
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิ BCG Model 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันพธุท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ 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. นายกิติพงค  พรอมวงค   
 ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
 และนวัตกรรมแหงชาติ กรรมการ 
๓. นางวรวรรณ ชิตอรุณ 

ผูแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
๔. นางอัษฎาพร ไกรพานนท 

ผูแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
๕. นายรุงเรือง  กิจผาติ 
 ผูแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๖. นางดรงครตัน กลาหาญ  
 ผูแทนผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ 
๗. นายปฐมดนัย พลจันทร 
 ผูแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 
๘. นายวิโรจน  นรารักษ 
   ผูแทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรรมการ  
๙. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง กรรมการ 
๑๐. นายปยะสกล สกลสัตยาทร กรรมการ 
๑๑. นายไพรัช ธัชยพงษ กรรมการ 
๑๒. นายกลินท สารสิน กรรมการ 
๑๓. นายวิจารย สิมาฉายา กรรมการ 
๑๔. นายกฤษณ ณ ลำเลียง กรรมการ 
๑๕. นายณรงค  ศริเิลิศวรกุล 
 ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและ 
   เลขานุการ 
 

 
 



รายช่ือกรรมการที่เขารวมประชุมทางไกลผาน Webex Meeting 
๑. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล   

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๒. นางปทมาวดี โพชนุกูล 
  ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 
  วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กรรมการ 
๓. นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรไูกล 
 ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 
๔. นายสำราญ สาราบรรณ 
 ผูแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 

๕. นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ 
      ผูแทนปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
๖. นายชัยรัตน แกวเพียงเพ็ญ 

ผูแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๗. นางกาญจนาภรณ   อินทปนตี เลิศลอย  
  ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
๘. นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล  
  ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กรรมการ 
๙. นางน้ำฝน  บุณยะวัฒน 
      ผูแทนผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรรมการ 
 
รายช่ือกรรมการที่ไมมาประชุม     
๑. ผูอำนวยการสำนักงานบรหิารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
๒. นายอิสระ  วองกุศลกิจ 
๓. นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ 
๔. นายเทวินทร วงศวานิช  
๕. นายธีรพงศ  จันศิริ 
 
ผูเขารวมประชุม  
๑. นายดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรอืง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
๒. นายศุภกร ปุญญฤทธ์ิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
๓. นายทรงพล  มั่นคงสุจริต  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
๔. นางสาวอรกนก  พรรณรักษา  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
๕. นายชุตินทร  คงศักดิ์  กระทรวงการตางประเทศ  
๖.  นายประวิทย   ประกฤตศรี รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  

     BCG Model สาขานวัตกรรม โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง 
อำนวยการ  

๗. นายพงศพันธ  แกวตาทิพย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 



๘. นายคมกฤต  เล็กสกุล  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
๙. นางจุฬารัตน   ตันประเสริฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๐. นางลดาวัลย  กระแสรชล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๑. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๒. นายวรรณพ   วิเศษสงวน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๓. นางรงัสิมา  ตัณฑเลขา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๔. นางวรรณิพา  ทองสิมา  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๕. นางสาวลักษณ โอฬารฤทธินันท  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๖. นางสาววัชริน  มีรอด  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๗. นางสาวกรัณฑรัตน  นาขวา  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๘. นางสาวปทมาพร ประชุมรัตน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

   

  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG        

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค 
นายกลินทฯ กรรมการ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขา

ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค ไดนำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค โดยมีเปาหมายมุงพัฒนาการ
ทองเท่ียวคุณภาพสูงโดยใหความสำคัญกับการกระจายรายไดอยางท่ัวถึงไปสูเมืองรอง ลดความเหลื่อมล้ำ มุง
สูการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยทองเที่ยวไดอยางสรางสรรค สนุก สะดวก และปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด 
๑. เพ่ิมอันดับ Global Wellness Travel Ranking เปน Top ๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๙ 

๒. อันดับความสามารถทางการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทยโดย TTCI ดานความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพและอนามัย สูงข้ึน ๑๐ อันดับ ทุกป 

๓. การจางงานดาน Wellness เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ จากป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. พัฒนากำลังคนทุกกลุมจังหวัดที่เกี่ยวของกับ BCG สาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค

อยางนอย ๒ หมื่นรายตอป 
๕. พัฒนาเร่ืองราวจากภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบานใหเปน Content ดานการตลาด 

๖. นำเสนอ Content ของ Happy Model ไมนอยกวา ๒๐๐ เรื่องตอป 

 การขับเคลื ่อนการพัฒนาดำเนินการภายใต ๕ แผนงานสำคัญ  ไดแก ๑) การพัฒนาสาขาการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  ๒) การเตรียมกำลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ  ๓) การสรางและ



พัฒนาตลาด  ๔) การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ และ ๕) การจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญและ
สิ่งอำนวยความสะดวก  

 มาตรการ ระเบียบ กฎหมาย ที่ตองการเสนอปลดล็อค ไดแก  
๑) ดำเนินการใหโรงแรมที ่พักนอกระบบ จดทะเบียนในระบบใหมากที่สุด (พ.ร.บ. โรงแรม และ 

พ.ร.บ ควบคุมอาคาร) 
๒) พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่อยูในเขตอุทยาน/พ้ืนที่อนุรักษโดย พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ 
๓) ปรับแกกฎระเบียบ กระทรวงการคลังใหบุคลากรภาครฐัเบิกคาที่พัก Homestay ได 
๔) มี พ.ร.บ สงเสริมและควบคุมธุรกิจ Sharing Economy จากแพลตฟอรมดิจิทัล 
๕) ขอใหภาครฐัเขมงวดกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวยิ่งขึ้น อาทิ น้ำเสีย ขยะ 
๖) ยกระดับความปลอดภัยทางทางดานสาธารณสุขและความมั่นคงในแหลงทองเที่ยวเพ่ือสรางความ

มั่นใจแกนักทองเท่ียว 
๗) สนับสนุนใหภาครฐัซื้อสินคาทองถิ่นมากขึ้น 
แผนปฏิบัติการดังกลาว ไดกำหนดประเด็นริเริ ่มสำคัญ (High Impact Initiative)/โครงการที ่มี

ความสำคัญสูง (Big Rock) จำนวน ๒ โครงการสำคัญ  ไดแก  
โครงการท่ี ๑. โครงการยกระดับและเพิ่มมูลคาสินคาและบริการทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวหลัง  

โควิด-๑๙ 
การเพิ่มมูลคาสินคาและบริการของการทองเที่ยวไทยดวยการนำแนวคิด “Happy Model”  หรือ 

โมเดลอารมณดีมีความสุขซึ่งตอยอดจากโครงการไทยเท ซึ่งเปนแนวคิดในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
และบริการดวยการนำนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคมาผนวกเขากับวัฒนธรรมที่ดีงามในแตละทองถ่ิน โดย 
Happy Model ประกอบดวย กินดี อยูดี ออกกำลังกายดี แบงปนสิ่งดี ๆ  ดวยการใช ๕ แนวทางในการ
ขับเคลื่อน ไดแก ๑) สรางความเขาใจเรื่อง BCG และใช Happy Model ในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวตาม
แนวทางนั้น ๒) ผลักดัน Happy Model ใหเกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที่ใหไดมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน ๓) 
พัฒนากำลังคนและสถานประกอบการสาขาทองเที ่ยวและบริการใหมีสวนรวมกับการขับเคลื่อน BCG ๔) 
รวบรวม Content ไวบน Digital Tourism Platform ของคนไทย เชน TAGTHAi เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถ
วางแผนทริปเองได และ ๕) แกปญหาเรื ่องขยะจากภาคการทองเที่ยวและบริการดวยหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (ทำงานรวมกับกลุม Circular Economy) 

 

โครงการที่ ๒. โครงการสรางความรับรูและมีสวนรวมในเรื่อง BCG 
นายกฤษณฯ กรรมการ และอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาทองเที่ยว

และเศรษฐกิจสรางสรรค นำเสนอวาเงื่อนไขของความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG คือการสรางใหทุก
ภาคสวนมีความเขาใจความหมายของ BCG ตระหนักถึงประโยชนและมีสวนรวมในการนำโมเดล BCG ไป
ใชสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการดวยการเชื่อมโยงอัตลักษณทองถิ่น ใชขอมูลเชิงวัฒนธรรม การ
ออกแบบ เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสรางสรรคเปนผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูง สามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย เชน เรื่องราวที่มีความสุข (Happy Story) โดยดึงเอาจุดเดนดาน 
BCG แตละจังหวัดมาประยุกตใหสนุกและเปนกระแสผาน Digital Content ภาพยนตร เพลง ละคร แอนิเมชัน 
คาแรคเตอรหรือแอปพลิเคชัน และคดัเลือกโครงการนำรองที่สงเสริม BCG ๑๐ อันดับ อาทิ สถานที่ทองเท่ียว
นาสนใจ อุตสาหกรรมพื้นบาน กิจกรรมอาสา ประเพณีที่เกี่ยวของ การจัดการดานสิ่งแวดลอมในชุมชน การ



ดูแลสุขภาพ และสรางใหเปนกระแสเพ่ือความจดจำ รวมท้ังสรางความตระหนักดานการทองเท่ียวอยางมีความ
รับผิดชอบใหกับกลุมนักทองเที่ยวผาน digital platform 

  ท่ีประชุมมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรสื่อสารใหคนทั่วไปรับรูถึงนโยบาย BCG และเปลี่ยน Mind Set ของการพัฒนาประเทศดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศไทยเปน

ประเทศที่ยากจนแตเปนพันธมิตรที่ดีของโลกเสรีจึงทำใหไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ  

ในยุคตอมาเปนประเทศที่กำลังพัฒนาอยางเปนระบบ  ตามมาดวยภาพของการเปนประเทศผู

สงออกสินคาที่ผลิตดวยเทคโนโลยีแบบงาย และการเปนประเทศทองเที่ยวที่มีแหลงทองเที่ยวที่

สวยงาม ปจจุบันภาพที ่ต องการสรางใหปรากฏในประชาคมโลก คือ การเปนประเทศ  

Industrializing BCG ที่มีศักยภาพในการยกระดับไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาได  

๒. เปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค คือ การสรางใหเกิดภาพลักษณในระดับโลก 

(Global Branding) สวนหนึ ่งสามารถพัฒนาตอยอดไดจากจุดแข็งบนฐานวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรที่หลากหลาย และนำไปเชื่อมโยงกับ BCG สาขาตาง ๆ เชน เกษตร อาหาร การ

ทองเที่ยว และการแพทย   

๓. สถาบันการศกึษาสามารถสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับและเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ

ทองถิ่นจากความพรอมทางวิชาการ เครือขายความรวมมือกับชุมชน และเทคโนโลยีที่ไดมีการ

ลงทุนไปแลว เชน Digital  Content    

๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการที่กำหนดใหอันดับความสามารถในการแขงขันดานการ

ทองเที่ยวของประเทศโดย TTCI  เพิ่มขึ้น ๑๐ อันดับ ทุกป นับเปนความทาทายมาก เนื่องจาก

ตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับฐานทรัพยากรมีอันดับลดลงจากอันดับที่ ๗ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนอันดับท่ี 

๑๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ และดัชนีความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมลดลงจากอันดับที่ ๑๒๒ ในป พ.ศ. 

๒๕๖๐ เปนอันดับที่ ๑๓๐ ของโลก ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงใหพิจารณาความสอดคลอง

ระหวางกิจกรรมในแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสำเร็จดวย 

๕. การใหภาครัฐเขมงวดกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวยิ่งขึ้น อาทิ น้ำเสีย ขยะ 
อาจไมใชสิ่งที่ตองปลดล็อค ในสวนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแผนใน
การบริหารจัดการขยะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะใหมีประสิทธิภาพ แตสิ่งที่ตองดำเนินการ
เพิ่มเติมคือการผลักดันใหมีกิจกรรมที ่สงเสริมใหเกิดการทำงานรวมกันของภาคสวนตาง ๆ 
โดยเฉพาะในสวนของชุมชนทองถิ่น ดวยกลไกที่หลากหลายซึ ่งรวมถึงการใชประโยชนทาง
เศรษฐกิจเปนแรงจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอม    

๖. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สามารถรวม

ขับเคลื่อนการทองเที่ยวได ๒ แนวทางคือ ในกรณีที่โจทยมีองคความรูอยู แลวแตอาจยังไม

สามารถนำไปสูการปฏิบัติ สิ่งที่ตองทำคอืการทำแผนท่ีเชื่อมโยงระหวางความรูที่มีกับแนวทางที่

สาขาทองเที่ยวเสนอ และอีกสวนหนึ่งเปนโจทยที่ยังไมมีงานวิจัยรองรับ ในสวนน้ีขอรับไปหารือ

รวมกับเครือขาย    

๗. ควรระบุเหตุผลที่ชัดเจนในการเสนอใหปลดล็อคการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่อยูในเขตอุทยาน/

พื้นที่อนุรักษโดย พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ เนื่องจากปจจุบันมีการเปดใหพื้นที่อุทยานแหงชาติ



เปนแหลงทองเที่ยว และมีการนำเทคโนโลยีดานไอทีมาบริหารจัดการรับนักทองเที่ยวใหมีความ

เหมาะสมกับขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) รวมถึงการใชหลักการ 

Universal Design ในพื้นท่ีอุทยานอยูแลว 

๘. ควรใชประโยชนจากฐานขอมูลที ่จัดทำแลว เชน Tourism Satellite Account (TSA) เพื่อ

ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการทองเที่ยว  รวมถึงจัดเตรียมฐานขอมูล BCG และ

นำไปจัดทำเปนระบบบัญชีที่เชื่อมโยงเพ่ือใหเห็นภาพในองครวม 

 
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาทองเที ่ยวและเศรษฐกิจ
สรางสรรคเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-
เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG 
Model) ตอไป 

 ๒.  มอบหมายใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขา
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรครับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุมไป
พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ใหมีความครอบคลุม ครบถวน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 

๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 
นายวีระชัยฯ รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขา

ความหลากหลายทางชีวภาพ ไดนำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยชี้ใหเห็นวาประเทศไทยมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพมากเปนอันดับ ๑๕ จาก ๑๙๓ ประเทศ มีการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาใชเปนทุนพื้นฐาน
ในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี ความหลากหลาย
ทางชีวภาพดังกลาวกำลังถูกคุกคาม ดวยเหตุนี้แผนปฏิบัติการฯ  จึงมีเปาหมายเพื่อใหความหลากหลายทาง
ชีวภาพไดรับการคุ มครอง ปองกัน อนุร ักษ ฟ นฟู และใชประโยชนอยางมีคุณคาและยั ่งยืน ดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น การสรางคลังขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมและการสรางเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

การขับเคลื่อนเปนการดำเนินการภายใต ๓ แผนงาน ไดแก  
แผนงานที่ ๑ ศึกษาวิจัย อนุรักษ ฟนฟ ูและใชประโยชนสรางเศรษฐกิจฐานราก 
มุงเนนอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหอยูใน

สภาพที่อุดมสมบูรณ ไดแก พื้นที่ปาไม พื้นที่ชุมน้ำ พื้นที่คุมครอง พื้นที่มรดกทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง พื้นที่ปาชายเลน หญาทะเล แนวปะการัง การเพาะเลี้ยงขยายพันธุและการใชประโยชนสรางเศรษฐกิจ
ฐานรากของชุมชน รวมถึงการอนุรักษความหลากหลายทางวัฒนธรรม สืบสาน และตอยอดวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อเปนทนุสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและเพ่ือการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ  
          แผนงานท่ี ๒  พัฒนาบุคลากร คนรุนใหม/นิสิต นักศกึษา   
          มุงเนนยกระดับความสามารถของชุมชน คนรุนใหม และผูเชี่ยวชาญใหเปนผูบริหารจัดการใหเกิดการใช
ประโยชนจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนดวยการพัฒนาศักยภาพผู นำชุมชน 



ผูเชี่ยวชาญ และคนรุนใหมดานการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั ่งยืนที่มีความจำเพาะตอ
ชุมชน และระบบนิเวศ 

แผนงานที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน  
มุงเนนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ไดแก การสรางองคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย การสรางคลังขอมูลและสารสนเทศเพื่อนำไปวางแผนการจัดการไดอยาง
เหมาะสม ตรงตามกลุมเปาหมาย สามารถเขาถึงไดในทุกภาคสวนโดยเฉพาะในชุมชนทองถิ่นที่ใชความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสรางเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งมีระบบการบริหารการจัดเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตทั้ง
ในระดับชุมชนและระดับประเทศตามมาตรฐานสากล เพื่อใหประเทศไทยเปนหนึ่งในเปาหมายปลายทางที่
ผูสนใจจากทั่วโลกเขามาเรียนรูและทองเที่ยว สรางอาชีพและรายได รวมทั้งเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมในถิ่น
กำเนดิ  

แผนปฏิบัติการฯ เปนการดำเนินการภายใต ๕ โปรแกรม ไดแก ๑) การสรางคลังขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ๒) การศึกษาวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร ๓) การพัฒนาผลิตภัณฑยอดเยี่ยมจากความหลากหลายทางชีวภาพ ๔) การ
พัฒนาบุคลากรและสรางความสามารถของชุมชน และ ๕) การขับเคลื่อนและขยายผลโดยทองถิ่น  
 ทั้งนี้  กำหนดใหมีโครงการเรงรดัที่ดำเนินการไดอยางรวดเรว็ (Quick Win) จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้  

 โครงการที ่ ๑. แพลตฟอรมนวนุรักษเพื ่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมระดับชุมชนและระดบัพื้นที่  

 โครงการที ่๒. การตดิตามและฟนฟูระบบนิเวศจากการกัดเซาะชายฝงดวยนวัตกรรมไมโกงกางเทียม
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ และโอมิกส ผสมผสานกับการปลูกปาชายเลน   

 โครงการที่ ๓. การปลูกปะการังทนตอสภาวะเครียดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพื่อฟนฟู
แนวปะการงัเสื่อมโทรม  

 โครงการที่ ๔. การพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพเห็ดปาเพื่อสราง
รายไดใหชุมชนและสรางโอกาสทางธุรกิจ  

โครงการที่ ๕. การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อสราง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน   

 
  ท่ีประชุมมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หลักคิดของการทำ BCG ประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก ๑) ความเจริญ ความพัฒนา ความมี

นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะดานชีววิทยาศาสตร (Life Science) ๒) 

ความหลากหลายทางชีวภาพและความสวยงาม สมบูรณของธรรมชาติ ๓) ความหลากหลาย

และเสนหของวัฒธรรม และ ๔) จิตใจที่ใหบริการ มีไมตรีจิต มิตรภาพ มีความสนใจเรื่องของ 

wellness และมีจิตวิญญาณ (Spiritual) เปนฐานคิดที่นำไปสูการทำงานในลักษณะองครวม

มากยิ่งข้ึน  

๒. การปรับแกไขกฎหมายมักใชเวลานาน แนวทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการไดทันทีในการอนุรักษ 

บริหารจัดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน คือ การเชื่อมโยงการทำงานของ

ชุมชนในพ้ืนที่และเจาหนาที่ของสวนราชการในพ้ืนท่ี  



๓. ภายใตมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ มีเปาหมายให

ประเทศไทยเปน Bio Hub of ASEAN  ซึ่งประเทศไทยมีฐานความพรอมในระดับที่ดีเนื่องจากมี

วัตถุดิบทางการเกษตรมาก แตยังตองนำเขาเชื้อจุลินทรียที่ใชกระบวนการผลิต   ดังนั้น การ

พัฒนาใหเกิดการผลิตหัวเชื ้อ/เอนไซมจากจุลินทรียที ่พบในประเทศไทยถือเปนเงื ่อนไข

ความสำเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของไทย 

๔. การจัดทำคลังขอมูลควรทำรวมกับธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (BioBank) โดยแหลงจัดเก็บ

ทรัพยากรชีวภาพท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ศูนยชีววัสดุประเทศไทยเปนแหลง

จัดเก็บจุลินทรียซึ ่งรับผิดชอบโดย สวทช.  ธนาคารพันธุกรรม (Germplasm  Bank) ซึ่ง

กระจายอยู ในสถาบันวิจัยที่มีการปรับปรุงพันธุ และสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพ (Bioactive 

Compounds) จากพืชและสัตวซึ่งเก็บรักษาไวในหนวยงานและ/หรือโดยนักวิจัย นอกจากนี้  

ควรสงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อการจัดเก็บแหลงพันธุกรรมใหคงคุณภาพ สนับสนุนการ

วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อนำไปสูการใชพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น รวมถึงการ

พัฒนารูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ในการดึงทุกภาคสวนใหเขามามีสวนมารวมเพ่ือให

เกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาสูงสุด 

๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแพลตฟอรมกลางดานดิจิทัลที่เชื่อมโยงขอมูล

ความหลากหลายในดานตาง ๆ ซึ ่งใกลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว รวมทั ้งมีขอเสนอใหเพิ ่มเติม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  (อพ. สธ.) เปนหนวยงานรวม

ดำเนินการในสวนของการจัดทำคลังขอมูลดวย นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยูระหวางการปรับขอมูลทรัพยากร เชน ปาไม พ้ืนท่ีชุมน้ำ จากแหลงตาง ๆ ที่อยูใน

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหเปนขอมูลชุดเดียวกัน อยางไรก็ดี ตัวชี้วัดที่ระบุใหมีการปรับปรุง

ขอมูลทรัพยากรใหมีความทันสมัยทุก ๑ ป อาจไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากรอบในการ

สำรวจทรัพยากรธรรมชาติมีระยะเวลาที่ยาวนานกวานั้น เชน การสำรวจทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงท่ีกำหนดรอบการสำรวจไวทุก ๕ ป   

๖. ความหลากหลายทางชาติพันธุถือเปนความหลากหลายทางชีวภาพประเภทหนึ่งซึ่งเปนสิ ่งที่

สามารถพัฒนาใหเปนจุดแข็งได โดยเฉพาะดานวัฒนธรรม  

๗. การพัฒนาเศรษฐกิจจุลินทรีย (Microorganism Economy) จากฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ซึ่งอธิบายไดทั้ง B, C และ G ไปพรอมกัน เชน การใชจุลินทรียเปลี่ยนคารโบไฮเดรตท่ี

ประเทศไทยผลิตไดมากเปนโปรตีนราคาสูง  

 
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
นำเสนอตอคณะกรรมการบรหิารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ตอไป 

๒.  มอบหมายใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที ่ประชุมไป
พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ใหมีความครอบคลุม ครบถวน   



ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 นายวิจารยฯ กรรมการและประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขา
เศรษฐกิจหมุนเวียน นำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 
๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยแผนปฏิบัติการฯ มีเปาหมายมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนดวย 3C คือ C1: Closing the Loop (ลดการใชทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจ) C2: 
Creating New Economy Growth (สรางการเติบโตของเศรษฐกิจแนวใหม) และ C3: Combating 
Climate Change and Pollution Reduction; Transition to Sustainable Society (ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม) 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดำเนินการภายใตแผนงานสำคัญ ๒ แผนงาน ไดแก  
  แผนงานที่ ๑ การพัฒนาสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียนและการสรางตลาด   

การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ดวยกลไกความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการดำเนินการลดปญหาขยะพลาสติกตกคาง ขยะพลาสติกทะเล ขยะอินทรีย 
(ขยะเกษตรและอาหาร) เศษวัสดุกอสราง และของเสียอื่น ๆ ที่ตกคางในสิ่งแวดลอม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากรตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน การพัฒนา
มาตรการสงเสริมการใชพลาสติกรีไซเคลิ การแกกฎระเบียบใหเอื้อตอการดำเนินการ ควบคูกับการสนับสนนุให
เกิดธุรกิจและเพิ่มตลาดและผลิตภัณฑจากเศรษฐกิจหมุนเวียนอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่มีอยูในปจจุบันและพัฒนาใหมเพื่อแกปญหาการนำขยะพลาสติก ขยะหรือของเสียกลับมาใช
ประโยชนใหม และสนับสนุนการขยายสิทธิประโยชนทางภาษีใหครอบคลุมธุรกิจในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
 แผนงานที ่  ๒  การจัดเตรียมโครงสรางพื ้นฐานสำคัญ และสรางระบบนิเวศ (Ecosystem)   
ที่เอื้ออำนวยและสนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุน ดวยการปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานท่ี
เอ้ืออำนวย การสรางระบบนิเวศที่สงเสริมใหภาคเอกชนรวมลงทุนดานเศรษฐกิจหมุนเวียนประกอบดวย 

 การปรับแก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘ ที่ระบุวา “หามมิให
ใชภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกที่ใชแลวบรรจุอาหาร”  

 รัฐนำมาตรการ Extended Producer Responsibility (EPR) มาบังคับใชขยายความรับผิดชอบ
ใหบรษิัทผูผลิตสินคา กลุมผูคาปลีก/คาสง รวมกำหนดเปาหมายการเรียกคนืบรรจุภัณฑพลาสติก 
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑที่มีพลาสติกรีไซเคิลเปนองคประกอบ  

 แกไขกฎหมาย คำนิยาม “กากอุตสาหกรรม” ตามประกาศกรมโรงงานฯ เพ่ือปลดล็อคใหนำของ
เสียไปใชประโยชนตอได  

 พัฒนามาตรการกำหนดแนวทางการจัดการขยะกอสรางและรื้อถอน (C&D waste)   
ทั้งนี้กำหนดใหมีโครงการรเิริ่ม/โครงการท่ีมีความสำคัญสูง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้  
โครงการที ่ ๑ การจัดการขยะพลาสติกครบวงจร แยก รวบรวม จัดเก็บ หมุนเวียน           ใช

ประโยชนอยางย่ังยืน 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันเพื่อประเมินปริมาณขยะพลาสติกระดับชุมชน ติดตามการ

จัดการขยะในระดับพื้นที่ (การแยกขยะ ขยะตกคาง การขนสง การกำจัด) รวมถึงพัฒนารูปแบบการจัดการ
ขยะพลาสติกในชุมชน และสรางธุรกิจขยะรไีซเคลิระดับพื้นที่และแกปญหาขยะทะเลอยางมีประสิทธิภาพ    
  โครงการที่ ๒ บริหารจัดการและบูรณาการขอมูลการลดการสูญเสียขยะอาหารระดับชาติ 



การรวบรวมขอมูลปริมาณขยะอาหารจากกระบวนการผลิต (Food Loss) และการบริโภค (Food 
Waste)  เพ่ือจัดทำคา Benchmarking ปริมาณขยะอาหารจากการผลิตและการบริโภคของชุมชน เพ่ือบริหาร
จัดการขยะทั่วไปและขยะอาหารในชุมชนและแหลงทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ 
    
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน และใหดำเนินการพัฒนา
แผนปฏิบัติการฯ ใหมคีวามครบถวน สมบูรณกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Model) ตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๒.๔  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 

๒๕๖๕- ๒๕๗๐ สาขายาและวัคซีน  
นายปยะสกล ฯ กรรมการและประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 

สาขายาและวัคซีน นำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 
๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขายาและวัคซีน โดยกำหนดเปาหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองดวยการ
วิจัย พัฒนา ผลิตและบริการเพื่อลดการนำเขา เพิ่มการสงออก สนับสนุนใหประเทศเปน Medical Hub 
และเปนฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพของคนไทย 
 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการการแพทย ประกอบดวย ๔ กลไก ไดแก ๑) ระบบนิเวศเพ่ือ
การพัฒนาดวยการสรางเครือขายการพัฒนาวัคซีน ยา Advanced therapy medicinal products (ATMPs) 
และชีววัตถุแบบมุงเปาและสงเสริมอยางครบวงจร ๒) โครงสรางพ้ืนฐาน เปนการจัดเตรียม ยกระดับโครงสราง
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาวัคซีน ยา ATMPs และชีววัตถุครบวงจร  ๓) การแพทยแมนยำเปนการพัฒนาและใช
เทคโนโลยีใหมเพื่อสนับสนุนนโยบาย Medical Hub และ ๔) การสรางและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนา การวิเคราะหทดสอบ และกระบวนการผลิตวัคซีน ยาชีววัตถุ ATMPs ดวยการสรางความรวมมือกับ
เอกชน หนวยงานวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ  
  ทั้งนี ้กำหนดแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนายาและวัคซีนของประเทศไทยไว ๔ แผนงาน ดังน้ี  

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาสาขายุทธศาสตรยาและวัคซีน  
สรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิตวัคซีน ยา และชีววัตถุ ใหมีความเขมแข็งในการ

ผลิตในสถานการณปกติและรองรับสถานการณฉุกเฉินดวยการยกระดับแพลตฟอรมการผลิตวัคซีนระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศอยางครบวงจร รวมถึงสงเสริมการขยายบรกิารดานจีโนมิกสและการแพทยแมนยำไป
ยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ สนับสนุนนโยบาย Medical Hub  

แผนงานที่ ๒ การเตรียมกำลังคน ผูเช่ียวชาญ และผูประกอบการ  
เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและบริการภายใตแผน

ยุทธศาสตร BCG ดานการแพทยที่สำคัญ ไดแก วัคซีน ยา หรือ ATMPs รวมทั้งบุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อ
รองรับการพัฒนาตลอดทั้งหวงโซมูลคา รวมทั้งผูเชี่ยวชาญดานการรับรองมาตรฐานการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียน 
พัฒนาหลักสูตร Biopharma engineering หลักสูตร Hands-on Training ดาน Upstream and Downstream 
หลักสูตรการเรยีนการสอนดานการพัฒนา ATMPs ตลอดหวงโซในโรงเรียนแพทย 

 
 



แผนงานที่ ๓ การสรางและพัฒนาตลาด    
การสรางตลาด (ภาครัฐ) เพ่ือรองรับผลิตภัณฑที่ผลิต/วิจัยและพัฒนาในประเทศเพื่อใหแขงขันไดในดาน

ราคากับผลิตภัณฑในตางประเทศ ดวยกลไกผลกัดันวัคซีนเขาสู EPI Program/บัญชียาหลัก หรือใชเกณฑการ
พิจารณาพิเศษที่แตกตางเพ่ือสราง Privilege ใหผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ  

แผนงานที่ ๔ การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานสำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวก  
พัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการและระบบทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยใหไดมาตรฐานระดับ

สากลที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลสนับสนุนการขึ้นทะเบียน  จัดตั้งหนวยงานระดับชาติเพื่อรับผิดชอบบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการรวม (National Shared Facilities) เพ่ือรวมศูนยการใหบรกิารตาง ๆ เชน  ศูนยทดสอบ 
ทั ้งในดานวิจัยพัฒนา การทดสอบในสัตวทดลอง โรงงานตนแบบและโรงงานผลิตในรูปแบบ Contract 
Development and Manufacturing Organization (CDMO) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผลิต
และบริการดาน ATMPs (Vector Production & Cell and Tissue Processing) ที่ไดมาตรฐาน GMP  

ทั้งนี้ กำหนดโครงการริเริ่ม/โครงการที่มีความสำคัญสูงประกอบดวย ๕ โครงการ ดังนี้  
โครงการที่ ๑. การผลิตวัคซีนโควิดระดับอตุสาหกรรม 
วัคซีนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความสำคัญทางสาธารณสุขใชในการปองกันและควบคุม

โรคตดิเชื้อตาง ๆ  โดยเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาสูงสุด คือ Viral Vector, Nucleic Acid Based และ Cell-
Based Inactivated Vaccine จึงจะตองยกระดับโรงงานผลิต ศูนยทดสอบวัคซีนในสัตวทดลองใหมีความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับสากล รวมถึงการพัฒนากำลังคนตลอด Value Chain 
จนถึงการผลิตระดับอุตสาหกรรม  

  โครงการที่ ๒. การผลิตยา Favipiravir และยาตานไวรัสชนิดอื่น ภายในประเทศสำหรับรักษาโรค
โควิด-๑๙ เพื่อรองรับการเปดประเทศ 

เปนการสรางความสามารถในการผลิต API (Active Pharmaceutical Ingredients) ในประเทศไทย
เพื่อตอบสนองการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงยา สรางความมั่งคงและความเชื่อมั่นตอระบบสาธารณสุขไทย ดวย
การขยายผลกระบวนการสังเคราะห API ของยา Favipiravir ในระดับหองปฏิบัติการไปสูการผลิตระดับ Pre-
Pilot ระดับโรงงานตนแบบ (Pilot Scale) จนถึงระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale) 

โครงการท่ี ๓. การสงเสริมบริการทางการแพทยดวยผลิตภัณฑการรักษาดวยเทคโนโลยีขั้นสูง 
เปนการนำเทคโนโลยีการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs)  มาใช

บำบัด บรรเทา ฟนฟู หรือรักษา มีความจำเพาะตอโรคในวงกวางมากขึ ้นดวยการพัฒนาใหตนทุนที่ต่ำลง 
รวมถึงขยายขอบเขตของการรักษาไปสูโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งที่ยังรักษาไมไดในปจจุบัน สงผลให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการบริการดานการแพทย ATMPs ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
ภูมิภาคใกลเคียงอยางครบวงจร     

โครงการที่ ๔. ระบบศูนยกลางการประมวลผล วิเคราะหขอมูลจีโนมระดับบุคคลเพื่อการแพทย 
สนับสนุนการพยากรณโรค วินิจฉัยโรค และเลือกการรักษาที่ตรงจุดเพื่อสนับสนุนยกระดับบริการทาง
การแพทยจีโนมิกสท่ัวประเทศ 

 พัฒนาระบบศูนยกลางการประมวลผลขอมูลจีโนม มีระบบการเขาถึง การรักษาความปลอดภัย และ
ธรรมาภิบาลขอมูลตามมาตรฐานสากล เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายบริการเพื่อการวิเคราะหรวมกับขอมูลทาง
คลินิก สนับสนุนการพยากรณโรค วินิจฉัยโรค และเลือกการรักษาท่ีตรงจุด เพ่ือยกระดับบริการทางการแพทย
จีโนมิกสท่ัวประเทศ 



โครงการที่ ๕. การยกระดับบริการการแพทยจีโนมิกสเพื ่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและการ
ใหบริการอยางทั่วถึงระดับประเทศ  

เปนการผลักดันใหเกิดเครือขายศูนยความเปนเลิศทางการแพทยจีโนมิกส เพื่อใหบริการตรวจวินิจฉัย 
และรักษาดวยเทคโนโลยีจีโนมในภูมิภาคตาง ๆ ที่สำคัญไดแก กลุมโรคพันธุกรรม โรคซึ่งไมทราบสาเหตุ การแพ
ยารุนแรง การเปลี่ยนระบบการวินิจฉัยทางการแพทยปจจุบันเขาสูระบบการวินิจฉัยทางพันธุกรรม และผลักดัน
ใหเกิดอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการใชประโยชนจากขอมูลพันธุกรรม  และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ สาขายาและวัคซีน และใหดำเนินการพัฒนา
แผนปฏิบัติการฯ ใหมคีวามครบถวน สมบูรณกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Model) ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ สาขากฎหมาย 

นางจุฬารัตนฯ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
Model สาขากฎหมาย นำเสนอความกาวหนาของประเด็นเรงรัดทางกฎหมายที ่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ  BCG  ท่ีครอบคลุมประเด็นปญหา/ขอจำกัด  ขอเสนอแนะและความกาวหนาใน
การดำเนินงาน ดังนี้   

๑. หนวยงานเจาภาพอยูระหวางการเสนอคณะคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาจำนวน ๒ รายการ คอื ราง
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ... และการเสนอแยกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ
ออกจากโรงงานประเภทเคมีภัณฑ 

๒. หนวยงานเจาภาพอยูระหวางการกำหนดรูปแบบการดำเนินการท่ีเหมาะสม ไดแก  ๑) การสงเสริม
การนำเอทานอลไปใชในอุตสาหกรรมอ่ืน โดยกรมสรรพสามิตรับไปศึกษาเพ่ือนำมาตรการภาษีสรรพาสามิตมา
ใชสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับแอลกอฮอลแปลงสภาพ  นอกจากนี้หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) พรอมใหทุนสนับสนุนการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของการนำ
แอลกอฮอลแปลงสภาพไปใชในอุตสาหกรรมใหม  ๒) การเรงรัดการขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ กรมวิชาการเกษตร
ไดปรับปรุงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหมีความคลองตัวและใชระยะเวลาลดลง ขณะนี้อยูระหวางเสนอให
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแนวทางดังกลาว  
 ๓.  การประสานเพื่อหารือรวมกับหนวยงานเจาภาพ ฝายเลขานุการฯ ไดประสานนัดหมายหารือกับ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในประเด็นการอนุญาตใหผลิตและสง
มอบหรือจำหนาย Autogenous Vaccine ใหแกผูใชรายอื่น  การอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุท่ีทำจากพลาสติก
รีไซเคิลบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได และเรงรัดการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑอาหารและสารเสริมอาหาร   
 

 นอกจากนี้ ฝายเลขานุการฯ อยูระหวางรวบรวมและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG เพิ่มเติม  จำนวน ๖ รายการ ไดแก  ๑) พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘  ๒) พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 
๒๕๔๒  ๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง "กําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปนสินคามาตรฐานและมาตรฐาน



สินคาขาวหอมมะลิไทย"  ๔) ปลดล็อคขอจำกัดรองรับการซื้อขายไฟฟาตลอดหวงโซการใชไฟฟาใหเกิดประโยชน
ระดับเศรษฐกิจฐานราก  ๕) กำหนดกติกาใหมีการลงทุนปลูกปาในที่ดินของรัฐเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ
ประชาสังคม  และ ๖) ปรับปรุงระเบียบการทิ้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือการผลิตพลังงานให
สามารถนำไปใชเปนวัสดุหมุนเวียนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจ BCG Model สาขากฎหมาย 
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