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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว  

 (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๔ 

 ณ ตึกภักดีบดินทร ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ 
 

 

รายช่ือกรรมการที่มาประชุม 

๑. พลเอก ประยุทธ   จันทรโอชา   

นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 

๒. นายดอน  ปรมัตถวินัย     

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ  รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุพัฒนพงษ     พันธมีเชาว  

รองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กรรมการ 

๔. นายเอนก  เหลาธรรมทัศน   

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กรรมการ 

๕.   นายวราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

๖.   พลเอก อนุพงษ   เผาจินดา  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

๗.   นายพิพัฒน   รัชกิจประการ   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรรมการ  

๘.   นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร    

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กรรมการ 

๙.  นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์      

ผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๐. นายสำราญ  สาราบรรณ     

ผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรรมการ  

๑๑. นางใยอนงค   ทมิสุวรรณ   

 ผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

๑๒. นายวิโรจน  นรารักษ    

 ผูแทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ  

๑๓. นายอนันต   แกวกำเนิด 



๒ 
 

      ผูแทนผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ 

๑๔. นายอิสระ   วองกุศลกิจ กรรมการ 

๑๕. นายปยะสกล  สกลสัตยาทร กรรมการ 

๑๖. นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง กรรมการ 

๑๗. นายไพรัช  ธัชยพงษ กรรมการ 

๑๘. นายวิจารย  สิมาฉายา กรรมการ 

๑๙. นายกลินท  สารสิน กรรมการ 

๒๐. นายธีรพงศ           จันศิริ กรรมการ  

๒๑. นายกฤษณ ณ ลำเลียง   กรรมการ 

๒๒. นายณรงค  ศิรเิลศิวรกุล 

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและ 

เลขานุการ 

           

รายช่ือกรรมการที่ไมมาประชุม     

๑.  นายเทวินทร  วงศวานิช ติดภารกิจ 

  

ผูเขารวมประชุม  

๑. นายดิสทัต  โหตระกิตย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๒. พลตร ีนิมิตต สุวรรณรฐั คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

๓. พลตร ีณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ   คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

๔. พลตร ีวิระ           โรจนวาศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๕. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

๖. นายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

๗. นางณัฐฏจารี  อนันตศลิป      ผูทรงคณุวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

๘. นายพฤฒิชัย   ศรีปู สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๙. นางพรพิมล กาญจนลักษณ    ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดอน ปรมัตถวินัย)  

๑๐. นางสาวประเพ็ญพิมพ ประจนปจจนึก  สำนักงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

๑๑. นายครุจิต นาครทรรพ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย  

๑๒. นายวีระชัย ณ นคร            กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

๑๓. นายปยภักดิ์  ศรีเจริญ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

๑๔. นายประวิทย ประกฤตศรี บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  

๑๕. นายศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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๑๖. นายทวีศกัด์ิ  กออนันตกูล กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑๗. นางลดาวัลย  กระแสรชล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๑๘. นายประสิทธ์ิ  ผลิตผลการพิมพ   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๑๙. นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๐. นางฐิตาภา  สมิตนินท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๑. นายวรรณพ  วิเศษสงวน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๒. นายชัย วุฒิวัฒนชัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๓. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๔. นางสาววรรณี  ฉินศริิกุล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๕. นางสาววัชริน  มีรอด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

พลเอกประยุทธฯ ประธานกรรมการ แจงใหที ่ประชุมทราบวารัฐบาลไดผลักดันการนำโมเดล 

เศรษฐกิจ BCG มาใชพัฒนาประเทศตั้งแตรัฐบาลที่แลว และในรัฐบาลนี้ไดกำหนดให BCG เปนนโยบายของ

รัฐบาล จึงใครขอใหคณะกรรมการทุกทานรวมผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการดึงคน

รุนใหมมารวมขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ดวย    

 นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการจำนวน ๒ 

คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-

Circular-Green Economy : BCG Model) ตามคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที ่ ๓๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการกระทรวง อว. 

เปนรองประธานกรรมการ และกรรมการประกอบดวย รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี ่ยวของ ๘  ทาน หนวยงาน

ภาครัฐ ๓ ทาน ตัวแทนเอกชนและผู เช ี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๙ ทาน โดยมีผู อำนวยการสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปน

ประธาน กรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงที่เกี่ยวของ ๘ ทาน หนวยงานภาครัฐ ๙ ทาน ตัวแทนเอกชน

และผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๑๐ ทาน และผูอำนวยการ สวทช. เปนกรรมการและเลขานุการ  

 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องที่เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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ระเบียบวาระที่ ๒.๑ (ราง) ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอ (ราง) ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙ มีสาระสำคัญ คือ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนรปูแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตอยอดจุดแข็งของประเทศดานความ

หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy Philosophy : SEP) และพลังของจตุภาคีทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการและ

ภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนประเทศใน ๔ สาขายุทธศาสตรหลัก ไดแก ๑. เกษตรและอาหาร ๒. สุขภาพและ

การแพทย ๓. พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ ๔. การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค ทั้งนี้มีเปาหมาย

เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ใน ๔ สาขายุทธศาสตรเปน ๔.๔ ลานลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ ๒๔ ของ GDP ในอีก ๖ ปขางหนา และรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหสมดุลเพื่อ

นำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙ มี

วิสัยทัศนคือ “เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟู

ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม”  

การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวยการจัด

สมดุลระหวางการอนุรกัษและการใชประโยชน  

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณ 

ความคดิสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม  

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขันไดอยาง

ยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  

ภารกิจการสนับสนุนและกำกับดูแลในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนหนาที่ของหลาย

กระทรวง การประสานงานขามกระทรวง และเชื่อมโยงหนวยงานตาง ๆ ใหทำงานอยางมีเอกภาพจึงเปนเรื่อง

สำคัญ ดังนั้น ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๙ 

จึงกำหนดแนวทางการบริหารและการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายในรูปของคณะกรรมการบริหารการ

พัฒนาเศรษฐกิจ BCG ทำหนาที่กำหนดนโยบาย ผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย กลไกการขับเคลื่อนสูการ

ปฏิบัติใชกลไกของคณะทำงาน ๒ ชุด ประกอบดวย ๑. คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 

Model ทำหนาที่จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนตามนโยบายสูการปฏิบัติ และ ๒. คณะอนุกรรมกรรมการเพื่อ

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รายสาขา ทำหนาที่ดำเนินการขับเคลื่อน รวมถึงติดตามผลการ

ดำเนินงานโดยการมีสวนรวมของจตุภาคี ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม    
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จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบนำเสนอยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยดวย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๙ ตอคณะรัฐมนตรีตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวางโดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้  

พลเอกประยุทธฯ ประธานกรรมการ กลาววาขอมูลที่นำเสนอมาสะทอนวาประเทศไทยมีปญหามา

ยาวนาน หลายเรื ่องรัฐบาลไดแกไขไปแลวบางสวน เชน หากตองการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตภาค

เกษตรตองมีสัดสวนพื้นที่เกษตรที่มีน้ำใชรอยละ ๔๐ ปจจุบันมีสัดสวนรอยละ ๓๐ จากเดิมท่ีต่ำกวารอยละ ๒๐ 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาภาคเกษตรของประเทศไทยใชทรัพยากรมากทั้งพื้นที่และน้ำ การปลูกพืชแบบดั้งเดิม 

ปลูกพืชชนิดเดียวกันสงผลใหราคาตกต่ำ ทำอยางไรใหผลผลิตเกษตรมีมลูคาเพ่ิมขึ้น  

รัฐบาลตองการเรงรัดใหภาคเอกชนไทยเพิ่มการลงทุน และพรอมรับฟงขอเสนอจากภาคเอกชนทั้งใน

สวนของการใหสิทธิประโยชน หรือการสนับสนุนดานเงินทุน แตท้ังนี้ขอใหภาคเอกชนระบุใหชัดเจนวาในแตละ

ปจะดำเนินการในเรื่องใดบาง  

ทั ้งนี ้ ขอใหใชแนวทางทางใหมในการขับเคลื ่อนโดยอาจเริ ่มตนดวยการสำรวจสถานภาพการ

ดำเนินงานในหนวยงานตาง ๆ วามีสวนใดบางที่เกี่ยวของกับ BCG และหาแนวทางสงเสริมใหเกิดการขยายผล

บางเรื่องอาจตองแสวงหาวิธีสงเสริมรูปแบบใหม บางเรื่องอาจตองกระตุนใหเกิดการเรียนรู หรือสรางความ

เขาใจเพิ่มเติม กลไกการขับเคลื่อนขอใหคำนึงถึงระดับความพรอมของกลุมเปาหมาย เชน กลุมคนที่มีความ

พรอมแตไมมีทุนตองสงเสริมใหกลุมคนเหลานี้เขาถึงแหลงทุน อาจใชกลไก Sandbox โดยจัดใหมีเวทีประกวด 

BCG สาขาตาง ๆ  เชน อาหาร ยา เพื่อคัดกรองผูที่มีความสามารถและใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ รวมถึง

การเงินเพื่อนำไปสูการพัฒนาเปนผูประกอบการในอนาคต  รวมถึงการสรางความพรอมใหกับภาคธุรกิจทั้ง

กลุมเกาและใหม   

 ในสวนของการขับเคลื่อนสามารถใชกลไกของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG และ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ทั้ง ๑๑ คณะ โดยดึงใหทุก

ภาคสวน ไดแก ภาคธุรกิจ ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน/เกษตรกร/เศรษฐกิจฐานราก กลุมกฎหมาย/กฎระเบียบ 

นักวิชาการ/คนรุนใหมมารวมหารือ     

จากการศึกษาแบบอยางการดำเนินงานการพัฒนาของตางประเทศไดนำมาสูการกำหนดวิสัยทัศนเชิง

นโยบาย “ไทยแลนด ๔.๐” และไดขับเคลื่อนใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม ตอจากนี้ตั้งใจจะผลักดัน BCG เปนวาระ

แหงชาติเพื่อการเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึ้น สอดคลองกับวาระของโลก รวมถึงการใช BCG เปน

นโยบายในระดับตางประเทศ แตทั้งนี้ใหพิจารณาถึงความพรอมของการดำเนินงานที่ผานมาเพื่อใหมีงานที่

เฉพาะเจาะจง มีแนวทางเพิ ่มขีดความสามารถทั้งกลุมใหมและเกา  เชน ใหทุน ผลิตและพัฒนากำลังคน

สนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อน ตอจากนั้นใหพิจารณาวาจะตองดำเนินการเรื่องอะไรเปนเรื่องเรงดวน (Quick 

Win) ในระยะเวลา ๕ ป โครงการดังกลาวตองการการสงเสริมในประเด็นใดบาง โดยใหระบุเปาหมายรายป

รวมถึงกลไกใหเกิดความย่ังยืน  
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ในตอนทาย พลเอกประยุทธฯ ประธานกรรมการ มีข อส ั ่งการใหสำนักงานสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในฐานะเลขานุการฯ ไปดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ

ปฏิบัติการเรงรัดที่สรางผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ  และใหนำเสนอโครงการฯ ที่ปรับปรุงแลว ใหประธานฯ  

พิจารณากอนนำเสนอตอคณะรัฐมนตรตีามขั้นตอน   

 นายสุพัฒนพงษฯ ใหขอคิดเห็นวา ยุทธศาสตร BCG ในสวนของตัว B เปนอุตสาหกรรมที่โดดเดนของ

ประเทศไทยอยูแลว แต C และ G นาจะเปนเปนวิถีของการทำงานที่สามารถประยุกตใชไดกับทุกอุตสาหกรรม

หรือภาพรวมทั้งประเทศ การแยกออกมาเปนชิ้นงานอาจทำไดคอนขางยาก ตัวอยางเชน สามารถนำหลักคิด

ของเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใชกับชุมชนหมูบาน เชน การผลักดันใหชุมชนเปนหมูบาน

สะอาด ไมมีขยะ มีการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดี ซึ่งการดำเนินการดังกลาวสามารถนำไปสูการเกิดธุรกิจใหม หรือ

อุตสาหกรรมใหมได ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพใหแขงขันได ในสวนของภาคการผลิตตนน้ำตอง

เขมแข็งมาก อาทิเชน หากไปเชิญบริษัทพลาสติกชีวภาพมาลงทุนในประเทศ เงื่อนไขคือบริษัทตองการซื้อ

วัตถุดิบในราคาที่ลดลง แตปจจุบันในสวนของตนน้ำประเทศไทยยังไมเขมแข็งมากนัก ดังนั้น  ผูประกอบการ

ไทยตองเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในสวนน้ีดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้นโดยภาครัฐตองเขา

ไปมีสวนสนับสนุน  

 สำหรับเศรษฐกิจสีเขียว (Green) เปนประเด็นที ่ทุกประเทศตื ่นตัวมาก และเริ ่มมีการประกาศ

เปาหมายเรื่อง Carbon Reduction Program ไมนอยกวารอยละ ๑๐ บางประเทศกำหนดไวท่ีระดับรอยละ ๒๐-

๓๐ บางประเทศประกาศนโยบายลดลงรอยเปอรเซ็นตหรือมีเปาหมาย Carbon Neutral สำหรับประเทศไทย

ควรมีการศึกษาอยางจริงจัง และหากมีความเปนไปไดควรประกาศปที่เปนเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจก

สุทธิเปนศูนย (Carbon Neutral) ที่ทาทายเทียบเทากับในตางประเทศที่กำหนดไวในป ค.ศ. ๒๐๕๐ ซึ่งการ

กำหนดจุดยืนดังกลาวจะเปนปจจัยดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนท้ังไทยและตางประเทศ      

 พลเอกอนุพงษฯ ใหขอคิดเห็นวา BCG เปนโมเดลการพัฒนาที่จะสรางประโยชนและความยั่งยืนตอ

ประเทศในอนาคต นอกเหนือจากการมีกลไกขับเคลื่อนในรูปของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 

และการนำเสนอยุทธศาสตร BCG ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเปนกรอบในการดำเนินงานแลว เห็นควรใหมีการ

จัดสรรงบประมาณสำหรับป พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการรวมดำเนินการไวดวยเพื่อไมใหการขับเคลื่อนชาไปอีก ๑ ป 

เนื่องจากกระบวนการพิจารณางบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดดำเนินการไปแลว  

 นายดอนฯ อภิปรายเพ่ิมเติมวา ประเด็น BCG มีความนาสนใจมาก เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับเรื่อง

ความรวมมือระหวางจตุภาคีที่เกี่ยวของกับภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาสังคม รวมไปถึง

ประเด็นของความยั่งยืน (Sustainability) เรื่องเหลานี้ประเทศไทยมีการปฏิบัติมาแลว ทั้งนี้ BCG มีศักยภาพ

ผลักดันใหเปนยุทธศาสตรของประเทศในยุคหลังโควิด (Post Covid-19 Strategy) เนื่องจากหลายเรื่องเปน

เรื่องที่ประเทศไทยสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริงได ทั้งเรื ่องอาหาร ทองเที่ยว ยา วัฒนธรรม ขณะนี้หลาย

ประเทศกำลังมองหาสิ่งที่เปนยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศตนเอง เปนตนวากลางป พ.ศ. ๒๕๖๒ สหภาพ
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ยุโรปประกาศยุทธศาสตรที่เรียกวา A European Green Deal มุงเนนปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย

ภายในป ค.ศ. ๒๐๕๐ เพื่อใหตอบสนองตอเปาหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดโดยสมบูรณ ขณะที่

ประเทศไทยมียุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสามดาน ทั้ง B  C และ G  ซึ่งท้ัง B และ C ไดมีการปฏิบัติมาระยะหนึ่ง

แลว เพียงแตตองเรงรัดใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

ประเทศไทยมีทั้ง B  C และ G เปนกรอบในการดำเนินงาน (Framework) ที่สามารถตอบทุกภาคสวน

ของประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมรวมถึงตางประเทศ ภาคสวนตางประเทศจะใหความสนใจเปน

อยางมากในกรณีที่ประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศไทยที่เนน BCG และมีการดำเนินการอยางเขมขน 

(Comprehensive) มากกวาสหภาพยุโรปที่เนนเพียงดานเดียว (เศรษฐกิจสีเขียว)  และจะเปนแรงดึงดูดให

ตางประเทศเขามามีความรวมมือกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดีถาประเทศไทยจะพัฒนาเรื่องนี้

โดยใชจุดแข็ง การมีสวนรวมของทั้งสี่ภาคสวน คือ รัฐ เอกชน ภาควิชาการ ประชาสังคมและประชาชน การ

ผลักดันเรื่อง BCG คาดวาจะประสบความสำเร็จไดเชนเดียวกับเมื่อครั้งที่ประเทศไทยใหความสำคัญกับการ

พัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs)  ทำใหยุโรปเปลี่ยนมุมมองตอประเทศไทย นับเปนครั้งแรกที่สหภาพยุโรปประสานเขา

มาเพ่ือหารือในระดับรัฐมนตรีเนื่องจากในชวงเวลานั้นมีประเทศจำนวนไมมากที่มีการรับเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (SDGs) มาปฏิบัติอยางจริงจัง โดยประเทศไทยไดนำหลักการของ SDGs มาปฏิบัติรวมกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs)  ถือเปนการดำเนินการทางการทูตที่ใชหลักการใหผูอื่นมาทำงานรวมโดย

ไมตองใชการบังคับ (Soft Power Approach) ดังนั้น จึงเชื่อมั่นวานานาชาติจะใหความสนใจกับยุทธศาสตร 

BCG ของประเทศไทย   

ปที่ผานมาประเทศไทยเปนประธานอาเซียนซึ่งใหความสำคัญกับความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Partnership for Sustainability) ซึ่ง BCG มีองคประกอบของการบูรณาการการทำงานของหลายภาคสวน

อยูแลว และใหความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั ่งยืน เพราะฉะนั้น ถานำสิ่งเหลานี้มาตอยอดใน BIMSTEC หลาย 

ๆ ดาน ผลักดันใหเกิดการวางรากฐาน การปฏิบัติที่ชัดเจน เมื่อประเทศไทยเปนประธานเอเปคจะทำใหมีแกน

ในการดำเนินงานที ่แตกตางไปจากการดำเนินการแบบปตอปสงผลใหการเปนเจาภาพของประเทศไทยมี

ความหมายมากยิ่งขึ้นและใชตัวอยางความสำเร็จเปนกลไกเชิญชวนใหทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจนำหลักการของ 

BCG ไปปรับใช  

นายวราวุธฯ กลาวเสริมวา การพัฒนาดานเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) การพัฒนาเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) ไดรับความสนใจมากขึ้น ๆ มีการขับเคลื่อนไปคอนขางมาก ดังเห็นไดจาก 

ผลิตภัณฑที่ใชวัสดุที่ใชแลว (Upcycle) เพิ ่มขึ้นมาก แตประเด็นที ่ยังเปนหวงคือเศรษฐกิจสีเขียว (Green 

Economy) ที่ยังไดรับความสนใจคอนขางนอย ดวยสถานการณของประเทศไทยที่อยูในชวงกำลังพัฒนา 

กิจกรรมหลายสวนยังถือวาอยูในชวงเริ่มตน ความตื่นตัวถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะเริ่มเกิดข้ึนเมื่อฐานะ

ทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน ขณะนี้หลายประเทศ เชน ประเทศในสหภาพยุโรปมีเปาหมายปลอยกาซเรือน

กระจกสุทธิเปนศูนย (Carbon Neutral) ในป ค.ศ. ๒๐๕๐ รวมถึงเริ่มใชมาตรการทางสิ่งแวดลอมเปน

มาตรการกีดกันทางการคามากขึ้น ปจจุบันประเทศไทยใชการขอความรวมมือจากผูประกอบการ แตหาก



๘ 
 

ตองการใหเดินหนาไดจริง จำเปนตองมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่นำไปสูการปรับกระบวนการผลิตให

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งจะสงผลใหการดำเนินงานมีความเปนรูปธรรมได

มากขึ้น    

 นายเอนกฯ อภิปรายเพิ่มเติมวา การนำ BCG ไปปฏิบัติไดจริงนั ้น เห็นดวยกับพลเอกอนุพงษฯ  

ว ายุทธศาสตร BCG ตองมีงบประมาณรองรับสำหรับป พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงหลักการของการจัดสรร

งบประมาณควรใหเปนไปตามที่เสนอไวในยุทธศาสตรใหไดมากที่สุด การขับเคลื่อนนอกเหนือจากการดึงคนรุน

ใหมเขามาทำงานรวมกันใหมากขึ้น ตองออกแบบวิธีการทำงานใหมีความทาทาย ความตื่นเตน และสนุกสนาน

จากการมีสวนรวมในการทำงาน เพราะทั้ง B C และ G  มีความสรางสรรค มีความคลองตัว และความสนกุ  

การพัฒนาใหโมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนยุทธศาสตรชาติหลังโควิด (Post Covid-19 Strategy) เปน

การคิดเชิงยุทธศาสตรที่ตองมีความเขาใจสถานการณโลกและประเทศไทยประกอบกันไป เรื่องที่มีศักยภาพ

มากในชวง ๔-๕ ปขางหนาเปนการนำเรื่องสาธารณสุข การแพทยซึ่งประเทศไทยทำไดดีมากเปนตัวนำและตาม

ดวยเรื่องการทองเที่ยวซึ่งสองเรื่องนี้จะทำใหทุกอยางขยับไปได โดยจะมีสวนในการเพ่ิม GDP สวนตัวอ่ืน ๆ เปนตัว

เสริม บทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คือการพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมใหดีที่สุดเพื่อสนับสนุนทุกกระทรวงและหนวยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG   

ประเทศไทยมีความสามารถในการปองกันโรคท่ีดีจึงไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ นอย

กวาหลายประเทศ สามารถกำหนดยุทธศาสตรเพื่อการมองไปขางหนา รวมถึงมีความพรอมที่จะยกเครื่องครั้ง

ใหญหลังจากโควิด-๑๙ หายไป จึงควรนำเรื่อง BCG ไปเปนเครื่องมือในการทำการตลาดในระดับโลก เพื่อ

แสดงใหเห็นวาประเทศไทยไดฟนขึ้นมาแลว มีสิ่งที่เปนเรื่องที่ดีงามและเชื่อมั่นวานักทองเที่ยวทั่วโลกอยาก

เดินทางมาทองเท่ียว มารักษาตัว มาพักฟนในประเทศไทย  

 นายพิพัฒนฯ กลาวเสริมวากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใหความสำคัญกับการทองเที่ยวสีขาวซึ่ง

ประกอบดวยความยั่งยืน การไมทำลายสิ่งแวดลอม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาอยูในสวนปลายน้ำจึง

ตองการจัดทำยุทธศาสตรหลังโควิด-๑๙ โดยบูรณาการระหวางหลายกระทรวงในการรับนักทองเที่ยวใน

อนาคตดวยการเนนสงเสริมการทองเท่ียวที่ไมทำลายสิ่งแวดลอมหรอืการทองเที่ยวสีขาวซึ่งกระทรวงทองเที่ยว

และกีฬาจะไดนำยุทธศาสตรน้ีนำเสนอตอทานนายกรัฐมนตรีในโอกาสตอไป     

 

มติที่ประชุม   ๑. เห็นชอบ (ราง) ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 

๒๕๖๔-๒๕๖๙ เพ่ือนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

๒. มอบหมายให สวทช. ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการปฏิบัติการเรงรัดที่สราง

ผลกระทบอยางมีน ัยสำคัญ และเสนอใหประธานฯ พิจารณา กอนนำเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีพรอมยุทธศาสตรฯ ตามขั้นตอนตอไป 

๓. ใหทุกหนวยงานเรงรดัการขับเคลื่อนการดำเนินงาน      



๙ 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น. 

 

นางสาววัชริน มีรอด 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นายณรงค ศิริเลิศวรกุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


