรม เชน อาหารเสริมสุขภาพ สาร
เสริมอาหาร เภสัชภัณฑ รวมถึงผลิตภัณฑยา
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(๑๐) โครงข า ยการเชื ่ อ มต อ ยุ ค หน า (Next generation communication) เป น
โครงสรางพื้นฐานของการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง การเชื่อมตอ IoT ในปริมาณสูง
และการทะลายขอจำกัดในการพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ตัวอยางของการเชื่อมตอยุคหนาในปจจุบัน คือ
Fifth generation network
เปาหมาย : ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่เพียงพอตอการสราง
นวัตกรรมสินคาและบริการ รวมถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด :
๑. สินคาและบริการนวัตกรรมตอ GDP เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๐
๒. ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐ หรือลดลง
๘.๘ หมื่นลานบาท
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 สำรวจและจัดทำแผนการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
นวัตกรรมทีส่ ำคัญ สำหรับ
เปนขอมูลกลางเพื่อให
นักวิจัยและผูประกอบการ
เขาถึงและใชประโยชน
 การลงทุน การจัดหา และ
สนับสนุนการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม
 พัฒนากลไกเพื่อสงเสริมให
เกิดการใชประโยชน
โครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
อยางเต็มประสิทธิภาพ
 พัฒนาเครือขายการ
ใหบริการโครงสรางพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในและ
ตางประเทศ
 สนับสนุนงบประมาณอยาง
เพียงพอและตอเนื่อง
สำหรับหนวยงานที่มีผล
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ผูรับผิดชอบ
อว.

อว., สำนักงบประมาณ

อว.,อก.,เอกชน

อว.

อว., สำนักงบประมาณ

หนา ๑๙๕

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

ผูรับผิดชอบ

การดำเนินงานที่มีความ
เปนเลิศดานการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานดานการ
วิจัยและนวัตกรรม

แนวทางที่ ๓ : การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณภาพ
โครงสร างพื้นฐานดานคุณภาพ เปนพื้นฐานสำคัญในการสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
สินคาและบริการ ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการนำสินคาเขาสูตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดประเทศ
พัฒนาแลว ผานการสรางการยอมรับในความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาและบริการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสินคาไทย โดยเฉพาะสินคากลุม BCG ซึ่งเปนกลุมที่เนนที่มา
ของวัตถุดิบ ความสามารถที่จะหมุนเวียนกลับมาใชใหมและกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัย
ของสิ่งแวดลอมและมนุษย ดังนั้น ความสามารถในการพิสูจนที่มาของวัตถุดิบในเชิงวิทยาศาสตร การ
รับ รองกระบวนการผลิต ตลอดจนความสามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหม แ ละการยอ ยสลายไดใน
ธรรมชาติ จึงเปนสิ่งที่จำเปนที่ใชยืนยันความเปนผลิตภัณฑ BCG ที่แทจริง ตั วอยา งเชน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑแบบ Circular (Circular product) ที่กำหนดลักษณะของ Circular product ที่ชัดเจน ผูผลิต
และผูบ ริโ ภคเขา ใจตรงกันและยอมรับ รว มกัน และการทดสอบการย อยสลายได ในธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ BCG เพื่อใหสินคา BCG ไทยมีผลการทดสอบที่นาเชื่อถือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคานั้น นอกจากนี้ NQI ยังเปนกลไกหลักในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการคุมครอง
ผูบริโภค และสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงสรางพื้นฐานทางดานคุณภาพที่สำคัญ ไดแก
การวิจัยทางคลิน ิก ผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพจำเป นตองผ านขั้ นตอนการวิ จั ย
ทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
การวิเคราะหทดสอบความเปนพิษ เปนกระบวนการประเมินความเปนพิษของผลิตภัณฑทั้ง
ตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหทดสอบสารตกคางในผลิตภัณฑเกษตร เพื่อสนับสนุนการยกระดับประเทศ
ไทยเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่มีความปลอดภัยโดยการตรวจวิเคราะหที่เปนไปตามมาตรฐานสากล
การวิเ คราะหทดสอบเชื้อกอโรคในอาหาร เปนขั้นตอนสำคัญในการยกระดับผลิตภัณฑ
อาหารไทยสูก ารเปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยจากเชื้อกอโรคในอาหารที่ประเทศคูคากำหนด เพื่อลด
อุปสรรคทางการคา และขยายตลาดสงออก
การวิเคราะหทดสอบเพื่อการยืนยันคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ ความปลอดภัยของสารสกัดและ
สารออกฤทธิ์สมุนไพรเพื่อการขึ้นทะเบียนสารออกฤทธิ์ทั้งในและตางประเทศ สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง ไดแก อาหารฟงกชัน เครื่องสำอาง วางรากฐานเพิ่มมูลคาใหกับสมุนไพรไทยชนิดอื่นในอนาคต
เปาหมาย : ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพเพียงพอตอการยกระดับคุณภาพสินคา
และบริการ รวมถึงเปนเครื่องมือในการคุมครองผูบริโภค
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หนา ๑๙๖

ตัวชี้วัด :
๑. สินคาและบริการ BCG ไดรับการยกระดับคุณภาพ เพิ่มศักยภาพในการสงออกเพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ ๑๐
๒. สินคาที่ดอยคุณภาพไมสามารถเขาสูตลาดได
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 สำรวจและจัดทำแผน
ยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการของหนวย
วิเคราะหทดสอบใน
ประเทศไทย
 สนับสนุนการยกระดับ
มาตรฐานการใหบริการที่
ความหลากหลาย เพิ่ม
ความรวดเร็วในการ
ใหบริการใหสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม BCG
 พัฒนากลไกเพื่อสงเสริมให
เกิดการใชโครงสราง
พื้นฐานดานคุณภาพ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ในประเทศไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
 สรางความสามารถในการ
เปน Primary Standard
ทั้งดานฟสิกส เคมี และ
ชีวะ ลดระยะเวลาการสอบ
เทียบใหกับ Secondary
Lab ลง

ผูรับผิดชอบ
อว., อก., กษ.

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

อว.

อว., สมอ., กษ., ทส.,
สธ.

แนวทางที่ ๔ : การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหนา
เทคโนโลยีและองคความรูขั้นแนวหนา เปนแรงขับเคลื่อนที่มีความสำคัญยิ่งตอความสำเร็จ
และการสรางรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ตัวอยางของเทคโนโลยีที่สำคัญ
(๑) Complex Microbiota กับ สุขภาพมนุ ษย สัตว และพืช เนื่องจากกลุมจุลิน ทรี ย  ท่ี
ซับซอนที่อาศัยอยูในรางกายหรือผิวหนังมนุษยและสัตวมีสวนสำคัญในการกำหนดสุขภาพที่ดี และกลุม
จุลินทรียในพืชและในดินที่ปลูกก็มีหลักฐานวาเปนตัวกำหนดความแข็งแรงของพืชเชนกัน ความรูนี้ยังอยู
ในระดับพื้นฐานและประเทศไทยมีโอกาสในการเปนผูนำไดในบางเรื่อง
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หนา ๑๙๗

(๒) เทคโนโลยีโอมิกส (OMICs) ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจตอหนาที่และการแสดงออก
ของยีนและผลผลิตของยีนในสิ่งมีชีวิต สรางความรูสำคัญที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด
ทั้งในดานการเกษตรและการแพทย
(๓) เทคโนโลยีว ิ ศ วกรรมกระบวนการทางชี ว ภาพ (Bioprocess engineering) เปน
เทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตอยอดชีวมวลเปนผลิตภัณฑมูลคาสูงหลากหลายประเภท
(๔) Gene editing และ Synthetic biology เพื่อปรับเปลี่ยนพันธุกรรมหรือสรางสิ่งมีชีวิต
ใหมีลักษณะตามตองการ โดยเฉพาะจุลินทรียสำหรับอุตสาหกรรมและในเซลลเพื่อการผลิตยาชีววัตถุ
(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) เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมขั้นสูง เปนการพัฒนาแพลตฟอรมนวัตกรรมดิจิทัลขั้น สูงที่
เปนแนวหนาของโลกสำหรับยุคของการเปลี่ยนแปลง รวมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ไดแก
การเชื ่อมต อยุคหนา (5G Connectivity) ระบบปญญาประดิษ ฐ (Artificial Intelligent System) ที่
นำไปใชในยานยนตไรคนขับ (Autonomous Vehicle) ระบบประมวลผลคอมพิวเตอรเสมือนประสาท
สมอง (Neuron Computer) และระบบสำรวจใตน้ำ
(๙) เทคโนโลยีประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล (Molecular sensory) เปนเทคโนโลยีที่จะเพิ่ม
ความเปนพรีเมียมใหกับอาหารดวยการสรางอัตลักษณดวยการมีกลิ่นและรสที่จำเพาะหรือมีความพิเศษ
เพิ่มขึ้น เปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ และสนับสนุนการเปนศูนยกลางนวัตกรรมอาหารของโลก
เปาหมาย : ประเทศไทยมีความสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหนาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
ตัวชี้วัด :
๑. ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐
๒. สินคาและบริการนวัตกรรมมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๐
กิจกรรม :
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การจัดทำแผนที่นำทาง
เทคโนโลยีขั้นแนวหนา
เปาหมายเพื่อการพัฒนา
ประเทศใหเติบโตอยางมี
คุณภาพ และ ยั่งยืน
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ผูรับผิดชอบ
อว.

หนา ๑๙๘

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

 การสนับสนุนวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นแนวหนาใน
ลักษณะของโครงการ
ขนาดใหญ/เครือขายการ
วิจัยเพื่อรับมือการ
เปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก เชน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โรคอุบัติ
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๓. โครงการสำคัญ (Big rock) :
๑. โครงการการพัฒนากำลังคน U2T ตอเนื่องเพื่อสรางเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่
สำนักงานสถิติแหงชาติ มีผลการศึกษาการประมาณการการตกงานของคนในประเทศไทยจาก
การเกิดขึ้นของสถานการณโควิด (COVID-๑๙) คาดวาจะมีผูตกงานราว ๖ ลานคน ในจำนวนนี้ เปน
นักศึกษาจบใหมราว ๑.๓ ลานคน ดวยเหตุนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เห็นควรใหมีโครงการมหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกว ใหประเทศ หรือ U2T มีเปาหมายในการจาง
งานเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และพัฒนาคน เพื่อสรางอนาคตใหกับ ๓,๐๐๐ ตำบลทั่วประเทศ
โดยสรางโอกาส สรางรายไดใหแกนักศึกษาและประชาชน ราว ๖๐,๐๐๐ คน และสรางทักษะใหมใน
เรือ่ งเทคโนโลยีดิจิทัล การเงิน การลงทุน ภาษา สังคม สรางวิธีคิดที่ทันสมัย โดยแบงเปนบัณฑิตจบใหม
ไมเกิน ๓ ป ราว ๓๐,๐๐๐ คน นักศึก ษาชั้น ปที่ ๓-๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน และประชาชน ราว
๑๕,๐๐๐ คน เพื่อใหมีการเก็บขอมูลสำหรับจัดทำเปนขอมูลขนาดใหญ (big data) สำหรับประเทศ
ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินงานในระยะเวลา ๓ เดือน นับจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มีความสำเร็จในการ
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๑๙๙

จางงานเกือบ ๖๐,๐๐๐ คน สรางเงินหมุนเวียนภายในประเทศกวาเดือนละ ๗๐๐ ลานบาท ทำใหชุมชน
มีการเพิ่มสัดสวนการใชสอยที่มากขึ้น เกิดการทำงานรวมกันระหวางผูไดรับการจางงานผานโครงการกับ
ชุมชนเกือบ ๑๐,๐๐๐ โครงการ เฉลี่ยตำบลละ ๓๐ โครงการ ซึ่งหลายโครงการมีการนำองคความรูและ
เทคโนโลยีมาจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุใน ๑๒ วัดของชุมชนใน จ.ลำปาง ทำใหคนในชุมชน
กลับมาอนุรักษรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง เพื่อยกระดับเปนพิพิธภัณฑชุมชน การ
อบรมชาวบา นใหท ำสปาสมุนไพรในพื้นที่ที่มีค วามหลากหลายทางชี วภาพ ในชุ มชนภูเ ขาทอง จ.
นราธิวาส รองรับการทองเที่ยว หรือการนำเทคโนโลยี IoTs ไปใชในดานการเกษตร เปลี่ยนแปลงเกษตร
ดั้งเดิม ใหเปน smart farming รวมถึงการทำเกษตรปลอดภัยในอีกหลายตำบลของ จ.บึงกาฬ ที่นำ
ศิลปะโบราณเกี่ยวกับพญานาค และนำเด็กมาฝกทำพิพิธภัณฑมีชีวิตใหทำศิลปะพญานาคแตทำใหเปน
สมัยใหม โดยความช วยเหลือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชวยพัฒนา และสถาบัน เทคโนโลยี
จิตรลดารวมดำเนินการ เปนตน ในพื้นที่หาดใหญไดมีภาคเอกชน เขารวมโครงการโดยนำสินคาเกษตร
ที่ชุมชนภายใตการดำเนินโครงการไปจัดจำหนายในเครือเบทาโกร มิตรผล ธนาคารออมสิน และบริษัท
Google ใหใช account ฟรีถึง ๑๐๐,๐๐๐ accounts สงผลใหนักศึกษา หรือบัณฑิตจบใหมที่ไดรับการ
จางงานผานโครงการสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางกลมกลืน นอกจากนี้ จากการดำเนินโครงการ
ไดพบวา มีจำนวนตำบลราวรรอยละ ๓๑ ที่ประเทศตองเขาไปชวยเหลือ และรอยละ ๖๖ สามารถพึ่งพา
ตนเองหรือกาวไปสูความยั่งยืนได (จำนวนตำบลในประเทศไทย ๗,๒๕๕ ตำบล)
หนวยงานรวมดำเนินการ :
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบรอง : อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ภ ู ม ิ ภ าค หน ว ยบ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ใน
สถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator) มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ภาคเอกชนในพื้นที่
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. ยกระดับทางเศรษฐกิจในพื้นที่จาก BCG ในพื้นที่เปาหมาย ไมนอยกวา ๓๐๐ ตำบล
๔. มีการนำความรูดาน BCG ไปใชในการยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เปาหมาย
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตำบล
๕. สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่
มายกระดับเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๒๐๐ ลานบาท
งบประมาณตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) ๘๐๐ ลานบาท
๒. โครงการ “ยุววิสาหกิจเริ่มตน (Youth Startup Fund)”
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยกองทุนพัฒนาผูประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund
หรือ TED Fund) ไดดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการ ทั้งในดานการดำเนิน
ธุร กิจและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อชวยลดภาระความเสี่ยงดานการลงทุน ทางธุรกิจของผูที่ตองการ
ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะนักศึกษาและผูประกอบการใหม ที่
ตองลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย ซึ่งธุรกิจพื้นฐานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เริ่มกอตั้งโดยเฉพาะในชวงที่ยังไมมีรายไดซึ่งมีความเสี่ยงสูง จำเปนตองไดรับการจัดสรร
เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
ในป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุ น ฯ ได เ ริ ่ ม ดำเนิ น โครงการจั ดสรรเงิ น สนั บ สนุ น
ผู ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบ “การสนับสนุนทุนอุ ดหนุ นสมทบบางสวน” ใหแก
ผู ประกอบการทั ้งที่เปน บุคคลธรรมดาและนิติบ ุคคล ภายใตโ ครงการ “ยุววิสาหกิจ เริ ่ม ตน (Youth
Startup Fund หรื อ YSF)” โดยกองทุนฯ ดำเนินงานรว มกับ เครือขายพั ฒนาผู ป ระกอบการ (TED
fellow) ทั่ว ประเทศ ในการเป ดรับ ข อ เสนอโครงการ การพัฒ นาข อ เสนอโครงการ การพิ จ ารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกขอเสนอโครงการ ไปจนถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใหแกผูประกอบการที่
ไดรับการคัดเลือก ทั้งนี้ การสรางและพัฒนานวัตกรรมเปนกระบวนการสำคัญในการปรับเปลี่ยนไปสูการ
เปนประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยการแปลงนวัตกรรมเปนมูลคาทางเศรษฐกิจและ
คุณคาทางสังคม
ในระยะต อ ไป ที่เสนอเป นโครงการ Big Rock ภายใตแผนปฏิ บ ั ติ การ BCG จะเป นการต อ
ยอดจากที่ไดดำเนินการไปแลว ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจดว ยนวัตกรรม (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
๓. สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถผลักดันใหเกิดการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปตอยอดสูธุรกิจในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๑๒๗.๕ ลานบาท

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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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 หลากหลายเฉพาะเจาะจงกับลูกคาและสินคา ที่ มุงเจาะตลาดเฉพาะกลุ ม
(Niche market) มากขึ้น ในขณะเดียวกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำใหผลผลิต
ทางการเกษตรมีความแปรปรวนในการผลิต มีความเสี่ยงตอการสูญเสียผลผลิตและมีตนทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้น ประกอบกับความผันผวนของราคาพืชผล รวมทั้งแรงงานสูงอายุมากขึ้น สงผลใหผลิตภาพการ
ผลิ ตอยูใ นระดับ ต่ ำ อีก ทั ้งยังมีป จ จัย จากองค ค วามรู เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม การเขา สู  ยุค ของ
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
ทรั พยากรมนุษ ย และด านการสร า งการเติ บโตบนคุ ณภาพชีว ิ ตที่ เป นมิ ตรต อสิ่ งแวดล อมกล าวคื อ
การเกษตรสรางมูลคา ซึ่งใหความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความ
หลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจ ฉริย ะ โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน การยกระดับศั กยภาพของ
ประเทศ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ประกอบดวยการตอยอดอดีต คือ การนำจุดเดนภาคการเกษตร
ที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม การปรับปจจุบัน โดยการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และการสรางคุณคาใหมในอนาคต ดวยการเพิ่ม
ศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให
ประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวที
โลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ำของคนในประเทศ ซึ่ง สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
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โดยแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยการสราง
และถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของตลาด เสริมสรางขีดความสามารถ
การผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาปจ จัยสนับสนุนในการบริห ารจัดการภาคเกษตรและ
สนับ สนุนเกษตรกรรุ นใหม เพื่อ ใหภ าคเกษตรไทยบรรลุว ิ สัย ทัศนท ี ่ว า “ภาคเกษตรก าวไกลด ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุล
และยั่งยืน” ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ภาคการศึกษาเปนอีกหนวยหนึ่งที่มีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศและเปนปจจัยพื้นฐาน
ในการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศใหมีคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดมีการผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing
University) เพื่อที่จะเปนกุญแจสำคัญที่ทำใหเกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ปฏิรูปการบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย เพื่อให
สามารถตอบสนองตอการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถผลิต
บุคลากรคุณภาพสูง ตอบโจทยประเทศ มุงตอบสนองความตองการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขันใหกับประเทศ พรอมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยใหทัดเทียมระดับนานาชาติ
โดยมหาวิทยาลัยจะไดใชความรู ความสามารถและศักยภาพของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ตามกลุม
ยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดและเชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันยังเปนการสงเสริมใหเกิดการแขงขัน
ระหวางมหาวิทยาลัยและยังสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศและเปนกลไกสำคัญ ในการขับ เคลื่อน
ประเทศสู  ย ุ ค ๔.๐ ทั ้ ง นี ้ โครงการพลิ ก โฉมมหาวิ ท ยาลั ย ได ก ำหนดทิ ศ ทางโดยการแบ ง กลุ ม
สถาบันอุดมศึกษามุงตามยุทธศาสตรออกเปน ๕ กลุมดวยกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง
๙ สถาบัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถูกจัดอยูในกลุมที่ ๒ คือ กลุมมุงยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology & Innovation) มุงเนนพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีและเสริมสรางนวัตกรรม เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ สรางบัณฑิตที่มีทักษะ
ความรู ความชำนาญ ใหสามารถนำองคความรูมาประยุกต ใชในการสรา งพัฒนา หรือต อยอดเป น
นวั ต กรรม บ ม เพาะกลุ ม คน Start Up พร อ มร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนและภาคอุ ต สาหกรรมในการ
สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีรวมกัน ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แหง จัดตั้งจากแนวทางการปฏิรูปการศึ กษาตาม
พระราชบั ญ ญัต ิก ารศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มุงเนนการกระจายอำนาจการบริห ารจัด การสู
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยบริหารจัดการไดโดยอิสระ และมี
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยูใกลเคียงกันจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แหง ที่มีการจัดการเรียนการสอนดาน
การเกษตร ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา นนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปาหมายที่สำคัญของ
กลุมมหาวิทยาลัยราชมงคลในการพัฒนาดานการเกษตร คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรม
ดานการเกษตร และสรางบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู ความชำนาญ ใหสามารถนำองคความรูมาประยุกตใช
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ในการสราง พั ฒนา หรือตอยอดนวัต กรรมในภาคการเกษตร โดยความรว มมื อกั บภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีรวมกัน ซึ่ง จะนำไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมดานการเกษตรของประเทศ ผานศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมั ย ใหม (Agricultural Business Innovation หรื อ ABI) เป น หน ว ยขั บ เคลื ่ อ นการ
ดำเนินงานโครงการ ดังตัวอยางศูนย ABI ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย มีกรอบการ
ดำเนินงานดังภาพ

(Agricultural Business Innovation : ABI)
รูปที่ ๑๑ กรอบการดำเนินงานศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการที่เสนอเปนโครงการ Big Rock เปนการพัฒนาตอยอดจากสิ่งที่ไดมีการดำเนิน การ
มาแลว โดยมีว ัตถุประสงคเพื่อสร างและพัฒ นากำลัง คนที่สนับสนุ นการนำความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดาน BCG ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ โดยไดกำหนดเปาหมายไวดังนี้
๑. ผลผลิตสินคาเกษตรมีมาตรฐานสากลและปลอดภัย
๒. สินคาเกษตรไดรับการยกระดับและเพิ่มมูลคา
๓. ยกระดับฝมือแรงงานใหมีทักษะตอบสนองความตองการของประเทศ
๔. นักศึกษาและบุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตอบสนองอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ
๕. หลักสูตรการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาทักษะในอนาคต และตอบสนองการเรียนรู
ทุกชวงวัย
มีกิจกรรมสำคัญประกอบดวย
๑. จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม
๒. สรางความรวมมือกับผูประกอบการภาคธุรกิจเกษตร
๓. เตรียมความพรอมบุคลากร
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๔. จัดการศึกษาดานธุรกิจเกษตรรวมกับสถานประกอบการ
๕. ยกระดับและขยายผลการดำเนินโครงการ
สิ่งสงมอบ :
๑. ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม ๖ ศูนย
๒. ผูประกอบกอบการธุรกิจเกษตรที่รว มดำเนินงานกับมหาวิทยาลัย ปละ ๓๐ ราย
๓. หนวยบมเพาะผูประกอบการธุรกิจเกษตรรายใหม (Agricultural Business Incubator :
ABI) จำนวน ๖ หนวย
๔. หนวยทดสอบมาตรฐานการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดี (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 : ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เครือขาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง สถาบันวิจัยของรัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ สังคม/ชุมชนในพื้นที่
งบประมาณ : ป พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๙๕.๖๖ ลานบาท
งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ๓๘๔.๕๐ ลานบาท
๔. โครงการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (New Skill, Up-Skill, Re-Skill) เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และองคความรู
ในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในระดับคาเฉลี่ยเพียง
ประมาณรอยละ ๓ ตอป ดวยอัตราการเติบโตดังกลาวไมเพียงพอในการนำพาประเทศไทยใหกาวขาม
“กับดักประเทศรายไดปานกลาง” และลดความเหลื่อมล้ำ ประเทศไทยจึงจำเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเปนการพัฒนา ๓ เศรษฐกิจ
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy) ไปพรอมๆ กัน โดยอาศัยฐานความเขมแข็งของประเทศในดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาใหประเทศไทยเปนเจาของสินคา
และบริการมูลคาสูง ที่ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
สมัยใหมที่ชวยทลายขอจำกัด ใหเกิดการกาวกระโดดของการพัฒนาตอยอด และสรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน กระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)
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และดวยในปจจุบัน การแขงขันทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูงขึ้นมาก ประเทศ
ไทยในฐานะเปนฐานการผลิตหลักในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลกจึงมีความจำเปนตองปรับธุรกิจ
โรงงานสู  ก ารเป น Smart Factory ด ว ยการใช เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลสมัย ใหม โดยเฉพาะอย างยิ ่ 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 ใหมีความรูและทักษะที่สอดคลอง
กับทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคต และมีทักษะที่จ ำเปนสำหรับ ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะชีวิต และ
ทักษะวิชาชีพ ดวยการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสิ่ งแวดลอมที่
จำเปนเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนสมัยใหม การพัฒนาหลักสูตร เชน หลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับ
นานาชาติ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม หรือหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น โดยเนน
ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยเปนตัวตั้งและเสริมดวยการทำงานรวมกับพั นธมิตรที่เกี่ยวของ การ
พัฒนาวิธีการเรียนรูของนิสิต นักศึกษา เชน การใช active learning และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
โครงการที่เสนอเปนโครงการ Big Rock มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนากำลังคนที่สนับสนุน
การนำความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน BCG ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ และ
สงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ของโลก และการเปลี่ ยนแปลงโครงสรางของธุรกิจ และอุ ตสาหกรรม โดยกิจ กรรมที ่จะ
ดำเนินการ มีดังนี้
๑. พัฒนาหลักสูตรทักษะแหงอนาคต (New skill Upskill Reskill) เพื่อตอบโจทยอุตสาหกรรม
BCG อาทิ นวัตกรรมเพื่อชุมชน นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ความเปนผูประกอบการเศรษฐกิจ BCG
เทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ
๒. พัฒ นาครู อาจารยผ ูส อน ใหมีค วามรูแ ละทั ก ษะทัน สมั ย รองรั บการเปลี ่ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรมสมัยใหม
๓. สร า งและพั ฒ นากำลั ง คนผา นการ Reskill, Upskill ที ่ ส นั บ สนุ น การนำความรู  ด ิ จ ิ ทัล
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน BCG ไปประยุกตใชในการผลิตสินคาและบริการ
๔. ใหคำปรึกษาเชิงลึกกับสถานประกอบการ และทำความรวมมือกับอุตสาหกรรม
๕. บมเพาะผูประกอบการรุนใหม
๖. สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนรวมกับภาคอุตสาหกรรม/วิสาหกิจ
ชุมชน
๗. สงเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมสูการสรางมูลคาใหกับผูประกอบการ
โดยมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมเขตพื้นที่ ๖ ภูมิภาค จำนวน ๒๓ จังหวัด ประกอบดวยจังหวัด
ที่มีนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดที่เปนพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตร จังหวัดที่มีรายไดจากการทองเที่ยวในระดับ
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ตน ๆ ของประเทศ กลุมเปาหมายประกอบดวย ครู อาจารย นักเรียน นั กศึกษา (อาชี วศึ กษาและ
มหาวิทยาลัย) สถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
หนวยงานรวมดำเนินการ
หน ว ยงานผู ร ั บ ผิ ดชอบหลัก : มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุร ี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบรอง : สถาบั น วิ จ ั ย ของรั ฐ ภาคเอกชนในพื ้ น ที ่ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
อุตสาหกรรมเครือขาย
สิ่งสงมอบ :
๑. หลักสูตรทักษะแหงอนาคตจำนวน ๑๐ หลักสูตร ที่มีสื่อการเรียนที่เปนดิจิทัลซึ่งออกแบบ
โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และหลักสูตรสรางนวัตกร (non degree) ๕๐ หลักสูตร
๒. ครู อาจารยผูสอนจำนวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน มีทักษะที่เพิ่มขึ้นและสามารถใชเทคโนโลยี
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 เรื่องตีพิมพในระดับประเทศหรือดีกวา
๖. นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เปนผูประกอบการรุนใหม ผานการพัฒนา Reskill,
Upskill ๕๐,๐๐๐ คน
๗. เครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนรวมกับภาคอุตสาหกรรม/วิสาหกิจชุมชน
๕๐ แหง
๘. ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมไดรับการยกระดับใหมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 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 กาวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหมเพื่ออุตสาหกรรม
ไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery)
ตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังเผชิญความทาทายอยางมากทั้งจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เข ามา
สรางตลาดและมูลคาใหกับผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยี จนทำใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงและทำใหผลิตภัณฑ
เดิมถูกแทนที่ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานของคุณภาพ ประสิทธิภาพดานการผลิต การขาย ตนทุนของ
ผลิตภัณฑ และจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
และวิธีการทำงานการประกอบธุรกิจ และการดำรงชีวิตของผูคน ในอนาคตหลายคนตองทำงานในอาชีพที่ไม
เคยมีมากอนตอนเรียนหนังสือ และหลายคนตองเปลี่ยนงานและอาชีพหลายครั้งในตลอดชวงชีวิตการทำงาน
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งชัดเจนขึ้น เมื่อโลกมุงไปสูเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัล ที่ใชกระบวนการผลิตจาก
ชีวมวลหรือวัตถุดิ บธรรมชาติเปนวัตถุด ิบตั้งตน ทั้งเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร หรือของเสี ยจาก
อุตสาหกรรม และอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพที่ใชตัวเรงปฏิกริยาชีวภาพ ไดแก เอนไซม และจุลินทรีย ทั้ง
แบคทีเรีย ยีสต และรา รวมกับเทคโนโลยีทางเคมี ที่เปนตัวเปลี่ยนใหวัตถุดิบตั้งตน เปลี่ยนไปเปนผลิตภัณฑ
อื ่น ทั้ งวัสดุ ช ีวมวล สารเคมีชีวมวล ชีวเวชภัณฑ และพลังงานชีวมวล เปนต น สิ ่ งเหล านี้ เปนการใช
เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) ใหเกิดประโยชนตอการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑที่กำลังเปนโอกาส
สำคัญสำหรับทุกภาคสวน
ดั ง นั ้ น การพั ฒ นาและยกระดั บ ความสามารถและทั ก ษะของผู ที่ อยู  ในภาคการผลิ ตและ
อุตสาหกรรม รวมทั้งนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาและจะกาวสูการทำงานในอนาคต ใหสอดคลองกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของภาคอุตสาหกรรม จึงมีความจำเปนอยางยิ่ง
โดยโครงการที่เสนอเปน Big Rock เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม
ที่มีความสำคัญตอการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตที่สอดคลองกับโมเดล
เศรษฐกิจ BCG คืออุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี และสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาที่ระบุไวใน
แผนปฏิบ ัติการฯ BCG สาขาพลังงาน คือ ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุ ตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีใน
ภูมิภาคเอเชีย (Asia Biorefinery Hub) ภายในปพ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสราง
โอกาสเขาถึงการยกระดับและการพัฒนาทักษะใหมๆ แกแรงงานทุกกลุมทุกชวงวัย ดวยความรวมมือ
แบบจตุภาคี โดยมุงเนนนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีแนวโนมตกงานถึง ๑.๓
ลานคน มาฝกงานดานวิศวกรรมจากการปฏิบัติงานจริงในโรงงาน/โรงงานตนแบบ เพื่อใหมีความรูและ
ทั ก ษะพรอ มเข า ทำงานในภาคอุตสาหกรรม รวมถึง การ reskill-upskill วิ ศวกรในอุตสาหกรรมป
โตรรี ไ ฟเนอรี สู  อ ุต สาหกรรมไบโอรีไ ฟเนอรี โดยเน น ชี ว กระบวนการ และกระบวนการปลายน้ำ
(Bioprocess and Downstream process) โดยมีกิจ กรรมสำคัญ ประกอบด วยการพั ฒนาหลักสู ตร
รวมกันระหวางเครือขายดานวิศวกรรมและมหาวิทยาลัยตางๆ (University Consortium Program :
Bioprocess and Chemical Engineering), EECi Academy และภาคเอกชน เพื่อจัดอบรมแบบ Onthe-Job Training การบ ม เพาะวิ ศวกรไบโอรี ไ ฟเนอรี ใ นโรงงานต น แบบกั บ หน ว ยงานพั น ธมิ ต ร
ตางประเทศ โดยเนนการปฏิบัติงานจริงในหนวยงานพันธมิตรในตางประเทศที่มีโรงงานตนแบบไบโอรีไฟ
เนอรีในระดับขยายขนาด (scale-up) ในการสรางผลิตภัณฑชีวภาพ ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน
หนวยงานรวมดำเนินการ
หน ว ยงานผู ร ั บ ผิ ดชอบหลัก : สำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.)
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบรอง : สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ
มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล า พระนครเหนือ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ ร ี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ุ ร นารี ภาคเอกชน มหาวิ ท ยาลั ย /
สถาบันการศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สิ่งสงมอบ :
๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เพิ่งสำเร็จการศึกษามีความรูและทักษะเพื่ออุตสาหกรรม
ไบโอรีไฟเนอรี จำนวน ๔๐๐ คน
๒. วิศวกรที่ผานการฝกอบรมในโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี จำนวน ๕๐ คน
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งบประมาณ : งบตลอดโครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๑๑๐ ลานบาท
งบประมาณรวมของโครงการสำคัญ (Big rock) : ลานบาท
โครงการ
๑. การพัฒนากำลังคน
U2T ตอเนื่องเพื่อ
สรางเศรษฐกิจ BCG
ในพื้นที่
๒. โครงการยุววิสาหกิจ
เริ่มตน (Youth
Startup Fund)
๓. โครงการพลิกโฉมการ
เรียนรูด านเกษตร
สมัยใหมดวยนวัตกรรมและศาสตรเชิง
บูรณาการ
๔. โครงการพัฒนาทักษะ
แหงอนาคต (New
Skill,Up-Skill, ReSkill) เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
BCG ดวยเทคโนโลยี
นวัตกรรม องคความรู
๕. โครงการ Reskill - Up
skill กาวทันการ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีใหม
เพื่ออุตสาหกรรม
Bioreﬁnery
รวม
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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
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
 ยุทธศาสตรและแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับ
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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. มาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
จากแนวทางการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวย
โมเดลเศษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ จำนวน ๔๒ แนวทาง สามารถสรุปไดเปน ๑๓ มาตรการหลัก
ดังนี้
๑. พัฒนาคลังขอมูลดิจ ิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และทุนทาง
ปญญา โดยการพัฒนาระบบ จัดเก็บ และเชื่อมโยงขอมูลตามมาตรฐาน ตั้งแตระดับดีเอ็นเอ ระบบนิเวศ
ผลิตภัณฑ บริการ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ทั้งดานประเภท คุณภาพ และปริมาณ ใชประโยชน
จากฐานขอมูลขนาดใหญในการวางแผนอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนในการสรางเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว
๒. เพิ่มพูนทรัพยากรของชาติดวยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหนวยงานวิจัย โดย
การสงเสริมเอกชนปลูกและดูแลปาทุกประเภทในพื้นที่ของรัฐดวยกลไก Carbon Credit และจัดสรร
Carbon Credit รัฐ : เอกชน (ผู ปลูกและดูแ ล) ในสั ดสวน ๑๐: ๙๐ และวิจ ั ย และพัฒนาพัน ธุ  สร า ง
นวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการ การดูแลรักษา การติดตามใหเหมาะสมกั บสภาพแวดลอมด ว ย
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
จั ดเก็บและกระจายสินคา เพิ่ม GDP จากความหลากหลายของสินคาเกษตร เชน เมล็ดพัน ธุ  ไม ผล
ไมตัดดอก ไผ ไมเศรษฐกิจ สมุนไพร แมลง และสัตวเศรษฐกิจ เปนตน สงเสริมใหเกษตรกรเขาถึ งและ
สามารถใชองคความรูที่เหมาะสมได และพัฒนาระบบเกษตรแบบองครวม เชื่อมโยง B, C และ G ทั้ง
จังหวัด เชน ราชบุรีโมเดล
๕. พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารทองถิ่น โดยการยกระดับ
ดวย Food Machinery และมาตรฐานการประกอบอาหารที่ดี
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๖. สรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาจากฐานชีวภาพใหมีขั้นนวัตกรรมที่
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
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการปลอยคารบ อนสุทธิเปนศูนย การสรางคลัสเตอรการทองเที่ยวของ
จังหวัดหลักและกลุมจังหวัดรอง และการพัฒนาระบบการใชจายแบบ One Payment System สำหรับ
การทองเที่ยว เพื่อจัดทำคลังขอมูลดานการทองเที่ยว
๙. ยกระดับสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานการผลิตยั่งยืน โดยการสงเสริมการใชนวัตกรรม
สีเขียว การเงินสีเขียว และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
๑๐. ยกระดับมาตรฐานสินคา และบริการ BCG สูมาตรฐานสากลดวยการลงทุนโครงสรา ง
พื้นฐานทั้งระบบ ไดแก โครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนา โครงสรางพื้นฐานสำหรับการขยาย
ขนาดการผลิต โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ 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
การดึงดูดผูเชี่ยวชาญ นักลงทุนจากตางประเทศดวยการใหสิทธิประโยชนและการสรา งระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เหมาะสม เชน Smart Visa
สรุปความเชื่อมโยงระหวาง ๔๒ แนวทางการดำเนินการและ ๑๓ มาตรการ
แนวทางการดำเนินการ
๑. การพัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเพื่อการบริหารจัดการ
ใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
๒. การการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม
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๓. การบริหารจัดการน้ำใหเกิดความยั่งยืนดวยการอนุรกั ษปาตนน้ำและการพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อลด
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แนวทางการดำเนินการ
การใช ลดการสูญเสีย การนำกลับมาใชซ้ำ และยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใชใหสูงขึ้น
๔. การสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มทักษะ
การบริหารจัดการทรัพยากรใหแกชุมชนและคนรุนใหม
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจ BCG
๖. การนำทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไปสรางอัตลักษณของชุมชน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๗. การใชทรัพยากรดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่เพื่อสราง
เศรษฐกิจใหชมุ ชน
๘. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑสินคาและบริการมูลคาสูงจากความหลากหลายทางชีวภาพดวย
การยกระดับมาตรฐาน การสรางนวัตกรรม ตลอดจนการจัดการวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตให
เปนศูนย
๙. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการดวยกลไก
จตุภาคี เชน กลไกมหาวิทยาลัยสูตำบล อุทยานวิทยาศาสตร และคลัสเตอร
๑๐.การพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ดวยการใชอัตลักษณ
ความคิดสรางสรรค และแพลตฟอรมการเชื่อมโยงตลาด
๑๑.การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street food/วิสาหกิจ
ชุมชน) ดวย Food machinery และมาตรฐานการประกอบการที่ดี
๑๒.การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบ เชน การ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมความปลอดภัย ความคิดสรางสรรค ระบบประกัน
คุณภาพ
๑๓.การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูงดวยการใชการวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น การผลิต
สินคาเกษตรพรีเมียม เกษตรปลอดภัย และเพิ่มความหลากหลายชนิดสินคา
๑๔.การขับเคลื่อนเกษตรสูการเปนทั้ง B, C และ G ดวยการบูรณาการในพื้นที่ (Area based)
๑๕.การแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูง ดวยการแปรรูปเปนอาหารสุขภาพ อาหารทางการแพทย สาร
ออกฤทธิ์ สารสำคัญเพื่อเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงโปรตีนจากแมลงหรือพืช
๑๖.การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตดวยการนำแพลตฟอรมดิจิทลั เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบ
อัตโนมัติมาใชบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการกระจายสินคาสูผ ูบริโภค
๑๗.การปรับปรุงกระบวนการผลิตสูระบบการผลิตสีเขียวและการผลิตที่ยั่งยืน ลดการสูญเสีย
ระหวางการผลิตและขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง
๑๘.การสรางแบรนดอาหารไทยในตลาดโลกดวยสงเสริมการใชวัตถุดิบไทย อัตลักษณ วัฒนธรรม
ไทยและการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
๑๙.การลงทุนและยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานนวัตกรรมอาหาร เชน หนวยวิเคราะหทดสอบดาน
อาหารฟงกชัน โรงงานตนแบบผลิตอาหารฟงกชันและสารประกอบ Functional ingredient
มาตรฐาน GMP
๒๐.การสรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิตวัคซีน ยา และ ชีววัตถุในการปองกัน
และควบคุมโรคจากไวรัสและการเขาสูตลาดสากล
๒๑.การยกระดับคุณภาพการรักษาสูระบบการแพทยแมนยำ ดวยการสงเสริมใหมีการใชบริการ
การแพทยจีโนมิกส ผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products,
ATMPs)
๒๒.การเรงรัดการพัฒนาเครื่องมือ และวัสดุทางการแพทยดวยกลไกนวัตกรรมแบบวิศวกรรม
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แนวทางการดำเนินการ
ยอนกลับ
๒๓.การสงเสริมการวิจยั ทางคลินิก เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทย และสุขภาพ
ไดแก ยา วัคซีน อาหารสุขภาพ อาหารการแพทย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทยและวัสดุทางการ
แพทย
๒๔.การสงเสริมการสรางตลาดดวยกลไกการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม Sandbox การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ และปรับรูปแบบการจัดซื้อจากรายปเปน Multi-year procurement
๒๕.การสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการการแพทยและสุขภาพ
๒๖.การสรางโอกาสทางการตลาดแกผลิตภัณฑชีวภาพใหแขงขันอยางเปนธรรมดวยกลไกการกำหนด
ราคาคารบอน การจัดสรรคารบอนเครดิต และการลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด
๒๗.การสงเสริมการนำพืช ผลผลิต และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไปสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม
๒๘.การใชนวัตกรรมชีวภาพเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและบริการและการสรางธุรกิจนวัตกรรมใหแก
SMEs และการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของโลก
๒๙.การผลักดันใหเกิดการนำโมเดลการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน Happy Model เพื่อกระจาย
รายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองทองเที่ยวรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๓๐.การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืน และการทองเที่ยวสีเขียว เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตามแนวทาง
Happy Model
๓๑.การกระจายนักทองเที่ยวสูเมืองทองเที่ยวรองดวยการพัฒนาสินคาและบริการในเมืองทองเที่ยว
รอง โดยใชอัตลักษณทองถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาเรื่องราวและการอำนวยความสะดวก
และความปลอดภัย และพัฒนาองคความรูดวย Digital Technology
๓๒.การขยายตลาดการทองเที่ยวดวยการสงเสริมพัฒนาระบบการจายเงินแบบ One Payment
System เพื่ออำนวยความสะดวกและรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการใชจาย รวมถึงพัฒนา
ดิจิทัลคอนเทนตที่นำเสนอจุดเดนของประเทศไทยในดานตางๆ เชน วัฒนธรรม
๓๓.การสงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพสูงผานการจัดงานประชุมและนิทรรศการ กีฬา และอีเวนท
(Event) ขนาดใหญ
๓๔.การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนดวยการสงเสริมการลงทุนและการตลาดดวยโมเดลเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
๓๕.การสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเกิดคิดคนผลิตภัณฑและบริการใหมจากการ
นำของเสียกลับมาใชใหม
๓๖.การพัฒนาแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอยาง
เปนระบบ
๓๗.การสรางระบบกลไกการบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ
๓๘.การสรางกำลังคนที่มีความรูและความเขาใจ ผานการถายทอดองคความรูจากการอบรมหรือ
หลักสูตร รวมทั้งสรางความตระหนักในการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
๓๙.การยกระดับความสามารถกำลังคนในสาขา BCG
๔๐.การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๔๑.การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ
๔๒.การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นแนวหนา
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๒. โครงการสำคัญภายใตแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
ภายใตแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศษฐกิจ BCG
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ไดจัดทำโครงการสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินงานในแตละแนวทาง อยางไรก็ ดี
โครงการสำคัญจำนวนหนึ่งสามารถสนับสนุนการดำเนินงานไดมากกวา ๑ แนวทางการดำเนินการ และ
มากกวา ๑ มาตรการ เชน โครงการพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจจากจุลิ น ทรีย และเห็ดราเพื่ อสร า ง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG Model สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานที่
๕. (การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหเติบโตดวยรูปแบบระเบียงเศรษฐกิจ BCG) ๖. (การนำทุนทรัพยากร
ชีวภาพและวัฒนธรรมไปสรางอัตลักษณข องชุมชนเพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานราก) ๗. (การใช
ทรัพยากรดาน BCG ในพื้นที่เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชน) ๘. (การพัฒนาและยกระดั บผลิตภัณฑและ
บริการมู ล คา สูงจากความหลากหลายทางชีวภาพดวยการยกระดับ มาตรฐาน การสรา งนวั ต กรรม
ตลอดจนการจัดการวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตใหเปนศูนย) และ ๙. (การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
โครงการสำคัญ
๑.โครงการคลังขอมูลดิจัลทัลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเปนการ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG ใหเกิดผลอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒.โครงการ Thailand Biodiversity Genome Project
๓.โครงการจัดทำแผนที่ใตสมุทรและฟนฟูทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝงทะเล
ไทย
๔.โครงการพัฒนาการศึกษาอนุกรมวิธานและซิสเตมาติกสของประเทศไทย
๕.โครงการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการสงเสริมการปลูก
ไมเศรษฐกิจ
๖.โครงการจัดทำคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นของ
พืชปาชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองเพื่อใชการนำเสนอขึ้นทะเบียนเปน
พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติและการจัดการยั่งยืน
๗.โครงการใชนวัตกรรมไมโกงกางเทียมบรรเทาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ หาดทราย
เพื่อลดการสูญเสียระบบนิเวศหาดทรายและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
๘.โครงการพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจจากจุลินทรียและเห็ดราเพื่อสรางเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG Model
๙.โครงการการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสูความ
มัง่ คั่ง มั่นคง และยั่งยืน
๑๐.โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของอาหารทองถิ่น
(Street Food /วิสาหกิจชุมชน)
๑๑.โครงการพลังงานชุมชน (Community Energy, Smart Grid and Energy
Trading Platform (ETP)
๑๒.โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขา
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

แนว
ทางการ
ดำเนินการ
๑

มาตรการ

๒
๒

๒
๒

๔
๓,๕,๖,๗

๒
๒

๑

๑

๒

๒

๕,๖,๗,
๘,๙
๕,๖,๗,
๘,๙
๙,๑๑

๒

๕,๖,๗

๓

๕,๑๓,๑๔

๔

๑

๓
๓,๕

หนา ๒๑๔

โครงการสำคัญ
เกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based)
๑๓.โครงการใชประโยชนจากคลังขอมูลขนาดใหญภาคกาคการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิต-การตลาด
๑๔.โครงการการยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบา น และ Young Smart Farmer
ใหมีทักษะและความรูด านเกษตรสมัยใหม
๑๕.โครงการยกระดับรายไดและความเปนอยูของเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวดวย
เกษตรสมัยใหม บนเสนทางสายวัฒนธรรมลุมน้ำโขง (BCG-Naga Belt Road)
๑๖.โครงการสนับสนุนการผลิตและการใช Autogenous vaccine สำหรับปศุสัตวและ
สัตวน้ำที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน GMP เพื่อลดการสูญเสียการผลิตโรคระบาดสำคัญ
๑๗.โครงการสนับสนุนการผลิตและการใชชีวภัณฑจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืช
เศรษฐกิจ
๑๘.โครงการพัฒนาแพลตฟอรมระบบตรวจสอบยอนกลับสำหรับสินคาเกษตรอาหาร
ของประเทศ (Traceability platform)
๑๙.โครงการรับรองมาตรฐานสินคาปลอดภัยเชื่อมสินคาเกษตรและปลอดภัยสู
อุตสาหกรรมอาหาร
๒๐.โครงการพัฒนากลไกบริหารจัดการและมาตรการเพื่อลดการสูญเสียอาหาร
(food loss) และขยะอาหาร (food waste)
๒๑.โครงการการขยายผลโครงการ Green Industry (GI) เพื่อยกระดับผูประกอบการ
กลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกีย่ วของ
๒๒.โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สรางอุตสาหกรรมใหม (สรางมูลคาเพิ่มดวย
นวัตกรรมการผลิตอาหารฟงกชัน/Functional Ingredients)
๒๓.โครงการการสงเสริมแบรนดอาหารไทยในระดับโลกดวยอัตลักษณ และสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๒๔.โครงการสรางและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและการผลิตอาหารทางการแพทย
ของประเทศไทย
๒๕.โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกลิ่นรสอาหารเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
อาหารและสงเสริมสุขภาพแกผูบริโภค
๒๖.โครงการพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
๒๗.โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
๒๘.โครงการการยกระดับแพลตฟอรมการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมครบวงจร
๒๙.โครงการการผลิตยาตานไวรัสรองรับการระบาดใหญและสรางศักยภาพการผลิต
ยาภายในประเทศ
๓๐.โครงการสงเสริมบริการทางการแพทยดวยผลิตภัณฑการรักษาดวยเทคโนโลยี
ขั้นสูง
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โครงการสำคัญ
๓๑.โครงการจีโนมิกสประเทศไทย : ระบบศูนยกลางประมวลผลขอมูลจีโนม
(Integrative Genomic Data Center (IGDC))
๓๒.โครงการจีโนมิกสประไทย : ยกระดับการแพทยจีโนมิกสเพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและการบริการ

แนว
ทางการ
ดำเนินการ
๒๑,๔๐

๒๑,
๒๓,๒๔,๒๕
,๓๙,๔๐
๔๑,๔๒
๓๓.โครงการสรางทรัพยสินทางปญญาดานนวัตกรรมและเสริมมาตรฐานเครื่องมือ
๒๒,๔๐
แพทยที่ขาดแคลนใหเปนสากล
๔๑,๔๒
๓๔.โครงการสรางความเชื่อมั่นในการใชงานเครื่องมือแพทยไทยผานกลไกกระบะทราย
๒๒
(Sandbox)
๓๕.โครงการจัดทำฐานขอมูลบัญชีนวัตกรรมไทยและเรงรัดการจัดซื้อเครื่องมือแพทย
๒๒
ไทยจากภาครัฐ
๓๖.โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยดวยนวัตกรรม
๒๒
๓๗.โครงการการกำหนดราคาคารบอนและการจัดสรรคารบอนเครดิต
๒,๒๖
(Carbon pricing and Carbon credit)
๓๘.โครงการการพัฒนาพลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน (Clean and Circular
๕,๖,
Energy: C-Energy)
๗
๓๙.โครงการยกระดับเทคโนโลยีฐานการพัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเคมีชีวภาพ
๒๗,๒๘
แบบครบวงจร
๔๐.โครงการยกระดับและเพิ่มสินคาและบริการทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวหลังโควิด
๑๒,๓๐,๓๑,
๓๒,๓๓
๔๑.โครงการสรางความรับรูและมีสวนรวมในเรื่อง BCG
๕,๓๗,
๔๒
๔๒.โครงการจัดการขยะพลาสติกครบวงจร แยก รวบรวม จัดเก็บหมุนเวียน ใช
๓๔,๓๕
ประโยชนอยางยั่งยืน และสงเสริมใหมีการนำมาใชซำ้
๔๓.โครงการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลการลดการสูญเสียขยะอาหาร
๓๔,๓๕,
ระดับชาติ
๓๖,๓๗,
๓๘
๔๔.โครงการการพัฒนาและประยุกตเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดลอมสรรคสราง
๓๔,๓๕,
๓๖,๓๗,
๓๘
๔๕.โครงการพัฒนากำลังคน U2T ตอเนื่องเพื่อสรางเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่
๕,๙,๑๑,
๑๓,๓๙
๔๖.โครงการยุววิสาหกิจเริ่มตน (Youth Startup Fund)

๕,๙,๑๑,
๑๓,๓๙

๔๗. โครงการพลิกโฉมการเรียนรูด านเกษตรสมัยใหมดวยนวัตกรรมและศาสตรเชิง
บูรณาการ

๕,๙,๑๑,
๑๓,๓๙
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แนว
ทางการ
ดำเนินการ

๔๘.โครงการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (New Skill, Up-Skill, Re-Skill) เพื่อขับเคลื่อน ๕,๙,๑๑,๑๒
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และองคความรู
๑๓,๑๖,
๓๙
๔๙.โครงการ Reskill Upskill กาวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหมเพื่อ
๒๘,๓๙
อุตสาหกรรม Bioreﬁnery

มาตรการ
๑๒
๓,
๙,๑๑,
๑๒
๖,๑๒

๓. งบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ รวม ๔๐,๙๗๒.๖ ลานบาท

งบประมาณยุทธศาสตรที่ ๑
งบประมาณยุทธศาสตรที่ ๒
งบประมาณยุทธศาสตรที่ ๓
งบประมาณยุทธศาสตรที่ ๔
งบประมาณใน
การดำเนินงาน
รวม

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

รวม (ลบ.)

๖๔.๐

๔๖๕.๐

๔๖๕.๐

๔๗๕.๐

๔๑๑.๐

๔๑๐.๐

๒,๒๙๐.๐

๒๑๐.๕

๓๒๗.๕

๓๔๘.๕

๓๙๓.๕

๓๔๓.๕

๑๙๖.๕

๑,๘๒๐.๐

๖,๗๔๐.๐ ๕,๗๖๒.๑ ๘,๐๒๕.๙ ๕,๐๓๐.๗ ๔,๒๑๓.๓ ๓,๕๒๙.๐ ๓๓,๓๐๑.๐
๗๓๓.๒

๖๓๓.๒

๖๙๓.๓

๓๗๘.๒

๓๙๐.๓

๓๘๕.๓

๓,๒๑๓.๕

๑๐.๐

๖๐.๕

๖๒.๔

๖๖.๗

๗๑.๐

๗๗.๕

๓๔๘.๑

๗,๗๕๗.๗ ๗,๒๔๘.๓ ๙,๕๙๕.๑ ๖,๓๔๔.๑ ๕,๔๒๙.๑ ๔,๕๙๘.๓ ๔๐,๙๗๒.๖

๓.๔. กลไกการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
เนื่องจากการดำเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เกี่ยวของกับหลายภาคสวน ทั้งภาครั ฐ
เอกชน/ชุมชน/สังคม มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และเครือขายพันธมิตรตางประเทศ ในภาครัฐ ภารกิจ
การสนับสนุนและการกำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับ BCG เปนหนาที่ของหลายกระทรวง การประสานงาน
ขามกระทรวงและเชื่อมโยงหนวยงานตาง ๆ ใหทำงานอยางมีเอกภาพจึงเปนเรื่องสำคัญ นอกจากนั้น
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ยังเปนเครื่องมือในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จึงแบงโครงสรางในการขับเคลื่อนไวเปน ๓ ระดับ
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รูปที่ ๑๒ กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยดวย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG
(๑) กลไกเชิงนโยบาย
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ทำหนาที่กำหนดนโยบาย ผลักดันและ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการในการทำงานที่เปนเอกภาพและเปนการดำเนินงานที่มุงไปสูการบรรลุเปาหมายเดียวกัน
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมอบหมายใหสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการฯ
(๒) กลไกการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
จัดแบงหนวยงานขับเคลื่อนเปน ๓ ระดับ คือ
๑. คณะกรรมการขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ BCG Model จั ด ทำแผนงานการ
ขับเคลื่อนตามนโยบายสูการปฏิบัติ กำหนดกลไกสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG การลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน การพัฒนากำลังคน การพัฒนาระบบนิเวศ การปรับแกหรือพัฒนากฎหมาย และ/หรือมาตรการ
ใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามและการประเมินผลที่มี ความ
ตอเนื่อง โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมเปนประธาน
และมอบหมายใหสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ทำหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการฯ
๒. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมายทำหนาที่
ติดตามผลการดำเนินงาน ศึกษา วิเคราะหปญหา อุปสรรค รวมถึงโอกาสเพื่อนำไปพัฒนาเปนนโยบาย
ยุทธศาสตร กลไก และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการเรงรัดใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG และ
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ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงดำเนินการใหเกิดความเชื่อมโยงและเชื่อมประสาน
ระหวางหนวยงานในจตุภาคีเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายอยางเปนรูปธรรม
๓. สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ทำหนาที่เลขานุการคณะ
กรรมการฯ สรางการรับรูเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประสานความรวมมือกับกระทรวงและภาค
สวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการทำงานเชิงบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ รวมถึงการจัดทำแผนการดำเนินการรายปแบบบูรณาการโดยเปนการดำเนินงานรวม
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model รายสาขา และ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หากโครงการใดไดรับการบรรจุในแผนงานการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
และมี ลัก ษณะตรงตามหลัก เกณฑข องแผนงานบูร ณาการเศรษฐกิ จ BCG ซึ ่ง มี หน ว ยงานร ว ม
ดำเนินการมากกวา ๒ หนวยงาน ใหงบประมาณของโครงการดังกลาวเขาสูกระบวนการจัด สรร
งบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการเศรษฐกิจ BCG เพื่อนำเสนอแกสำนักงบประมาณพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่ออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามผลการพิจารณากลั่นกรองต อไป นอกจากนี้
เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ ใหพิจารณาปรับระบบการจัดสรรงบประมาณรายป
ไปสูระบบการจัดงบประมาณเพื่อการลงทุนแบบผูกพันตอเนื่อง โดยการลงทุนของรัฐใหยึด ความ
สอดคลองกับมูลคาเพิ่มของแตละสาขา เพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่การดำเนินงาน
ไมเปนตามแผนโดยเฉพาะประเด็น การไมไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่อง รวมถึงขาด
การบูรณาการของแผนงานผานการบูรณาการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหกระบวนการพิจารณางบประมาณ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซอนของโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงในแผนปฏิบัติการ
อื่น ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้เพื่อใหการขับเคลื่อนแผน เชื่อมโยงการทำงานของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดอยางเปน
ระบบ และสามารถกำกับ/ติดตาม ประเมินผลการดำเงินงานโครงการตางๆ ไดอยางตอเนื่อง เห็นควร
ใหมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการขับ เคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ภายในสำนักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยใหมีอัตรากำลังใหมจำนวน ๑๐๐ อัตรา และให
สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณครอบคลุมคาใชจายบุคลากร และ คาใชจายในการดำเนินงานของ
สำนักงานฯ รวมทั้งให สวทช. สามารถยืมตัว บุคลากรของหนวยงานอื่น มาปฏิบัติ งานในสำนั กงาน
ดังกลาวดวยเพื่อใหเกิดการทำงานรวมกันอยางใกลชิด
(๓) กลไกการติดตามการขับเคลื่อน BCG
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปน
ขั้ นตอนที่ช วยตรวจสอบผลสำเร็จของการดำเนินงานโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหเปน ไปตามเปาหมาย
แผนงาน และกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว อีกทั้งยังชวยใหไดมาซึ่งขอมูล เพื่อการทบทวนและพัฒนาการ
ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับขอบเขตและแผนดำเนินงาน ระยะเวลา
กระบวนการทำงาน รวมไปถึงงบประมาณ เพื่อใหการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีการขับเคลื่อนที่
เปนรูปธรรมและตอเนื่อง แมวาสถานการณ/ภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๒๑๙

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) คณะอนุกรรมการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเป าหมาย ซึ ่ง มี
องคประกอบครอบคลุม ภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม และมีความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุมในสาขาที่สำคัญ เชน นโยบาย การตลาด กฎหมายสอดคลองตามแผนงานที่กำหนด ทำหนาที่
ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานรายสาขาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG รายไตรมาส
๒) กำหนดระบบการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุม
ตั้งแตการประเมินกอนดำเนินโครงการ (Ex-ante Evaluation) วามีความเปนไปไดในการดำเนิน งาน
หรือไม โดยใหความสำคัญกับ Demand site การประเมินระหวางโครงการ (On-going evaluation)
เพื่อติดตามความกาวหนา และเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Ex-post evaluation) เพื่อดูผลลัพธและผลกระทบ
๓) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ตาม
กรอบแผนงานที่ ก ำหนดไว โ ดยบู ร ณาการกั บ ระบบติ ด ตามประเมิ น ผลแห ง ชาติ EMENSCR
ที่มีระบบออนไลนอยูแลว
๔) ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวม และสนับสนุน
ใหมีการสื่อสารขอมูล มีรายงานผลการติดตามที่ตรวจสอบได และมีรูปแบบการสื่อสารสูผู เกี่ยวของ
รวมถึงผูที่สนใจทราบผลการประเมินเปนระยะอยางตอเนื่อง
(๔) กลไกการกระจายผลประโยชนไปสูกลุมเปาหมาย
ภายใตแผนปฏิบัติการดานการขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศด วยโมเดลเศษฐกิจ BCG พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๗๐ มี เ ป า หมายเพื ่ อ ให ทุ ก ภาคสว นในสัง คมได ร ับ ประโยชน จ ากการดำเนิน การตาม
แผนปฏิบัติการ ดังนี้
เกษตรกร

Startup

SMEs/
วิสากิจ
ชุมชน

ผูประกอบ
การขนาด
กลางใหญ

ประ
ชาชน

๑.คลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทุนวัฒนธรรมและทุนทางปญญา

√

√

√

√

√

๒.เพิ่มพูนทรัพยากรดวยการผสานพลังของรัฐ
เอกชน ชุมชน และหนวยงานวิจัย

√

√

√

√

√

๓.พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG

√

√

√

√

√

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๒๒๐

เกษตรกร

๔.ปรับระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานสูง และมูลคาสูง

Startup

√

๕.พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยภัยอาหารริม
ทางอาหารทองถิ่น

ผูประกอบ
การขนาด
กลางใหญ

ประ
ชาชน

√

√

√

√

๖.สรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการ
แปรรูปสินคาใหมีขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น
๗.สรางตลาดเพื่อรองรับนวัตกรรมของสินคาและ
บริการ BCG

SMEs/
วิสากิจ
ชุมชน

√

๘.สงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืนและการทองเที่ยว
สีเขียว

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๙. ยกระดับสินคาและบริการ BCG สูมาตรการ
การผลิตยั่งยืน

√

√

√

√

√

๑๐.ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG
สูมาตรฐานสากล

√

√

√

√

√

๑๑.สงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน การประกอบการ
รูปแบบใหมบนฐานเศรษฐกิจ BCG
๑๒.สรางและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
BCG ในทุกระดับ

√
√

√

√
√

๑๓.เขื่อมโยงกับสากลในทุกมิติทั้งการพัฒนาองค
ความรู ดึงดูดบุคลากร การคาและการลงทุน

√

√

√

๑. เกษตรกร
เกษตรกรมีรายไดที่สูงขึ้น มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากสารเคมีที่ใชในการเกษตร และระบบ
เกษตรมีความยั่งยืนจากระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยได รับประโยชนจ ากมาตรการ
ขางตน ดังนี้
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิต-การตลาด ดวยการใชคลังขอมูลดิจิทัล
ของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรมและทุนทางปญญา (มาตรการที่ ๑)
เกษตรกร ใช ข อ มู ล ประกอบการวางแผนการผลิ ต การตลาด ในการตั ด สิ น ใจเพื ่ อ การ
ปรั บเปลี ่ยนจากการผลิตสินคา เกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งมี ความเปราะบางจากทั้ง ความผัน ผวนของราคา
ตลาดโลกและภัยธรรมชาติ ไปสูรูปแบบเกษตรสมัยใหมท่ผี ลิตสินคาเกษตรพรีเมียมที่หลากหลาย มีความ
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิสังคม และทุนทางความหลากหลากและวัฒนธรรม เพื่อ
วางแผนการผลิตใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการและความสามารถในการผลิต โดยเขาถึง
แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๒๒๑

ขอมูลไดจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ธกส. รวมถึงผูใหบริการจากภาคเอกชนในรูปแบบที่ใช
งานไดงาย
 ทุนทรัพยากรมีคุณ ภาพ ปริมาณเพิ่มขึ้น ดวยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชนและ
หนวยงานวิจัย (มาตรการที่ ๒)
เกษตรกรไดรั บ ผลดีจ ากการที ่ท ุก ภาคสว นรวมถึง เกษตรกรตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของ
ทรัพยากรชีวภาพและธรรมชาติ จึงผนึกกำลังในการอนุรักษ ฟนฟู ทำใหทรัพยากรชีวภาพไดรับการ
ฟนฟูและเพิ่มจำนวน สงผลใหเกษตรกรมีแหลงอาหารในพื้นที่ ชวยเพิ่มรายไดจากการจับสัตวน้ำ หรือ
การเก็บของปา รวมถึงลดความสูญเสียจากความเสี่ยงที่เกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
 การสรางตลาดดวยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (มาตรการที่ ๓) สรางตลาดเพื่อรองรับ
นวัตกรรมของ สินคาและบริการ BCG (มาตรการที่ ๗)
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการสรางตลาดรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการเปน
การเพิ่มชองทางโอกาสทางการตลาดใหกับเกษตรกร ลคความผันผวนดานราคา ลดการสูญเสีย ของ
ผลผลิต ลดตนทุนโลจิสติกสและการปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มอำนาจในการตอรองจากการ
รวมกลุมกันดำเนินงานภายใตระเบียงเศรษฐกิจ
 การยกระดับรายได ดวยการปรับระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และ
มูลคาสูง (มาตรการที่ ๔) การยกระดับสินคาและบริการ BCG สูมาตรการการผลิตยั่งยืน (มาตรการที่ ๙)
และ ยกระดับ มาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากล (มาตรการที่ ๑๐) และสรางและ
พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ (มาตรการที่ ๑๒)
เกษตรกรมี ความรู เขาถึงและเลือ กใชเทคโนโลยีและนวัต กรรมที ่ส อดคลอ งกับ ลักณะทาง
ภูมิศาสตร ภูมิสังคม และรูปแบบการทำการเกษตร ผานชองทางอาสาสมัครหมูบาน (อกม.) อาสาสมัคร
เกษตร (อกษ.) สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หนวยงานรัฐในพื้นที่ รวมถึงสื่อออนไลนที่ภาครัฐและ
ผูประกอบการนวัตกรรมเกษตรเปนผูจัดเตรียม สามารถเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ใน
ราคาที่เหมาะสมทั้งจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา กลุมวิสาหกิจ ผูประกอบการวิสาหกิจ
เริ่มตน (Stratup) และผูประกอบการ สินคาที่ผลิตไดรับการยกระดับสูมาตรฐานความปลอดภัย และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากการสนับสนุนของภาครัฐ กลุมวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน และไดรับบริการ
ตรวจวิเคราะหเพื่อการรับรองมาตรฐานอยางรวดเร็วโดยสามารถรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ หรือ
สถาบั น การศึก ษาในพื้นที่ นอกจากนี้ ยัง สามารถเข าถึงแหลง เงินทุ น และชอ งทางการตลาดจาก
หนวยงานพันธมิตรที่รวมโครงการทั้ง สถาบันการเงินภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนภายใต
แนวคิด “การตลาดนำการผลิต” ผลของการดำเนินโครงการนำไปสู การเพิ่มรายไดข องเกษตรกร
เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีจากการปฏิบ ัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มีปจจัยการผลิตทางเลือกที่ทดแทน
สารเคมี และสภาพแวดลอมดีขึ้นจากปริมาณสารเคมีตกคางที่ลดลง
๒. ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) เปนเปนกลไกเรงรัดใหเกิดการพัฒนาประเทศอยาง
กาวกระโดดดวยการผลิตสินคาและบริการที่มีขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้นหรือผูใหบริการเทคโนโลยีขั้น สูง
ผูประกอบการกลุมนี้สามารถไดรับประโยชนจากมาตรการขางตน ดังนี้

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

หนา ๒๒๒

 การพัฒนาตอยอดธุรกิจ ดวยการใชคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ
ทุ นวั ฒนธรรมและทุนทางปญ ญา (มาตรการที่ ๑) และใชป ระโยชนจ ากทรัพ ยากรชีว ภาพในพื้น ที่
(มาตรการที่ ๒)
ผูประกอบการวิสาหกิจ เริ่มตน (Startup) สามารถเริ่มตนธุรกิจของตนเองดวยการประเมิน
โอกาสทางการตลาดรวมกับความพรอมทั้งในสวนของความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรในพื้นที่
และทุนทางปญ ญาเพื่ อการวางแผนธุ รกิจ ใหส อดรับ กับ ความตองการทั ้งในรูป ของสิ น คาหรื อ การ
ใหบริการดานเทคโนโลยีที่ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย
 การสรางตลาดดวยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (มาตรการที่ ๓) สรางตลาดเพื่อรองรับ
นวัตกรรมของ สินคาและบริการ BCG (มาตรการที่ ๗)
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการสรางตลาดรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการ ไดแก
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยผานกลไกบัญชีนวัตกรรม การใหสิทธิประโยชนในการจัดซื้อ จัดจางของ
ภาคเอกชนและประชาชน การปลดล็อกกฎหมาย ระเบียบที่เปนอุปสรรคเพื่อเพิ่ มชองทางการตลาด
ใหกับผูประกอบการที่เริ่มเขาสูธุรกิจ
 การยกระดับรายได ดวยการสรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาใหมี
ขั้ นนวัต กรรมที่ สูง ขึ้ น (มาตรการที่ ๖) ยกระดั บสินคา และบริก าร BCG สู มาตรการการผลิ ตยั ่งยื น
(มาตรการที่ ๙) และ ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากล (มาตรการที่ ๑๐)
และสรางและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ (มาตรการที่ ๑๒)
ผู  ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ เริ ่ ม ตน (Startup) จะได ร ั บ การยกระดั บ ให ม ี ความรู  เข า ถึ ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคลองกับอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับสินคาและบริการ
เขาสูระบบมาตรฐาน ผานกลไกการบมเพาะความเปนผูประกอบการ การทำงานรวมกับสถาบันวิจัย
อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค หนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงบริษัทขนาดใหญ นอกจากนี้ ยังสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนจากกองทุน ของภาครัฐ เชน กองทุนพั ฒนาผูป ระกอบการเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
( Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) กอ ง ท ุ น InnoSpace
Bridge Fund และช อ งทางการตลาดจากหน ว ยงานพั น ธมิ ต รที ่ ร ว มโครงการ นำไปสู  ก ารเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขัน เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไปสูการผลิตสิ น คาและบริการใหมีความ
หลากหลายหรือขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น
๓. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน
ผูป ระกอบการกลุมนี้ม ีสัด สวนมากที่สุดจึง เป นกำลังสำคัญในการขับ เคลื ่อ นการพัฒนา
ประเทศใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน สามารถไดรับประโยชนจากมาตรการขางตน ดังนี้
 การพัฒนาตอยอดธุรกิจ ดวยการใชคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ
ทุ นวั ฒนธรรมและทุนทางปญ ญา (มาตรการที่ ๑) และใชป ระโยชนจ ากทรัพ ยากรชีว ภาพในพื้น ที่
(มาตรการที่ ๒)
ผูประกอบการในกลุม SMEs และวิสาหกิจชุมชน สามารถพัฒนาและสรางการเติบโตของธุรกิจ
ดวยการใช คลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรมและทุนทางปญญา และ
ใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่เพื่อการผลิตสินคาที่ใชปจจัยการผลิตที่มีมากในทองถิ่น

แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
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 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
ขั้ นนวัต กรรมที่ สูง ขึ้ น (มาตรการที่ ๖) ยกระดั บสินคา และบริก าร BCG สู มาตรการการผลิ ตยั ่งยื น
(มาตรการที่ ๙) และ ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากล (มาตรการที่ ๑๐)
และสรางและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ (มาตรการที่ ๑๒)
ผูประกอบการในกลุม SMEs และวิสาหกิจชุมชนไดรับการยกระดับใหมีความรู เขาถึ งและ
ได รั บ การถ ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล องกับ อาชีพ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพการผลิ ต
ยกระดับสินคา และบริการเขาสูระบบมาตรฐานผานกลไกการบมเพาะความเปนผูประกอบการ การ
ทำงานรวมกับสถาบันวิจัย อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค และหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ยังสามารถ
เขาถึงแหลง เงิน ทุนจากกองทุนของภาครัฐ สถาบันการเงิน และชองทางการตลาดจากหนว ยงาน
พันธมิตรที่รวมโครงการ นำไปสูการมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ
ไปสูการผลิตสินคาและบริการใหมีความหลากหลายหรือขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น สินคาและบริการไดรับ
การปรับสูระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การยกระดับสูมาตรฐานสากลดวยการไดรับบริการ
ตรวจวิเคราะหเพื่อการรับรองมาตรฐานอยางรวดเร็วโดยสามารถรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ หรือ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๔. ผูประกอบการขนาดกลาง-ใหญ
ผูประกอบการกลุมนี้มีความพรอมในการพัฒนาสินคาและบริการสูสินคาและบริการที่มีขั้น
นวัตกรรมที่สูงขึ้น สามารถไดรับประโยชนจากมาตรการขางตน ดังนี้
 การพัฒนาตอยอดธุรกิจ ดวยการใชคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ
ทุ นวั ฒนธรรมและทุนทางปญ ญา (มาตรการที่ ๑) และใชป ระโยชนจ ากทรัพ ยากรชีว ภาพในพื้น ที่
(มาตรการที่ ๒)
ผูประกอบการขนาดกลาง-ใหญ สามารถยกระดับสินคาและบริการสูขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้นดวย
การใชประโยชนจากคลังขอมูลดิจิทัลทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนทางปญญาของประเทศมารวม
บู รณาการพรอ มกั บ การใช ป ระโยชนจ ากทรัพ ยากรชีว ภาพที่ป ระเทศไทยมีม ากไปสู ก ารพั ฒ นนา
ผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน อาหารสุขภาพ สารประกอบฟงกชั่น อาหารฟงกชั่น ชีวเคมีภัณฑ เชน โอลิโอ
เคมิคอล วัสดุชีวภาพ เชน วสดุคารบอนมูลคาสูง วัคซีน หรือยา
 การสรางตลาดดวยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (มาตรการที่ ๓) สรางตลาดเพื่อรองรับ
นวัตกรรมของ สินคาและบริการ BCG (มาตรการที่ ๗)
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การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการสรางตลาดรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการยังคงมี
ความจำเปนตอผูประกอบขนาดกลาง-ใหญ โดยเฉพาะสินคาและบริการในกลุมนวัตกรรมที่เริ่มเข าสู
ตลาด ซึ่งมีตนทุนการผลิตสูงในระยะแรกเนื่องจากตลาดมีขนาดจำกัด ดังนั้น การเขาถึงตลาดผานกลไก
ตาง ๆ ไดแก การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยกลไกบัญชีนวัตกรรม การใหสิทธิประโยชนในการจัดซื้อจัด
จางของภาคเอกชนและประชาชน สงเสริมฉลากที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
เชน ฉลากคารบอนฟุตพรินต ฉลากสีเขียว ฉลากสิ่งแวดลอม การผลักดันกลไกราคาคารบอนเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในการแขงขัน การปลดล็อกกฎหมาย ระเบียบจึงเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการเติบโตทาง
ธุร กิจ อยางไรก็ ดี แตมตอที่ใหแกธุรกิจ ในกลุมนี้ควรมีระยะเวลาจำกัด และไดรับ แตมต อที่ต่ำ กวา
ผูประกอบการในกลุม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
 การยกระดับรายได ดวยการสรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาใหมี
ขั้ นนวัต กรรมที่ สูง ขึ้ น (มาตรการที่ ๖) ยกระดั บสินคา และบริก าร BCG สู มาตรการการผลิ ตยั ่งยื น
(มาตรการที่ ๙) และ ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากล (มาตรการที่ ๑๐)
และสรางและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ (มาตรการที่ ๑๒) และ เขื่อมโยง
กับสากลในทุกมิติทั้งการพัฒนาองคความรู การดึงดูดบุคลากร การคาและการลงทุน (มาตรการที่ ๑๓)
ผูประกอบการผูประกอบการขนาดกลาง-ใหญ มีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับสินคาและบริการเขาสูระบบมาตรฐาน ผานกลไกการทำงานรวมกับ
สถาบันวิจัย อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค หนวยงานภาครัฐ และการเชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติทั้งการ
พัฒนาองคความรู ดึงดูดบุคลากร การคาและการลงทุน รวมถึง สินคาและบริการไดรับการปรับสูระบบ
การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การยกระดับสูมาตรฐานสากลดวยการเขาถึงและใชประโยชนจาก
โครงสรางที่รัฐจัดเตรียม เชน โครงสรางพื้นฐานทางดานการวิจัยและพัฒนา โครงสรางพื้นฐานสำหรับ
การขยายขนาดการผลิต โครงสรางพื้นฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนสินคาและบริการนวัตกรรม
อยางไรก็ดี ผูประกอบการในกลุมนี้ควรมีสวนรวมในการยกระดับความสามารถของผูผลิตที่อยู
ในสายโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่สูงขึ้น รวมถึงถายทอดความรู เทคโนโลยีที่ภาคเอกชนมี
ความเชี่ยวชาญใหกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
อยางกาวกระโดดในประเทศไทย
๕. ประชาชน
ประชาชนเปน ผูที่ไดป ระโยชนจ ากการดำเนินงานของทั้ง ๑๓ มาตรการ ทั ้ งทางตรงและ
ทางออม โดยประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ดวยการบริโภคผลผลิตทาง
การเกษตร อาหารริมทาง และอาหารทองถิ่นที่มีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน มีสุขภาพที่ดีจากการ
เขาถึงผลิตภัณฑและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลในชุมชนหรือจังหวัด รวมถึงการไดรับ
การรักษาดวยเทคโนโลยีการแพทยแมนยำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งขยะ
น้ำเสีย ฝุนละอองขนาดเล็ก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู อยางไรก็ดี
ผูบริโภคตองมีสวนรวมดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการลดการใชทรัพยากร 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
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกลดลงรอยละ
๒๐-๒๕ ในป ๒๕๗๓ เมื่อ
เปรียบเทียบกับป ๒๕๔๘
หรือคิดเปน
๑๑๑-๑๕๖ ลานตัน
คารบอนไดออกไซด
เทียบเทา (kt-CO2eq)
ในป ๒๕๗๓

ประเมินจากปริมาณ
คารบอนไดออกไซดที่
ลดลง

พื้นที่ปา

๑๐๒ ลานไร (๒๕๖๓)
อางอิงจากรายงานของ
กรมปาไม

พื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น
๓.๒ ลานไร (๒๕๗๐)

ประเมินจากพื้นที่ปาไม
ทุกประเภททั้งพื้นที่ปา
เสื่อมโทรม ปาชายเลน
และปาเศรษฐกิจ

ความเหลื่อมล้ำทาง
รายได

๒๗ ลานคน (๒๕๖๒)
กลุมประชากรรอยละ ๔๐ ของ
กลุมที่มีรายไดต่ำสุด
อางอิงขอมูลจากสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

ลดความเหลื่อมล้ำทาง
รายไดลงไมนอ ยกวา
๑๐ ลานคน

ประเมินจากรายไดของ
กลุมประชากรรอยละ
๔๐ ของกลุมที่มรี ายได
ต่ำสุด รวมกับขอมูล
สัมประสิทธิ์จีนี

ผูประสบปญหาขาด
แคลนอาหารและ
ทุพโภชนาการ

รอยละ ๘.๒
(คาเฉลี่ยป ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
อางอิงรายงานของ FAO

ต่ำกวารอยละ ๕
(คาเฉลี่ยป ๒๕๖๑๒๕๖๓)

ประเมินจำนวนผู
ประสบปญหาขาด
แคลนอาหารและ
ทุพโภชนาการ

๒. ลดความเหลื่อมล้ำ
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ตัวชี้วัด

คาปฐาน

คาเปาหมาย

วิธีการประเมิน
ผลสำเร็จ

จำนวนผูเขาถึงยา
เวชภัณฑและ
เครื่องมือ

๘ หมื่นราย (๒๕๖๐)
อางอิงจากรายงานของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

๓ แสนคน

จำนวนผูเขาถึงยารักษา
โรคมะเร็ง

ชุมชนพึ่งพาตนเอง
ดานพลังงานเพิ่มขึ้น

๒,๐๐๐ ชุมชนที่ยังเขาไมถึง
ไฟฟา (๒๕๖๐)
อางอิงจากขอมูลกระทรวง
พลังงาน

เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ หรือ
๔๐๐ ชุมชน

จำนวนชุมชนที่เขาถึง
ไฟฟาเพิ่มขึ้น

๗,๐๐๐ ตำบลมีศกั ยภาพที่จะ
เพิ่มความมั่นคงดานพลังงาน
และเพิ่มรายไดใหกับชุมชนดวย
การดำเนินโครงการพลังงาน
ชุมชน

เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ หรือ
๑,๔๐๐ ตำบล

จำนวนตำบลทีด่ ำเนิน
โครงการพลังงานชุมชน

๓. เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มูลคา GDP ของ
เศรษฐกิจ BCG

๓.๔ ลานลานบาท (๒๕๖๑)
อางอิงขอมูลจาก GDP ของ
ประเทศใน ๔ สาขา คือเกษตร
อาหาร สุขภาพการแพทย
พลังงาน วัสดุและเคมีชวี ภาพ
และการทองเที่ยว

GDP เพิ่มขึ้น
๑ ลานลานบาท

ประเมินจาก GDP ของ
เศรษฐกิจ BCG

สัดสวนผลิตภัณฑ
และบริการมูลคาสูง

ป ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีรายได
จากการทองเที่ยว ๓
ลานลานบาท ในจำนวนนั้น
เปนรายไดจากการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพหรือมีสัดสวนเพียง
รอยละ ๒ ของรายไดทองเที่ยว

เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐
จากปฐาน

ประเมินสัดสวน
ผลิตภัณฑและบริการ
มูลคาสูงตอ GDP ใน
แตละสาขา

รายไดของเศรษฐกิจ
ฐานราก

ปฐานคือ ๒๕๖๒

เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ ๕๐

อางอิงขอมูลจาก GPP
ยกเวนกรุงเทพและ
ปริมณฑล

ไมนอยกวา ๑ ลานคน

รวบรวมโดย
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา

๔. การพึ่งตนเอง
ผูที่ไดรับการพัฒนา
ใหมีทักษะที่สูงขึ้น
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ตัวชี้วัด

คาปฐาน

สตารทอัพและ
ผูประกอบการ
ที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม

คาเปาหมาย

วิธีการประเมิน
ผลสำเร็จ

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

ประเมินจากมูลคาการ
นำเขาผลิตภัณฑ
ทางการแพทยและ
สุขภาพ
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