รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันศุกรที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองแถลงขาว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกลา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
และประชุมทางไกลผาน WebEx Meeting
รายชื่อกรรมการที่มาประชุม
๑. นายเอนก
เหลาธรรมทัศน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
๒. นายสิรฤิ กษ
ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
๓. นายพีรพันธ
คอทอง
ผูแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๔. นายเวทางค
พวงทรัพย
ผูแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕. นางสาวสมหญิง พงษสมุทร
ผูแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. นายประเสริฐ
สินสุขประเสริฐ
ผูแทนปลัดกระทรวงพลังงาน
๗. นางจุฬาพร
กระเทศ
ผูแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๘. นายกอบชัย
สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๙. นายสุรยิ นต
ธัญกิจจานุกิจ
ผูแทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๐. นางณัฐนันทน
อัศวเลิศศักดิ์
ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๑. นางดรงครัตน
กลาหาญ
ผูแทนผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
๑๒. นางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย
ผูแทนผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
๑๓. นายอภิสิทธิ์
ไลสัตรูไกล
ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจสรางสรรค
๑๔. นายอิสระ
วองกุศลกิจ
๑๕. นายปยะสกล
สกลสัตยาทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๑

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายยุคล
ลิ้มแหลมทอง
นายไพรัช
ธัชยพงษ
นายวิจารย
สิมาฉายา
นายกลินท
สารสิน
นายณรงค
ศิริเลิศวรกุล
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

รายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุมทางไกลผาน WebEx Meeting
๑. นายเทวินทร
วงศวานิช
๒. นายกฤษณ
ณ ลำเลียง
๓. นางสาวดวงใจ
อัศวจินตจิตร
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
๔. นายกิติพงค
พรอมวงค
ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ
๕. นายพุฒิพงศ
ศิริมาตย
ผูแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. พล.ต.ท.จารุวัฒน ไวศยะ
ผูแทนผูอำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
๗. นายคมกฤต
เล็กสกุล
ผูแทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ไมมาประชุม
๑. นายประพัฒน
๒. นายธีรพงศ

ปญญาชาติรักษ
จันศิริ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายปฐมดนัย
๒. นายศรีสะเกษ
๓. นายครุจิต
๔. นายสหรัฐ
๕. นายธัญญวัฒน
๖. นายประเสริฐ
๗. นายสุทธิเกตติ์
๘. นายธงชัย
๙. นายวิทวัส
๑๐. นายธงชัย

พลจันทร
สมาน
นาครทรรพ
บุญโพธิภักดี
เกษมสุวรรณ
เอื้อวรากุล
ทัดพิทักษกุล
ปนเกษ
ศิริมาตย
สุวรรณสิชณน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สภาเกษตรกรแหงชาติ
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุป จำกัด (มหาชน)
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

๑๑. นางสาวเสาวรัจ
๑๒. นายทรงพล
๑๓. นางสาวอรกนก
๑๔. นางสาวกาญจนา
๑๕. นายศักรินทร
๑๖. นายทวีศักดิ์

๑๗. นางลดาวัลย
๑๘. นางจุฬารัตน
๑๙. นายประสิทธิ์
๒๐. นายวรรณพ
๒๑. นายชัย
๒๒. นางสาววัชริน

รัตนคำฟู
มั่นคงสุจริต
พรรณรักษา
วาณิชกร

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ
ภูมิรัตน
กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กออนันตกูล กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระแสรชล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ตันประเสริฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ผลิตผลการพิมพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
วิเศษสงวน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
วุฒิวัฒนชัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
มีรอด
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการ
จำนวน ๒ คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๕/๒๕๖๓ ลง
วัน ที ่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่ กำกับการบริห ารราชการ
กระทรวง อว. เปนรองประธานกรรมการ และกรรมการประกอบดวย รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของ ๘ ทาน
หนวยงานภาครัฐ ๓ ทาน ตัวแทนเอกชนและผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๙ ทาน และมีผูอำนวยการสำนักงาน
พั ฒ นาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแ หง ชาติ (สวทช.) เปน กรรมการและเลขานุ ก าร และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เปนประธาน กรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงที่เกี่ยวของ ๘ ทาน หนวยงานภาครัฐ ๙ ทาน
ตัวแทนเอกชนและผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๑๐ ทาน และผูอำนวยการ สวทช. เปนกรรมการและเลขานุการ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอยุทธศาสตร การขับ เคลื ่อนการพัฒนา
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙ มีสาระสำคัญ คือ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตอยอดจุดแข็งของประเทศคือ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(SEP) และพลังของจตุภาคีทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนประเทศดวย
๓

๔ สาขายุทธศาสตรหลัก คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ใน ๔ สาขา
ยุทธศาสตรเปน ๔.๔ ลานลานบาทหรือคิดเปนรอยละ ๒๔ ของ GDP ในอีก ๖ ปขางหน า และรักษาฐาน
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหสมดุลเพื่อนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔๒๕๖๙ มีวิสัยทัศนคือ “เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษา
และฟนฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม”
การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สูวิสัยทัศนขางตน ประกอบดวย
๔ ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ดวยการจัดสมดุลระหวาง การอนุรักษและการใชประโยชน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเข็มแข็งดวยทุนทรัพยากร
อัตลักษณ ความคิด สรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถ
แขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก
ภารกิจการสนับสนุนและกำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG เปนหนาที่ของ
หลายกระทรวง การประสานงานขามกระทรวง และเชื่อมโยงหนวยงานตาง ๆ ใหทำงานอยางมีเอกภาพจึงเปน
เรื่องสำคัญ ดังนั้น ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔๒๕๖๙ จึงกำหนดแนวทางการบริหารและการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายในรูปของคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ทำหนาที่กำหนดนโยบาย ผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบายในลักษณะเดียวกับ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออก กลไกการขับ เคลื ่ อ นสู  ก ารปฏิบ ัต ิ ใช กลไกของ
คณะทำงาน ๒ ชุด ประกอบดวย ๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ทำหนาที่
จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนตามนโยบายสูการปฏิบัติ และ ๒. คณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ BCG รายสาขา ทำหนาที่ดำเนินการขับเคลื่อน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานโดยการมี
สวนรวมของจตุภาคีทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม
จึง ขอเสนอที ่ ป ระชุ ม เพื ่อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบเพื ่ อ นำเสนอยุ ท ธศาสตร ก าร
ขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๙ ตอคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG ตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวางโดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๙ ควรกำหนดประเด็นหลักใหมีความจำเพาะ แตกตางจากการดำเนินงานประจำของหนวยงาน
เนนการเติมเต็มในสิ่งที่ประเทศยังขาด แกปญหา หรือเพิ่มศักยภาพในการแขงขันเพื่อใหการขับเคลื่อนทั้ง ๔
สาขายุทธศาสตรเกิดไดจริงทั้งระบบ เชน การเกษตรควรเนนสรางมูลคาเพิ่ม ปจจัยการผลิตหรือกิจกรรมการ
๔

ผลิตเพื่อปรับเขาสูการสรางมูลคาหรือคุณคาเพิ่ม รวมถึงระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) พัฒนา
อาหารตอยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพ การยกระดับมาตรฐานอาหารริมทาง (Street Food) สูความ
สะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพการแพทย เนนผลิตยาซึ่งรวมถึงยาจากสมุนไพร วัคซีน และ
เครื่องมือแพทย พลังงานใหความสำคัญกับการพัฒนาจากแหลงชีวมวล และการทองเที่ยวอาจเนนเรื่องการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค
๒. เปาหมายที่กำหนดควรมีความทาทายสูง เชน ระบบการแพทยสาธารณสุขตองพึ่งพา
ตนเองได ทางยา วัคซีน และเครื่องมือแพทยภายในระยะเวลา ๕ ป หรือประสบความสำเร็จในการพัฒนายา
จากสมุนไพรไทยที่ไดรับการยอมรับในระดับโลก
๓. การทำงานในลักษณะเชิงบูรณาการ มีความเชื่อมโยงตลอดทั้งในสวนของต นทาง
กลางทาง และปลายทางโดยใหนำความตองการของตลาดหรือภาคเอกชนเปนตัวตั้ง เนนการสรางคุณคาเพิ่ม
รวมถึงสงเสริมใหนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาสูงสุด
๔. ควรพิจ ารณาความสอดคลองระหวางเปา หมาย แผนการดำเนิน งาน รวมถึ งให
พิจารณากลไกใหมเพื่ อการสงเสริมเศรษฐกิจ BCG เชน กลไกทางภาษี เชน ภาษีคารบอน (Carbon Tax)
กลไกระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและกลไก
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
๕. นายสิรฤิ กษฯ มีขอเสนอแนะวา ยุทธศาสตรนอกจากจะมีการกำหนดเปาหมายแลว
ยังจะตองกำหนดกลไกการดำเนินงานเพื่อไปสูเปาหมายใหชัดเจน และเปนรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงกลการใช
งบประมาณ ซึ่งเปนตามลักษณะของภาพใหญ ๆ ที่ไมใชกิจกรรมยอย ๆ มาประกอบกัน
๖. นายกอบชัยฯ เสนอวาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
ดวยการใชหลักการตลาดนำการผลิต รวมถึงสนับสนุนการสรางอุปสงค (Demand) เพื่อใหเอกชนเห็นโอกาส
ทางการตลาดและนำมาสูการตัดสินใจลงทุน เชน บริษ ัทพูแรค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการผลิตเม็ด
พลาสติกชีวภาพที่นำไปผลิตเปนภาชนะที่ยอยสลายได ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถขยายตลาดเพิ่มเติมดวยการ
สง เสริ มใหน ำเม็ดพลาสติกชีว ภาพมาใช ผลิ ตขอ เขา เทีย มหรือวั สดุท างการแพทย ทั้ ง นี้ การเติบ โตของ
อุตสาหกรรมดังกลาวสงผลเชื่อมโยงไปสูอุตสาหกรรมตนน้ำ ปจจุบันบริษัทใชน้ำตาลทรายปละ ๑.๘ แสนตัน
ดวยความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้นมาก สงผลใหบริษัทเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกเปนเทาตัว
๗. นายปฐมดนัยฯ เสนอใหนำหลักเศรษฐศาสตรในลักษณะของเศรษฐกิจรายสาขา
มาเปนเครื่องมือในการชวยประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG Model
เนื่องจากเกี่ยวของและเปนสวนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงคำนึงถึงการพิจารณาภาพรวมในเชิงเศรษฐกิจ
มากขึ้น ตามที่ไดมีผูเสนอขอคิดเห็นไวในการประชุม
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให นำเสนอยุ ทธศาสตร การขับ เคลื่อ นประเทศไทยด ว ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.
๒๕๖๔- ๒๕๖๙ ตอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
๒. มอบหมายให สวทช. รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงเนื ้อหา
ยุทธศาสตรใหมีความครอบคลุม ครบถวน รวมถึงพัฒนามาตรการและกลไกเพิ่มเติมเพื่อเรงรัดการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

๕

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ โครงการปฏิบัติการเรงรัด (Quick Win Project) ที่สรางผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ ไดเรียนที่ประชุมวา สืบเนื่องจากขอสั่งการของพล
เอก ประยุทธ จั นทรโ อชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหกระทรวงการอุดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรงสงเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ดวยการจัดทำโครงการ
ในลักษณะองครวมและงบประมาณในแตละป โดยใหเรงดำเนินโครงการในพื้นที่เปาหมายที่มีความพรอมและ
ศักยภาพกอนเปนอันดับแรก ในการนี้ อว. ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทำโครงการปฏิบัติการเรงรัด
(Quick Win Projects) ที่สรางผลกระทบ อยางมีนัยสำคัญ มีเปาหมายยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพของ
สังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการผลักดันไปสูการเติบโตอยางทั่วถึงและยั่งยืนรวม ๑๓ โครงการ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงขอเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการนำเสนอโครงการปฏิบัติการ
เรงรัด (Quick Win Projects) ที่สรางผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ
BCG ตอไป จำนวน ๑๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดของการนำเสนอ ดังนี้
๑) สาขาความหลากหลายทางชีว ภาพ โดยนายณรงค ฯ กรรมการและเลขานุ ก าร
นำเสนอโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศบนบก แหลงน้ำ ทะเลและชายฝง ซึ่งเปน
การนำเสนอแทน ศ.ดร.สนิทฯ เนื่องจากติดภารกิจ
๒) สาขาการเกษตร โดยนายยุคลฯ นำเสนอโครงการยกระดับรายไดและความเปน อยู
ของเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวดวยเกษตรสมัยใหมบนเสนทางสายวัฒนธรรมลุมน้ำโขง และโครงการพัฒนา
อาสาสมัครเกษตรสาขานวัตกรรมเกษตร
๓) สาขาอาหาร โดยนายธีรพงศฯ นำเสนอโครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในรูป
ของวิดีทศั นเนื่องจากติดภารกิจ
๔) สาขายาและวัคซีน โดยนายปยะสกลฯ นำเสนอโครงการผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ ระดับ
อุตสาหกรรม และโครงการการผลิตยา Favipiravir และยาตานไวรัสชนิดอื่นภายในประเทศสำหรับรักษาโรค
โควิด-๑๙ เพื่อรองรับการเปดประเทศ
๕) สาขาเครื่องมือแพทย โดยนายไพรัชฯ นำเสนอโครงการแพลตฟอร ม Sandbox
สรางการยอมรับเครื่องมือแพทยไทย
๖) สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ โดยนายเทวินทรฯ นำเสนอโครงการกำหนด
ราคาคารบอน ผานโครงการลงทุนปลูกปาสรางแหลงกักเก็บคารบอน อันจะนำไปสูการซื้อขายคารบอนเครดิต
และการชดเชยคารบอนในประเทศ และโครงการตนแบบ Smart Micro Grid และแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อ
ขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ (National Energy Trading Platform)
๗) สาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค โดยนายกลินทฯ นำเสนอโครงการ
ขับ เคลื ่อนการท อ งเที ่ย วหลังโควิด-๑๙ ดว ย Happy Model โมเดลอารมณ ดี มี ความสุ ข และโครงการ
Creative Branding เพื่อ SME ในอุตสาหกรรม BCG
๘) สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน นายวิจารยฯ นำเสนอโครงการจัดการขยะพลาสติกครบ
วงจร และโครงการขยะอาหารเหลือศูนย
ที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวางโดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. นายศรีส ะเกษฯ ผูแ ทนประธานสภาเกษตรกรแหง ชาติ เสนอโครงการที ่ สรา ง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและเกิดผลดีตอชุมชนในวงกวาง ไดแก อุตสาหกรรมไผครบวงจร การปลูกบุกทดแทน
๖

การนำออกจากปาและการผลิตและแปรรูปสมุนไพรโดยนำความรู เทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตทั้งระบบใหมี
ปริมาณ คุณภาพ และมูลคาที่สูงขึ้น
๒. นายพีรพันธุฯ ผูแ ทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา
กระทรวงเกษตรฯ มีการดำเนินโครงการอาสาเกษตรอยูแลว แตยังตองการชุดความรูและนวัตกรรมเพิ่มเติมซึ่ง
ยินดีที่จะรวมขับเคลื่อนเรื่องนี้กับ อว.
๓. นายประเสริฐฯ ผูแทนปลัดกระทรวงพลังงาน ใหขอมูลที่ประชุมวา การปลูกปาเพื่อ
เปนแหลงกักเก็บคารบอนเปนภารกิจที่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ดำเนินการมา
อยางตอเนื่อง สวนโครงการ Smart Micro Grid ไดมีการเปด Sandbox สำหรับโครงการที่ตองการซื้อ-ขาย
ไฟฟาจากพลังงานทดแทนระหวางเอกชนกับเอกชน (Peer-to–Peer) ซึ่งผูดำเนิน โครงการสามารถไปขอขึ้น
ทะเบียนกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได ในสวนกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุ รั กษพลังงาน มีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนโครงการพลังงานชุมชนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๔๐๐ ลาน
บาท กระจายใหแตละจังหวัด ทั้งนี้ โครงการ Smart Micro Grid จะตองดำเนินการตามหลักเกณฑเงื่อนไขของ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวย
นอกจากนี้ นายประเสริฐฯ ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา นอกเหนือจากโครงการที่สาขาตาง
ๆ ไดเสนอมาแลว คณะกรรมการฯ ควรจะตองพิจ ารณาในภาพใหญ หรือในเชิงโครงสรางวาจะสง เสริม
เศรษฐกิจ BCG Model ไดอยา งไร เชน การปรังปรุงโครงสรางหรือระบบภาษี กฎหมาย ข อบังคับตาง ๆ
เพื่อใหเศรษฐกิจในภาพรวมมุงไปสู BCG Model ที่แทจริงตอไป
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบใหนำเสนอโครงการปฏิบัติการเรงรัด (Quick Win Projects) ที่สรางผลกระทบอยางมี
นัยสำคัญ ตอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)
๒. มอบหมายใหผูนำเสนอรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ป ระชุมไปพิจารณาปรับ ปรับปรุง
โครงการ Quick-win ใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับการดำเนินงานของภาคีมากยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๒.๓ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศรษฐกิจ BCG สาขาเปาหมาย
นายณรงค ฯ กรรมการและเลขานุ ก าร เสนอให ท ี ่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เพื่อดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมาย จำนวน ๑๐ คณะ ไดแก (๑) สาขาเกษตร (๒) สาขาอาหาร (๓)
สาขายาและวัคซีน (๔) สาขาเครื่องมือแพทย (๕) สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ (๖) สาขาการทองเที่ยว
และเศรษฐกิจสรางสรรค (๗) สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน (๘) สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ (๙) สาขา
นวัตกรรม และ (๑๐) สาขากฎหมาย โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ ทั้ง ๑๐ คณะ
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่เสนอ โดยมีขอแกไขดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาการทองเที่ยว
และเศรษฐกิจสรางสรรค ขอแกไขรายนามคณะอนุกรรมการลำดับที่ ๒๗ จาก “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น หรือผูแทน” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือผูแทน”
๗

๒. คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ BCG Model สาขาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ขอแกไขรายนามคณะอนุกรรมการลำดับที่ ๙ จาก “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น หรือผูแทน” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือผูแทน”
๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขากฎหมาย ขอ
แกไขรายนามคณะอนุกรรมการลำดับที่ ๑๑ จาก “อธิบ ดีกรมการปกครองสวนทองถิ่น หรือผูแทน” เปน
“อธิบดีกรมการปกครอง หรือผูแทน”
มติที่ป ระชุ ม เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model
สาขาเปาหมาย ทั้ง ๑๐ คณะ ตามที่แกไขแลว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่รองรับการพัฒนาประเทศไทยด วย
โมเดล เศรษฐกิจ BCG
นายณรงค ฯ กรรมการและเลขานุก าร เสนอให ท ี ่ป ระชุ ม ทราบผลการดำเนิ น งาน
สนับสนุนการขับเคลื่อน BCG ที่ผานมาของภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ
การดำเนินของภาครัฐที่สำคัญ ประกอบดวย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) มีแนวทางและสิทธิประโยชนที่จะใหการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ BCG Model
กระทรวงอุต สาหกรรมดำเนิน การปรับ แกกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ใหเ อื ้อ ต อการดำเนิน ธุ รกิ จ BCG อาทิ
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ การนำ
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑใหกับผูใชบริการโดยสำนั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การลงทุนโครงสรางพื้นฐานการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน
การจั ด ตั ้ ง ธนาคารทรั พ ยากรชี ว ภาพแห ง ชาติ (National Biobank) จี โ นมิ ก ส ป ระเทศไทย (Genomics
Thailand) อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค (Regional Science Park) โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery
Pilot Plant) การจั ดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) การ
จัดทำรายวิ ช าเศรษฐกิจ หมุนเวียนระดับ อุ ดมศึกษา การสร างเครือ ขา ยพัน ธมิ ต รตา งประเทศ BCG การ
สนับสนุนผานมาตรการทางการเงิน เชน โครงการสงเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวกรีนเครดิต (Green
Credit) โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) นโยบายการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ โดยมี
การเพิ่มหมวดพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การดำเนินงานของภาคเอกชนที่ส ำคัญ ประกอบดวย การลงทุน ของภาคเอกชนใน
กิจการที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไดอนุมัติใหการ
สงเสริมการลงทุนระหวางเดือนมกราคมถึงกันยายน ๒๕๖๓ มีมูลคารวม ๕๘,๔๔๐ ลานบาท มีการจัดตั้ง
บริษัทที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ BCG ที่สำคัญ อาทิ บริษัท ฟวเจอร ออรโธปดิกส จำกัด เปนบริษัทวิจัย พัฒนา
และออกแบบขอ เขา เทีย ม บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลนท จำกัด (Bio Base Asia Pilot Plant:
BBAPP) บริหารโรงงานตนแบบขยายขนาดกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑดานไบโอรีไฟเนอรี บริษัท คลินิ
เซอร จำกัด บริ ษัท ใบยา ไฟโตฟารม จำกัด สตารทอัพในความดูแลของมูลนิธิซียูเอ็นเทอรไพรซ ประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีน โควิด-๑๙ ความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โครงการความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการ
พลาสติกและขยะอยางยั่งยืน” หรือ PPP Plastic
๘

มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาววัชริน มีรอด
ผูจดรายงานการประชุม
นายณรงค ศิริเลิศวรกุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

๙

