
๑ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว  

(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Zoom 

 

รายช่ือกรรมการที่มาประชุม 
๑. พลเอก ประยุทธ   จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ 

๒. นายดอน  ปรมัตถวินัย 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุพัฒนพงษ   พันธมีเชาว   

 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
๔. นายเอนก  เหลาธรรมทัศน   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ  
๕.   นายวราวุธ ศิลปอาชา 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
๖.    พลเอก อนุพงษ   เผาจินดา 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๗. นางสาวดารณ ี  ลิขิตวรศักดิ์   
 ผูแทนรฐัมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรรมการ  
๘. นายทองเปลว   กองจันทร   
 ผูแทนรฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ  
๙.  นายโสภณ  เมฆธน 
 ผูแทนรฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๑๐. นายภานุวัฒน  ตริยางกูรศรี    
 ผูแทนรฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๑.  นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร 
 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กรรมการ 
๑๒. นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ 
 ผูอำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ   
 และการสรางความสามัคคปีรองดอง กรรมการ  
๑๓. นายสุพันธุ มงคลสุธี 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรรมการ 
๑๔. นายวิโรจน นรารักษ    
 ผูแทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ  
๑๕. นายอนันต  แกวกำเนิด      



๒ 

 

 ผูแทนผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ 
๑๖. นายอิสระ  วองกุศลกิจ กรรมการ 
๑๗. นายปยะสกล  สกลสัตยาทร กรรมการ 
๑๘. นายยุคล   ลิ้มแหลมทอง กรรมการ 
๑๙. นายไพรัช   ธัชยพงษ กรรมการ 
๒๐. นายเทวินทร  วงศวานิช กรรมการ 
๒๑. นายวิจารย   สิมาฉายา กรรมการ 
๒๒. นายกลินท   สารสิน กรรมการ 
๒๓. นายธีรพงศ             จันศิริ กรรมการ  
๒๔. นายกฤษณ ณ ลำเลียง   กรรมการ 
๒๕. นายพณชิต กิตติปญญางาม กรรมการ 
๒๖.  นายขาว ตนสมบูรณ กรรมการ 
๒๗. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล 
 ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายดิสทัต  โหตระกิตย   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๒. นายอนุชา         บูรพชัยศร ี        โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
๓. นางสาวรัชดา     ธนาดิเรก           รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   
๔. นายพฤฒิชัย      ศรีปู สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๕.   นางสาวพัชรินรุจา  จันทโรนานนท   ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
   วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
๖.  นายธีรยุทธ        ตูจินดา             เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ   
   BCG Model สาขาเกษตร 
๗.  นายวรรณพ       วิเศษสงวน           เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
   BCG Model สาขาอาหาร 
๘.    นางวรรณิพา     ทองสิมา             เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
   BCG Model สาขายาและวัคซีน 
๙.  นางฐิตาภา        สมิตินนท           เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  

   BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย                                                
๑๐. นางสาวสุมิตรา  จรสโรจนกุล    เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
   BCG Model สาขาพลังงานวัสดุ และเคมีชีวภาพ   
๑๑. นายจิตติ       มังคละศิริ         เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
    BCG  Model สาขาทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค 
๑๒. นางเสาวลักษณ   โอฬารฤทธินนัท      เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
    BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
๑๓. นางรังสิมา  ตัณฑเลขา           เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
    BCG Model สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 



๓ 

 

๑๔. นายอัครวิทย  กาญจนโอภาษ      อนุกรรมการและเลขานุการรวม อนุกรรมการขับเคลื่อนการ 
    พัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขานวัตกรรมโครงสราง  
    พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

๑๕. นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ          เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
    BCG Model สาขากฎหมาย 
๑๖. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล        เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
    BCG Model สาขาการพัฒนาคน/บุคลากร 
๑๗. นายหริส สูตะบุตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๘. นายกอปร  กฤตยากีรณ          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๙. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๒๐. นายศักรินทร   ภูมิรัตน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๒๑. นางชัชนาถ    เทพธรานนท       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๒๒. นางสาวมรกต  ตันติเจริญ             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๒๓. นายทวีศักดิ์    กออนันตกูล          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๒๔. นายสมวงษ   ตระกูลรุง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๒๕. นางสาวลดาวัลย   กระแสรชล       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๒๖. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๒๗. นายเจนกฤษณ  คณาธารณา         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๒๘. นางสาววิราภรณ  มงคลไชยสิทธิ์     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๒๙. นายจุลเทพ  ขจรไชยกุล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๓๐. นายชัย  วุฒวิิวัฒนชัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๓๑. นางสาววรรณี   ฉินศิริกุล             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๓๒. นางสาววัชริน   มีรอด                 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๓๓. นางสาวกรัณฑรัตน  นาขวา          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๓๔. นางสาวปทมาพร  ประชุมรัตน       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
พลเอก ประยุทธ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุมพรอมตอนรับกรรมการ และให

ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
นายณรงค กรรมการและเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวาประธานกรรมการไดมีคำสั่งสำนัก

นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 
และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy : BCG Model) 

(๑) ผูอำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   กรรมการ 
     ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง 



๔ 

 

(๒) ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   กรรมการ 
(๓) นายพณชิต กิตติปญญางาม     กรรมการ 
(๔) นายขาว ตนสมบูรณ      กรรมการ 

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 
(๑) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ     กรรมการ 
(๒) ผูอำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   กรรมการ 
     ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง 
(๓) ประธานกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 
(๔) นายกัมมาล กุมาร ปาวา                                            กรรมการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
นายณรงค กรรมการและเลขานุการ รายงานท่ีประชุมวาตามที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ไดมีการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทำรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ สง
ใหกรรมการพิจารณา ซึ่งมีกรรมการขอแกไข และฝายเลขานุการฯ ไดเวียนรายงานที่ปรับแกไขใหกรรมการทราบ
แลว เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ จึงเสนอใหคณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ แลว รับรอง
โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑  รายงานความกาวหนาของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

นายณรงค กรรมการและเลขานุการ รายงานความกาวหนาของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ดังนี้ 

๑. จากการจัดอันดับ Global Green Economy Index ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 
๒๗ จาก ๑๓๐ ประเทศ ซึ่งดีข้ึนกวาป พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีอยูในอันดับที่ ๓๘ และ ๔๕ ตามลำดับ 
และการจัดอันดับการพัฒนายั่งยืนในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยอยูในอันดับที่ ๔๓ จาก ๑๖๕ ประเทศ ซึ่ง
อันดับลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตดีข้ึนกวาป พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่อยูในอันดับที่ ๔๒ และ ๕๕ ตามลำดับ 

๒. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) รายงานวาในไตรมาสที่ ๑ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๔ มีกิจการที่ยื ่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ BCG จำนวน ๙๐ โครงการ 
มูลคาการลงทุนรวม ๔๐,๗๑๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๘ ของมูลคาที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน และได
ประกาศใหเขตสงเสริมการแพทยจีโนมิกสมหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เปนพ้ืนที่เขตสงเสริมเพ่ือกิจการพิเศษ
ใน EEC โดยไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ๕-๘ ป และถาอยูในกลุม A1, A2 และ A3 จะไดรับสิทธิ
ประโยชนลดหยอนภาษีเงนิไดนิติบุคคลรอยละ ๕๐ เพ่ิมเติม ๒ ป 

๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สวทช. และคณะนักวิจัยของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมกับภาคเอกชน ไดแก บริษัทไทยฟูดส กรุป จำกัด (มหาชน) และนายสมโภชน  



๕ 

 

อาหุนัย รวมลงทุนจัดตั้งบริษัทเจเนพูติก ไบโอ จำกัด เพื่อผลิตและจำหนายผลิตภัณฑเซลลและยีนบำบัด ซึ่ง
เปน Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) 

๔. อว. โดย สวทช. รวมกับบริษัท Bio Base Europe Pilot Plant ประเทศเบลเย่ียม รวมลงทุนจัดตั้ง
บริษัทไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลนท จำกัด เพื่อบริหารจัดการโรงงานตนแบบ Biorefinery สำหรับการ
บริการวิจัย พัฒนา และขยายขนาดการผลิตชีวเคมีภัณฑ 

๕. พันธมิตรรวม ๑๑ องคกร รวมจัดตั้งเครือขาย “Carbon Markets Club” เพื่อรวมเปนสวนหนึ่ง
ของการลดผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทำธุรกิจผานการซื้อขายคารบอนเครดิต ทั้งนี้ ใน
วันลงนามบันทึกขอตกลง มีการซื้อขายคารบอนเครดิตรวม ๒,๕๖๔ ตันคารบอนไดออกไซด เทียบไดกับการ
ปลูกตนไมใหญประมาณ ๒๙๘,๑๔๐ ตน หรือการปลูกตนไมใหญในพ้ืนท่ี ๑,๔๙๑ ไร 

๖. การริเริ่มโครงการสรางนวัตกรรมในภาคเอกชน ตัวอยางเชน พันธมิตรภาคเอกชน ๔ บริษัท ไดแก 
บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัทโรงงานเสนหมี่ชอเฮง จำกัด บริษัทเอราวัณ แฟรนไชส จำกัด และบริษัท
ไทยวา จำกัด (มหาชน) ไดริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมดานเกษตรและอาหาร รวมถึงการ
ลดการใชน้ำและพลังงาน ๕ โครงการ มูลคารวม ๖,๒๕๐ ลานบาท   

๗. อว. และที่ประชุมอธิการบดี ๔ เครอืขาย รวมมือกับภาคเอกชน ไดแก บริษัทไมโครซอฟท (ประเทศ
ไทย) จำกัด และบริษัทคิดคิด จำกัด จัดทำโครงการ Education Transformation for Higher Education โดย
เนนใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนพรอมรณรงคสรางจิตสำนึกในการเปนจิตอาสา
อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยวิธีการที่งาย สนุก ไดสิทธิประโยชน และวัดผลการมีสวนรวมได ผานการเก็บขอมูล
ของแอปพลิเคชันผาน ECOLIFE app ทั้งนี้ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมหาวิทยาลัย ๔๘ แหงเขารวม มีผูใชงาน 
ECOLIFE app ไปแลวกวา ๖๐,๐๐๐ คน มีการทำกิจกรรมไปแลวกวา ๑.๙ ลานครั้ง เทียบเทาการลดการ
ปลอยคารบอนซึ่งเปนปญหาของสภาวะเรือนกระจกไปกวา ๑๑๔,๐๐๐ kg.CO2e โดยจะขยายฐานผู ร วม
กิจกรรมใหครอบคลุมทุกสถาบันทั่วประเทศ สอดรับกับการขับเคลื่อนงานดาน BCG 

๘. กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อการพัฒนาโมเดล
เศรษฐกิจ BCG ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒๖๑ โครงการ งบประมาณ
รวม ๘๕๕ ลานบาท 

๙. สวทช. ขยายผลการประยุกตใช Smart Technology ไดแก ระบบตรวจวัดดวยเซ็นเซอรแบบ
เครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ และระบบการใหน้ำตามสภาวะความตองการของพืชใน
ระบบแปลงเปด สำหรับไมผล เชน ทุเรียน มังคุด ลำไย มะยงชิด มะมวง มะเขือเทศ เมลอน และสตรอวเบอรรี่ 
โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ถายทอดเทคโนโลยีไปยัง ๓๙ ชุมชน ๒๗ ตำบล ๑๑ อำเภอ ๑๔ จังหวัด  

นอกจากนั้น ไดพัฒนาเกษตรกรใหทำเกษตรเชิงธุรกิจ โดยใช “ตลาดนำการผลิต” เนนบริหารจัดการ
กลุม เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตขาว พืชหลังนา และเมล็ดพันธุ เชื่อมโยงการผลิตสูการตลาด ใน
พ้ืนที่ ๑๒ จังหวัด เพ่ือสรางตนแบบเกษตรกรที่ทำเกษตรเชิงธุรกิจ ๑๕ กลุม รวมพื้นที่ ๓,๑๐๐ ไร  

๑๐. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร รวมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดผลักดันใหเกิดการพัฒนาภาคเกษตรสูการเปนทั้ง B, C และ G ดวยรูปแบบการบูรณาการ
เชิงพื้นที่โดยใชกลไก Public-Private-People Partnership (4P) โดยกำหนดพื้นที่นำรองใน ๕ จังหวัด ไดแก 
ราชบุรี ลำปาง ขอนแกน จันทบุรี และพัทลุง 

๑๑. ปจจุบัน การพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ของนักวิจัยไทยมี ๖ ชนดิ ไดแก ๑) วัคซีน NDV-HXP-S (เชื้อ
ตาย) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับองคการเภสัชกรรม ปจจุบันอยูในขั้นตอนการทดสอบในมนุษย ๒) วัคซีน 
ChulaCov19 (mRNA) คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันอยูในขั้นตอนการทดสอบใน



๖ 

 

มนุษย ๓) วัคซีนโควิเจน (DNA) บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ปจจุบันอยูในขั้นตอนเตรียมทดสอบในมนุษย ๔) 
วัคซีนใบยา (โปรตีนซันยูนิต) โดยบริษัทใบยา ไฟโตฟารม จำกัด ปจจุบันอยูในขั้นตอนเตรียมทดสอบในมนษุย 
๕) วัคซีน Adenovirus 5,  วัคซีน Virus-like particle และ ๖) วัคซีน Influenza-based โดย สวทช. เพื่อ
รองรับการกลายพันธุ ปจจุบันอยูในข้ันตอนการทดสอบในสัตวทดลอง และมีแผนจะทดลองในมนุษย ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑๒. โครงการ Genomics Thailand เพื ่อบริหารจัดการและประมวลผลขอมูลพันธุกรรมของ
ประชากรไทย มีการเก็บขอมูล ๕ กลุมโรคเปาหมาย ไดแก โรคพันธุกรรมหายาก โรคมะเร็ง โรคไมติดตอเรื้อรัง 
โรคติดเชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร เพื่อวางแผนการใชยาในอนาคต โดยปจจุบันไดเก็บขอมูลความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมทั่วจีโนม ๑,๑๗๕ ราย ความหลากหลายทางพันธุกรรมทั่วเอกโซม ๑,๐๙๒ ราย และความ
หลากหลายทางพันธุกรรมจาก SNPArray ๒,๕๐๕ ราย 

๑๓. สวทช. สังเคราะหสารตั้งตนของยาฟาวิพิราเวียร เพื่อใชเปนยาตานโรค COVID-19 โดยไดสารตั้งตน 
(Active Pharmaceutical Ingredients; API) ท ี ่ม ีความบริสุทธ ิ ์มากกว ารอยละ ๙๘ ซึ ่งผานเกณฑตาม
มาตรฐานที่ตั้งไว อีกทั้งยังเปนการสังเคราะหจากสารตั้งตนที่มีราคาถูก ไมตองนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 
ในขั้นตอไป องคการเภสัชกรรมจะขยายการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot scale) รวมกับ สวทช. และ
จะมีการตอยอดขยายผลไปสูอุตสาหกรรม API โดยมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมศึกษาความเปนไปได
เพื่อขยายผลสูข้ันตอนการผลิตในเชิงพาณิชยตอไป 

๑๔. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาทองเที่ยว ไดจัดทำคูมือ Happy 
Model โดยมีการนำ Happy Model บรรจุในแผนงานขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) (อพท.) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และกรมการทองเที่ยว 
โดย ททท. ปรับงบประมาณป ๒๕๖๔ มาดำเนินการเรื่องนี้ ๙๘.๕ ลานบาท และปรับแผน ๕ ป ไปสูแนวทาง
เดียวกัน และ อพท. เริ่มนำ Happy Model ไปใชในพื้นที่ประวัติศาสตร เชน สุโขทัย กำแพงเพชร และจะ
นำไปใชในอีก ๒๓ จังหวัดตอไป 

๑๕. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกำหนดประเภท 
ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อเพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพในบัญชี
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

๑๖. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) ไดออกระเบียบวาดวยการปลูกและบำรุงปาชายเลนสำหรับ
องคกรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื ่อแบงปนคารบอนเครดิต รอยละ ๙๐ สำหรับองคกรหรือ
บุคคลภายนอกที่เขารวมโครงการ และรอยละ ๑๐ สำหรับ ทช. หรอืตามที่ตกลงกัน  

๑๗. กระทรวงการตางประเทศ และ อว. มีการสื ่อสาร BCG ในตางประเทศ ผานทางเครือขาย 
ASEAN, ANSO, เดนมารก และสเปน และปจจุบัน อยูระหวางจัดทำราง Bangkok Goals สำหรับการประชุม
ผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในป ๒๕๖๕ 

 

ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอยางกวาง โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. พลเอก ประยุทธ ประธานกรรมการ กลาววาการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใชเพื่อเปนกลไก

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อการเพิ่มรายได ลดความเหลื่อมล้ำ และตอบโจทยวาระของโลก เชน ปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ปญหาขยะ ไปพรอมกัน ทั ้งนี ้ผลของการดำเนินงานที ่รายงานตอที่
ประชุมแสดงใหเห็นวาบางเรื่องอยูในระยะเริ่มตน บางเรื่องเขาสูระยะเก็บเกี่ยว และบางเรื่องไดเขาสูระยะ



๗ 

 

ขยายผลแลว ทั้งนี้เนนย้ำใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตองเขามารวมมือกันในการขับเคลื่อน BCG 
ทั้งการวางแผน การแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว 

๒. การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชในการยกระดับผลผลิตการเกษตรขอใหพิจารณาความ
ตองการของตลาดเพื่อปองกันปญหาผลผลิตลนตลาด หรือเนนการนำเทคโนโลยีไปทำใหผลผลิตออกในชวง
นอกฤดูกาลเพ่ือใหเกษตรกรขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงขึ้น 

๓. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  เรงรัดการลงทุนจากที่มีการขอรับการ
สนับสนุนการลงทุนไปแลว ใหเกิดการลงทุนจริงในระยะเวลาที่เร็วยิ่งขึ้น โดยการลงทุนนั้นตองสอดคลองกับ
ความตองการและเปนประโยชนตอประเทศ 

๔. การจัดทำโครงการนำรองดานการพัฒนาการสินคาเกษตร ควรดำเนินการใหครบทุกภูมิภาคเพ่ือให
เปนแกนกลางในการเชื่อมโยงกับกลุมจังหวัดและกระจายครบใหครอบคลุมทุกจังหวัด โดยเนนผลิตภัณฑหลัก
ของภูมิภาคนั้น ๆ เชน ผลไม สมุนไพร เครื่องสำอาง รวมถึงสงเสริมการจำหนายทั้งในประเทศและการสงออก 

๕. การซื้อ-ขายคารบอนเครดิต ขอใหตรวจสอบวามีหลักเกณฑกำหนดไวอยางไร ทั้งนี้เห็นควรใหเนน
สงเสริมใหเกิดการซื้อ-ขายคารบอนที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และยังไมตองการใหนำคารบอนเครดิตขาม
พรมแดนไป รวมทั้งควรระบุความเปนเจาของคารบอนเครดิตที่เกิดขึ้นใหชัดเจน เชน การขายพลังงานสะอาด
ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตขอตกลงการซื้อ-ขายไฟฟา  ถาคารบอนเครดิตยังอยู
กับผูผลิตก็แสดงวาพลังงานที่ขายมายังไมสะอาด ซึ่งเปนประเด็นที่ยังถกเถียงกัน  ดังนั้น จึงควรศึกษาใหได
ขอสรุปโดยอาจตองมีการศึกษาขอกฎหมายเพื ่อใหเกิดความชัดเจนและสงเสริมใหตลาดซื้อ-ขายคารบอน
เปนไปไดอยางถูกตอง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
๔.๑  รางแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 

๒๕๖๔-๒๕๗๐ 
นายณรงค กรรมการและเลขานุการ นำเสนอรางแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ซึ่งโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะชวยใหประเทศไทยสามารถ
สรางความสามารถในการพึ่งพาตนเอง สรางภูมิคุมกัน และฟนตัวเร็ว โดยตองดำเนินการตั้งแตการอนุรักษ 
ฟนฟู จัดการการใชประโยชนและเพิ่มพูนทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ไปจนถึงการ
สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรดังกลาว แผนปฏิบัติการฉบับนี้มีวิสัยทัศน คือ เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการมี ๔ มิติ ไดแก ๑) เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๒) ลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ๓) สรางความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ๔) พึ่งพาตนเอง   

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวย BCG Model มีแผนที่นำทาง ๓ ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เนนใหจตุภาคีมีการรับรู และมีความเขาใจโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

หนวยงานตาง ๆ มีการปรับแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับแผน BCG เกษตรกรและผูประกอบการไดรับ
การพัฒนาทักษะใหมท่ีเอื้อตอการประกอบอาชีพที่ดีย่ิงขึ้น และระบบนิเวศเอ้ือตอการพัฒนาประเทศดวย BCG 
Model เชน มีกลไกการเงินการคลัง การนำเขาผู เชี ่ยวชาญจากตางประเทศ การจัดทำฐานขอมูล เชน 
ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม แหลงทองเท่ียว ฐานขอมูลบัญชีนวัตกรรมไทย  



๘ 

 

ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘ เนนการสรางตลาดในประเทศ โดยจะตองทำใหสัดสวนเกษตรกรและ
ผูประกอบการที่ประยุกตใชแนวคิด BCG เพ่ิมข้ึน ตลาดในประเทศสำหรับผลิตภัณฑและบริการ BCG ขยายตัว
เพิ่มข้ึน สัดสวนผลิตภัณฑและบริการมูลคาสูงเพ่ิมขึ้น และการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG เดิม
และใหมเพ่ิมขึ้น  

ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐ เนนการมุงสูตลาดตางประเทศ โดยมีสวนแบงตลาดผลิตภัณฑและ
บริการในภูมิภาคและโลกเพ่ิมขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น ประเทศไทยมีบทบาทใน
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ/บริการ BCG ในเวทีสากล มีการนำระบบการผลิตและการบริโภคยั่งยืนมาปรับ
ใชเพิ่มขึ้น และมีโครงสรางพ้ืนฐานข้ันแนวหนาที่เอ้ือตอการสรางนวัตกรรม 

แผนปฏิบัติการฯ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร โดยแตละยุทธศาสตรมีการกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อน ไดแก 

ย ุทธศาสตรที ่ ๑ การสรางความยั ่งย ืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบดวย ๖ แนวทางการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณ 
ความคดิสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม ประกอบดวย ๔ แนวทางการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขันได
อยางยั่งยืน โดยแบงเปน ๕ สาขาอุตสาหกรรม ไดแก เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุ 
และเคมีชีวภาพ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค และเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบดวย ๒๘ แนวทางการ
ขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ประกอบดวย ๔ แนวทางการขับเคลื่อน 

จากแนวทางการดำเนินงานของทั้ง ๔๒ แนวทาง สามารถสรุปเปนมาตรการสงเสริมการพัฒนา
ประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวม ๑๓ มาตรการ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และทุนทางปญญา  
๒. การเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติดวยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหนวยงานวิจัย  
๓. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG  
๔. การปรับระบบเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูง  
๕. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารทองถิ่น 
๖. การสรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาจากฐานชีวภาพใหมีขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น 
๗. การสรางตลาดเพ่ือรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการ BCG 
๘. การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืนและการทองเท่ียวสีเขียว  
๙. การยกระดับสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานการผลิตยั่งยืน 
๑๐. การยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากลดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทั้งระบบ 
๑๑. การสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) การประกอบการรูปแบบใหมบนฐานเศรษฐกิจ BCG 
๑๒. การสรางและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ  
๑๓. เชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติทั้งการพัฒนาองคความรู การดึงดูดบุคลากร การคา การลงทุน  
 
ในป ๒๕๖๕-๒๕๗๐ แผนปฏิบัติการฯ มีโครงการ Big Rock จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณรวม 

๓๙,๖๗๐.๕ ลานบาท โดยในป ๒๕๖๕ ใชงบประมาณรวม ๗,๖๘๓.๘ ลานบาท ซึ่งมีโครงการที่ ไดรับการบรรจุ



๙ 

 

ใน พ.ร.บ. งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว ๑,๐๓๔ ลานบาท มีเอกชนรวมลงทุน ๑๒ ลานบาท และ
โครงการที่สงคำของบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมทัน จำนวน ๑๘ โครงการ มูลคารวม ๕,๔๒๒ ลาน
บาท มีเอกชนรวมลงทุน ๙๖ ลานบาท 

โดยขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 

๒๕๖๔-๒๕๗๐ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
๒. มอบหมายใหทุกหนวยงานเรงรัดการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนปฏิบัติการดานการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ และใช ๑๓ มาตรการเปน
แกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 

๓. มอบหมายใหหารือหนวยงานที่เก่ียวของเรื่องงบประมาณสำหรบัดำเนนิการตอไป 
  
ที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวาง โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังน้ี 
๑. ในแผนปฏิบัติการฯ เสนอใหปรบัแกไขดังนี้ ๑) บรรจุ ๑๓ มาตรการไวในแผนปฏิบัติการฯ  ๒) ปรับ

แผนท่ีนำทาง โดยใหรวมระยะท่ี ๑ และ ๒ เขาไวดวยกัน และปรับระยะที่ ๓ มาเปนระยะท่ี ๒ โดยทุกเรื่องให
ดำเนินการไปพรอมกัน ๓) การแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการพัฒนาของสาขาตาง ๆ เพื่อ
ประโยชนตอการนำไปปฏิบัติ รวมถึงอาจเลือกดำเนินการในโครงการที่มีผลกระทบสูง ๔) การแสดงใหเห็น
ประโยชนท่ีแตละกลุมจะไดรับ เชน เกษตรกร ผูประกอบการขนาดกลางและยอม (SMEs)  รวมถึงชองทางการ
เขาถึงและใชประโยชนจากสิ่งที่ดำเนินการภายใตแผนปฏิบัติการดังกลาว  และ ๕) การสื่อสารใหทุกภาคสวน
ไดรบัทราบถึงประโยชนของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่จะเกิดข้ึน  

๒. มาตรการสงเสร ิมทั ้ง ๑๓ มาตรการ ตองอาศัยการทำงานของหลายกระทรวง ดังน ั ้น ใน 
แตละมาตรการควรมอบหมายประธานและกระทรวงที่รับผิดชอบอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดการดำเนินงานได
รวดเร็วและเปนรูปธรรม โดยประธานกรรมการมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (สุพัฒนพงษ) เปนผูกำกับใหเกิด
การขับเคลื่อนทั้ง ๑๓ มาตรการ ท้ังนี้รองนายกรัฐมนตร ี(สุพัฒนพงษ) จะมีการประสานการทำงานรวมกับรอง
นายกรัฐมนตรี (ดอน) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบเรื่องเอเปคเพื่อใหการดำเนินงานดังกลาวสนับสนุนการดำเนินงาน
ดานตางประเทศไปพรอมกัน  

๓. แผนปฏิบัติการฯ ที่นำเสนอสามารถนำเขาสูการหารือในการประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปค
คูขนานกับการประชุมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได และหลายเรื่องที่นำเสนอในที่ประชุมครั ้งนี้
สามารถหยิบยกขึ้นมาพัฒนาเปนแผนงานหรือโครงการขับเคลื่อนรวมกันระหวางสมาชิกในเอเปค โดยอาจ
เริ่มตนจากการประชุมที่ประเทศนิวซีแลนดเปนเจาภาพ รวมถึงการเตรียมการสำหรับการเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปคของประเทศไทย   

๔. การประช ุม  UN Climate Change Conference (COP26) ท ี ่ จะจ ัดข ึ ้นท ี ่ เม ืองกลาสโกว   
ประเทศสหราชอาณาจักร ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประเทศไทยตองนำเสนอเปาหมายการลดกาซเรือน
กระจกวาจะลดจากปใดที่มีการปลดปลอยสูงสุด และปที่จะบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปน
ศูนย ปจจุบันประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกประมาณ ๓๐๐ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ดังนั้น 
ตองเรงดำเนินการเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหเขาใกลจุดศูนยมากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงจากแรง
กดดันของประชาคมโลก และสามารถใชเปนจุดดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเพราะประเทศไทยอยูในกติกา
ของสังคมโลก ทั ้งนี ้  หากนายกรัฐมนตรีสามารถเข าร วมการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุส ัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties) หรือ COP26  ดวยจะเปน



๑๐ 

 

ประโยชนในการประกาศโมเดล BCG เพื่อเตรียมการและวางสารัตถะไวสำหรับการประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจ
เอเปคตอไป 

๕. ปจจุบันภาคเอกชนมีการจัดทำแพลตฟอรมการซื้อขายคารบอนเครดิต รวมกับองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ซึ่งคาดวาจะเริ ่มดำเนินการในตนป ๒๕๖๕ โดยสามารถขาย
คารบอนเครดิต ใหแกบริษัทไทยหรือตางประเทศก็ได โดยมีบริษัทตางประเทศจำนวนมากสนใจที่เขามาซื้อ-
ขายคารบอนเครดิตในประเทศไทย อยางไรก็ดี ที่ประชุมขอใหพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรคารบอน
เครดิตใหเกิดประโยชนตอประเทศไทยใหมากที่สุด สำหรับประเด็นเรื่องกลไกการซื้อ-ขายคารบอนเครดิต ขาม
พรมแดนไดมีการกำหนดหลักเกณฑไวแลวบางสวนในความตกลงตามกรอบอนุสัญญาประชาชาติวาดวยการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ความตกลงปารีส)  ซึ ่งในการประชุม COP26 จะไดมีการหารือรวมกันเพ่ือ
นำไปสูการกำหนดกลไกและแนวทางการซื้อ-ขายคารบอนเครดิตขามพรมแดนที่ชัดเจนย่ิงข้ึน  

ในกรณีที ่ความเปนเจาของคารบอนเครดิตระหวางผู ผลิตและผู ร ับซื ้อยังไมมีขอสรุปที ่ช ัดเจน   
ตัวอยางเชน ไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน อาจเสนอใหมีการตั้งราคาไฟฟาไว  ๒ ราคา คือ ราคาที่รวม
คารบอนเครดิต (ผูซื้อไดทั้งไฟฟาและคารบอนเครดิต) และราคาที่ไมรวมคารบอนเครดิต (คารบอนเครดิตยังคง
เปนของผูผลิตซึ่งมีความประสงคตองการทำหนาที่เปนผูซื้อ-ขายในตลาด)  
    อยางไรก็ดี เพื่อใหมีแนวทางการบริหารจัดการคารบอนเครดิตที่เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศและ
สอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ ประธานกรรมการไดมอบหมาย นางพงษสวาท กรรมการ ในฐานะรอง
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผูอำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ
และการสรางความสามัคคีปรองดอง เรงศึกษาขอกฎหมายที่เปนอุปสรรค เชน กฎหมายภาษี กฎหมายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกฎหมายสิ่งแวดลอม เพ่ือลดอุปสรรคในขอกฎหมายใหไดมากที่สุด   

๖. ภาคเอกชนซึ่งเปนบริษัทขามชาติ เชน กลุมบริษัทเชลล ยังใหความสนใจรวมโครงการปลูกปา 
แมวาจะไดรับทราบเงื่อนไขของการไมสามารถนำคารบอนเครดิตขามพรมแดน เนื่องจากสามารถนำคารบอน
เครดิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปชดเชยกับการปลอยกาซเรือนกระจกของบริษัทที่ตั้งในประเทศไทย ดังนั้น 
คารบอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของภาคเอกชนตางชาติยังถือเปนของประเทศไทยซึ่งสามารถนำไปรวม
เปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานของประเทศไทยเพื่อการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามความตกลงปารีสได   
 

มติที่ประชุม  
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
 พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ พรอมทั้งใหบรรจุ ๑๓ มาตรการไวเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการฯ ดวย 
๒. ใหปรับแผนที่นำทางโดยใหรวบระยะที่ ๑ และ ๒ เขาไวดวยกันเพ่ือใหการดำเนินงานสามารถ 
 เก็บเกี่ยวไปพรอมกันได ในระยะถัดไปคือระยะของการขยายผล ทั้งนี้ใหทุกระยะเริ่มดำเนินการ

พรอมกันโดยเกิดสัมฤทธิ์ผลในระยะตางกัน  
๓. มอบรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว) กำกับใหเกิดการขับเคลื ่อนทั ้ง ๑๓ 

มาตรการ รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
๔. มอบรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว) รวมกับนางพงษสวาท กายอรุณสทุธ์ิกรรมการ 

ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตรชาติและการสรางความสามัคคีปรองดอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคารบอนเครดิตโดยใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศและ
สอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ  



๑๑ 

 

๕. มอบใหฝายเลขานุการฯ จัดทำขอเสนอความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดำเนินงานและผูไดรับ
ประโยชนในแตละกลุม เชน เกษตรกร ผูประกอบการขนาดกลางและยอม (SMEs) ใหชัดเจน รวมถึง
สื่อสารใหทุกภาคสวนไดรับทราบถึงประโยชนของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ท่ีจะเกิดขึ้น 

๖. มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ประสานหารือหนวยงานที่เกี ่ยวของเรื ่องงบประมาณสำหรับ    
ดำเนินการตอไป 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 

นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา 
นางสาววัชริน มีรอด 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

นายณรงค ศิริเลิศวรกุล 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 


