
๑ 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิ BCG Model 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 

ณ หองแถลงขาว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกลา 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
และประชุมทางไกลผาน Webex Meeting 

 

รายช่ือกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายเอนก เหลาธรรมทัศน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ประธานกรรมการ 
๒. นายสิรฤิกษ  ทรงศิวิไล     

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  กรรมการ 
๓. นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล  

ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 
๔.  นายกิติพงค  พรอมวงค   

ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรมแหงชาติ กรรมการ 

๕. นางดรงครัตน  กลาหาญ  
ผูแทนผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ 

๖. นายรุงเรือง    กิจผาติ 
 ผูแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

๗. นายอิสระ  วองกุศลกิจ กรรมการ 
๘. นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง กรรมการ 
๙. นายไพรัช  ธัชยพงษ กรรมการ 
๑๐. นายเทวินทร  วงศวานิช กรรมการ 
๑๑. นายวิจารย  สิมาฉายา กรรมการ 

๑๒. นายธีรพงศ จันศิริ กรรมการ 
๑๓. นายกฤษณ ณ ลำเลียง กรรมการ 
๑๔. นายณรงค  ศิรเิลศิวรกุล 

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและ 
เลขานุการ 

 



๒ 
 

รายช่ือกรรมการที่เขารวมประชุมทางไกลผาน Webex Meeting 
๑. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  
       ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
๒. นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร  

 เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กรรมการ 
๓. นายสำราญ  สาราบรรณ  

 ผูแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 
๔. นางอัษฎาพร  ไกรพานน 
       ผูแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรรมการ 
๕. นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ 

 ผูแทนปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
๖. นายชยัรัตน  แกวเพียงเพ็ญ 
 ผูแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๗. พล.ต.ท.จารุวัฒน  ไวศยะ 

 ผูแทนผูอำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
๘. นายพงศพันธ   แกวตาทิพย 

 ผูแทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสรมิวิทยาศาสตร  
 วิจัย และนวัตกรรม  กรรมการ 

๙.    นางณัฐนันทน   อัศวเลิศศักดิ์  
 ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 

๑๐. นายปฐมดนัย    พลจันทร 
       ผูแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 
๑๑. นางน้ำฝน  บุณยะวัฒน 
       ผูแทนผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรรมการ 
 
รายช่ือกรรมการที่ไมมาประชุม     
๑. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
๒. นายปยะสกล  สกลสัตยาทร 
๓. นายกลินท   สารสิน  
๔. นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ 

 
ผูเขารวมประชุม  
๑. นาย ธานี   ทองภักดี  กระทรวงการตางประเทศ  
๒. นายเชิดชาย  ใชไววิทย  กระทรวงการตางประเทศ  
๓. นางวรวรรณ   ชิตอรุณ    กระทรวงอุตสาหกรรม 
๔. นายศรีสะเกษ สมาน               สภาเกษตรกรแหงชาติ 
๕. นายประวิทย   ประกฤตศรี  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  

BCG Model สาขานวัตกรรม   



๓ 
 

๖. นายธเนศ  วรศรันย   คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
BCG Model สาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
สรางสรรค  

๗. นายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรือง  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรม 

๘. นายทรงพล   มั่นคงสุจริต   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรม  

๙. นางสาวอรกนก  พรรณรกัษา   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรม 

๑๐. นางลดาวัลย  กระแสรชล  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๑. นางฐิตาภา   สมิตินนท  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๒. นายวรรณพ   วิเศษสงวน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๓. นายอัครวิทย  กาญจนโอภาษ     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๔. นางสาวสุมิตรา จรสโรจนกุล  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๕. นางสาววัชริน  มีรอด   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๖. นางสาวกรัณฑรัตน  นาขวา   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๗. นางสาวปทมาพร ประชุมรัตน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหที่ประชุมทราบความกาวหนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ดังน้ี  

๑. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๙ เพื ่อนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป นอกจากนี ้ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ประธาน
คณะกรรมการบริหารฯ เห็นควรเพิ่มเติมคนรุนใหมในองคประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model รายสาขาทั้ง ๑๐ คณะ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ไดเห็นชอบการแตงตั้งฯ ในคราว
การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓   

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)  โมเดล
เศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนวาระแหงชาติ ตั้งแตป ๒๕๖๔ เปนตนไป และใหคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาเศรษฐกิจ BCG สวนราชการและหนวยงานของรัฐพิจารณากำหนดและดำเนินแผนงาน/โครงการตาง ๆ 
ตามอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบเพ่ือใหการขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วและยั่งยืน
ตอไป 

๓. เพื่อใหการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงจะเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เพิ่มเติม จำนวน ๔ ทาน 



๔ 
 

ไดแก ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ผูอำนวยการสำนักงานขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตรชาติและ
การสรางความสามัคคีปรองดอง ประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธาน
อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  Model  สาขาการพัฒนาคน/บุคลากร และ นพ.กัมมาล 
กุมารปาวา ซึ่งในโอกาสนี้ไดเรียนเชิญนายธานี  ทองภักดี ปลัดกระทรวงการตางประเทศมารวมประชุมในครั้ง
นี้ดวย    

    
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
              นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวาฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให
คณะกรรมการฯ ทุกทานพิจารณาแลว  ปรากฏวามีกรรมการขอแกไขรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๒.๑ 
- ๒.๒ และ ๓.๑ เพื่อใหมีความครบถวนและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดปรับปรุงเรียบรอยแลว 
รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมทราบวาในการประชุมครั้งนี ้ มีการนำเสนอ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ จำนวน ๕ 
สาขา โดยมีลำดับการนำเสนอ คอื สาขานวัตกรรม สาขาเครื่องมือแพทย สาขาเกษตร สาขาอาหาร และสาขา
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 

นอกจากนี ้ ไดใหขอมูลถึงแนวทางการจัดทำแผนขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยฐานที่เขมแข็งของประเทศ ๓ ดาน คือ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Nature) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture) และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ (Nurture) โดยรูปแบบ
การดำเนินการมีเปาหมายทั้งการอนุรักษทรัพยากรใหเกิดความยั่งยืน พรอมกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ทรัพยากรดังกลาวนำไปสูการมีความสามารถในการแขงขัน การสรางภูมิคุมกันและการฟนตัวเร็ว ภายใต
วิสัยทัศน “เศรษฐกจิเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟูฐาน
ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม”   

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสำคัญในการดำเนินงานท่ี
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
และแผนปฏิรูปประเทศ โดยการขับเคลื่อน BCG  เนนการบูรณาการการพัฒนาตั้งแตตนทาง กลางทาง และ
ปลายทาง โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสรางมูลคาจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน การดำเนินการดังกลาวมีหนวยงานเกี่ยวของจำนวนมากทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และชุมชน ที ่ตองทำงานรวมกันโดยมีคณะกรรมการบริหาร BCG และ
คณะกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ทำหนาที ่เปนผู ใหการสนับสนุน โดยทำงานรวมกับ



๕ 
 

คณะอนุกรรมการฯ ที่ทำหนาที่จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการริเริ ่มใหม (ใชจุดแข็ง มีโอกาสสำเร็จสูง) 
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรวมกับเจาภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ   

รวมทั้งไดจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยแบงเปาหมายการ
ดำเนินงานเปน ๓ ระยะ ระยะแรกป ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ไดแก (๑) การสรางการรับรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG (๒) 
จัดทำฐานขอมูลตาง ๆ (๓) การรวบรวม Success Cases/Hero ในดานตาง ๆ เพื่อการขยายผล  (๔) การปรับปรุง 
กฎหมาย (๕) การพัฒนาโครงสรางและกำลังคน (๖) การเริ่มโครงการ Quick win   (๗) การจัดทำขอเสนอเชิง
นโยบายที่เกี่ยวของกับ BCG และ (๘) การรวบรวมแผนงานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ ระยะที่สองป ๒๕๖๖-๒๕๖๘  
ไดแก (๑) ขยายผลโครงการ Quick Win  (๒) ขยายพื้นที่ดำเนินการโครงการ  (๓) พัฒนาผลิตภัณฑ และ
บริการใหม  (๔) สราง/พัฒนาผูประกอบการนวัตกรรมใหม       (๕) ผลักดันผลิตภัณฑ และบริการเปาหมาย
ออกสูตลาด  (๖) พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับผลิตภัณฑและบริการ BCG  (๗) ผลักดันใหเกิดการสราง
อุตสาหกรรมใหม และ (๘) ขับเคลื่อนขอเสนอตามนโยบายที่เกี่ยวของกับ BCG ระยะที่สามป ๒๕๖๙-๒๕๗๐ 
ไดแก (๑) ผลักดันผลิตภัณฑ และบริการออกสูตลาดภูมิภาค/ตางประเทศ  (๒) ขยายระบบการผลิตและการ
บริโภคยั่งยืน  (๓) ผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทในกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ/บริการ BCG ในเวทีสากล 
และ (๔) ลงทุนโครงสรางพื้นฐานขั้นแนวหนาใหม 

ท้ังนี้ มีสิ่งท่ีตองพิจารณาในการขับเคลื่อน ไดแก การพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม การสรางอุตสาหกรรมใหม 
การสรางตลาด การพัฒนาเชิงพื้นที่ การปลดล็อกขอจำกัด กฎหมาย กฎระเบียบ โครงสรางพ้ืนฐานสำคัญและ
สิ่งอำนวยความสะดวก การยกระดับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ การพัฒนากำลังคน ผู เช ี ่ยวชาญ 
ผูประกอบการ และการพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูข้ันแนวหนา  
  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG        

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาเกษตร 
นายยุคลฯ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 

สาขาเกษตร ไดนำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 
๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาเกษตร โดยปจจุบัน BCG Model เปนโอกาสในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย 
เพราะในป ค.ศ. ๒๐๕๐ ความตองการอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๖๐ ซึ่งประเทศไทยเปนเพียงไมก่ี
ประเทศที่ผลิตสินคาเกษตรไดมากกวาความตองการบริโภคในประเทศ และในปจจุบันมีคนรุนใหมจำนวนหนึ่ง
กลับไปสูชนบทจากผลของโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโอกาสเปน Hygienic Kitchen of the World ได แต
ตองมีการปรับเปลี่ยนภาคเกษตร (Reinventing) โดยตองทำใหเกษตรเปนอาชีพที่มั่นคง ยกระดับผลผลิตสู
มาตรฐานที่คูคากำหนดซึ่งมีแนวโนมที่จะเขมงวดขึ้นหลังยุคโควิด-๑๙ เพิ่มผลิตภาพ คุณภาพภายใตทรัพยากร
ดินและน้ำท่ีจำกัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 กลไกการปฏิรปูภาคเกษตรไทยประกอบดวย  

๑. การพัฒนาคน เชน การสรางอาสาสมัครเกษตรดานนวัตกรรม เพ่ือเปนกลไกในการถายทอดองค
ความรูสมัยใหมใหกับเกษตรกร และตอยอดการสรางและพัฒนา Smart Farmers โดยมีเปาหมายยกระดับ
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน ๔.๖ หมื่นคน สราง Young Smart Farmer ๑ พันคน และพัฒนา Training Hub 
๔ พื้นที่ 

๒. การพัฒนาคลังขอมูล โดยเชื่อมโยงขอมูล Big Data ทั้งในดานเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม เปนฐานขอมูลเกษตรขนาดใหญ และใชเทคโนโลยี Data Analytics และ AI ในการวิเคราะหขอมูล 



๖ 
 

เพื่อใหเกษตรกรนำไปใชวางแผนการปลูก การขาย และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการนำมาใชเพื่อบริหาร
จัดการเกษตรเชิงพื้นที่ เชน การกำหนดเขตสำหรับการเพาะปลูกแบบพลวัต การติดตามสถานการณการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท้ังประเทศ การบริหารจัดการการเพาะปลูกระดับแปลง และการทำการเกษตรแมนยำ  

๓. การพัฒนาและใชความรูสมัยใหม โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาเกษตรดวย BCG 
แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ดวยการสงเสริมการสรางและใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคา
เกษตร ยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ Young Smart Farmer ใหมีทักษะและความรูดานเกษตร
สมัยใหมใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุลการผลิต-การตลาด 
สนับสนุนสินเชื่อ เชื่อมโยงตลาด เชื่อมโยงการทองเที่ยว พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอื้อตอการ
พัฒนาการเกษตรทั้งระบบ และเชื่อมโยงกับ BCG สาขาอื่น ซึ่งในเบื้องตนไดคัดเลือกพื้นที่นำรองใน ๕ จังหวัด 
ไดแก จังหวัดราชบุรี เนนมะพราวน้ำหอม ออย สุกร โคนม  จังหวัดลำปาง เนนขาวเหนียวและไผ จังหวัด  
จันทบุรี เนนทุเรียน มังคุด  จังหวัดขอนแกน เนน ขาว และออย และ จังหวัดพัทลุง เนนขาว 

๔. การพัฒนาความพรอมของปจจัยการผลิต เชน การอนุรักษและสรางแหลงน้ำชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชชีวภัณฑกำจัดศัตรูพืชและปุยชีวภาพเพื่อลดการปนเปอนสารเคมี การเขาถึง
แหลงเงนิทุน และการผลิตเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ 

โครงการขับเคลื่อนที่มีความสำคัญสูงของสาขาเกษตร ประกอบดวย ๔ โปรแกรม ดังนี้  
   โปรแกรมท่ี ๑ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการ
เชิงพื้นที่ (Area Based)   
             โปรแกรมท่ี ๒ การขับเคลื่อนการวางแผนการผลิตบนฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ภาคเกษตร 
             โปรแกรมท่ี ๓ การพัฒนาปจจัยการผลิตโดยการพึ่งตนเอง 
             โปรแกรมท่ี ๔ การยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ Young Smart Farmer ใหมีทักษะและ
ความรูดานเกษตรสมัยใหม 

ปจจุบัน คณะอนุกรรมการฯ อยูระหวางการจัดทำแผนในรายละเอียดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ซึ่งคาดวาการพัฒนา BCG สาขาเกษตร จะทำใหเกิดผลกระทบ ดังนี้ 
   ดานเศรษฐกิจ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย (Food Loss) 
 สนับสนุนอุตสาหกรรมตอเนื่องโดยการผลิตสินคาเกษตรใหมีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ

มาตรฐานปลอดภัยเพื่อสงตอเปนอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑไม 
 เพิ่มรายไดเกษตรกร ๑ แสนบาท/ครวัเรือน/ป (เกิดความมั่นคงทางอาชีพและการจางงาน) 

    ดานสุขภาพ 
 เกษตรกร/ผูบริโภคปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง 
 ผูบรโิภคมีสุขภาพดี จากการลดการใชยาปฏิชีวนะ 

         ดานสิ่งแวดลอม 
 ลดการปนเปอนของสารเคมีในสิ่งแวดลอม 
 ลดการเผา และฝุนละอองขนาดเล็ก 
 ใชทรัพยากรดิน น้ำอยางคุมคา ทรัพยากรมีความยั่งยืน 
 เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

 
 



๗ 
 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
๑. การขยายผลของ BCG Model  ควรพิจารณาตลอดทั้ง Value Chain เริ่มตนดวยการกำหนด

เปาหมายในการดำเนินงาน เชน การยกระดับรายไดเกษตรกรภายใตระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

หลังจากนั้นจึงวิเคราะหชองวางและนำไปสูการกำหนดแผนปฏิบัติการตอไป 

๒. ผลไมเปนสินคาที่มีโอกาสเติบโตในการสงออกมากโดยเฉพาะตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มีการเปดดานนำเขาเพิ่มข้ึน ๒ แหง ท่ีตงซิงและผิงเสียง ทั้งนี้จำเปนตองยกระดับคุณภาพของผลไมไทยใหได

มาตรฐาน รวมถึงแกปญหาผลไมไมออกดอกตามฤดูกาลโดยการใหนักวิชาการเขาไปใหความรูเพิ่มเติมแก

เกษตรกร นอกจากนี้ควรมุงสงเสริมใหเกษตรกรเชื่อมโยงการตลาดโดยตรงเพ่ือเพิ่มรายได จากผลการวิเคราะห

ตลอดทั้ง Value  Chain พบวาพอคนกลางมีสวนแบงผลกำไรมากถึงรอยละ ๓๔    

๓. การพัฒนาผูใหบริการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม (Smart Farming Service Providers)  มี

สวนสำคัญในการสงเสรมิใหเกิดการนำเทคโนโลยีสมัยใหมไปใชในวงกวางไดรวดเร็วขึ้น ทั้งน้ี กิจการดังกลาวอยู

ในขอบเขตท่ีไดรับการสงเสรมิจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน    

๔. การสรางมูลคาเพิ่มในภาคเกษตรดวยการสงเสริมการนำเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวมาปรับใช 

รวมถึงเรงผลักดันระบบการผลิตสินคาเกษตรสู มาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน ซึ ่งจะ

กลายเปนขอกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีในอนาคต   

๕. พืชเศรษฐกิจที่ตองนำสวนเกินมาใชในการผลิตพลังงาน ควรมีการกำหนดคาเปาหมายเพื่อการ

พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพสินคาเกษตรใหแขงขันไดตามกลไกตลาด เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถึงความสำเร็จ

ของการผลักดันไปสูการเปน Smart Farming รวมถึงสงเสริมความยั ่งยืนของอุตสาหกรรมตอยอด เชน 

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ  

๖. นายพงศพันธฯ ใหขอมูลวาสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) ยินดีมีสวนรวมในการเชื่อมโยงขอมูลจากการวิจัยกับคณะอนุกรรมการฯ สาขาเกษตร 

  
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาเกษตร เพื ่อนำเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ตอไป 

 ๒.  มอบหมายใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขา
เกษตร ร ับข อคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที ่ประช ุมไปพิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ใหมีความครอบคลุม ครบถวน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาอาหาร  
นายธีรพงศฯ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 

สาขาอาหาร ไดนำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๗๐ สาขาอาหาร เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ใหกับ GDP ของประเทศ ป ๒๕๖๒ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของประเทศมีมูลคาประมาณ ๖ แสนลานบาท 
คิดเปนรอยละ ๔ ของ GDP หากคิดจากฐานอัตราการเติบโตปกติของภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหารอยูที่



๘ 
 

รอยละ ๓.๘ ตอป ภายใตสมมติฐานวาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่รอยละ ๗๐ ผลิตอาหารรปูแบบเดิม และ
รอยละ ๓๐ ผลิตอาหารนวัตกรรม หากสามารถยกระดับอุตสาหกรรมทั้งระบบไดดวยแนวคิด BCG Model จะ
สามารถเพิ ่มศักยภาพภาคการผลิตของการผลิตอาหารปกติ เติบโตเปนรอยละ ๖ และการผลิตอาหาร
นวัตกรรมเติบโตเปนรอยละ ๑๐ ทำใหเปาหมายหลังจากการดำเนินงานนโยบาย BCG Model ใน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
จะมีมูลคาการผลิตอาหารของประเทศเพิ่มขึ้นเปน ๙ แสนลานบาท คิดเปนรอยละ ๕ ของ GDP นอกจากนี้ยัง
มีเปาหมายในดานการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน การเพิ่มการจางงานและการกระจายรายไดใหไปถึงระดับ
เศรษฐกิจฐานราก การสรางมาตรฐานใหกับอาหารกลุมตาง ๆ ทำใหผูบริโภคเขาถึงอาหารที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังตองมีการพัฒนาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่มีการพัฒนาแบบยั ่งยืน 
(Sustainability) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการสรางความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ใหกับ
ประเทศทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน  

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาอาหารอาศัยเครื่องมือหลัก ๓ ดาน ไดแก ๑) การประยุกตใช
นวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศดวยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้ง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรมการผลิต และนวัตกรรมการบริการ ๒) การพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบตาง 
ๆ ที่เกี ่ยวของกับอาหารเพื ่อใหเหมาะสมและทันตอความกาวหนาของอุตสาหกรรมอาหารในปจจุบันและ
อนาคต ในขณะเดียวกันตองมีการสรางสมดุลระหวางการสรางมาตรฐานใหมเพื่อคุมครองความปลอดภัยของ
ผูบรโิภคกับการพัฒนาเศรษฐกิจดวยอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ๓) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่สำคัญ
และจำเปนตอการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เพื่อใหผูประกอบการดานอาหารของไทยสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ยังขาดเงินลงทุนสำหรับ
โครงสรางพ้ืนฐานที่จำเปน 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาอาหาร ไดกำหนดเปาหมายการ
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ BCG สาขาอาหารเพื ่อ “เปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมี
โภชนาการท่ีดี เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคภายในประเทศและตลาดโลกในทุกสถานการณ” โดย
แบงกลุมเปาหมายเปน ๓ กลุม คือ ๑) กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม (Commodity) เชน ขาว มันสำปะหลัง 
กุง ปลาทูนา น้ำตาล อาหารกลุมนี้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกซึ่งสามารถแขงขันไดในระดับ
โลก ๒) กลุ มอุตสาหกรรมอาหารใหม (Function) เชน อาหารเฉพาะกลุม อาหารฟงกชัน หรือกลุม 
Functional Ingredients อาหารกลุมน้ียังไมมีการผลิตเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญในประเทศ แตมีโอกาสทาง
การตลาดสูง  ๓) กลุมอาหารทองถิ ่น (Local/ Heritage/ Street Food) ผู ประกอบการสวนใหญเปน
ผูประกอบการรายเล็กกระจายอยูในทองถิ่น/ชุมชน รวมถึงผูประกอบการอาหารริมทาง (Street Food) ซึ่งมี
จุดเดนคือความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมประจำถิ่น      

ทั้งนี้ ไดนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาอาหาร โดยกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ ๔ เรื่อง ไดแก       ๑) เพิ่ม GDP 
สาขาอาหาร ๓ แสนลานบาท ๒) การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหมเพ่ิมข้ึน      ๓) ประชาชนมีความ
มั่นคงทางอาหาร เขาถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคณุคาทางโภชนาการและมีความพอเพียงตลอดท้ังป  และ ๔)  ลด
การสูญเสียอาหาร (Food Loss) จากรอยละ ๓๐ ใหเหลือรอยละ ๑๕ ในป พ.ศ. ๒๕๖๗ และรอยละ ๑๐ ในป 
พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยแบงเปน ๓ แผนงาน ๖ โปรแกรม ไดแก 

  แผนงานท่ี ๑ การพฒันาสาขาอาหาร  (BCG-Food Development)   
ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาอาหารรูปแบบเดิมไปสูระบบการผลิตที่ทันสมัย ผลิตภัณฑมีคุณภาพ 

มาตรฐาน รวมถึงการผลิตอาหารกลุมใหมและสารมูลคาสูง ประกอบดวย ๓ โปรแกรม 



๙ 
 

โปรแกรมที่ ๑ การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการผลผลิตเพื่อเขาสูกระบวนการผลิต การกระจาย
สินคาและผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ  

โปรแกรมที่ ๒ การพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อสงเสริมการผลิตสีเขียว ลดการสูญเสียระหวางการผลิต
และขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง (ลดตนทุน ลดการใชทรัพยากร และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม)  

โปรแกรมที่ ๓ การยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สรางอุตสาหกรรมใหม และสรางมูลคาเพิ ่มดวย
นวัตกรรมการผลิตอาหารฟงกชัน/Functional Ingredients สรางแพลตฟอรมการพัฒนาอาหารฟงกชัน 
อาหารทางการแพทย และการผลิต Functional Ingredients และมาตรการปลดล็อกกฎหมายที่เปนอุปสรรค
ตอการลงทุน 

แผนงานที่ ๒ การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG-Market Development)  
ใหความสำคัญกับการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ ดวยการปลดล็อกกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ

การลงทุน การเรงรัดการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ การใชกลไกการจัดซื ้อจัดจางจากภาครัฐ (Government 
Procurement) รวมถึงการสรางแบรนดโดยการใชอัตลักษณ รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบยอนกลับที่มี
ประสิทธิภาพสูง ประกอบดวย ๒ โปรแกรม  

 โปรแกรมที่ ๑ การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street 
Food/วิสาหกิจชุมชน)  

โปรแกรมที่ ๒ การสงเสริมแบรนดอาหารไทยในระดับโลกดวยอัตลักษณ และสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

แผนงานที ่  ๓ การจัดเตร ียมโครงสรางพื ้นฐานสำคัญและสิ ่งอำนวยความสะดวก (BCG- 
Infrastructure & Facility Development)    

ใหความสำคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการยกระดับมาตรฐานการผลิต และรองรับการ
ผลิตผลิตภัณฑอาหารรปูแบบใหม  

โปรแกรมที่ ๑ การยกระดับโครงสรางพื้นฐานหนวยวิเคราะหทดสอบดานอาหารฟงกชันและโรงงาน
ตนแบบผลิตอาหารฟงกชันและ Functional Ingredient ที่ไดมาตรฐาน GMP  

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
 ๑. การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเพิ่ม GDP สาขาอาหารถึง ๓ แสนลานบาท จำเปนอยางยิ่งท่ี
ตองพิจารณาประเด็นเรื่องขอบังคับดานสิ่งแวดลอมในระดับสากล ตัวอยางเชน มาตรการ EU Carbon Border 
Adjustment Mechanism ซึ ่งจะมีผลอยางมากตอการสงออกสินคาอาหาร รวมทั้งเรื ่องการลดการสูญเสีย
อาหารซึ่งเปนเร่ืองสำคัญของการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals)   
 ๒. การกำหนดตัวชี้วัดเรื่องความมั่นคงอาหารและการลดการสูญเสียอาหารเปนตัวชี้วัดท่ีดี ที่ผานมา
ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับความมั่นคงทางอาหารที่ต่ำกวาหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เชน สิงคโปร 
ทั้งที่ประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารสงออกสำคัญของโลก จึงเสนอใหมีการศกึษารายละเอียดเรื่องเกณฑการ
จัดอันดับ รวมทั้งตั้งขอสังเกตวาขอมูลที่ใชในการประเมินอาจไมครอบคลุมการผลิตอาหารไวบริโภคเองใน
ครัวเรอืนของคนไทย   

 
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาอาหาร เพื่อนำเสนอตอคณะ



๑๐ 
 

กรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ตอไป 

 ๒.  มอบหมายใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขา
อาหาร รับขอคิดเห ็นและขอเสนอแนะจากที ่ประช ุมไปพิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ใหมีความครอบคลุม ครบถวน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
 นายเทวินทรฯ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 
สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ นำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ โดยปจจุบันประเทศไทยมีมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (GDP) สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ รวมกันประมาณ ๒.๖ แสนลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก ๒.๒ แสนลานในป ๒๕๕๗ ซึ ่งเปนการพัฒนาตอยอดผลผลิตทางการเกษตรและของเสียไปเปน
สารประกอบ หรือผลิตภัณฑเคมีและวัสดุชีวภาพที่มีมูลคาสูง อาทิ พลาสติกชีวภาพ ไฟเบอร เภสัชภัณฑ เมื่อ
พิจารณาตลาดพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ พบวาประเทศไทยมีการนำเขาพลังงานในสัดสวนสูงถึงรอยละ 
๖๐ ของความตองการใชพลังงานภายในประเทศ และมีแนวโนมการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยการใชพลังงานชีวภาพจึงเปนการตอบสนองและสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย
ของรัฐบาลที่กำหนดใหประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศเพิ ่มขึ้นจากรอยละ 
๑๕.๕ ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนรอยละ ๓๐ ของปริมาณการใชพลังงานภายในป พ.ศ. ๒๕๗๙  

การสงเสริมใหมีการพัฒนาพลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพ เปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ดวยการพัฒนานวัตกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งการพัฒนาของเสีย วัสดุ ของเหลือใชทั้งในครัวเรือน 
ชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรมใหสามารถนำกลับมาใชไดใหมในรูปของแหลงพลังงานหมุนเวียน พลังงาน
ทดแทน อาทิ การสงเสริมโรงไฟฟาชุมชน พลังงานชุมชน เพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน ลดรายจายในครัวเรือน  
รวมถึงการสนับสนุนใหมีระบบบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับระบบตาง ๆ ของ
ประเทศอยางไรรอยตอ การผลิตผลิตภัณฑชีวภาพ (Bio-based Products) ที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เปนที่ตองการของตลาด เพื่อทดแทนผลิตภัณฑที่ผลิตจากปโตรเลียม  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ  
ไดจัดทำขอเสนอแนวทางการดำเนินงาน มีเปาหมายหลัก คือ ๑) ประเทศไทยเปนศูนยกลางไบโอรีไฟเนอรีแหง
เอเชียภายในป ๒๕๗๐ (Biorefinery Hub of Asia)  ๒) ประเทศไทยเปนศูนยกลางพลังงานชีวภาพของ
อาเซียนภายในป ๒๕๗๐ (ASEAN Bioenergy Hub) โดยประกอบดวย ๔ กลยุทธ ไดแก  
    กลยุทธท่ี ๑ การผลักดันใหเกิดการแกไข/เพิ่มเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ สงเสรมิ สนับสนุน และ
สรางโอกาสทางการตลาดใหเกิดความเปนธรรมและความเชื่อมั่นแกผลิตภัณฑชีวภาพ พลังงานชีวภาพ โดย
ผลักดันใหมีการแกไข เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เปนอุปสรรค และ/หรือ ที่ควรเพิ่มเติมเพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขัน 



๑๑ 
 

            กลยุทธที่ ๒ การบริหารจัดการพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ บริหาร
จัดการหวงโซการผลิตและการใชพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ โดยอำนวยความสะดวกใหสามารถเชื่อม
ตอไปยังระบบอื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ 
             กลยุทธที ่ ๓ การสรางเสถียรภาพของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ การผลักดันและ
กระตุนใหเกิดการใชพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ เพ่ือการทดแทนและหมุนเวียนของเสียหรือวัสดุเหลือใชให
นำกลับมาใชประโยชน นำไปสูการสรางเสถียรภาพของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพใหมีความมั่นคงอยางย่ังยืน 
            กลยุทธที่ ๔ การใชนวัตกรรมชีวภาพเพิ่มมูลคาและสรางธุรกิจดานพลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพใหม 
การตอยอดการพัฒนาเชื้อเพลิง และวัสดุชีวภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากวัสดุทางการเกษตร โดยใชประโยชน
จากโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐเพื่อสรางโอกาสดานเคมี วัสดุชีวภาพ การสรางมูลคาเพิ่มและสรางธุรกิจ SMEs 
 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๗๐ สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ  เสนอโครงการขับเคลื่อนสำคัญจำนวน ๔ โครงการ ดังน้ี  
 โครงการที่ ๑. การกำหนดราคาคารบอนและจัดสรรคารบอนเครดิต (Carbon Pricing and 
Carbon Credits) 
 เพื่อสงเสริมใหเกิดการปลูกปาในพื้นที ่ของรัฐโดยภาคเอกชนเปนผู ลงทุน เพื่อเปนแหลงกักเก็บ
คารบอน (Carbon Sink) ในวงกวาง โดยนำกลไกการตั ้งราคาคารบอน (Carbon Pricing) ในเช ิงบวก 
ในรูปแบบของการสงเสริมใหลงทุน โดยภาคเอกชนที่ลงทุนสามารถนำคารบอนเครดิต (Carbon Credit) ไปซื้อขาย 
หรือใชในการชดเชยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Offset) ภายในประเทศ  
 โครงการที่ ๒. การพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (Clean and Circular Energy: 
C-Energy) 

เพื่อใชประโยชน หรือหมุนเวียนของเสียและวัสดุเหลือทิ้งมาผลิตเปนพลังงานทางเลือก รองรับการ
เปลี่ยนผานจากเชื้อเพลิงชีวภาพไปเปนยานยนตไฟฟา โดยการพัฒนาระบบนำรอง ตนแบบสถานีอัดประจุ
ไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิงจากของเสียและผลิตผลทางการเกษตร และผลักดันใหมีการบริหารจัดการพลังงาน 
(Transition Management) และสงเสริมการลดตนทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี ตลอดจนติดตาม รวบรวมขอมูลสารสนเทศทั้งในและนอกประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ 
ทางดานพลังงาน ที ่จะมีบทบาทในอนาคตสำหรับใชประกอบการออกนโยบายใหเหมาะสมและทันตอ
สถานการณ 
 โครงการที่ ๓. ตนแบบโครงขายพลังงานไฟฟาอัจฉริยะขนาดเล็ก (Smart Micro Grid) และ
แพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform) : นำรองพลังงานชุมชน  

เพื่อสนับสนุนใหเกิดการลงทุนการซื้อขายพลังงานไฟฟาอยางเสรีและเปนธรรม พัฒนาใหเกิดรูปแบบ
การลงทุนดานพลังงานในระดับชุมชนที่มีความยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟา จากแนวคิดสราง
ใหชุมชนมีความผูกพันและความรู สึกเป นเจาของผานกลไกการทำงานระหวางชุมชน ภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษาภายในพ้ืนที่ และใหเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนจากการเพิ่มรายไดการ
ซื้อขายพลังงานไฟฟา ลดรายจายดานพลังงาน ลดตนทุนในการทำเกษตรของชุมชนรอบโรงไฟฟาดวย อาทิ 
โรงไฟฟาชุมชนจากชีวมวลหรือกาซชีวภาพ การผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยรวมกับภาคการเกษตร เพื่อ
การผลิตอาหารหรือการแปรรูป (Solar Sharing for Food and Clean Production) เปนตน  



๑๒ 
 

 โครงการท่ี ๔. Biorefinery 
เพื่ออาศัยโครงสรางพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑฐานชีวภาพซึ ่งภาครัฐลงทุนแลวที่ EECi

ขับเคลื ่อนให เก ิดการพัฒนาอยางครบวงจร โดยอาศัยกลไกการพัฒนาความสามารถและยกระดับ
ผูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานนี้ได 
 
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
 ๑. นายประเสริฐฯ ผูแทนปลัดกระทรวงพลังงาน สนับสนุนแผนการดำเนินงานของสาขาพลังงาน วัสดุ 
และเคมีชีวภาพ ที่นายเทวินทรฯ ไดนำเสนอ โดยเห็นวามีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผน
ของกระทรวงพลังงาน ทั้งสวนของ Smart Grid การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชุมชน เปนตน และ
สนับสนุนการนำเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาพัฒนาตอเปนพลังงาน ซึ่งมีบทบาทในการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมไดอีกดวย นอกจากนี้เห็นควรใหมีการเรงรัดพัฒนาใหผลิตภัณฑชีวภาพมีคุณภาพที่สูงข้ึนดวยตนทุน
ที่ตำ่ลง เชน ไบโอไฮโดรจีเนเต็ดดีเซล (Bio-hydrogenated Diesel)  
 ๒.  นายพงศพันธฯ ใหขอมูลวา สกสว. ไดดำเนินการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพให
เปนสารมูลคาสูงอ่ืน ๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพเพ่ือรองรับนโยบายการสงเสริมการใช EV ปจจุบันมีการทำงาน
รวมในลักษณะ Consortium ระหวางบริษัทเอกชน ๔-๕ ราย และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สกสว. ยินดีสงขอมูล
ดังกลาวใหคณะอนุกรรมการฯ ตอไป 

    ๓. ควรศึกษาและจัดทำภาพอนาคตของนโยบายสงเสริม EV รวมทั้งผลกระทบตอเปาหมายของการ
ขับเคลื่อนประเทศสูการเปนศูนยกลางการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
  
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
เพื ่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเว ียน-เศรษฐกิจสีเข ียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 
ตอไป 

 ๒.  มอบหมายใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขา
สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
ไปพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ใหมีความครอบคลุม ครบถวน   

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๔  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
 พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐ สาขานวัตกรรม  

นายอิสระฯ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 
สาขานวัตกรรม นำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๗๐ สาขานวัตกรรม โดยปจจุบันรูปแบบการพัฒนาประเทศทั่วโลกแบงเปน ๒ กลุม คือ กลุมแรกประเทศท่ี
สรางความมั ่งคั ่ง (Wealth) ของประเทศจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรม ตัวอยางเชน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา และกลุมที่สองประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติมาก มีแรงงาน แตมีการลงทุนวิจัยนอย เชน ประเทศไทย เปนประเทศผูผลิตโดยซื้อ
เทคโนโลยีจากประเทศกลุมแรกแลวนำมาผลิตเปนสินคาเพื่อจำหนาย ผลิตภัณฑสวนใหญมีมูลคาต่ำ ดังนั้น 



๑๓ 
 

กลุมนวัตกรรมจึงใหความสำคัญกับการสรางระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนใหประเทศไทยปรบัเปลี่ยนไปสูการผลิต
สินคาที่มีมูลคาเพ่ิมมากขึ้น  
 ระบบนิเวศนวัตกรรมที่สำคัญ ประกอบดวยนโยบายของรัฐในการกระตุนใหเกิดการทำงานรวมกัน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ การสรางบรรยากาศที่สงเสริมการทำงานที่สรางสรรค ลดขั้นตอน เปดโอกาสใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีหนวยงานที่ทำหนาที่เชื ่อมโยงการทำงานดานนวัตกรรมระหวางภาครัฐ และ
เอกชนท่ีมีประสิทธิภาพ  
   ปจจัยพื้นฐานของระบบนิเวศนวัตกรรม ไดแก การปรับแก กฎ ระเบียบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
จัดระบบการศึกษาและการพัฒนากำลังคนใหเปนผูมีทักษะ และความเชี่ยวชาญ การสนับสนุนทางการเงิน
โดยเฉพาะสำหรับผู ประกอบการที่เปน Startups รวมถึงการสนับสนุนที่ไมใชทางการเงิน และโครงสราง
พื้นฐาน เชน ดานไอที ดานขอมูล ทั้งนี้มีตองมีปจจัยสนับสนุน (Innovation Enable) สำคัญ ไดแก การลด
ภาษี การสงเสริมใหเกิดการแขงขัน การประกอบธุรกิจที่มีความคลองตัว นโยบายคนเขาเมืองที่ดึงดูดผู ที่
เชี่ยวชาญ นักวิจัย Startups เขาสูตลาดแรงงานเพื่อเรงรัดใหเกิดการสรางนวัตกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ความ
พรอมของหนวยงานใหทุนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงได  
 ทั้งนี้การทำงานของคณะอนุกรรมการฯ มีเปาหมาย เพื่อพัฒนาและเสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรม
สำหรับอุตสาหกรรม BCG ของประเทศตลอดจนโครงสรางพื ้นฐานที่สำคัญและจำเปน ใหมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนอุตสาหกรรม BCG ในทุกระดับโดยมุงเนนการบูรณาการการทำงานของทุกภาคสวน  
   เพ่ือเปนการเรงรัดการพัฒนาจึงนำเสนอโครงการ Big Rock ที่มีผลกระทบสูง จำนวน ๓ โครงการ 
ไดแก  ๑) โครงการนวัตกรรมจากยีสต การพัฒนาสารสกัดจากยีสต และเบตา-กลูแคน เปนผลิตภัณฑที่ตลาดมี
ความตองการสูงแตยังผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการ คาดวาจะสรางผลกระทบ ๖ พันลานบาท/ป  ๒) 
โครงการนวัตกรรมอาหารสุขภาพพรีไบโอติกส เชน ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด (FOS) ซึ ่งมีคุณสมบัติเปน 
Prebiotic (อาหารของจุลินทรียชนิดดีในลำไส) เปนเสนใยอาหารชนิดละลายน้ำได (Soluble Dietary Fiber) 
ไมถูกยอยในลำไสเล็ก แตจะถูกยอยในลำไสใหญ คาดวาจะสรางผลกระทบ ๒ พันลานบาท/ป และ ๓) 
โครงการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแอลกอฮอลแปลงสภาพและผลิตภัณฑจากแอลกอฮอลที่ไมใชสรุา
และเครื ่องดื ่มเพื ่อสรางมูลคาเพิ ่ม รวมถึงมีความตองการใช แอลกอฮอลท ี ่ม ีความบริสุทธิ ์สูงในหลาย
อุตสาหกรรม เชน ดานการแพทย เครื่องสำอาง คาดวาจะสรางผลกระทบ ๓ พันลานบาท/ป   
 
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุม 

๑. การดำเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแอลกอฮอลแปลงสภาพ มีความสำคัญตอ

การสงเสริมอุตสาหกรรมและผูประกอบการผลิตภัณฑสารสกัดสมุนไพรใหมีความเขมแข็ง  มีสาเหตุจากผูผลิต

สารสกัดในประเทศไมอาจแขงขันไดเนื่องจากตองนำเขาแอลกอฮอลในราคาท่ีสูงเมื่อรวมภาษีสรรพสามิต ท้ังน้ี 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ใหขอมูลวาอยู

ระหวางการทำงานรวมกับกระทรวงการคลังเพื ่อแยกพิกัดระหวางแอลกอฮอลที่นำไปผลิตเปนสุรา และ

แอลกอฮอลเพ่ือนำไปใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

๒. การผลักดันกฎหมายเพื่อสรางระบบนิเวศท่ีเอื้อตอการสรางนวัตกรรม เชน การกำกับดูแลความ

ปลอดภัยจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมซึ ่งปจุบันมีเพียงแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล (Biosafety 

Guidelines) ควรตองม ีแนวทางในการบร ิหารท ี ่ช ัดเจน ซ ึ ่ งนางอ ัษฎาพรฯ ผ ู แทนปล ัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหขอมูลวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทำราง



๑๔ 
 

พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ... ซึ่งมีหมวดที่กำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของ

ผลิตภัณฑทีใ่ชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ทั้งนี้อยูระหวางข้ันตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา   

๓. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) มีสมารทวีซา (SMART Visa) คือ วีซาประเภท

พิเศษที ่กำหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที ่ประสงคจะเขามาทำงานหรือลงทุนใน

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และอยู ระหวางเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อขยายการบริการให

ครอบคลุมบุคลากรทักษะสูงนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเปาหมายดวย 

๔. การใชประโยชนจากพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจ ัย และ

นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที ่ใหอำนาจสภานโยบายยกเวนมิใหนำบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎ

ขอบังคับใดใชบังคับ (Sandbox) ซึ่งเปนสิ่งที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม รวมถึงมีขอเสนอใหนำนวัตกรรมดาน

อื่น ๆ ที่นอกเหนือดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เชน ดานสังคม สิ่งแวดลอม หรือธุรกิจที่สนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวย BCG รวมอยูใน Sandbox ดวย ทั้งนี้ประธานฯ มอบให สอวช. เรงรัดใหเกิด

การผลักดันใหเกิด Sandbox ที่เปนรูปธรรม  

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงกอนนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ตอไป 

๒. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขา
นวัตกรรม รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที ่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ใหมีความครอบคลุม ครบถวน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 

๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาเครื่องมือแพทย 
นายไพรัชฯ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 

สาขาเครื่องมือแพทย ไดนำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 
๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาเครื่องมือแพทย ซึ่งความทาทายดานเครื่องมือแพทยของไทย คือ ประเทศตองพึ่งพาการ
นำเขาครุภัณฑทางการแพทย โดยในป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ มีมูลคาการนำเขาไมต่ำกวา ๖.๕ หมื่นลานบาทตอป 
แสดงใหเห็นวาระบบสาธารณสุขไทยยังมีปญหาความม่ันคง ไมสามารถพ่ึงพาตนเองได   

ปจจุบันผูประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยสวนใหญเปนผูผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ซึ่งมีสัดสวนรวมกันมากถึงรอยละ ๙๘ แตมีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ ๒๙ ขณะที่ผูผลิตขนาดใหญซึ่งสวน
ใหญเปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญเปนตางชาติเนนผลิตเพื่อการสงออก มีสัดสวนของจำนวนผูประกอบการเพียง
รอยละ ๒ แตมีสวนแบงรายไดรวมกันรอยละ ๗๑ นอกจากนี้ปจจุบันมีรายการเครื่องมือแพทยอยูในบัญชี
นวัตกรรมไทย ๓๙ รายการ จากรายการทั้งหมด ๔๓๕ รายการ ซึ่งจากการสำรวจในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
พบวาภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจางเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยประมาณ ๒๓๐ ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ ๑.๕ ของงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทยเทานั้น ดังนั้นคณะอนกุรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทยจึงเสนอแนวทางการสรางความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการพัฒนา
เครื่องมือแพทยไทย โดยประกอบดวย ๕ ระยะ ดังน้ี ระยะที่ ๑ วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โดยใชกระบวนการ



๑๕ 
 

วิศวกรรมยอนรอย และ Technology Localization ระยะท่ี ๒ มาตรฐานเครื่องมือแพทย โดยมีแนวทางดังนี้ 
๑) สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากล ๒) สนบัสนุนการทดสอบทางคลินิก ระยะที่ ๓ กิจกรรม
ในแพลตฟอรมกระบะทราย เพื่อใหมีการทดลองใชและรับความเห็นจากผูใชงานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ ระยะท่ี 
๔ บัญชีนวัตกรรมไทย และระยะที่ ๕ เขาสูตลาด ซึ่งท้ังระยะที่ ๔ และระยะที่ ๕ เปนการสรางตลาดและขยาย
ตลาด โดยใชบัญชีนวัตกรรมไทยเปนการเปดตลาด 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไดนำแนวทางดังกลาวมาจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาเครื่องมือแพทย ซึ่งมีเปาหมายในการสราง
ผลกระทบมากกวา ๑ แสนลานบาท เพิ่มการจางงานมากกวา ๕ พันคน และเพิ่มการเขาถึงเครื่องมือแพทยให
ประชาชนในภูมิภาคและชนบทมากกวา ๑ ลานคน โดยแบงเปน ๒ แผนงาน ๕ โปรแกรม ไดแก 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาตลาดและสงเสริมการเขาสูตลาด ประกอบดวย ๔ โปรแกรม ดังน้ี 
๑) การสรางดุลยภาพของอุปสงคอุปทาน (Supply-Demand) โดยอาศัยกลไกนวัตกรรมแบบ

Reverse Engineering และ Technology Localization 

๒) การสรางความเชื่อมั่นในการใชเครื่องมือแพทยไทยใหแกบุคลากรทางการแพทยผานแพลตฟอรม 

Sandbox 

๓) บัญชีนวัตกรรมไทย เพ่ือสงเสริมเครื่องมือแพทยไทย 

๔) การขับเคลื่อนเขาสูตลาดของเคร่ืองมือแพทยไทย 

 
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ ประกอบดวย ๑ โปรแกรม ดังนี้  
๑) การสงเสรมิและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานเครื่องมือแพทยระดับสากล 

ท้ังนี้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเครื่องมือแพทยที่สรางผลกระทบสำคัญ ประกอบดวย  
โครงการที่ ๑. การสรางนวัตกรรมที่มีมาตรฐานของเครื่องมือแพทยไทยตามความตองการของ

ภาครัฐ  
 การรวบรวมทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัยเครื่องมือแพทยที่มีอยูเดิม ใหสามารถตอบโจทยความ

ตองการของภาครัฐ เพื่อผลักดันเขาสูการทดสอบ สอบเทียบ และมีมาตรฐานจนสามารถขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย ดวยกระบวนการทำวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อพัฒนาเครื่องมือแพทย 
โดยกำหนดเปาหมายผลิตภัณฑที่มีความตองการและใชงานในปริมาณสูงของภาครัฐ เชน ขดลวดค้ำยันหลอด
เลือดหัวใจ วัสดุฝงในดานกระดูกและขอ เลนสแกวตาเทียม ถุงน้ำยาลางไต เครื่องเอกซเรย เปนตน 

โครงการท่ี ๒. การสรางความเชื่อมั่นในการใชงานเครื่องมือแพทยไทย ผานกลไก Sandbox  
การสรางกลไกสนับสนุนผูผลิตเครื่องมือแพทยไทยใหสามารถนำผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานเรียบรอย

แลวไปใชงานจำนวนหนึ่งโดยมีการติดตาม ประเมินผลรวมกันระหวางผูใช แพทย และผูผลิต เพื่อสรางความ
เชื ่อมั ่นแกแพทย และสรางแหลงการใชงานอางอิง กอนผลักดันเขาสู ตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 
นอกจากนี้ จะสรางเครือขายการใชงานเครื่องมือแพทยไทย เพื่อใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ และ
สรางความเชื่อมั่นในการใชงาน 

โครงการท่ี ๓ การเพิ่มการจัดซื้อเคร่ืองมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยจากภาครัฐ 
การพัฒนาระบบรายการเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยใหสอดคลองกับรายการเครื่องมือ

แพทยที่มีการใชงานในสถานพยาบาลของรัฐ  รวมทั้งพัฒนาฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจางเครื่องมือแพทยของ
ภาครฐั เพ่ือคัดเลือกเครื่องมือแพทยเปาหมายท่ีมีความตองการสูง และสงเสริมใหมีระบบติดตามการจัดซื้อจัด



๑๖ 
 

จางเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยของหนวยงานรัฐตาง ๆ รวมทั้งใหมีการประชาสัมพันธและกระตุนให
มีการใชเครื่องมือแพทยไทยอยางเขมขน 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาเครื ่องมือแพทย เพื ่อนำเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๖ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาเปาหมาย 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมทราบถึงขอสั่งการนายกรัฐมนตรีรวม ๓ เรื่อง 
ไดแก  ๑) ควรเพ่ิมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาการพัฒนาคน/บุคลากร   
๒) ควรเพิ่มคนรุนใหมในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ทุกสาขา และให
เพิ่มเติมหนาที่และอำนาจในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนการขับเคลื่อน/แผนปฏิบัติการ และแผน
งบประมาณ การพัฒนาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  ๓) การขยายการ
ดำเนินงานของสาขานวัตกรรมใหครอบคลุมถึงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดวย  

ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 
สาขาการพัฒนาคน/บุคลากร และการปรับปรุงองคประกอบ หนาที ่และอำนาจของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมายรวม ๑๐ คณะ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

ทั ้งนี ้ นายวิจารยฯ ขอเสนอใหเพิ ่มเติมนายกสมาคมพลาสติกชีวภาพไทยเปนอนุกรรมการ 
ในคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามมติ 
ของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่เสนอ 
 
มติที่ประชุม   ๑. เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 

สาขาการพัฒนาคน/บุคลากร วาระในการดำรงตำแหนง ๒ ป ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔       

 ๒.  เห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบ หนาที ่และอำนาจของคณะอนุกรรมการ
 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมายรวม ๑๐ คณะ ใหมี
วาระการดำรงตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของคณะอนุกรรมการที่ไดแตงตั้งไวแลว 
ท้ังนี ้ใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔       

 ๓.  เห ็นชอบใหเพ ิ ่มเต ิมนายกสมาคมพลาสติกช ีวภาพไทยเปนอน ุกรรมการใน
 คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ใหมีวาระการดำรงตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของคณะอนุกรรมการที่
ไดแตงตั้งไวแลว ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔   

     
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ  
 



๑๗ 
 

๔.๑ การจัดประชุมครั้งตอไป  
กำหนดใหมีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

ณ หองแถลงขาว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกลา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม  

๔.๒ บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG  

นายเชิดชาย ฯ กระทรวงการตางประเทศ ใหขอมูลวารองนายกรัฐมนตร ี(นายดอน ปรมัตถวินยั) ให
นโยบายการตางประเทศวาตองใหความสำคัญกับความเปนหุนสวนและการขับเคลื่อนอยางยั่งยืน โดยเฉพาะ
การใชโมเดล BCG เปนภาคตอจากการขับเคลื ่อนการพัฒนาที ่ยั่งยืนดวยการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEP For SDG) ที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จเปนอยางดี ทั้งนี้จะไดกำหนดให BCG เปนวาระ
ริเริ่มสำคัญในฐานะการเปนประธานความรวมมือในกรอบเอเปคในป ๒๕๖๕  โดยกระทรวงการตางประเทศจะ
ไดรายงานความคบืหนาใหที่ประชุมทราบในโอกาสตอไป  

๔.๓ ความเห็นการขับเคลื่อน BCG ในภาพรวม 
๑) รวบรวมกฎหมายที่เปนอุปสรรคเพื่อเสนอตอรัฐบาลใหดำเนินการปรับปรุง แกไข ซึ่งเปนเรื่องท่ี

ไมตองใชงบประมาณ และมีผลสงเสรมิใหเกิดการเรงรัดการดำเนินงานใหเร็วยิ่งขึ้น 

๒) การเลือกพ้ืนท่ีดำเนินการขอใหมีองคประกอบของผูทำงานที่หลากหลายและรอบดาน  

๓) การใหความสำคัญกับการพัฒนาผูนำแหงการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหัวหนาสวน/ฝายของ

ราชการใหมีความเขาใจเปาหมายการขับเคลื่อน BCG และกระตุนใหเขามามีบทบาทรวมในการขับเคลื่อนซึ่ง

ถือเปนขอตอสำคัญของการขยายผลสูวงกวาง  

๔) ใชโอกาสที่ BCG เปนวาระแหงชาติจัดทำฐานขอมูลภาพรวม BCG โดยบูรณาการเชื่อมโยงขอมูล

ของหนวยงานตาง ๆ  

๕) การประเมินผลกระทบในภาพรวมของ BCG ดวย เชน มูลคาของผลกระทบดานสุขภาพ 

ที่เกิดจากการมีสภาพแวดลอมที่ดีอันเปนผลจากการดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งความมั่นคง

ทางดานสุขภาพถือเปนความคุมคาที่จะนำไปสูการเพิ่มพลังของการมีสวนรวมของภาคประชาชนและเปนแรง

ขับเคลื่อนใหแผนปฏิบัติการดงักลาวประสบความสำเร็จ     

๖) การจัดทำแผนปฏิบัติการควรชี้ใหเห็นโอกาสของความสำเร็จ ไมยึดติดกับกรอบหรือวิธีคิดรูป

แบบเดิม ดึงภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใหเพิ่มขึ้น รวมถึงมีกลไกการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจรวมของ

ทุกภาคสวน    

 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น. 
 

นางสาววัชริน มีรอด 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
นายณรงค ศิริเลิศวรกุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


