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บทสรุปผูบริหาร 

 

ท่ีผานมาประเทศไทยใชทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ซึ ่งผลของการพัฒนาดังกลาวตองแลกดวยความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรและการลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ เกิดของเหลือทิ ้งที ่สรางมลพิษ ปญหาสิ ่งแวดลอม  ปญหาสุขภาพ จึงตองใช
งบประมาณจำนวนมากเพื่อแกปญหา ยิ่งไปกวานั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในลักษณะ 
“ทำมากไดนอย” เนื่องจากไมสามารถสรางมูลคาใหกับทรัพยากรไดเต็มศักยภาพ เกิดการพัฒนาแบบ
กระจุกตัว กอใหเกิดความเหลื่อมล้ำระหวางภาคสวนตางๆ มาก เศรษฐกิจตองพึ่งพาปจจัยภายนอก ไดรับ
ผลกระทบสูงจากการเปลี ่ยนแปลงภายนอก นอกจากนี้ในรอบ 10 ปที่ผานมา อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีคาเฉลี่ยเพียงรอยละ 3 ตอป ดวยอัตราการเติบโตดังกลาวไมเพียงพอในการ
นำพาประเทศไทยใหกาวขาม “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” ประเทศไทยจึงจำเปนตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเขมแข็งของประเทศอันประกอบดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาใหประเทศไทยเปน
เจาของสินคาและบริการมูลคาสูง ที่ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการ นำเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหมที่ชวยทลายขอจำกัด ใหเกิดการกาวกระโดดของการพัฒนาตอยอด สรางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน กระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)  
รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหสมดุล ดวยการใชโมเดลเศรษฐกิจใหม
ที่เรียกวา “โมเดลเศรษฐกจิ BCG” ซึ่งเปนการพฒันา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอม ๆ กัน 

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (SEP) ซึ่งเปน
หลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทำหนาที่บูรณาการ

การพัฒนาตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ ใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สราง
มูลคาเพิ่ม (Value Creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมดวยกลไก
จต ุภาคี  (Quadruple Helix) ท ั ้งน ี ้ก ิจกรรมหล ักภายใต  โมเดลเศรษฐก ิจ BCG ประกอบด วย  
(1) อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา เพิ่มพูนทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (2) บริหาร
จัดการ การใชประโยชนและบริโภคอยางย่ังยืน (3) ลดและใชประโยชนของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินคา
และบริการ (4) เพิ่ม Value Creation ตลอดหวงโซมูลคา ตั้งแตภาคเกษตรที่เปนตนน้ำ จนถึงภาคการ
ผลิตและบริการ และ (5) สรางภูมิคุมกัน พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟนตัวอยางรวดเร็ว 

 

1. โอกาสและความทาทายในการพัฒนาประเทศไทย   

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 ประกอบดวย 4 
สาขายุทธศาสตร คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการ
ทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป พ.ศ.2561 รวมกัน 3.4 ลาน
ลานบาท คิดเปนรอยละ 21 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีการจางแรงงานรวมกัน 16.5 
ลานคน หรือประมาณครึ ่งหนึ่งของการจางงานรวมของประเทศ โดยอาศัยความไดเปรียบของความ
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หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมซึ่งเปนทุนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหกับประชาชน   

 

1.1 ความทาทายและโอกาสของ 4 สาขายุทธศาสตร  

1.1.1 การเกษตรและอาหาร  
ภาคเกษตรเกี่ยวของกับคนมากกวา 12 ลานคน แตมากกวารอยละ 90 ของพื้นที ่เพาะปลูกของ

ประเทศไทยปลูกพืชเพียง 6 ชนิด คือ ขาว ยางพารา มันสำปะหลัง ออย ขาวโพด และปาลมน้ำมัน ซึ่งเปน
สินคาโภคภัณฑ (Commodity) ราคาสินคาเกษตรเหลานี้มีความผันผวนตามสภาพภูมิอากาศและอุปทานใน
ตลาดโลก สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ำ การเพิ่มรายไดของเกษตรกรดวยการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตนั้นตองแลกดวยการใชทรัพยากรเปนจำนวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ไมสอดคลองกับโครงสรางของแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ดังนั้น การยกระดับผลผลิต
ทางการเกษตรใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสรางมาตรฐานเพื่อจัดแบงประเภทของสินคาตามคุณภาพ 
จะชวยสรางความแตกตาง คุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อวัวทั่วไปมีราคาจำหนาย 
250 บาท/กิโลกรัม แตเน้ือวัวโพนยางคำราคา 750 บาท/กิโลกรัม จึงเปนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบจากการ “ผลิต
มากแตสรางรายไดนอย” (More for Less) ไปสูการผลิตสินคาพรีเมียมที่ “ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” 
(Less for More) ใชเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในการควบคุมการเพาะเลี้ยง เพาะปลูกที่ชวยลด
ตนทุน และเพิ่มประสิทธิผลของการเกษตรใหสูงข้ึน ทั้งยังเปนการรักษาเสถียรภาพของสินคาเกษตรบนพื้นฐาน
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ทำใหประเทศสามารถเพิ่มความหลากหลายของสินคาเกษตรเศรษฐกิจอื่น ๆ 
อาทิ สมุนไพร ผลไม เมล็ดพันธุ ไมดอก ไมเศรษฐกิจ ไผ แมลง และแพะ เปนตน  

การเพิ ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรดวยระบบโรงเรือน (Greenhouse) และการเพิ ่มมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตรดวยการสกัดสารสำคัญหรือคุณสมบัติพิเศษที่มีอยูในสินคาเกษตรและพืชสมุนไพร  
เพื ่อเปลี ่ยนจากการ “ขายเปนตัน” เปนการ “ขายเปนกิโลกรัม” หรือกรัม เปนอีกแนวทางที ่สำคัญ 
ตัวอยางเชน สารสกัดจากขาวราคา 2,400 บาท/กิโลกรัม และสารสกัดแคปไซซินจากพริก 30,000 บาท/
กิโลกรัม การใชจุดแข็งของการมีภาพลักษณที่ดีในการเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 
ที่ประเทศทั่วโลกมั่นใจและนำเขาสินคาอาหารจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นในชวงการระบาดของโรคโควิด 19 
นำมาพัฒนาเปนแบรนดเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาไทย รวมถึงการปรับเปลี่ยนสินคาเกษตรไปสูการผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยป พ.ศ. 2560 มูลคาตลาดของผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอยูที ่ 2 แสนลานบาท  ผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด คือ กลุมอาหาร
ฟงกชั่น (Functional Food) อาทิ อาหารที่มีสวนชวยเพิ่มภูมิคุมกันโรค บำรุงสมอง ลดความเสื่อมของระบบ
ตาง ๆ ภายในรางกาย เปนตน 

 
1.1.2 สุขภาพและการแพทย 
ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีคาใชจายดานสุขภาพ ประมาณ 4 แสนลานบาท  โดยคาดการณวา

คาใชจายดานสุขภาพจะเพิ่มเปน 1.4 ลานลานบาท เมื่อประเทศไทยกาวสูสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ  ในแตละป 
ประเทศไทยนำเขาผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรมรวมกันกวา 1 แสนลานบาท ซึ่ง 3  ใน 4 สวนเปนการ
นำเขายารักษาโรค ผลิตภัณฑในกลุมชีวเภสัชภัณฑ (Biopharmaceutical) เชน วัคซีน โปรตีนเพื่อการรักษา
และแอนติบอดี เปนผลิตภัณฑท่ีมีราคาสูงมากและประเทศไทยตองพ่ึงพาการนำเขา เชน ยา Pembrolizumab 
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ที่ใชรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด มีคาใชจาย 1.5 แสนบาทตอครั้ง ซึ่งผูปวยตองรับยาทุก 3 สัปดาห ติดตอกัน
เปนเวลา 2 ป จากความกาวหนาทางการวิจัยดานจีโนม ประเทศไทยไดพัฒนาวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมีย 
ใหหายขาดดวยวิธีการใชยีนบำบัด (Gene Therapy) และมีศักยภาพในการพัฒนาวิธีการรักษาสำหรับโรคอื่น ๆ 
เพิ่มเติม นอกจากสุขภาพของคนไทยจะดีขึ้นแลว ดวยความพรอมของการบริการที่ดีมีมาตรฐาน บุคลากรทาง
การแพทยมีคุณภาพ ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการเปนศูนยกลาง การใหบริการทางการแพทยและสุขภาพ
อันดับตน ๆ ของเอเชีย  ทั้งนี้ยิ่งตอกย้ำศักยภาพดังกลาวเมื่อประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนประเทศที่ดีที่สุด
ดานการฟนตัว (Global Recovery Index) จากการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ประเทศไทยยังถือ
เปนศูนยกลางการวิจัยทางคลินิกซึ ่งมีความสำคัญมากสำหรับการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทยและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีรายไดจากการวิจัยทางคลินิกมากถึง 8.8 พันลานบาท 
ทั้งนี้ หากมีการบริหารจัดการท่ีดีรายไดดังกลาวมีโอกาสเพิ่มข้ึนเปนเทาตัว 

   
1.1.3 พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
พลังงานเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจำเปนตองจัดหา

แหลงพลังงานใหเพียงพอตอความตองการของประเทศในระยะยาว กอนการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
พ.ศ. 2551 ประเทศไทยนำเขาพลังงานในสัดสวนรอยละ 60 ของความตองการใชพลังงานภายในประเทศ  
ซึ่งสัดสวนการนำเขามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน
ในระดับสูง เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตร ขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิตจำนวนมาก รวมถึง
พลังงานจากแสงอาทิตยที่เอื ้อตอการผลิตเปนพลังงานทดแทนใหเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.5  ในป พ.ศ. 2562 
เปนรอยละ 30 ของปริมาณการใชพลังงานภายในป พ.ศ. 2580 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกพ.ศ. 2561-2580   

ผลิตภัณฑชีวภาพ (Biobased Products) เปนผลิตภัณฑซึ่งสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม ตลาดมีความตองการสูง ผลิตภัณฑชีวภาพหลายประเภทสามารถทดแทนผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
ปโตรเลียมได มีการคาดการณวาตลาดผลิตภัณฑชีวภาพจะเพิ่มจาก 4 แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2563 
เปน 4.87 แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2567 จึงเปนโอกาสสำหรับประเทศไทยในการสรางมูลคาเพิ่มอีก
หลายเทาตัว เชน ชานออยกิโลกรัมละ 1 บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบที่ใชในการผลิตเครื ่องสำอางและ
อาหาร มูลคาจะเพิ่มเปนกิโลกรัมละ 260 บาท และเพิ่มเปนกิโลกรัมละ 1,000 บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบ
ในการผล ิตยา หร ือใช  เป นสารต ั ้ งต นในการผล ิตพลาสต ิกช ีวภาพ (Bioplastic) หร ือการนำก  าซ
คารบอนไดออกไซดที่ปลอยจากภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตกาซชีวภาพ ไปใชในการเพาะเลี้ยงสาหราย 
การนำชีวมวลไปใชประโยชนได อยางหลากหลาย หรือใช เปนวัตถ ุดิบในการผลิตไบโอเมทานอล 
(Biomethanol) ที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งใชเปนโครงสรางเริ่มตน (Building Block) ในการผลิต
สารเคมี หรือชีวเคมีมูลคาส ูงหลายชนิด ซึ ่งวิธ ีการขางตนเปนการปรับเปลี ่ยนจากระบบ “เศรษฐกิจ 
เชิงเสนตรง” (Linear Economy) คือ ใชทรัพยากร ผลิตสินคา ใชงานและกำจัด (Take-Make-Use-
Dispose) มาเปนระบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ไดอยางสมบูรณ ผานกระบวนการ 
ผลิตสินคา ใชงาน และนำกลับมาใชใหมหรือใชเปนวัตถุดิบรอบที่สอง (Make-Use-Return/Recycle) 

 
1.1.4 การทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของระบบนิเวศ ทำใหประเทศไทย

เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวทั่วโลก ป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีรายได
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จากการทองเที่ยว 3 ลานลานบาท โดยรายไดจากนักทองเที่ยวจำนวน 2 ลานลานบาท มาจากนักทองเที่ยว
ตางชาติประมาณ 40 ลานคน แตรายไดดังกลาวกระจุกตัวอยูในบางพื้นที่เทานั้น (รอยละ 80 กระจุกตัวอยู
เพียง 8 จังหวัด) ผลที่ตามมาคือ สภาวะจำนวนนักทองเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying 
Capacity) ของแหลงทองเที่ยว ทำใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย กระทบตอวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น มีการแยงชิงทรัพยากรจากคนในพื้นที่ จึงจำเปนตองตองฟนฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมในแหลงทองเที่ยวเดิมอยางเรงดวน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมโดยกระจาย
แหลงทองเที ่ยวสู เมืองรอง ดวยการบริหารจัดการที ่ด ี การให ความสำคัญกับการทองเที ่ยวที ่ย ั ่งยืน 
(Sustainable Tourism) ดวยการชูอัตลักษณของแตละพื้นที่ดวยเรื่องราวและจุดเดนแตละแหงเชื่อมโยงกับจุด
แข็งของประเทศ เชน การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาแหลงทองเที่ยวคารบอนต่ำ และการ
ทองเท่ียวเชิงความรู ซึ่งการทองเที่ยวเหลานี้ไมเพียงทำใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชน ยังเปนการเชื่อมโยงสู
ภาคเศรษฐกิจอื ่น ๆ  เปนการสรางตัวคูณทางรายไดอยางยั ่งย ืน การบริหารจัดการการทองเที ่ยวที ่มี
ประสิทธิภาพทั้งระบบดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยวตอรายไดใหสูงขึ้น
มาก นอกจากนี ้การพัฒนาระบบการชำระเงินทางออนไลน (Public Payment Gateway)  สำหรับการ
ทองเท่ียวเพ่ือใหไดขอมูลการใชจายของนักทองเที่ยวเพื่อนำมาใชในการวางแผนบริหารจัดการการทองเที่ยวยุค
ใหม สามารถบูรณาการ One Payment System อำนวยความสะดวกใหนักทองเท่ียวในการใชบัตรหรือระบบ
จายเงินระบบเดยีว เพ่ือเขาชมพิพิธภัณฑ ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ และอื่น ๆ ไดทำใหทราบถึงขอมูลการ
ใชจายทั้งหมด พฤติกรรมและเสนทางการเดินทางภายในประเทศของนักทองเที ่ยวโดยออม เปนการใช
ประโยชนขอมูลที่ไดในการบริหารจัดการ การสรางกิจกรรมสงเสริมการขายและการใหบริการ โดยรัฐควร
สนับสนุนภาคธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบริการที่เกี่ยวของใหครบวงจร  อยางไรก็ดี ใน
สถานการณของการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำใหจำนวนนักทองเที ่ยวลดลงไปมาก พฤติกรรมผูบริโภค
เปลี่ยน ควรใชโอกาสนี้ในการสรางมาตรฐานที่พักใหม รวมถึงยกระดับมาตรฐานดานสุขอนามัยเพื่อใหพรอมรับ
กับการกลับมาของนักทองเท่ียวจากตางชาติอีกครั้ง  

เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมเปนสิ่งสำคัญในการสรางความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เมื่อประเทศมีผลิตภัณฑซึ่งเปนที่ตองการของตลาด เชน กลุมอาหารฟงกชั่น 
ทำใหสามารถสรางคุณคาใหม (Value Creation) ตลอดหวงโซของผลิตภัณฑ โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบงปน 
(Sharing Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียนได ตัวอยางเชน การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ผูบริโภค
ในกลุมอาหารเพื่อสุขภาพที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุดของโลก ใชขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนทำใหสามารถ
คาดการณผลิตภัณฑอาหารฟงกชั ่นที่ตรงตามความตองการ รวบรวมความตองการวัตถุดิบตนทางจาก
การเกษตรทั ้งแบบดั ้งเดิม (สมุนไพร) และสมัยใหม (โปรตีนจากแมลง) ที ่ม ีการควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล การใชเทคโนโลยี IoT ในการจัดทำสมารทฟารม (Smart Farm) สราง Blockchain เพื่อระบุ
ตัวตนเกษตรกรและที ่มาของผลผลิต การทำเกษตรแมนยำสูง (Precision Agriculture) ลดตนทุนการ
เพาะปลูกโดยการใหสารอาหารและน้ำเทาที่พืชตองการ ติดตามและควบคุมผลผลิตทางการเกษตรไดแบบ
เรียลไทม ใชบรรจุภัณฑฉลาด (Smart Packaging) รวมกับระบบการขนสงคุณภาพสูง (Smart Logistics)  
ทำใหสามารถติดตามความสดใหมของสินคาไดตลอดเสนทางการขนสง มีการเชื่อมตอขอมูลน้ำ สภาพอากาศ 
พ้ืนที่ปาไม ผูบริโภค กระแสสื่อโซเชียล ผานเครือขายยุคหนา 5G และดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือนำมาประมวลผล
และวิเคราะหดวยระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence, AI) เพื ่อคาดการณโรคระบาดหรือภัย
ธรรมชาติไดลวงหนา จึงสามารถปองกันหรือลดความสูญเสียใหแกเกษตรกร การใชระบบดิจิทัลในการ
ตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของผลผลิตทางการเกษตร (Traceability) และการบรหิารจัดการแรงงานที่ถูกตอง จะชวยให
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ประเทศหลุดพนจากปญหาการกีดกันทางการคาระหวางประเทศได นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม เชน 
ระบบปญญาประดิษฐ การสรางคอมพิวเตอรสมรรถนะความเร็วสูงยุคใหม (Super Computer) จะชวยลด
ระยะเวลาของการวิจัยและพัฒนางานทางดาน Omics สุขภาพและการแพทย หรือการคนหาคำตอบใหมทาง
ชีวภาพไดอยางไรขีดจำกัด สุดทายเทคโนโลยีดิจิทัลยังชวยเสริมสรางฐานเศรษฐกิจเดิมทางดานการทองเที่ยว
ใหกับประเทศ เชน อุปกรณสรางประสบการณการทองเที่ยวโบราณสถานโดยทำใหโบราณสถานกลับมามีชีวิต
ยอนประวัติศาสตรเสมือนจริง (Virtual Reality) อีกครั ้ง การเชื ่อมระบบสารสนเทศการทองเที่ยวแบบ
เรียลไทมชวยสรางแผนการทองเที่ยวพรอมการสำรองที่พักและตั๋วเดินทางดวยระบบปญญาประดิษฐใหตรง
กับไลฟสไตลของนักทองเที่ยวแตละคน ทำใหเกิดการทองเที่ยวเมืองรอง และสงเสริมใหเกิดจำนวนของ
นักทองเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการหาโมเดลธุรกิจทองเที่ยวสำหรับผูสูงอายุ ทายที่สุดเมื่อเกิดการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะกอใหเกิดเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจดิจิทัลสำหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพใหม  

 

1.2 ความทาทายและโอกาสของการดำรงไวซึ่งฐานทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ 

การมุงเนนสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยขาดกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที ่เหมาะสมทำใหพื ้นที ่ปาไมถูกทำลายลงไปมากกวา 67 ลานไร ในระยะเวลา 40 ป ที ่ผานมา    
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณจากจำนวน 2 ลานไร เหลือ 1.5 ลานไร การขยายตัวของการ
ทองเท่ียวไดทำใหระบบนิเวศ เชน แหลงปะการัง หญาทะเลอยูในสภาวะเปราะบาง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปนปจจัยเรงที่ทำใหทรัพยากรเสื่อมโทรมรุนแรงยิ่งขึ้น สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธุ และจำนวนหนึ่ง
เสี่ยงตอการสูญพันธุ การลดลงของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสงผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออม  เชน การสูญเสียรายไดของชุมชนท่ีพึ่งพาฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาน้ำทวม 
น ้ำแลง สภาพของฝ ุ นละอองขนาดเล ็ก  (PM 2.5) ท ี ่ เก ินค  ามาตรฐาน ภ ัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาติ  
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโนมของปญหาดังกลาวกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองพัฒนา
กลไกเพิ่มเติมเพื่อนำไปสูการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน  

การเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหจำนวนคนยากจนทางรายไดลดลงจาก 6.7 ลานคน ในป พ.ศ. 
2561 เหลือ 4.3 ลานคนในป พ.ศ. 2562  แตจำนวนคนยากจนในมิติอื่น เชน ความเปนอยู สุขภาพ ความ
มั่นคงทางการเงิน และการศึกษายังคงมีจำนวนมากกวา 11 ลานคน แมวาความเหลื่อมล้ำทางรายไดและ
ชองวางระหวางกลุ มประชากรที่ม ีรายไดสูงสุดและต่ำสุดมีแนวโนมลดลง แตยังมีความแตกตางสูงถึง   
16 เทาตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและภาคกลางทำใหเกิดปญหาชองวาง
ระหวางการกระจายรายไดระหวางภูมิภาค โดยในป พ.ศ. 2561 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีส วนแบง 
ในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รอยละ 46.9  ภาคตะวันออกรอยละ 18.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร อยละ 9.5  ภาคใต ร อยละ 8.6  ภาคเหนือร อยละ 7.7 และภาคตะว ันตกรอยละ 5.3 หากวิเคราะห 
ถึงสาเหตุอาจเกิดจากการทำงานที่ตางคนตางทำ ผูที่อยูในเศรษฐกิจฐานรากอันประกอบดวยชุมชน เกษตรกร
และผูประกอบการขนาดเล็กขาดโอกาสและความสามารถในการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนา
ตอยอดเพื่อการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางเต็มศักยภาพ การขาดกลไกกระจาย
ผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมถึงประเทศขาดความสามารถในการผลิตสินคานวัตกรรมของตนเองจึงตอง
พึ ่งพาการนำเขา เมื่อสินคานวัตกรรมมีราคาสูงจึงทำใหประชาชนที่ยากจนมีปญหาในการเขาถึงสินคา
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นวัตกรรม รวมถึงมีความเสี่ยงในการจัดหาสินคานวัตกรรมดังกลาวหากประเทศผูผลิตไมสามารถสงมอบ
สินคาใหก ับประเทศไทยได เช นสถานการณของการระบาดของโรคโคว ิด-19 จ ึงเปนความทาทาย 
ที่ประเทศไทยตองเรงนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ที่นำไปสูการกระจายรายได ลดความเหลื่อมล้ำ และการเพ่ิมความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  
 

2. โมเดลเศรษฐกิจ BCG มุงสูการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคณุภาพและยั่งยืน  

โมเดลเศรษฐกิจ BCG มุ งไปที่การสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรที ่มีความ
หลากหลายดวยการใชความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ 
และความคิดสรางสรรคในการเพิ ่มการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขา
ยุทธศาสตรจาก 3.4 ลานลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป
พ.ศ.2561 ไปเปน 4.4 ลานลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 24 ของ GDP ในอีก 6 ปขางหนา และการรักษา
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหสมดุลระหวางการมีอยูและใชไปเพื่อนำไปสูการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน     

2.1 แนวทางการพัฒนา 4 สาขายุทธศาสตร 

2.1.1 การเกษตรและอาหาร  
การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรทั้งระบบจะทำใหมีศักยภาพในการเพิ่ม GDP ของภาค

เกษตรจาก 1.3 ลานลานบาท เปน 1.6 ลานลานบาท ดวยการเพิ่มความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตร 
มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจจากเทคโนโลยีการวิเคราะหพฤติกรรมของผู บริโภค (Customer Behavior 
Analytics) กอใหเกิดการผลิตแมนยำสอดคลองกับความตองการของตลาด ลดของเหลือทิ ้ง (Optimized 
Wasted Production) ตรวจสอบและติดตามผลผล ิตได แบบเร ียลไทม  ลดการบุกร ุกผ ืนปา (Forest 
Management) เน ื ่องจากมีการบริหารจ ัดการพื ้นที ่ เพาะปลูกตามความเหมาะสมของพื ้นที ่ ไดอย าง 
มีประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีระบบการผลิตและเครื ่องจักรกลที ่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความยั ่งยืน  
การยกระด ับสินคาเกษตรสู ส ินค าปลอดภัย การสร างความหลากหลายของผล ิตภ ัณฑ (Product 
Diversification) การสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ (Product Differentiation) การมีระบบตรวจสอบ
ยอนกลบั (Traceability) และการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรใหที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล   

ในสวนของผลิตภัณฑอาหารมีศักยภาพในการเพ่ิมมูลคา GDP จาก 0.6 ลานลานบาท  เปน 0.9 ลาน
ลานบาท ดวยการพัฒนาตอยอดจากพื้นฐานความพรอมของผูประกอบการไทยในการยกระดับคุณภาพ สราง
มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ยกระดับสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว การสรางผลิตภัณฑใหม
โดยเฉพาะในกลุมอาหารเพื่อสุขภาพ  อาหารสำหรับแตละชวงวัย หรือการพัฒนาเปนสารประกอบมูลคาสูง 
(Functional Ingredient) ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีตลาดเติบโตอยางมาก 

 
2.1.2 สุขภาพและการแพทย  
ปจจุบันมูลคาผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยโดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑที่

ผลิตไดภายในประเทศมีมูลคาประมาณ 4 หมื่นลานบาทเทานั้น เนื่องจากขาดการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึง
การสรางบุคลากรดานนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง ความเขมแข็งของบุคลากรวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการแพทยของประเทศไทยสวนใหญอยูในชวงตนน้ำของหวงโชอุตสาหกรรมการแพทย ประเทศไทยจึง
ขาดศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มดวยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหไดผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพ
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และมาตรฐานสากล ประเทศไทยตองเรงรัดการพัฒนาขีดความสามารถดานการสรางนวัตกรรม ยา วัคซีน 
ยาชีววัตถุ  อุปกรณทางการแพทย รวมถึงการวิจัยทางคลินิกและการบริหารจัดการขอมูลวิทยาศาสตร
การแพทยรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ เพ่ือลดการนำเขา ใหความสำคัญกับนโยบายปองกันการเกิดปญหา
สุขภาพ (Preventive Medicine) มากกวานโยบายดานการรักษา การขยายบริการดานสุขภาพไปสูการ
ใหบริการทางการแพทยเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ดวยการใชประโยชนจากขอมูลพันธุกรรม 
รวมถึงการสรางแพลตฟอรมการวิจัยทางคลินิกของประเทศ ดวยแนวทางดังกลาว รัฐจะสามารถเพิ่มมูลคา 
GDP ในหมวดน้ี เปน 9 หมื่นลานบาท 

 
2.1.3 พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
มูลคา GDP ของสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ รวมกันประมาณ 1.1 แสนลานบาท เปนกลุม 

ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง จากนโยบายภาครัฐที่ตองการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่มเปนรอยละ 
30 ในป พ.ศ. 2580  ในสวนของพลังงาน มีศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มดวยการพัฒนานวัตกรรมการผลิต
พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับของเสียที ่หลากหลายทั ้งชนิดและคุณสมบัติ เชน ขยะจาก
อุตสาหกรรม ครัวเรือน รวมถึงของเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียเหลานี้เปนทรัพยากรที่สามารถนำกลับมา
ใชใหมในรูปของแหลงพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เชน การผลิตเชื้อเพลิง
จากขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF) กาซชีวภาพ ที่นำไปสูการสรางโรงไฟฟาชุมชน (Community-based 
Biomass Power Plant) ท ี ่ม ีแหล งพล ังงานทดแทนในพ ื ้นท ี ่  (Distributed Energy Resources; DERs)  
เชน พลังงานจากแสงอาทิตย ชีวมวล (รวมขยะ) ที่เพียงพอ โรงไฟฟาชุมชนสามารถสรางรายไดจากการขาย
ไฟฟาผานการเชื่อมตอระบบดวย Smart Microgrid และใชเทคโนโลยี Blockchain เปนแพลตฟอรมในการ
บริหารจัดการ ทั ้งนี้ จำเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System) เน่ืองจากมีความสำคัญตอเสถียรภาพของระบบไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทดแทน  

ในสวนของวัสดุและเคมีชีวภาพมีศักยภาพในการพัฒนาตอยอดผลผลิตทางการเกษตรและของเสีย
ไปเปนสารประกอบหรือผลิตภัณฑเคมีและวัสดุชีวภาพที่มีมูลคาสูง อาทิ พลาสติกชีวภาพ  ไฟเบอร เภสัชภัณฑ 
ดวยแนวทางทั้งหมดดงักลาวขางตนมีศักยภาพในการเพิ่มมูลคา GDP มากกวา 2.6 แสนลานบาท  

 

2.1.4 การทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
การทองเที่ยวเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศดวยมูลคา GDP ประมาณ 1 ลานลานบาท และ

มีศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มเติม ดวยการกระจายแหลงทองเที่ยวสูเมืองรอง โดยการพัฒนาโครงสราง
พื ้นฐานการคมนาคม ระบบดิจิทัล สินคาและบริการซึ ่งดำเนินการดวยชุมชนทองถิ ่น เนนตลาดคุณภาพ  
สรางมาตรฐาน ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย รวมกับการชูอัตลักษณของแตละพื้นที่ โดยการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใชบริหารจัดการ และดูแลระบบนิเวศอยางเปนระบบ รวมถึงการพัฒนาสู แบบแผนการ
ทองเที ่ยวที ่ย ั ่งยืนดวยการจัดทำระบบมาตรฐานการทองเที ่ยวที ่ยั ่งยืน การจัดทำ National Guideline  
ดานขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว จัดทำระบบบัญชีตนทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ในเขตพัฒนาการทองเท่ียวท่ีสำคัญ รวมถึงการปรับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว การฟนฟูและพัฒนาแหลงเสื่อม
โทรมทางธรรมชาติเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  รวมท้ังการเตรียมความพรอมของผูประกอบการเพ่ือลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่มีตอการดำเนินธุรกิจ 
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การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคอยูบนพื ้นฐานของการสราง การใชองคความรู  และความคิด
สรางสรรค เชื่อมโยงกับทุนทางปญญา และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อรังสรรคเปนผลิตภัณฑหรือ
บริการรูปแบบใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูง สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย การพัฒนาใน  
3 สาขายุทธศาสตรขางตน สามารถเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวผานระบบเศรษฐกิจสรางสรรคได อาทิ การให
ประสบการณกับนักทองเท่ียวผานการทองเที่ยวเชิงอาหารไทย การทองเที่ยวเชิงกีฬา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ที่เชื ่อมโยงกับการแพทยแผนไทย การทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนตน 
รวมถึงการพัฒนาเพื่อสงออกสินคาและบริการเหลานี้ ผานของขวัญ ของฝากที่สรางสรรคอยางมีอัตลักษณ  
การจัดการดานระบบและมาตรฐานที่กำกับธุรกิจที่เกี่ยวของทั่วโลก เชนเดียวกับการมีสมาพันธทางดานกีฬา 
การจัดมหกรรมกีฬาระดับโลก เปนตน สงเสริมและรวมมือกับภาคธุรกิจการทองเที่ยว ไดแก โรงแรม 
รานอาหาร และธุรกิจบริการ ในการสรางนวัตกรรมดิจิทัลรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุที่จะสงผลกระทบ
โดยตรงกับการทองเที่ยวในอีก 5-10 ปขางหนา ผลของการดำเนินการดังกลาวมีศักยภาพในการเพิ่ม GDP เปน 
1.2 ลานลานบาท 

 

2.2 แนวทางการพัฒนาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพมุงสูสมดุล  
โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีเปาหมายเชิงคุณภาพที่ตอบโจทยการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหความสำคัญอยางยิ่ง

ตอการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวยการสงเสริมใหเก ิดการใช ประโยชน 
โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟนตัว การบริหารจัดการทรัพยากร เชน ทรัพยากรน้ำ ปาไม ที่ดิน 
ทะเลและชายฝงใหเกิดความยั่งยืน โดยการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ การใหความสำคัญกับ
การสงเสรมิการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การบริโภคสินคาที่ผลิตในทองถิ่นหรือสินคาที่ผลิตตามฤดูกาล  
การใหความสำคัญในการแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 
น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน 
และการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเพิ่มศักยภาพ 
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวนดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการใชพลังงานทดแทน/เชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตไฟฟาจากของเสีย และการ
สรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการใชกลไกการทำงานในลักษณะจตุภาคี และสงเสริมการเขาถึงและใช 
ประโยนจากความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชุมชนเพ่ือนำไปสูการพัฒนา 

 

3. วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงานและการขับเคลื่อน 

3.1 วิสัยทัศน  

เศรษฐกจิเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี  คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟูฐาน
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

3.2 ยุทธศาสตร และแผนงานขับเคลื่อน   

ยุทธศาสตรการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  14 แผนงาน ไดแก  
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ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางความย่ังยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวยการ
จัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 

เนนการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนเพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนทุนพ้ืนฐานตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตเพ่ือสงตอสูคนรุนตอไป รวมถึงสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการมอง
วา “Nature as Resource” เปน “Nature as Source” ดังนั้น ธรรมชาติจึงไมใชแคเพียงทรัพยากรหรือ
ปจจัยการผลิตเทานั้น แตธรรมชาติคือแหลงกำเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่งบนโลก เปนพื้นฐานของความ
เปนอยูที่ดีของมนุษย ดวยเหตุนี้จึงตองรักษาสมดุลระหวางการมีอยูและใชไป รวมถึงการนำกลับมาใชซ้ำตาม
หลักการหมุนเวียน  การขับเคลื่อนประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 1.1 อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม   
แผนงานที่ 1.2 สรางความสามารถในการบริหารทรัพยากรและการบริโภคที่ย่ังยืนของชุมชน  
แผนงานที่ 1.3 พฒันาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน  

 
ยุทธศาสตรที ่ 2 : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเข็มแข็งดวยทุนทรัพยากร           

อัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม 

ใชศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายใน เนนการตอบสนองความตองการในแตละพื้นที่เปน
อันดับแรก  ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งในระดับพ้ืนที่ การดำรงไวซึ่งอัตลักษณ  รวมถึงการใชประโยชน
จากความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงขึ้น ดวยการใช
ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงใหความสำคัญกับการพัฒนาที่นำไปสูการเดินหนาไปดวยกัน 
และไมทิ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวนไปพรอม ๆ กัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงและ
พัฒนาไดอยางทัดเทียมกันมากย่ิงข้ึน การขับเคลื่อนประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 2.1 เพิ่มความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ และพลังงานของชุมชน   
แผนงานที่ 2.2 การพัฒนาเชิงพื้นท่ี   
แผนงานที่ 2.3 เพิ่มโอกาสการเขาถึงและถายทอดองคความรูแกชุมชน  

 
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขัน 

ไดอยางยั่งยืน  

เนนการยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการเดิมใหสามารถเติบโต 
ไดอยางตอเนื่องดวยการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเสีย 
ในกระบวนการผลิตใหเปนศูนย การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช หรือการนำไปสรางมูลคาเพิ่มตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ยกระดับมาตรฐานสูการเปนแหลงผลิตและใหบริการที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย  
มีสุขอนามัยที่ดี ใหความสำคัญกับระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาตรการผลิตที่ยั ่งยืนเทียบเทา
มาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาสูการสรางผลิตภัณฑหรือบริการที่ใชนวัตกรรมเขมขน เชน ระบบการผลิต
พืชใน Plant Factory การให บร ิการดานส ุขภาพที ่ม ีความแม นยำส ูง หร ือการแพทยเฉพาะบ ุคคล  
โดยมีเปาหมายเพื่อเปนผูนำในการผลิตและการใหบริการทั้งในระดับประเทศและเวทีโลก การขับเคลื ่อน
ประกอบดวย 5 แผนงาน ไดแก  
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แผนงานที่ 3.1 การพัฒนาสาขายุทธศาสตร    
แผนงานที่ 3.2 การเตรียมกำลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ  
แผนงานที่ 3.3 การสรางและพัฒนาตลาด   
แผนงานที่ 3.4 การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ   
แผนงานที่ 3.5 การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานสำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวก  
 

ยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เนนการสรางภูมิคุมกัน และสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางเทา
ทันเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมถึงเขาถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกิดขึ้นไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทนุโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ เพื่อการสรางคุณคาใหมในอนาคตดวยการนำ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ผูประกอบการ ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการผลิต/
บริการเพื ่อตอบสนองตอความตองการของตลาด รวมถึงสร างการเติบโตอยางมีคุณภาพ เป นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อนำไปสูสังคมคารบอนต่ำ การขับเคลื ่อนประกอบดวย  
3 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 4.1 การพฒันาเทคโนโลยีและองคความรูข้ันแนวหนา   
แผนงานที่ 4.2 การยกระดับความสามารถของกำลังคน  
แผนงานที่ 4.3 การยกระดับเครือขายพันธมิตรท้ังในและตางประเทศ  

 

3.3 กลไกการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG  มีความเกี่ยวของกับหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน 

ชุมชน/สังคม  มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และเครือขายพันธมิตรตางประเทศ ภารกิจการสนับสนุนและกำกับ
ดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG  เปนหนาที ่ของหลายกระทรวง การประสานงานขามกระทรวงและ
เชื่อมโยงหนวยงานตาง ๆ ใหทำงานรวมกันอยางมีเอกภาพจึงเปนเรื่องสำคัญ นอกจากนั้นโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG  ยังเปนเครื่องมือในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
และแผนระดับชาติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ   
  

3.3.1 กลไกเชิงนโยบาย 
    คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทำหนาท่ีกำหนด

นโยบาย ผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบายในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

 
3.3.2 กลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 
จัดแบงหนวยงานขับเคลื่อนเปน 2 ระดับ คือ  
1) คณะกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ทำหนาที ่จัดทำแผนงานการ

ขับเคลื่อนตามนโยบายสูการปฏิบัติ  
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2) คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมายทำหนาที่
ดำเนินการขับเคลื่อน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน   

3.3.3 การติดตามและประเมินผล  
การติดตามขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สูการปฏิบัติ เปนการดำเนินการภายใตการมีสวนรวมของ 

จตุภาคี ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม  รวมถึงใหมีการรายงานผลการติดตามให

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ 

BCG ใหรับทราบอยางตอเนื่อง   
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ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

พ.ศ. 2564-2569 
 

1. ที่มาและความสำคญั  
 
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษยในดานอาหาร 

เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนรากฐานของความมีกินมีใช ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  
ทั้งทางดานโภชนาการและการแพทย เปนแหลงเรียนรูสำคัญของชุมชน สรางแหลงทองเที่ยว สรางความสมดุล
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ รวมถึงเปนแหลงทรัพยากรที่มีคุณคา 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในป พ.ศ. 2561 ความหลากหลายทางชีวภาพมีสวนสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจในรูปของ GDP สูงถึง 41.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ คดิเปนรอยละ 55 ของ GDP รวมของโลก (Swiss 
Re Institute, 2020)  

ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญสูงอันดับ 8 ของโลก จึงมี
ความหลากหลายสูงทั้งระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และ พันธุกรรม โดยมีพืชที่มีทอลำเลียงและพืชที่ไมมีทอลำเลียง
ไมนอยกวา 14,000 ชนิด  สัตวมีกระดูกสันหลังมีจำนวนอยางนอย 4,700 ชนิด  สัตวไมมีกระดูกสันหลังอยาง
นอย 80,000 ชนิด และจุลินทรียอยางนอย 200,000 ชนิด (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2562)  ประเทศไทย 
มีพื้นที่ปาทั้งปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ ปาชายเลน ฯลฯ รวมกันประมาณ 102 ลานไร  (กรมปาไม, 2562)  
และชายฝงทะเลที่มีความยาวโดยรวมประมาณ 3,151 กิโลเมตร (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2562) ซึ่งถือเปนสินทรัพยหรือทุนการพัฒนาประเทศที่สำคัญ อยางไรก็ดี ทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ถูกทำลาย อยูในสภาพเสื่อมโทรม ดอยคุณภาพ เสียสมดุล กอใหเกิดผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออม  เชน การสูญเสียรายไดของชุมชนที่พึ่งพาฐานทรัพยากร ประชาชนทั่วไปตองเผชิญกับ
สภาพของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกินคามาตรฐาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ ่มขึ้น ซึ่งแนวโนม 
ของปญหาดังกลาวกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และรัฐบาลตองใชงบประมาณจำนวนมากเพื่อแกปญหา
ดังกลาวแบบไมมีจุดสิ้นสุด    

เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ยึดโยงกับฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวย  
4 สาขายุทธศาสตร คือ  การเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย  พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  ในป พ.ศ. 2561 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ  
4 สาขายุทธศาสตรมีมูลคารวม 3.4 ลานลานบาท  คิดเปนรอยละ 21 ของมูลคา GDP โดยมีผูที ่เกี ่ยวของ
มากกวา 16.5 ลานคน  

แมวาภาพรวมของมูลคา GDP ของทั้ง 4  สาขายุทธศาสตรเพิ่มขึ ้นอยางตอเนื่อง แตอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศ  ทั้งนี้สาเหตุสำคัญมาจากรูปแบบของการใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพสวนใหญเปนลักษณะของการทำมากไดนอย ซึ ่งเปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพโดยตรงและมูลคาไมสูง เชน การเก็บของปา เห็ด หนอไม น้ำผึ้ง สมุนไพร ฯลฯ เพื่อเปน
อาหาร การแปรรูปเบื้องตน (SMEs/OTOP) และการทองเท่ียวชุมชน แมวามีผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดใหญ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมท่ีสูงข้ึนมากดวยการนำความรูสมัยใหม เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนา
เพิ่มมูลคาและคุณคาใหกับทรัพยากรและความหลากหลายไปเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน สินคาเกษตร      
พรีเมยีม สารประกอบที่ใหคุณสมบัติพิเศษ (Functional Ingredient) เพ่ือการผลิตอาหารสุขภาพ อาหารเสริม
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สุขภาพ ยาและเวชสำอาง ยาชีววัตถุ  ผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน สารเคมีและผลิตภัณฑชีวภาพมูลคาสูง  หรือ
การทองเที่ยวมูลคาสูง แตการดำเนินการดังกลาวยังทำไดในวงจำกัด  

 
 

  (ลานบาท) 

 
 

รูปท่ี 1: มูลคาเศรษฐกิจ BCG ป พ.ศ. 2557-2561  
ท่ีมา : ประเมินโดยอางอิงขอมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
นอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเติบโตต่ำกวาศักยภาพแลว การพัฒนาที่ผานมายัง

ทำใหความเหลื่อมล้ำทางรายไดระหวางกลุมผูที่มีรายไดสูงสุดและต่ำสุด สูงถึง 16 เทาตัว แมวาในระยะหลัง
สวนตางดังกลาวมีแนวโนมลดลง  แตกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและภาค
กลางทำใหเกิดปญหาชองวางรายไดระหวางภูมิภาค  โดยในป พ.ศ. 2561 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสัดสวน 
ในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รอยละ 46.9  การเติบโตอยางไมทั่วถึงนี้  เกิดจากการทำงานที่ตางคน
ตางทำ  ผูที่อยูในเศรษฐกิจฐานรากอันประกอบดวยชุมชน เกษตรกรและผูประกอบการขนาดเล็กขาดโอกาส
และความสามารถในการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาตอยอดเพื่อการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพและและทางวัฒนธรรมไดอยางเต็มศักยภาพ การขาดกลไกการกระจายผลประโยชน
อยางเปนธรรม ประเทศขาดความสามารถในการผลิตสินคานวัตกรรมของตนเอง จึงตองพึ่งพาการนำเขา  
เมื่อสินคานวัตกรรมมีราคาสูงจึงทำใหประชาชนยากจนมีปญหาในการเขาถึง รวมถึงมีความเสี่ยงในการจัดหา
สินคาดังกลาวหากประเทศผูผลิตไมสามารถสงมอบสินคาใหกับประเทศไทยไดอยางเชนสถานการณของการ
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19   
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2. หลักการและกลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
  
 2.1 หลักการของโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

เพื่อใหประเทศไทยสามารถใชความพรอมดานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม สรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศและนำพาความอยูดี กินดี มีความสุขอยางทั่วถึง ดวยความ
ยั ่งยืนของฐานทรัพยากรไดอยางแทจริง จำเปนตองปรับรูปแบบการพัฒนาประเทศไปสูการใช  โมเดล
เศรษฐก ิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจช ีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเว ียน-
เศรษฐกิจสีเขียว) เปนโมเดลเศรษฐกิจใหมในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม
ดวยการสรางและใชความเขมแข็งในระดับพื้นที่ ขยายไปสูประเทศและเชื่อมโยงประเทศไทยสูประชาคมโลก 
โดยนอมนำหลักการของ  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy: 
SEP) เปนหลักในการพัฒนาสู  “เปาหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืน” (Sustainable Development 
Goals: SDGs) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม (ดังแสดงในรูปที่ 2) โดยการผนึกพลัง 
ภาครัฐ-เอกชน/ชุมชน/สังคม-มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย-เครือขายตางประเทศในลักษณะ “จตุภาคี” 
(Quadruple Helix) เพ ื ่อ “เปลี ่ยนขอได  เปร ียบเชิงเปร ียบเท ียบ (Comparative Advantage)  
ที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใหเปนความสามารถ
ในการแขงขัน (Competitive Advantage) หรือปรับระบบการผลิตและบริการไปสูการทำนอยไดมาก 
ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology & Innovation: STI) เพื่อใหเกดิ
เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแขงขันไดในระดับโลกพรอม ๆ กับการกระจายรายไดสูชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ 

ชุมชนเขมแข็ง มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

 
รูปที่ 2 โมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใตยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
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โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศรูปแบบใหม ที่มุงเนน 

“การเติบโตอยางมีคุณภาพ” สรางความสมดุลของเศรษฐกิจที ่เน นการสรางมูลคา (Value-based 
Economy) การเติบโตที ่เนนการมีสวนรวม (Inclusive Growth) และสังคมที่มีการหมุนเวียนการใช
ทรัพยากร (Circular Society) อยางชาญฉลาดเพื่อใหทรัพยากรเพ่ิมพูน  

    

 
 

รูปท่ี 3 : หลักคดิของโมเดลเศรษฐกจิ BCG 
 

2.2 กลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
 หลักการของโมเดลเศรษฐกิจ BCG คือการทำหนาที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ 
ใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) 
จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม  ดวยกลไกจตุภาคีซึ ่งประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ทั้งนี้กจิกรรมหลักภายใต
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย 5 เรื่องที่สำคัญ ไดแก (1) อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา เพิ่มพูนทรัพยากร 
ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (2) บริหารจัดการ การใชประโยชนและบริโภค อยางยั่งยืน 
(3) ลดและใชประโยชนของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการ (4) เพิ่ม Value creation ตลอด
หวงโซมูลคาตั้งแตภาคเกษตรที่เปนตนน้ำ จนถึงภาคการผลิตและบริการ และ (5) สรางภูมิคุมกัน พึ่งพา
ตนเอง และเพ่ิมสมรรถนะในการฟนตัวอยางรวดเรว็   

โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการยกระดับรูปแบบการเกษตร “แบบเดิม” ที่ทำมากไดนอย ใชทรัพยากร
จำนวนมากแตผลผลิตต่ำ ดิน น้ำ เสื่อมโทรมหรือดอยคุณภาพลง มีการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
สรางมลพิษ และปญหาสุขภาพ ไปสูการเกษตรที่มี “ผลิตภาพ” หรือ ทำนอยไดมากดวยการใชองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสูการผลิตสินคาพรีเมี่ยม ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ลด/
นำของเหลือทิ้งกลับมาใชประโยชนทั้งในสวนการปรับปรุงคุณภาพดิน หรือสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศษวัสดุ เชน 
การผลิตแผนกันความรอนและแผนดูดซับเสียงจากฟางขาว ทำใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและเพิ่มพูน
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ทรัพยากร รวมถึงแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม   นอกจากนี้ยังมุงใชนวัตกรรมเพื่อ “สรางมูลคาเพิ่ม” 
ตัวอยางเชน การสรางตลาดสินคาใหม โดยการแปรรปูผลผลิตเกษตรไปเปนอาหารเพ่ือสุขภาพซึ่งตองเชื่อมโยง
ความรูทางการแพทย และการผลิตอาหาร ใชเทคโนโลยีสำหรับการสกัดสารออกฤทธิ์ที ่มีคุณภาพหรือดวย
กระบวนการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การทดสอบ รับรองคุณภาพ และขึ้นทะเบียนสารออกฤทธ์ิ อาหาร และ
การรักษา ปรับปรุงกฏหมาย กฎระเบียบใหทันสมัย การขนสงสินคาเกษตรตองมีการเชื่อมโยงความรูดาน
ปญญาประดิษฐ กับระบบการขนสงอาหารที่ควบคุมอุณหภูมิ  (Cold Chain) และเทคโนโลยีสำหรับการรักษา
คุณภาพสินคาเกษตร การผลิตอาหารสุขภาพที่มีคุณภาพตองใชวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพตั้งแตตนทาง 
การเกษตรตองมีการปรับปรุงพันธุ หรือคัดเลือกพันธุที่ใหสารออกฤทธ์ิปริมาณมากและสม่ำเสมอ ใชเทคโนโลยี
การเพาะปลูกและการจัดการฟารมที่มีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีในการควบคุมปจจัยการผลิตที่มีความ
แมนยำเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ลดการใชทรัพยากร เพื่อใหผลผลิตไดมาตรฐาน และเปนสินคาพรีเมียมตรง
ตามความตองการของตลาดใหม 

 

 
 

รูปที่ 4 : ตัวอยางกลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
 

     ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำเปนตองนำกลไก 7 ปรับมาหนุน
เสริมใหการทำงานขางตนดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้   

1. ปรับจากรัฐเปนผูลงทุนหลัก  ไปสูเอกชนลงทุน ภาครัฐเปนผูสงเสริมโดยสรางระบบนิเวศ 
ที่เกื้อหนุนใหเอกชนลงทุนในการพัฒนาที่สูงกวารัฐ  

2. ปรับการใชจายภาครัฐเพื่อแกปญหา  ไปสูการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาและแกปญหาแบบ
เบ็ดเสร็จ 

3. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากรายปไปสูระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
เพื่อการลงทุนแบบผูกพันตอเนื่อง 

4. ปรับการสนับสนุนทุนวิจัยรายโครงการ  ไปสูการสนับสนุนทุนวิจัยครบวงจร (วิจัย พัฒนา  
สูการผลิตและจำหนาย: (Reseserch, Development, Innovation, Manufacrturing)  
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5. ปรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยึดโยงอุตสาหกรรมเดิม ไปสูการสรางอุตสาหกรรมยุทธศาสตรใหม 
6. ปรับการเติบโตของประเทศโดยการพึ่งพาปจจัยจากภายนอกประเทศ ไปสูการเติบโตดวยการ

สรางความแข็งแกรงจากภายใน และเช่ือมโยงเศรษฐกิจโลก 
7. ปรับจากการทำงานแบบตางคนตางทำ ไปสูการเดินหนาไปดวยกัน ผนึกกำลังจตุภาคี 

 

3. ความสอดคลองเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติ   
   

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 มีสวนสำคัญใน
การสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติตาง ๆ ดวยการนำวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปเสริมจุดแข็งของการมีฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพที่สูง 
เรงกระบวนการทำงานของภาคสวนตางๆเพื ่อมุ งสูการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) 
ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการสู ผลิตภัณฑมูลคาสูง (Value-based Economy)  ลดการใช
ทรัพยากร หมุนเวียนการใชทรัพยากร (Cirucular) สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Green Growth) และการเติบโตอยางทั่วถึง (Incusive Growth) 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ใหความสำคัญกับการลงทุน
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยประเทศโดยมีเปาหมายในการยกระดับศักยภาพของประเทศดวยการตอยอด 
จากจุดแข็งที่มีอยู เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (National Science and Technology Infrastructure: 
NSTI) และโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI)  เพื่อการสรางคณุคาใหม
ในอนาคตดวยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด รวมถึงสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื ่อนำไปสู สังคมคารบอนต่ำ ซึ ่งบรรจุไว ในยุทธศาสตรที ่ 2 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในประเด็นที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
การสรางมูลคาเพิ่มและสรางอุตสาหกรรมใหมดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการขจัดอุปสรรคในการ
ลงทุนและการเขาสูตลาด และประเด็นที ่ 4 ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีของประเทศเพื่อการเพิ่ม
สมรรถนะความสามารถของประเทศทั้งปจจุบันและอนาคตดวยการทำงานแบบมุงเปาและการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในเปาหมายสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดเพิ่มขึ้น  
มีศักยภาพเปนผูสงออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาธุรกิจ  อุตสาหกรรมใหม 
รวมถึงผูประกอบการใหมดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep tech) เพื่อเปนกลไกกระจาย
เทคโนโลยีสูวงกวาง 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย    
ในประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในเปาหมายการ
พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ และการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัล
แพลตฟอรม ที่เนนการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู องคความรู และการพัฒนาตนเองผาน
เทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน 
และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ สรางระบบเชื่อมโยงเครือขาย
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วิจัยกับศูนยความเปนเลิศที่มีอยูในปจจุบันในรูปแบบความรวมมือ เพื่อตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือและเช ื ่อมตอก ับสถาบันวิจัยอื ่น ๆ ทั ่วโลก ประเด็นที ่  5  
การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ในเปาหมายการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี และการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม
มาใชในการสรางความเปนเลิศทางดานบริการทางการแพทยและสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย และ
ประเด็นท่ี 6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในเปาหมาย
การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชน 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน  

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นที่ 1 
สรางความยั ่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพดวยการใชประโยชนและการอนุร ักษอยางสมดุล  
ในเปาหมายเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการทั้งรวมวางแผน ไดรับการ
แบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมจากการเปนเจาของทรัพยากร และสรางการเติบโตและความมั่นคงของ
เศรษฐกิจฐานรากอยางยั ่งยืนโดยการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และประเด็นที ่ 3  
การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเติบโตอยางทั่วถึงดวยการสรางความสามารถดานกำลังคนเชี่ยวชาญ โครงสราง
พ้ืนฐาน และการเขาถึงความรู และเทคโนโลยีสมัยใหม 

ยุทธศาสตรที่  5 ย ุทธศาสตร ชาต ิด านการสร างการเต ิบโตบนคุณภาพช ีว ิตที ่ เป นมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม ในประเด็นที่ 1  สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุงเนนการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจใหเติบโตและมีความเปนธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ที ่ ดีด วยเศรษฐกิจช ีวภาพ ในเปาหมายเพิ ่มมูลคาของเศรษฐกิจชีวภาพใหสอดคล องกับยุทธศาสตร 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่น
กำเนิด สงเสริมการบริโภคและการผลิตที ่ยั ่งยืน โดยสงเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวอยางยั ่งยืน  
ซึ่งรวมถึงการสงเสริมใหเกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต สรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาความม่ันคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในเปาหมายพัฒนาความมั่นคงทาง
พลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน 3 ดาน ไดแก 

1) การสรางความสามารถในการแขงขันในประเด็นการเกษตรสรางมูลคา ในแผนยอยเกษตร 
อัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ในแผนยอย
อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
ในแผนยอยทองเที่ยวเชิงสขุภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพ่ิมพื้นที่และเมือง
เศรษฐกิจ  

2) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปน
ธรรมในทุกมิติ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

3) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในประเด็นสรางการเติบโตอยาง
ยั ่งยืนบนสังคมที ่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ พัฒนาความมั ่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที ่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม 
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สอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ ใน 4 ดาน ไดแก 
1) การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ ในประเด็นการเพิ ่มผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันใน

ระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอยางครอบคลุมทุกภาคสวนอยางยั่งยืน มุงเนนการใชระบบมาตรฐานและ
นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตาง ๆ 

2) การปฏ ิร ูปด  านทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล อม  ในประเด ็นการส ง เสร ิมให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษาฟนฟูใหสมบูรณและยั ่งยืนเปนรากฐานในการพัฒนา
ประเทศ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนทั ้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ำ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม และระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3)  การปฏิรูปดานสาธารณสุข ในประเด็นสงเสริมการบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอยาง
มีประสิทธิภาพ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสรางนำซอม 

4) การปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ในประเด็นสงเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และ
กำหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหมของประเทศ 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12  ซึ่งบรรจุไวในยุทธศาสตรที่ 3  
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั ่งยืน ในประเด็นการเสริมสรางและพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื ่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ในประเด็นการรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการ
อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม และเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่
ว ิกฤต ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื ่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน  
และสงเสรมิการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

4. การพัฒนาเศรษฐกจิของตางประเทศ  
 
ทุกประเทศลวนมีเปาหมายที ่เหมือนกันคือตองการเรงรัดพัฒนาประเทศเพื ่อความเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  การยกระดับคุณภาพชีวิต และมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการใชจุดแข็งของตนเองเปนฐานในการ
พัฒนา รวมกับการใชความรู ความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเรงรัดการพัฒนาประเทศใหบรรลุ

เปาหมายที่กำหนดไว องคประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งประสบผลสําเร็จในหลาย
ประเทศ คือ  

1. การกําหนดเปาหมายที่มีความทาทาย เชน ประเทศจีนกำหนดเปาหมายเพิ่มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชีวภาพเทาตัวในระยะเวลา 3 ป หรือประเทศเยอรมนีกำหนดใหไฟฟาที่ใชรอยละ 40-45 ในป พ.ศ. 
2568 มาจากพลังงานหมุนเวียน และเพิ่มผลิตภาพการใชทรัพยากรเปน 2 เทา ในป พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบ
กับป พ.ศ. 2537 (International Advisory Council on Global Bioeconomy, 2020)  

2. การขับเคล่ือนดวยการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่อง เชน ประเทศเยอรมนี จัดสรร
งบประมาณ 3.6 พันลานยูโรเพื่อการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระหวางป พ.ศ. 2563-
2567 งบประมาณ 1.1 พันลานยูโรเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจชีวภาพ 
และงบประมาณ 120 พันลานยูโรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว  และประเทศมาเลเซียจัดตั้งกองทุน 
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“Biotechnology Commercialization Fund” สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ำเพ่ือนำมาใชลงทุนซื้อเครื่องจักร 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากล 

3. การเรงรัดพัฒนาความสามารถกำลังคน และเทคโนโลยีและนวัตกรรม จีนใชเครือขาย
ตางประเทศในการดูดซับเทคโนโลยีจากตางประเทศ เชน ตั้งสถาบันวิจัยรวมกับตางประเทศ (Joint Research 
Institutes) เชน US-China Clean Energy Research Center (CERC) หรือ จัดตั้ง Bioeconomy International 
ภายใตความรวมมือ EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation  รวมถึงใหความสำคัญกับการ  
บูรณาการระหวางสหสาขาเทคโนโลยี เชน เศรษฐกิจหมุนเวียนใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีใน 3 
กลุ ม ไดแก (1) กลุ มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม เชน เทคโนโลยีไอโอที Big Data, Blockchain, RFID ซึ่ง
เทคโนโลยีเหลานี้มีบทบาทในการชวยติดตามการใชทรัพยากรและการเกิดของเสีย (2) กลุมเทคโนโลยีกายภาพ              
(Physical) เชน 3D Printing, Robotics, Energy Storage, Modular Design Technology ชวยลดตนทุน 
ทรัพยากรและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ (3) กลุมเทคโนโลยีชีวภาพชวยเรงรัดการพัฒนาผลิตภัณฑกลุม 
ผลิตภัณฑฐานชีวภาพเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล  สำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปใหความสำคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานดานชีววิทยาและระบบนิเวศ เชน  Genetic Engineering, DNA Sequencing, 
and Automated High-throughput Manipulations of Biomolecules  

4. การพัฒนาตลาดภายในประเทศใหมีขนาดใหญเพียงพอ เปนปจจัยเรงใหเกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑนวัตกรรมออกสู ตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑในกลุ มวัสดุและเคมีชีวภาพ หรือวัตถุดิบที ่เปน 
Secondary Raw Materials ซึ่งมีตนทุนสูงกวาผลิตภัณฑคูแขง (ผลิตภัณฑจากฟอสซิล)  ตองมีมาตรการ
สงเสริมการเขาสูตลาดโดยเฉพาะในชวงแรก เชน การจัดซื้อของภาครัฐ (Government Procurement)  
ถูกนำมาใชในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือใชมาตรการทางการเงินและการคลังมาชวย
ลดความเสียเปรียบดานตนทุนในรูปของการจัดเก็บภาษี การปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon & Green Tax) 
การกำหนดราคาขายโดยคำนึงถึงผลกระทบหรือความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนามาตรฐานเพื่อสราง
ความเช ื ่อมั ่นใหก ับผู บร ิโภค เชน การพัฒนามาตรฐานสำหรับวัสดุร ีไซเคิล (Recycled Content or 
Secondary Materials) ในบรรจุภัณฑ    

5. การสรางความตระหนักของผูบริโภค เปนสวนสำคัญในการสรางตลาด สิ่งที่สำคัญคือการสราง
ความตระหนัก จิตสำนึก ทัศนคติ และความเชื่อใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใหเห็นถึงความสำคัญของการบรรลุเปาหมาย และรวมกันสรางความเปลี่ยนแปลง 
ใหเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ฟนแลนดกำหนดใหเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุก
ระดับการศึกษา มีการสรางชุดความรู Circular Economy in Lifelong Learning และผลักดันใหเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเปนกระแสหลักในสังคม เชน การสอดแทรกหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดงาน/มหกรรมตาง ๆ 
เยอรมนพีัฒนาฉลาก Blue Angle สำหรับผลิตภัณฑชีวภาพเพ่ือเพ่ิมการรับรูของผูบริโภค  

6. การขับเคลื่อนดวยกฎหมาย ทั้งการปลดล็อค แกไขกฎหมายเดิมที่เปนอุปสรรคตอการดำเนินงาน 
และการออกกฎหมายใหมเพื่อกระตุ นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม อาทิ สหรัฐอเมริกาเนนการปรับปรุง
กฎระเบียบใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจ ลดขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑเพื่อใหผลิตภัณฑเขาสูตลาดได
รวดเร็วขึ้น บราซิลปรับปรุงกฎหมายการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน และกฎหมายดูแลความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพื่อใชประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ญี่ปุน และสหภาพยุโรปใชการออกกฎหมาย EPR 
(Extended Producer Responsibility)  และใชกลไกมัดจำคืนเงิน (Deposit-Refund System) มาใชเร ียกคืน
บรรจุภัณฑ และสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคแยกขยะและสงคืนขยะบรรจุภัณฑเขาสูระบบการจัดการ   
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7. การมีหนวยงานที่ทำหนาที ่ประสานเชื ่อมโยงระหวางหนวยงาน ทั ้งภาครัฐและเอกชน  

และผูกำหนดนโยบาย เพื่อใหเกิดการระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพื่อเรงรัดผลักดันใหการดำเนินงาน

บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน เยอรมนีมีการจัดตั้ง  “Inter-Ministerial Working Group  

on the Bioeconomy” เพื่อทำหนาที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสานระหวางกระทรวงตาง ๆ รวมถึงการจัดตั้ง 

Bioeconomy Council ซึ ่งประกอบดวยผู เชี ่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงนักวิทยาศาสตรชั ้นนำของ

ประเทศเพื่อใหคำปรึกษารัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ขณะที่มาเลเซียมอบใหกระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และจัดตั้ง

สภาที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทำหนาที่พัฒนายุทธศาสตรและกลยุทธ 

เพื่อการเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศมาเลเซีย  

 

5. สถานการณปจจุบันของประเทศไทย 
 

5.1 สถานการณฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
5.1.1 ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที ่ที ่มีความหลากหลายทางชีวภาพที ่มีความสำคัญสูงอันดับ 8 ของโลก  

ซึ่งมีความหลากหลายสูงทั้งระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม โดยมีพืชที่มีทอลำเลียงและพืชที่ไมมีทอ
ลำเลียงไมนอยกวา 14,000 ชนิด มีชนิดพันธุพืชทีสู่ญพันธุในธรรมชาติ 2 ชนิด ไดแก ฟามุยนอยและ โสกระยา 
มีชนิดพันธุท่ีถูกคุกคามประมาณ 964 ชนิด  สัตวมีกระดูกสันหลังมีจำนวนอยางนอย 4,700 ชนิด  พบวามีสัตว
ที่สูญพันธุแลว 8 ชนิด ถูกคุกคาม 569 ชนิด นอกจากนี้ มีสัตวไมมีกระดูกสันหลังอยางนอย 80,000 ชนิด  
และจุลินทรียอยางนอย 200,000 ชนิด (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2562)  

 
5.1.2 ทรัพยากรปาไม  
การมุงเนนสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ แตขาดกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ที่เหมาะสม  กอนแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. 2504) ประเทศไทยมีพื้นปาทั้งปาดิบชื้น 
ปาเบญจพรรณ ปาชายเลน ฯลฯ รวมกันประมาณ 170 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 53.22 ของพื้นที่ (มูลนิธิสืบ
นาคะเสถียร, 2563) ผลของการพัฒนาประเทศทำใหพ้ืนที่ปาลดลง 67 ลานไร เหลือ 102 ลานไรในป พ.ศ. 2561 
หรึอคิดเปนรอยละ 32 ของพื้นที ่ (กรมปาไม, 2562) ซึ่งต่ำกวาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดเปาหมายใหมีพื้นที่ปาในประเทศ ทั้งปาเพื่อการอนุรักษและปา
เพื่อเศรษฐกิจไมนอยกวารอยละ 40  ของพื้นที่  หรือตองเพิ่มพื้นที่ปาอีกจำนวน 26 ลานไร  การลดลงของพื้นที่
ปาจำนวนมากในระยะเวลาที่ผานมา สงผลกระทบตอความสมบูรณของระบบนิเวศปาไมและสถานภาพของพืช
และสัตวหลายชนิด โดยบางชนิดไดสูญพันธุไปแลวและบางชนิดเสี่ยงตอการสูญพันธุ หายาก และถูกคุกคาม 
รวมถึงเปนสาเหตุสำคัญในการเกิดภัยธรรมชาติของประเทศ เชน ภัยแลง และอุทกภัยซึ่งมีความถี่และความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น  

ปาไมโดยเฉพาะพื้นที่ปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่มีพันธุพืช พันธุสัตว หลายชนิด อาศัยอยูรวมกัน 
ในสภาพแวดลอมที่เปนดินเลน น้ำกรอยและมีน้ำทะเลทวมถึงอยางสม่ำเสมอ  ปาชายเลนทำหนาที่สำคัญ 
ในการหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถายทอดพลังงานจากสวนตาง ๆ  ของตนไมไปเปนแรธาตุอาหารใหแก
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สัตวน้ำ เปนแหลงที่อยูอาศัยและหลบภัยของสัตวน้ำวัยออน โดยเฉพาะสัตวน้ำเศรษฐกิจ ชวยลดและปองกัน
การพังทลายของชายฝงและบรรเทาความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ ชวยดูดซับสารมลพิษตาง ๆ  เปนแหลง
สะสมตะกอนดินกอนที่จะไหลสูทะเล ทำใหเกิดเปนแผนดินงอกเพิ่มขึ้น เปนแหลงอาหาร ยารักษาโรค ไมใชสอย
กอสรางและไมฟนสำหรับเผาถาน ชวยตรึงกาซคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศ เปนแหลงพักผอนหยอนใจ 
แหลงศึกษาธรรมชาติ และยังเปนแหลงสรางรายไดใหกับชาวประมงพื้นบาน ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลน
ประมาณ 3 ลานไร แตมีเพียง 1.5 ลานไร ที ่ยังคงความอุดสมบูรณ สงผลใหปริมาณสัตวน้ำลดลง 3 เทา 
เนื่องจากสูญเสียแหลงอนุบาลสัตวน้ำ (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2557) 

 
5.1.3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ประเทศไทยมีชายฝงทะเลที่มีความยาวโดยรวมประมาณ 3,151 กิโลเมตร (สถาบันวิจัยทรัพยากร

ทางน้ำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2562) โดยมีแนวชายฝงทะเลที่เกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงจำนวน 145.73 
กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2563)   ในสวนของทรัพยากรทางทะเลถูกทำลายลงไปเชนกัน
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ทำใหระบบนิเวศ เชน แหลงปะการัง หญาทะเลอยู ในสภาวะ
เปราะบาง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปจจัยเรงที่ทำใหทรัพยากรเสื่อมโทรมรุนแรงยิ่งข้ึน       

ผลจากการติดตามสถานภาพของหญาทะเลพบวาในป พ.ศ. 2558 พื ้นที ่หญาทะเลมีจำนวน 
159,830 ไร (255.7 ตารางกิโลเมตร) แบงเปนแหลงหญาทะเลฝงอันดามันรวม 99,633 ไร และแหลงหญา
ทะเลฝงอาวไทยรวม 60,196 ไร ในเชิงเปรียบเทียบฝงทะเลอันดามันมีความอุดมสมบูรณของแหลงหญาทะเล
มากกวาฝงทะเลอาวไทยและพบหญาทะเลมากถึง 12 ชนิดจากทั้งหมด 13 ชนิด แหลงหญาทะเลผืนใหญที่สุด
อยูที่บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดยรวมหญาทะเลยังคงมีความอุดมสมบูรณอยูถึงรอยละ 80 ของพื้นที่ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน, 2560)  

พ.ศ. 2561 แนวปะการังของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้น 149,025 ไร เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2558 ที่มี
พื้นที่ 148,955 ไร แมในเชิงจำนวนเพิ่มขึ้น แตยังอยูในสภาพที่ดอยคุณภาพ ดังเห็นไดจาก มีแนวปะการังท่ี
เสียหายถึงเสียหายมาก มีจำนวน 125,697 ไร หรือคิดเปนรอยละ 84 ของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด พื้นที่ 
ที่พบแนวปะการังเสียหายถึงเสียหายมาก คือบริเวณอาวไทยตอนกลางจำนวน 46,785 ไร  และบริเวณทะเล
อันดามันตอนบน 42,886 ไร  อยางไรก็ดี  จากสถานการณของการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหทรัพยากร
ทางทะเลทุกชนิดไดรับการฟนฟู ดังนั้น จึงจำเปนตองมีกลไกและมาตรการปองกันเพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ที่กลับมาดำเนินการไดอีกครั้งไมสงผลตอความอุดสมบูรณของทรัพยากร 

 
5.1.4 ทรัพยากรที่ดิน 
ประเทศไทยมีที่ดินจำนวน 320 ลานไร ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรม ในรายงานของ

สภาปฏิรูปแหงชาติในวาระปฏิรูปที่ 25 ป พ.ศ. 2558 สรุปประเด็นปญหาดานทรัพยากรดินที ่สำคัญไดแก 
คุณภาพดินเสื่อมโทรม เปนดินที่มีคุณภาพไมเหมาะกับการเกษตร เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทรายจัด ดินตื้น 
ดินพร ุรวมทั้งดินท่ีมีปญหาการชะลางพังทลาย ซึ่งสาเหตุที่ทำใหดินเสื่อมโทรมเกิดจากการใชที่ดินไมเหมาะสม
กับสมรรถนะของที่ดิน หรอืการใชที่ดินผิดประเภท รวมทั้ง มีการใชประโยชนติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน
แตขาดการบำรุงรักษาสภาพดิน ขาดการอนุรักษดินและน้ำ การใชสารเคมีทั้งยาฆาแมลง ยากำจัดวัชพืช และ
ปุยเคมีในการทางการเกษตร ซึ่งมีสวนทำใหจุลินทรียและแบคทีเรียที่มีประโยชนตอพืชและดินตองสูญหายไป 
นอกจากนี้ ยังเกิดจากความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน 
การเกิดภัยแลง อุทกภัย และดินถลม จากการประเมินพื้นที่เสื่อมโทรมของดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน พบวา ที่ดิน



25 

 

รอยละ 17 ของพื้นที่ในประเทศไทยเปนพื้นที่ดินเสื่อมโทรม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2562)  

  
5.1.5 ทรัพยากรน้ำ  
เกษตรกรใชน้ำฝนในการเพาะปลูก ทำใหพืชไมสามารถใหผลผลิตไดเต็มศักยภาพของพันธุดี ประเทศไทย 

มีพื้นที ่ชลประทาน 34.5 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 23 ของพื ้นที ่เพาะปลูก มีเกษตรกรเพียงรอยละ 42  
ที่สามารถเขาถึงแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรและสวนใหญอยูใน กรงุเทพฯ และปริมณฑล และอีกรอยละ 26 กระจุกตัว
อยูในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง ไมเพียงพื้นที่ชลประทานมีจำนวนจำกัด แตพื้นที่ชลประทานยังมีปริมาณ
น้ำที่ใชไดไมตลอดทั้งป  ในเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยใชน้ำตอหัว 2,223 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป ถือวา 
สูงเปนอันดับ 5 ของโลก ในขณะที่คาเฉลี่ยการใชน้ำทั่วโลกเทากับ 1,240  ลูกบาศกเมตรตอคนตอป เปน
สาเหตุที่ทำใหประเทศไทยประสบปญหาภัยแลงซ้ำซากเปนประจำ ดงันั้น การบริหารจัดการน้ำจึงเปนประเด็น
ทาทายที่ตองดำเนินการทั้งการพัฒนาแหลงน้ำ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำ  

 

5.1.6 คาใชจายในการปกปองรักษาสิ่งแวดลอม   
จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ พบวากิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที ่มีการรวบรวมไว  

เปนคาใชจายในการปกปองรักษาสิ่งแวดลอม (Environmental Protection Expenditure Account; EPEA)  

ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมและคาใชจายที่เกี ่ยวของกับการปกปอง รักษาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ขอมูลจากสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหความสำคัญกับการ

ปกปองรักษาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 11,368 ลานบาทในป พ.ศ. 2550 เพิ่มเปน 35,156 ลานบาท

หรือเพิ ่มขึ้นประมาณ 3 เทาตัวในระยะเวลา 10 ป ภาคเอกชนและภาคครัวเรือนเขามามีสวนรวมในการ

ปกปองสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ดังเห็นไดจากสัดสวนงบประมาณจากภาครัฐตอคาใชจายรวมลดลงอยางตอเนื่อง

จากรอยละ 79 ในป พ.ศ. 2550 เปนรอยละ 64 ในป พ.ศ. 2559   

ตารางที่ 1: คาใชจายในการปกปองสิ่งแวดลอมของประเทศไทยป พ.ศ. 2550-2559 

ป พ.ศ. คาใชจายรวม 
(ลานบาท) 

งบประมาณจากรัฐ 
(ลานบาท) 

สัดสวนงบประมาณ 
จากภาครัฐตอคาใชจายรวม 

(รอยละ) 
2550 11,368 8,984 79 
2551 11,984 8,978 75 
2552 18,449 13,828 75 
2553 23,893 17,694 74 
2554 25,542 18,404 72 
2555 28,273 19,823 70 
2556 28,143 19,130 68 
2557 28,924 19,209 66 
2558 31,605 20,645 65 
2559 35,156 22,499 64 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559 
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5.2 สถานการณของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และภูมิภาค 
การเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหจำนวนคนยากจนทางรายไดลดลงจาก 6.7 ลานคน ในป พ.ศ. 

2561 เหลือ 4.3 ลานคนในป พ.ศ. 2562  แตจำนวนคนยากจนในมิติอื่น เชน ความเปนอยู สุขภาพ ความ
มั่นคงทางการเงิน และการศึกษายังคงมีจำนวนมากกวา 11 ลานคน  แมวาความเหลื่อมล้ำทางรายไดและ
ชองวางระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุดและต่ำสุดมีแนวโนมลดลง แตยังมีความแตกตางสูงถึง 16 เทาตัว 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู ในกรุงเทพมหานครและภาคกลางทำใหเกิดปญหาชองวางระหวางการ
กระจายรายไดระหวางภูมิภาค  โดยในป พ.ศ. 2561 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสวนแบงในผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) รอยละ 46.9  ภาคตะวันออก รอยละ 18.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 9.5  ภาคใต 
รอยละ 8.6  ภาคเหนือ รอยละ 7.7 และภาคตะวันตก รอยละ 5.3  

อยางไรก็ดี แตละภูมิภาคมีศักยภาพในการสรางการเติบโตและการแกปญหาของพื้นที่ได เนื่องจาก 
มีความใกลชิดและเขาใจความตองการที่แทจริงโดยแตละภูมิภาคมีศักยภาพสรุปไดดังนี้  

ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนอื (Northern Economic Corridor: NEC): การดำเนินการตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG จะชวยใหประชากรในพื้นที ่ภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น จากการลดใชสารเคมีทาง
การเกษตรและลดปญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน การเผาปาเพื ่อทำไร การเผา
ทำลายวัสดุเหลือใชจากการปลูก การเผากำจัดวัชพืชในพื้นที่ โดยจะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
ระบบเกษตรปลอดภัย ไมนอยกวารอยละ 10-37 ตอป หรือคิดเปนรายได 72,000 – 260,000 บาทตอ
ครัวเรือน/ป และสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลคาสูง ทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมทั้งจะสราง
มูลคาจากการจัดการขยะ สรางรายไดจากเศรษฐกิจหมุนเวียนคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 1 พันลานบาท ภายใน 
5 ป นอกจากนี้ การดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภาคเหนือจะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตลอด
หวงโซคุณคาของพืชสำคัญในพื้นที่ เชน กาแฟ กลวย และมะมวง ตั้งแตการพัฒนาเกษตรกรในการเพาะปลูก
แบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปขั้นตนเพ่ือเปนอาหาร อาหารสัตว จนกระทั่งการแปรรูปขั้นสูงเพื่อเปนอาหาร
เสริม เปนสวนผสมของอาหาร รวมถึงการนำเรื่องราวและประวัติความเปนมาของลานนา (Creative Lanna) 
มาตอยอดและสรางเรื่องราว พัฒนาเปนพื้นที่สรางสรรค และตอยอดผานสินคาและบริการตาง ๆ เพื่อเพิ่ม
รายไดและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพ้ืนที่ 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northerneastern Economic Corridor: NEEC): 
การดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระบบแกไขปญหาและปองกันโรคพยาธิใบไมตับ จะ
ชวยขจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในประชากรกลุมเสี่ยงที่มีมากถึง 8-10 ลานคน ภายในระยะเวลา 10 ป  
สามารถประหยัดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ นอกจากนี้เศรษฐกิจ BCG จะชวยสรางความมั่นคงดานน้ำ
ใหกับภูมิภาค ผานระบบบริหารจัดการแหลงน้ำขนาดเล็ก ทำใหการใชน้ำเพื่อการเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนหรือผลิตภาพการใชน้ำสูงขึ้น ในดานสัตวเศรษฐกิจใหม ภายใตเศรษฐกิจ BCG จะทำการ
สงเสริมการพัฒนาตลอดหวงโซคุณคาของ สัตวเศรษฐกิจใหม เชน โคอีสานวากิว และแมลง การพัฒนาโค
อีสานวากิวเปนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงแบบเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาอาหารสัตว เพ่ือใหเกษตรกรสามารถ
เพาะเลี้ยงและแปรรูปเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง ในดานแมลง จะสงเสริมตั้งแตการเพาะเลี้ยงแบบเกษตรอัจฉริยะ 
การแปรรูปเปนอาหารเพื่อเปนแหลงโปรตีนใหมของมนุษย การแปรรูปเปนอาหารสัตว การใชแมลงในการ
กำจัดขยะอินทรีย การสกัดสารประกอบอินทรีย มูลคาสูงจากแมลงเพื่อเปนสารตั้งตนในเวชสำอางและทาง
การแพทย  ซึ่งสัตวเศรษฐกิจใหมนี้จะชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ำของประชากรในภูมิภาค เชน เกษตรกรผู
เลี ้ยงจิ้งหรีด และหนอนแมลงวันลายเปนรายไดเสริม จะมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 7 แสนบาทตอ
ครัวเรือน/ป การมีแหลงอาหารโปรตีนใหมเพิ่มขึ้นเพื ่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นของคนในพื้นที่ และการ
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เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และความเชื่อพื้นเมืองริมฝงโขงกับประเทศเพื่อนบานมาตอ
ยอดและพัฒนาดานการทองเท่ียว และบริการที่เก่ียวเนื่องเพ่ือสรางรายไดใหกับคนในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC)  เปนพื ้นที่ที ่มีความ
หลากหลายของผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะผลไมที่มีชื ่อเสียงระดับโลกหลายชนิด รวมถึงการเปน
พ้ืนที่อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและมีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   ในการดำเนินการตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดหวงโซคุณคาของผลไมที่สำคัญ เชน ทุเรียน ตั้งแตการ
สงเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเพื่อเปนอาหาร อาหารสัตว การสกัดสาร
มูลคาสูงในทุเรียนเพ่ือใชเปนเวชสำอาง เปนตน นอกจากนี้จากการที่ภาคตะวันออก เปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มี
การเคลื่อนยายหมุนเวียนของประชากรในพื้นที่ทั ้งในและตางประเทศจำนวนมาก จึงมุงสงเสริมและพัฒนา
ตลอดหวงโซคุณคาของการทองเที่ยวในพื้นที่ ทั้งดานการทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
หรือแมแตการสรางแหลงและกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมในลักษณะ Man-Made ขึ้นมา เพื่อสราง
รายไดใหกับทั้งเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ มีเปาหมายใหประชากรในภาคตะวันออก มีรายไดเพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 10 ตอป 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (Southern Economic Corridor :SEC): ภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
จะทำการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำดวยเทคโนโลยีสมัยใหม (Precision Aquaculture) เนื่องจากความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมอาหารมีความตองการอาหารทะเลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และเรื่องความวิตกกังวัล
ในประเด็นของ Bioplastic ในสัตวน้ำ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจะชวยเพิ่ม
มูลคาและขยายโอกาสสงออกใหกับอาหารทะเล ชวยทำใหอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น เชน การพัฒนาเศรษฐกิจตลอดหวงโซคุณคาของปูทะเล ปูนิ่ม ตั้งแตการเพาะเลี้ยงแบบ
เกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปเพื่อเปนอาหาร อาหารเสริม หรือสวนผสมของอาหาร (Ingredient) ตลอดจนการ
สกัดสารประกอบอินทรียจากกระดองปูเพื่อใชประโยชนในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะ
สนับสนุนการผลิตและบริการภายใตหลักการฮาลาล เชน ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑอาหารสัตว ผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพ และการบริการการทองเที่ยว  ซึ่งจะชวยสรางโอกาสในตลาดมุสลิมซึ่งปจจุบันประเทศไทยสงออก
อาหารฮาลาล 1.75 แสนลานบาท อัตราเติบโตรอยละ 12.5  การดำเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะ
มุงเนนเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และใชแนวทางเศรษฐกิจแบงปน ตลอดจนการยกระดับแหลง
ทองเที่ยวใน 3 จังหวัดภาคใตใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีมูลคาสูง ผานการนำเสนอเรื่องราวของความเปนปกษ
ใตยุคใหม และความหลากหลายทางดานพหุวัฒนธรรมและศาสนาที่หลอมรวมเปนหนึ ่งเดียวในพื ้นที่ มี
เปาหมายใหประชากรในภาคใตมีรายไดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 30 ตอป หรือเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 1 แสนบาท
ตอครวัเรือนตอป 

อยางไรก็ดี ปญหารวมที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและภูมิภาคยังต่ำกวาศักยภาพ เกิดจากการ
ทำงานที่ตางคนตางทำ  ผูที่อยูในเศรษฐกิจฐานรากอันประกอบดวยชุมชน เกษตรกรและผูประกอบการขนาด
เล็กขาดโอกาสและความสามารถในการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาตอยอดเพื ่อการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางเต็มศักยภาพ และขาดกลไกการกระจายผลประโยชนอยาง
เปนธรรมใหกับผูท่ีเกี่ยวของตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain)    
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5.3 สถานการณของการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569   ประกอบดวย 4 
สาขายุทธศาสตร คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค ป พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรวมกัน 3.4 ลานลาน
บาท คิดเปนรอยละ 21 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีการจางแรงงานรวมกัน 16.50 ลาน
คน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของการจางงานรวมของประเทศ และสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเปนสาขา
สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

5.3.1 เกษตรและอาหาร  
ภาคเกษตรเกี่ยวของกับคนมากกวา 12 ลานคน แตมากกวารอยละ 90 ของพื้นที ่เพาะปลูกของ

ประเทศไทยปลูกพืชเพียง 6 ชนิด คือ ขาว ยางพารา มันสำปะหลัง ออย ขาวโพด และปาลมน้ำมัน ซึ่งเปน
สินคาโภคภัณฑ (Commodity) ราคาสินคาเกษตรม ีความผันผวนตามสภาพภูมิอากาศและอุปทาน 
ในตลาดโลก สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ำ การเพิ่มรายไดของเกษตรกรดวยการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตนั้นตองแลกดวยการใชทรัพยากรเปนจำนวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ไมสอดคลองกับโครงสรางของแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ดังนั้นการยกระดับผลผลิต
ทางการเกษตรใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสรางมาตรฐานเพื่อจัดแบงประเภทของสินคาตามคุณภาพ 
จะชวยสรางความแตกตาง คุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตร เชน เนื้อวัวทั่วไปมีราคาจำหนาย 
250 บาท/กิโลกรัม แตเนื ้อวัวโพนยางคำราคา 750 บาท/กิโลกรัม จึงเปนวิธีการเปลี ่ยนรูปแบบจากการ  
“ผลิตมากแตสรางรายไดนอย” (More for Less) ไปสูการผลิตสินคาพรีเมี่ยมที่ “ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” 
(Less for More) ใชเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในการควบคุมการเพาะเลี้ยง เพาะปลูกชวยลด
ตนทุน และเพิ่มประสิทธิผลการเกษตรใหสูงขึ้น ทั้งยังเปนการรักษาเสถียรภาพของสินคาเกษตรบนพ้ืนฐานของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทำใหประเทศสามารถเพิ่มความหลากหลายของสินคาเกษตรเศรษฐกิจอื่น ๆ 
อาทิ สมุนไพร ผลไม เมล็ดพันธุ ไมดอก ไมเศรษฐกิจ ไผ แมลง และแพะ เปนตน รวมไปถึงการการเพิ่มมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตรดวยการดึงสารสำคัญหรือคุณสมบัติพิเศษที่มีอยูในสินคาเกษตรและพืชสมุนไพร เพื่อ
เปลี่ยนจากการ “ขายเปนตัน” เปนการ “ขายเปนกิโลกรัม” หรือกรัม เปนอีกแนวทางที่สำคัญ ตัวอยางเชน 
สารสกัดจากขาวราคา 2,400 บาท/กิโลกรัม และสารสกัดแคปไซซินจากพริกราคา 30,000 บาท/กิโลกรัม  

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตร ในป พ.ศ. 2561  
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 6.25 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 4  ของ GDP  ประเทศไทยมีโรงงาน
แปรรูปอาหารและเครื่องดื่มมากถึง 53,642 แหง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562) สรางรายได 3 ลานลานบาท  
แบงเปนรายไดจากการจำหนายในประเทศ 2 ลานลานบาท  และสงออก 1 ลานลานบาท โดยประเทศไทย 
เปนผูสงออกอาหารอันดับท่ี 11 ของโลก สินคาหลักที่ประเทศไทยสงออกไดแก ขาว อาหารทะเลกระปองและ
แปรรูป ผลไมสดและแปรรูป ไกสดและแปรรูป และผลิตภัณฑจากมันสำปะหลัง และเปนอันดับที่ 2 ของเอเชีย 
รองจากจีน แมในชวงการระบาดของโรคโควิด 19 มูลคาผลิตภัณฑอาหารของไทยยังคงมีการขยายตัวเพิ ่มขึ้น 
เนื่องจากมภีาพลักษณที่ดีของการเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย  

ดวยฐานการเกษตรที่เขมแข็งสงผลใหอุตสาหกรรมอาหารนำเขาวัตถุดิบเพียง 1 ใน 3 สวนของ
ปริมาณที่ใชในแตละป ผูประกอบการรายใหญที่มีความพรอมไดปรับธุรกิจไปสูการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ  
ซึ่งเปนกลุ มที ่มีอัตราการเติบโตสูง โดยป พ.ศ. 2560 มูลคาตลาดของผลิตภัณฑอาหารและเครื ่องดื่ม 
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เพื่อสุขภาพอยูที่ 2 แสนลานบาท ผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด คือ กลุมอาหารฟงกชั่น (Functional 
Food) อาทิ อาหารที่มีสวนชวยเพิ่มภูมิคุมกันโรค บำรงุสมอง ลดความเสื่อมของระบบตาง ๆ ภายในรางกาย   

 
5.3.2 สุขภาพและการแพทย  
ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีคาใชจายดานสุขภาพประมาณ 4 แสนลานบาท โดยคาดการณวา

คาใชจายดานสุขภาพจะเพิ่มเปน 1.4 ลานลานบาท เมื่อประเทศไทยกาวสูสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ  ในแตละป 
ประเทศไทยนำเขาผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรมรวมกันกวา 1 แสนลานบาท ซึ่ง 3 ใน 4 สวนเปนการ
นำเขายารักษาโรค ทั ้งนี ้ประเทศไทยมีความสามารถเพียงการผลิตยาสำเร็จรูปในกลุมยาสามัญ (Generic 
Drugs) โดยนำเขาวัตถุดิบสำคัญมาผลิตเปนยาสำเร็จรูปในรูปแบบตาง ๆ (ประมาณรอยละ 90 ของยาที่ผลิต) 
กลุมยาที่มีมูลคาการผลิตสูงสุด ไดแก กลุมยาแกปวด/แกไข ปจจุบันประเทศไทยมีผูผลิตยาแผนปจจุบันที่ไดรับ
มาตรฐานการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) จำนวน 161 ราย (ขอมูล ณ มกราคม พ.ศ. 
2561) แตมีผูประกอบการเพียงรายเดียวที่ผลิตชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilars) ได สงผลใหประเทศไทยตอง
นำเขายาชีววัตถุประมาณ 2 หมื ่นลานบาท  ผลของการพึ ่งพาการนำเขาผลิตภัณฑในกลุ มชีวเภสัชภัณฑ 
(Biopharmaceutical) เชน วัคซีน โปรตีนเพื ่อการรักษาและแอนติบอดี เปนผลิตภัณฑที ่มีราคาสูงมาก   
เชน ยา Pembrolizumab ที่ใชรกัษาโรคมะเร็งหลายชนิด มีคาใชจาย 1.5 แสนบาทตอครั้ง ซึ่งผูปวยตองรับยา
ทุก 3 สัปดาห ติดตอกันเปนเวลา 2 ป จึงสงผลตอความสามารถในการเขาถึงผลิตภัณฑดังกลาว   

ดวยความพรอมของการบริการที่ดีมีมาตรฐาน บุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ ประเทศไทยจึงมี
ศักยภาพในการเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยและสุขภาพอันดับตน ๆ ของเอเชีย โดยเฉพาะการ
ใหบริการแกกลุ มนักทองเที ่ยวและนักทองเที่ยวเชิงการแพทย (Tourists & Medical Tourists) มีจำนวน
รวมกันประมาณรอยละ 70 ของตลาดผูปวยตางชาติ ผลการจัดอันดับของ Global Wellness Institute พบวา 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยติดอันดับ 13 ของโลก สรางรายไดมากกวา 9.4 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ ขณะที ่ The International Healthcare Research Center (IHRC) ระบุว าอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวเชิงการแพทยของประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลก (สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องคการมหาชน), 2561) ยิ่งไปกวานั้น การไดรับการจัดอันดับเปนประเทศที่ดีที่สุดดานดัชนีการฟนตัวจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 (Global Recovery Index) เปนสิ่งที่สะทอนความเขมแข็งของระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย ซึ่งถือเปนจุดแข็งสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีศักยภาพเปนศูนยกลางการ
วิจัยทางคลินิกซึ ่งมีความสำคัญมาก สำหรับการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑสุขภาพ  
โดยในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีรายไดจากการวิจัยทางคลินิกมากถึง 8.8 พันลานบาท ทั้งนี้หากมีการบริหาร
จัดการที่ดี รายไดดังกลาวมีโอกาสเพ่ิมขึ้นเปนเทาตัว   

การเติบโตของธุรกิจการใหบริการทางดานสุขภาพเปนปจจัยสงเสริมใหอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องมือแพทยขยายตัวอยางตอเนื่อง ป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยอยูในสถานะเกินดุลการคาเครื่องมือแพทย 
โดยมูลคาการสงออกอยูที่ 1 แสนลานบาท ซึ่งสูงกวามูลคาการนำเขาที่มีประมาณ 7 หมื่นลานบาท และเปน
ประเทศที่มีการคาเครื่องมือแพทยสูงที่สุดในอาเซียน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8-10 สูงกวาคาเฉลี่ยโลกที่
มีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 5.2 ประเทศไทยมีผูประกอบการผลิตเครื่องมือแพทยรวมทั้งสิ้น 1,586 ราย 
สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็กที่รวมลงทุนกับตางประเทศ สวนมากเปนการผลิตเพื่อสงออกในกลุมวัสดุ
ทางการแพทยที ่ใชแลวทิ ้งถึงรอยละ 84 อาทิ แอลกอฮอล ผากอซ เข็มฉีดยา สบู ล างมือ สเปรยลางมือ 
หนากากอนามัย แวนตาปองกัน เปนตน ขณะที่การนำเขาสวนใหญเปนกลุมครภุัณฑทางการแพทย เชน เครื่อง           
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อัลตราซาวด เครื่องเอกซเรย เครื่องมือทางจักษุ ประเทศคูคาที่ไทยนำเขามากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
และจีน ตามลำดับ สะทอนใหเห็นถึงการขาดความพรอมดานนวัตกรรมของประเทศ  

 การเขาสูสังคมสูงอายุ ความเอาใจใสในความงามของผูบริโภคในทุกกลุม ผลิตภัณฑที่มีอัตราการ
เติบโตสูงคือผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑออรแกนิก (สำนักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ, 2561) สงผลใหตลาดเครื ่องสำอางมีมูลคาประมาณ 3 แสนลานบาทในป พ.ศ. 2562  
(ฐานเศรษฐกิจ, 2563) มีผูประกอบการเครื่องสำอางมากกวา 1,800 ราย โดยรอยละ 90 เปนผูประกอบการ 
ที่เปน SMEs จึงเสียเปรียบผูประกอบการรายใหญหรือผูประกอบการตางชาติที่มีความพรอมดานเทคโนโลยี 
ที่สูงกวา ยิ ่งไปกวานั้นประเทศไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะในกลุ มพืชสมุนไพร 
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐาน  

 
5.3.3 พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
พลังงานเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจำเปนตองจัดหา

แหลงพลังงานใหเพียงพอตอความตองการของประเทศในระยะยาว ซึ่งกอนการจัดทำแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน พ.ศ. 2551 ประเทศไทยนำเขาพล ังงานในสัดสวนรอยละ 60 ของความตองการใช พลังงาน
ภายในประเทศ ซึ่งสัดสวนการนำเขามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
พลังงานทดแทนในระดับสูง เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตร ขยะ และของเสียจากกระบวนการผลิตจำนวน
มาก รวมถึงพลังงานจากแสงอาทิตยที่เอื้อตอการผลิตเปนพลังงานทดแทนใหเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.5 ในป 
พ.ศ. 2562 เปนรอยละ 30 ของปริมาณการใชพลังงานภายในป พ.ศ. 2580 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกพ.ศ.2561-2580   

อยางไรก็ดี การผลิตพลังงานทดแทนใหไดเพิ่มขึ้นนั้นตองการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตพลังงานที่
มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับของเสียที่หลากหลายทั้งชนิดและคุณสมบัติ เชน ขยะจากอุตสาหกรรม 
ครัวเรือน รวมถึงของเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียเหลานี้เปนทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใชใหมในรูป
ของแหลงพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เชน การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ 
(Refuse Derived Fuel; RDF) กาซชีวภาพ ที่นำไปสูการสรางโรงไฟฟาชุมชน (Community-based Biomass 
Power Plant) ที่มีแหลงพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ี (Distributed Energy Resources; DERs) เชน พลังงานจาก
แสงอาทิตย ชีวมวล (รวมขยะ) ที ่เพียงพอ โรงไฟฟาชุมชนสามารถสรางรายไดจากการขายไฟฟาผานการ
เชื่อมตอระบบดวย Smart Microgrid และใชเทคโนโลยี Blockchain เปนแพลตฟอรมในการบริหารจัดการ 
ทั้งนี้จำเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เนื่องจาก 
มีความสำคัญตอเสถียรภาพของระบบไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทดแทน  

ผลิตภัณฑชีวภาพ (Biobased Products) เปนผลิตภัณฑสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มีความตองการของตลาดสูง ผลิตภัณฑชีวภาพหลายประเภทสามารถทดแทนผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
ปโตรเลียมได มีการคาดการณวาตลาดผลิตภัณฑชีวภาพจะเพิ่มจาก 4 แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2563 
เปน 4.87 แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2567 จึงเปนโอกาสสำหรับประเทศไทยในการสรางมูลคาเพิ่มอีก
หลายเทาตัว เชน ชานออยกิโลกรัมละ 1 บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบที่ใชในการผลิตเครื ่องสำอางและ
อาหาร มูลคาจะเพิ่มเปนกิโลกรัมละ 260 บาท และเพิ่มเปนกิโลกรัมละ 1,000 บาท เมื่อพัฒนาเปนสารประกอบ
ในการผล ิตยา หร ือใช  เป นสารต ั ้ งต นในการผล ิตพลาสต ิกช ีวภาพ (Bioplastic) หร ือการนำก  าซ
คารบอนไดออกไซดที่ปลอยจากภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตกาซชีวภาพ ไปใชในการเพาะเลี้ยงสาหราย 
การนำชีวมวลไปใชประโยชนได อยางหลากหลาย หรือใช เปนวัตถ ุดิบในการผลิตไบโอเมทานอล 
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(Biomethanol) ที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งใชเปนโครงสรางเริ่มตน (Building Block) ในการผลิต
สารเคมี หรือชีวเคมีมูลคาสูงหลายชนิด ซึ ่งวิธีการขางตนเปนการปรับเปลี ่ยนจากระบบ “เศรษฐกิจเชิง
เสนตรง” (Linear Economy) คือ ใชทรัพยากร ผลิตสินคา ใชงานและกำจัด (Take-Make-Use-Dispose) 
มาเปนระบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ไดอยางสมบูรณ ผานกระบวนการผลิตสินคา 
ใชงาน และนำกลับมาใชใหมหร ือใชเปนวัตถุดิบรอบที่สอง (Make-Use-Return/Recycle) อยางไรก็ดี 
อุตสาหกรรมดังกลาวเปนอุตสาหกรรรมที่ตองใชนวัตกรรมเขมขน และถือเปนอุตสาหกรรมใหมสำหรบัประเทศ
ไทยที่จำเปนตองดำเนินการทั้งในสวนของการเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี ทั้งในสวนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบและเทคโนโลยีการขยายขนาดการผลิตซึ่งเปนสิ่งท่ีประเทศไทยยังขาดความชำนาญ   

 
5.3.4 การทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของระบบนิเวศ ทำใหประเทศไทย

เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวทั่วโลก ป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีรายได
จากการทองเที่ยว 3 ลานลานบาท โดยรายไดจากนักทองเที่ยวจำนวน 2 ลานลานบาท มาจากนักทองเที่ยว
ตางชาติประมาณ 40 ลานคน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2563)  แตรายไดดังกลาวกระจุกตัวอยูในบาง
พื ้นที่เทานั้น (รอยละ 80 กระจุกตัวอยูเพียง 8 จังหวัด) ผลที่ตามมาคือ ภาวะจำนวนนักทองเที่ยวเกินขีด
ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของแหลงทองเที ่ยว ทำใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย กระทบตอวิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น เกิดการแยงชิงทรัพยากร
จากคนในพื้นที่ จึงจำเปนตองตองฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมในแหลงทองเที่ยวเดิมอยาง
เรงดวน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมโดยกระจายแหลงทองเที่ยวสูเมืองรอง ดวยการบริหารจัดการที่ดี 
การใหความสำคัญกับการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน (Sustainable Tourism) การชูอัตลักษณของแตละพื้นที่ เชื่อมโยง
กับจุดแข็งของประเทศ เชน การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาแหลงทองเที่ยวคารบอนต่ำ และ
การทองเที่ยวเชิงความรู ซึ่งการทองเที่ยวเหลานี้ไมเพียงทำใหเกิดกระจายรายไดสูชุมชนยังเปนการเชื่อมโยงสู
ภาคเศรษฐกิจอื ่น ๆ เปนการสรางตัวคูณทางรายไดอยางยั ่งย ืน การบริหารจัดการการทองเที ่ยวที ่มี
ประสิทธิภาพทั้งระบบดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยวตอรายใหสูงขึ้นมาก 
นอกจากนี้ การพัฒนาระบบการชำระเงินทางออนไลน (Public Payment Gateway) สำหรับการทองเที่ยว
เพื่อใหไดขอมูลการใชจายของนักทองเที่ยวเพื่อนำมาใชในการวางแผนบริหารจัดการการทองเที่ยวยุคใหม 
สามารถบูรณาการ One Payment System อำนวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวในการใชบัตรหรือระบบ
จายเงินระบบเดยีว เพ่ือเขาชมพิพิธภัณฑ ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ และอื่น ๆ ไดทำใหทราบถึงขอมูลการ
ใชจายทั้งหมด พฤติกรรมและเสนทางการเดินทางภายในประเทศของนักทองเที่ยว (Big Data) โดยออม เปน
การใชประโยชนขอมูลที่ไดในการบริหารจัดการ การสรางกิจกรรมสงเสริมการขายและการใหบริการ โดยรัฐ
สามารถรวมลงทนุกับภาคธุรกิจการทองเท่ียว การโรงแรม และธุรกิจบริการที่เก่ียวของไดอยางครบวงจร 

 
5.3.5 สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน   
เศรษฐกิจหมุนเวียน เปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่เกี ่ยวของกับ 4 ยุทธศาสตรเปาหมายของโมเดล

เศรษฐกิจ BCG ไดแก เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การทองเที่ยว
และเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรบัการยอมรับวาจะชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
โลกเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ โดยใชทรัพยากรที่นอยลง รวมถึงเปนการสรางสังคมแหงความ
ยั่งยืน  
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ประเทศไทยอยูระหวางการเปลี ่ยนผานสู ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ดวยตระหนักวาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคาและทำใหมนุษยอยูกับธรรมชาติไดอยางสมดุล เปนแนวทางสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ชวยใหประเทศบรรลุขอตกลงปารีส (Paris 
Agreement) ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และที่สำคัญเปนโอกาสสำหรับเศรษฐกิจใหม สรางรายได
และเพิ่มการจางงาน ทั้งนี้ คาดการณวาในป พ.ศ. 2573 เศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไทย 
ไมนอยกวา 2 แสนลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 1 ของ GDP  

อยางไรก็ดี การนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใชยังไมเห็นผลความสำเร็จที่ชัดเจนนัก การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทยยังมีประเด็นที่เปนความทาทาย อาทิ ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
พื ้นฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล) ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ำ ปญหาดาน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย พฤติกรรมการไมคัดแยกขยะตนทางของประชาชนเปนคอขวดของการ
นำทรัพยากรมาหมุนวนใชใหม ปญหาตนทุนสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคมเพื่อการจัดการปญหามลพิษและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นทุกป ภาคเกษตรและอาหารยังมีปญหาการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะ
อาหาร (Food Waste) นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะชวยสนับสนุนการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีไม
มากนัก หรือเทคโนโลยีที่มีอยูแลวยังไมถูกเชื่อมโยงสูผูใช อาทิเชน ขอมูลเชิงลึกทางสิ่งแวดลอม เชน การ
วิเคราะหการไหลของวัสดุ (Material Flow Analysis: MFA) การประเมินว ัฏจ ักรช ีวิตของผลิตภ ัณฑ  
(Life Cycle Assessment: LCA) รวมถึงการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ปญหาอุปสรรค 
ดานกฎระเบียบท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีจำกัดโดยเฉพาะตลาด
ในประเทศ แมวาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยทำใหเกิดตลาดใหมสำหรับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 
ความทาทายสำคัญซึ่งนับไดวาเปนปจจัยของความสำเร็จของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคใหเขาใจวาขยะ/ของเสียคือ
ทรัพยากรที ่ยังสามารถหมุนเวียนใชประโยชนได หากมีการแยก จัดเก็บ หมุนเวียน และใชประโยชน 
รวมถึงทำใหผูผลิตและผูบริโภคยอมรับในผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสราง
ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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6. ประเด็นทาทายตอการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG   
 

ในเชิงเปรียบเทียบเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวชากวาเศรษฐกิจในภาพรวม 
โดยเฉพาะในกรณีที่ไมนับรวมสาขาการทองเที่ยว อัตราการเติบโตที่ชามาจากสาเหตุหลักคือ ภาคการผลิตของ
ประเทศไทยยังคงใชใชเทคโนโลยีพื้นฐาน ผลิตภัณฑและบริการถูกทดแทนไดงาย จึงสูญเสียตลาดใหกับ
ประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนโดยเฉพาะในกลุมสินคาเกษตร แมวาที่ผานมาภาคการทองเที่ยวถือเปน
จักรกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ แตรายไดจากการทองเที่ยวของไทยพึ่งพานักทองเที่ยวตางชาติมากถึง 2 
ใน 3  จากสถานการณการระบาดของโควิด 19 จึงสงผลใหรายไดในสวนนี้ลดลงมาก ดังนั้น การเติบโตของ
ประเทศไทยในยุคหลังโควิด 19 จึงตองหาแหลงรายไดใหมโดยอาศัยนวัตกรรมและความรู ใหมเปนกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมีศักยภาพที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดสูงขึ้นถึงรอยละ 50-80 
ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Mair & Marti, 2006)   

 
รูปท่ี 5 : อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ BCG   

ที่มา : ประเมินโดยอางอิงขอมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา     
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

การเติบโตของเศรษฐกิจที่ชาสงผลใหรายไดตอหัวของประชากรไทยมีคาเฉลี่ย 2.4 แสนบาท/ป     
ต่ำกวารายไดเฉลี่ยของโลกถึงประมาณ 4 เทา ป พ.ศ. 2562 รอยละ 40 ของจำนวนประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 5,200 บาท ซึ ่งไมเพียงพอตอการดำรงชีพ จึงเปนเหตุใหรัฐบาลมีภาระที่ตองรับผิดชอบในการจัด
สวัสดิการใหกับผูที ่มีรายไดนอยที่ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 14 ลานคน ในป พ.ศ. 2563 (รอยละ 16.5 ของ
จำนวนประชากรรวม) เพ่ิมขึ้นจาก 11.4 ลานคน ในป พ.ศ. 2561 (สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561) 
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ความทาทายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหนาคือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การระบาดของโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการลดลงของทรัพยากร ดวยเหตุนี้การพัฒนาจึงตองมุงสูการพัฒนาอยางสมดุลมากขึ้น ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และเปลี่ยนจากแรงกดดันหรือขอจำกัดเปนพลังในการขับเคลื่อน เพ่ือใหเกิด
การเรงรัดพัฒนาความสามารถในการฟนตัว (Resilience) หรือการสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว      

 

6.1 การดำรงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณของทรัพยากร  

การมุงเนนสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำใหการใชทรัพยากรธรรมชาติขาดความระมัดระวัง
และสรางปญหาส่ิงแวดลอม พื้นท่ีปาไมถูกทำลายไปถึง 67 ลานไรในชวง 40 ป ทำใหเหลือพื้นท่ีปาเพียงรอย 33 
ของพื้นที่ประเทศ กอใหเกิดปญหาน้ำทวม น้ำแลง และเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งและมีความรุนแรงเพิ ่มขึ้น  
เชนเดียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ลดความอุดมสมบูรณจากจำนวน 2 ลานไร เหลือ 1.5 ลานไร สงผล
ใหปริมาณสัตวน้ำลดลง 3 เทา เนื่องจากสูญเสียแหลงอนุบาลสัตวน้ำ นอกจากนี้แหลงปะการัง หญาทะเลเกิด
ความเสื่อมโทรมลงไปมาก ความหลากหลายทางชีวภาพหลายชนิดสูญพันธุ อีกจำนวนหนึ่งเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
จากกิจกรรมของมนุษย คุณภาพของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงมากจากการขาดกลไกการจัดการและควบคุม 
กระบวนการควบคุม กระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการขนสงทำใหเกิดการแพรกระจายของมลพิษ 
สูสิ่งแวดลอม และปนเปอนสูหวงโซอาหาร และแหลงน้ำสาธารณะ สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอม 
(สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2557) ดังนั้น จึงจำเปนตองเรงรัด ปกปอง คุมครองทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือความยั่งยืนของฐานทรัพยากรของประเทศ   

 

6.2 ปรับเปลี ่ยนอุตสาหกรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไปสู อุตสาหกรรมที่ใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนฐานในการพัฒนา  

ที่ผานมาเศรษฐกิจ BCG ใชรูปแบบการผลิตแบบเดิม เกษตรกรใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงาน 
ในกระบวนการผลิต มีการรวมกลุมการบริหารจัดการทรัพยากร/ปจจัยการผลิต และการบริหารจัดการดาน
การตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมีจำนวนรวมกันประมาณ 1 ลานคน หรอืคิดเปนรอยละ 10 
ของจำนวนแรงงานในภาคเกษตร ผลจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในวงจำกัดสงผลใหประสิทธิภาพของ
แรงงานไทยต่ำกวาแรงงานประเทศมาเลเซีย 6 เทาตัว (Knoema.com) ตามมาดวยการมีผลผลิตตอพื้นที่ต่ำกวา
และตนทุนสูงกวาประเทศคูแขง เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหไทยสูญเสียตลาดโดยเฉพาะสินคาเกษตรที่แขงขัน
ดวยราคา เชน ขาวคุณภาพต่ำที่สูญเสียตลาดใหประเทศเวียดนาม และเปนสาเหตุสำคัญที่ทำให GDP ภาค
เกษตรในชวง 5 ป ที่ผานมามีอัตราการขยายตัวต่ำ (รอยละ 1-5) ดังนั้น หากประเทศไทยไมสามารถเพ่ิมอัตรา
การเติบโตของภาคเกษตรใหเพิ่มขึ้นได จะสงผลใหการหลุดพนจากประเทศกับดักรายไดปานกลางอาจลาชา
ออกไปอีกไมนอยกวา 10 ป เนื่องจากแรงงานในภาคเกษตรมีจำนวนมากถึงหนึ่งในสามของจำนวนการจางงาน
โดยรวม  

ผูประกอบการ SMEs รวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรม BCG โดยเฉพาะอยางย่ิงในอุตสาหกรรมอาหาร 
และการทองเที่ยวสวนใหญใชแรงงานเขมขน มีการนำเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตไมมาก ที่ผานมา 
เทคโนโลยีที ่ผู ประกอบการนำมาใช เนนไปที ่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื ่อการประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑ และการขยายตลาด แตการนำมาใชเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตยังม ีจำกัด  
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เชนเดียวกับการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่แมจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางมาก 
แตเกือบทั้งหมดเปนการลงทุนที่กระจุกตัวอยูในบริษัทขนาดใหญ และในเชิงเปรียบเทียบสัดสวนการลงทุนทาง
เทคโนโลยีของประเทศไทยยังต่ำกวาบริษัทชั้นนำของโลก ดังนั้นผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตและสงออกกวารอยละ 
80 จึงเปนผลิตภัณฑแปรรูปขั้นตนที่มีมูลคาไมสูงมากนัก  

 

6.3 ความสามารถในการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศเพื่อความมั่นคง 
พึ่งพาตนเอง และการเขาถึงสินคาและบริการที่ทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 

ความเสี ่ยงอันเนื ่องมาจากการพึ่งพาภายนอกในสัดสวนที ่ส ูงโดยเฉพาะในสถานการณวิกฤติ   
จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งตอกย้ำใหประเทศไทยตองทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร
ของการพัฒนาประเทศที่มุ งไปสูการพึ ่งพาตนเองไดเพิ ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ มสินคายาและเวชภัณฑ 
ที่ประเทศไทยนำเขาปละกวา 1 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 70 ของมูลคาการใชสินคาในกลุมดังกลาว  
นอกจากนี้สินคาที่นำเขามาก ไดแก น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลานลานบาท เคมีภัณฑ 5 แสนลานบาท และปจจัย
การผลิตสินคาเกษตร 1 แสนลานบาท (กระทรวงพาณิชย, 2563) ประเทศไทยมีความพรอมทางดานวัตถุดิบ
แตจำเปนตองเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี   

การนำเขาสินคานวัตกรรมจากตางประเทศสงผลใหสินคาดังกลาวมีราคาสูง ประชากรที่ฐานะ
ยากจนจึงมีปญหาในการเขาถึงบริการดานสุขภาพเนื่องจากยาและเวชภัณฑท่ีราคาแพง เชน ผูปวยโรคมะเร็ง
และโรคแพภูมิตนเอง 2 ลานคน แตมีผูเขาถึงยาชีววัตถุไดเพียงรอยละ 0.25  (สุขุม กาญจนพิมาย, 2562) 
นอกจากปญหาสินคานวัตกรรมมีราคาสูงแลว ยังพบวาสินคานำเขาไมสอดคลองกับรูปแบบการเกษตร     
ของไทย เชน เครื่องจักรออกแบบเพื่อทำงานในแปลงขนาดใหญ รวมถึงปญหาการระบาดของโรคที่แตกตาง
จากประเทศผูพัฒนา จึงสงผลใหวัคซีนที่นำเขามีประสิทธิภาพในการคุมโรคต่ำ ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ
ดังกลาวในประเทศจึงเปนประโยชนทั้งตอการเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงและประสิทธิผลของเทคโนโลยีใหสูงขึ้น  
ประเทศไทยตองเปลี่ยนจาก “ผูซื้อ” เปน “เจาของ” และ “ผูขาย” เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ประเทศ
ไทยนำเขาเทคโนโลยีเพิ ่มขึ้นอยางตอเนื ่องจาก 2 แสนลานบาทในป พ.ศ. 2552 เปน 4.4 แสนลานบาท  
ในป พ.ศ. 2561 (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, 2561) สวนหนึ่งเปน
ผลจากความตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากการใชแรงงานเขมขนไปสูประเทศที่ผลิตสินคา
และบริหารนวัตกรรม  แตความไมพรอมของประเทศไทยอันเกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการทั้งขาด
โครงสรางพื้นฐาน เชน โรงงานตนแบบ หรือ โรงงานรับจางผลิตสินคานวัตกรรม  รวมถึงความจำกัดของ
ตลาดเนื่องจากการกำหนดราคารับซื้อ-ขายยังไมไดรวมตนทุนสิ่งแวดลอม ทำใหผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ชีวภาพไมสามารถแขงขันไดกับผลิตภัณฑคูแขง  อยางไรก็ดี ประเทศไทยจำเปนตองสรางความสามารถทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนของตนเองโดยเฉพาะในกลุมที่เปนฐานสำคัญในการเพิ ่มความมั ่นคงและ
ความสามารถในการแขงขันในระยะยาว  และลดภาระคาใชจายจากการนำเขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

6.4 ความสามารถในการรูทัน ปรับตัว ฟนตัวไดเร็วจากวิกฤตตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว   

การปรับตัวและฟนตัวทางเศรษฐกิจจากปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เศรษฐกิจทั่ว
โลกหดตัวอยางรุนแรง ทั้งนี้คาดวา GDP ของโลกจะมีอัตราขยายตัวติดลบในอัตรารอยละ 2.1-5.1 (The 
World Bank, 2020) ดังนั้น แมวาประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการจำกัดการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ได 
แตยังคงตองเผชิญวิกฤติทางเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพารายไดจากการสงออกและนักทองเที่ยว
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ตางชาติในสัดสวนที่สูง ผลกระทบดังกลาวเห็นไดจากครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2563 การสงออกของประเทศ
ไทยหดตัวประมาณรอยละ 11 เปนการชะลอตัวมากที่สุดในรอบ 5 ป และการบริโภคภาคเอกชนลดลงรอยละ 
4 ในชวงครึ่งปแรก (ทศพร ศิริสัมพันธ, 2563)  ผูประกอบการในกลุม SMEs ไดรับผลกระทบทางลบประมาณ 
1.33 ลานราย คิดเปนรอยละ 45 ของผูประกอบการในธุรกิจทั้งหมด (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม, 2563)  ขณะที่ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2563) ประเมินวาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
สงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจทองเที่ยวทำใหมีรายไดเหลือเพียง 4.85-5.45 แสนลานบาท ทั้งนี้ในภาพรวมการ
ขยายตัวของ GDP ในป พ.ศ. 2563 อาจติดลบสูงกวารอยละ 8 ซึ่งจะมีประชากรจำนวนหนึ่งประสบปญหา
รายไดไมเพียงพอตอรายจาย เกิดการชะลอการลงทุนและการเลิกกิจการ ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2563  
มีการเลิกจางแรงงานจำนวน 3.6 แสนคน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563)  
ดังนั้น ประเทศไทยควรใชโอกาสนี้เรงเพิ่มพูนทักษะใหม (Upskill, Reskill, New skill) ที่จำเปนใหกับผูที่
วางงานหรือผูที ่กำลังเขาสู ตลาดแรงงาน รวมถึงการสงเสริมการสรางผูประกอบการโดยเฉพาะในกลุ มที่
เกี่ยวของกับนวัตกรรม และความคิดสรางสรรคเพื่อรองรับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจไทยไปสูการผลิต
สินคาและบริการฐานนวัตกรรม   

การปรับตัวและการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจัดอยูในกลุม
ประเทศที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ 30 ปขางหนา มากเปน
อันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ ที่ผานมาภาคเกษตรไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมาอยางตอเนื่อง 
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-2564 
ระบุวาในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2555  มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ โดยปท่ีไดรับความเสียหายมาก เชน ป พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ประสบภัยแลงมากถึง 17 ลานไร ป พ.ศ. 
2554  มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 29 ลานไร และในหลายพื้นที่ประสบปญหาทั้งน้ำทวมและภัยแลงในป
เดียวกัน แตละปรัฐบาลตองใชงบประมาณบรรเทาผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ประมาณ 3 พันลานบาท และป พ.ศ. 2554 รัฐบาลตองใชงบประมาณเพื่อเยียวยาเกษตรกรประมาณ 3.4 
หมื่นลานบาท  ดังนั้น การคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความสามารถในปรับตัว การฟนตัว
ไดอยางรวดเรว็เปนสิ่งที่ประเทศไทยตองเรงพัฒนาใหเกิดขึ้นโดยเรงดวน  

 

6.5 การใชทรัพยากรสรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยางคุมคา  

ความมีจำกัดของทรัพยากรขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและมีความตองการนำทรัพยากรที่มีอยู
ไปสรางการเติบโตของประเทศ ดังนั้น การนำหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชจึงเปนสิ่งจำเปน  

ทรัพยากรจำนวนมากสูญเสียจากปญหา Food loss และ Food waste  ประเทศไทยเปนแหลง
ผลิตอาหารของโลก ในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยสงออกอาหารรวมกันมากกวา 1.0 ลานลานบาท แตหาก
พิจารณาถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย ตามเปาหมายการพัฒนาที ่ยั่งยืน SDG 
12.3 มีเปาหมายลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารใหไดครึ่งหนึ่งภายในป พ.ศ. 2573 พบวาภาคการเกษตรไทย 
มีการสูญเสีย Food Loss โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 30 จากการเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ การขนสง การเลือก
บรรจุภัณฑที่ไมเหมาะสมทำใหไมสามารถยืดอายุอาหารไดนานเทาที่ควร (ศูนยวิจัย Krungthai COMPASS, 
2562) สำหรับ Food Waste ประเทศไทยยังไมมีขอมูลปริมาณอาหารที ่ผลิตและปริมาณการทิ้งขยะอาหาร 
ที่ชัดเจน มีเพียงขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เปนขยะอินทรียซึ่งกรมควบคุมมลพิษระบุวา ในป พ.ศ. 2560  
มีปริมาณมากถึง 17.56 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 64 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด หรือ 254 กิโลกรัม
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ตอคนตอป โดยตัวเลขนี้เปนปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บโดยเทศบาลเทานั้น ยังไมรวมขยะอาหารหรือปริมาณ
อาหารสวนเกินของภาคธุรกิจที่มีการจางบริษัทเอกชนบริหารจัดการ ทั้งนี้การไมคัดแยกขยะเปนอุปสรรค
สำคัญของการรีไซเคิล (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2562) การจัดการกับขยะอินทรียที่ไมดีพอจะ

ทำใหเกิดกาซเรอืนกระจกและสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในที่สดุ 
การหมุนเวียนใชทรัพยากรมีขอจำกัด ป พ.ศ. 2562 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั ่วประเทศ 

มีจำนวนณ 28.7 ลานตัน ประมาณรอยละ 20 ของขยะมีการกำจัดอยางไมถูกวิธี (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 
ปญหาขยะพลาสติกตกคางเปนอีกความทาทายของเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเทศไทยมีการใชพลาสติกสูงเปน
อันดับที่ 2 ในอาเซียนรองจากประเทศมาเลเซีย (ประมาณ 66.4 กิโลกรัม/คน) ใน ป พ.ศ. 2561 ขยะพลาสติก
ทั ่วประเทศมีปริมาณกวา 2 ล านตัน/ป ในจำนวนนี ้ถูกทิ ้งรวมกับขยะทั ่วไป 1.5 ลานตัน ถูกนำเขาสู
กระบวนการ Recycle เพียง 0.5 ลานตันเทานั้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) ผลจากการระบาดของโควิด-19 
พฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาออนไลนและการสั่งซื้ออาหาร Delivery ที่เพ่ิมขึ้น ทำใหสัดสวนขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึน
อีกกวารอยละ 60 ในเขตกรุงเทพมหานคร ขยะที่ถูกกำจัดไมถูกวิธีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพประชาชน เกิดการหลุดรอดสูทะเลและสรางผลกระทบตอระบบนิเวศในที่สุด ทั้งนี้ ป พ.ศ. 2560 
ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะทางทะเลมากที่สุด โดยมีปริมาณมากกวา 1 ลานตัน 
ตอป ซึ่งสวนใหญเปนขยะพลาสติก สงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและเกิดการเปอนของไมโครพลาสติก
ในหวงโซอาหาร  

การใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพต่ำ ขอมูลของ UNESCAP (2016)  ชี้วาปริมาณการใชวัสดุภายใน 
ประเทศ (Domestic Material Consumption) หรือ DMC ตอ GDP ของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2559 
อยูที่ 2.06 กิโลกรัมตอเหรียญสหรัฐ สูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศในเอเชียแปซิฟกและคาเฉลี่ยของกลุม 
OECD ชี้ใหเห็นวาประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรพื้นฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล)  
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ำ ซึ ่งสอดคลองกับขอมูลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (2563) ที่ระบุวา ในชวง 10 ปที่ผานมาการใชวัสดุภายในประเทศตอ
ประชากร (DMC/Capita) เพิ ่มขึ้นรอยละ 28 ดังนั้น จึงเปนความทาทายของประเทศไทยในการยกระดับ
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรใหดีข้ึนดวยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 

6.6 ปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขไดอยางยั่งยืน   

ตนทุนสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคมเพื่อการจัดการปญหามลพิษและผลกระทบของไทยอยูใน
ระดับที่สูง เชน ในกรณีปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ไมเพียงแตสรางความเสียหาย
ใหกับสุขภาพของคนไทยเทานั้น แตยังสรางความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจในแตละปไมต่ำกวา 6 พันลานบาท 
ในชวงเวลาเพียง 1 เดือน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2563) สาเหตุหลักของปญหา PM 2.5 พบวามาจากการเผา 
ในที่โลงโดยเฉพาะการเผาในไรนา เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย หากสามารถหมุนเวียนนำชีวมวล
ดังกลาวมาใชประโยชนนอกจากจะชวยแกปญหา PM 2.5 แลว ยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดอีก
ทางหนึ่งดวย  

การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักทองเท่ียวแบบกระจุกตัวสงผลใหทรัพยากรถูกทำลาย และสรางปญหา
ในการจัดการของเสีย ผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับดานนันทนาการและทองเที่ยวของอุทยาน
แหงชาติในระหวางป พ.ศ. 2548-2562 พบวาจุดทองเที ่ยวบริเวณอุทยานแหงชาติในหมู เกาะสิม ิลัน  
หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี หมูเกาะลันตา อาวพังงา อยูในระดับเกินขีดความสามารถในการรองรับสูงสุด
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โดยเฉพาะดานนิเวศวิทยาทางทะเล (คุณภาพน้ำทะเลและทรัพยากรปะการัง) มีผลตอการเกิดปรากฏการณ
ปะการังฟอกขาวในป พ.ศ. 2558 ทำใหทรัพยากรปะการังเกิดความเสื ่อมโทรมมากขึ้น (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 2561 และ 2562 และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555 และ 2558) 

 

6.7 การรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อสังคมกาวสูสังคมผูสูงอายุ   

แรงงานในภาคเกษตรกวาครึ่งมีอายุระหวาง 40-59 ป เปนสัญญาณของการเขาสูสังคมสูงวัยของ
ครัวเรือนเกษตรไทย อายุเฉลี่ยของหัวหนาครัวเรือนเกษตรไทยสูงขึ้นจาก 54 ป ในป พ.ศ. 2551 เปน 58 ป  
ในป พ.ศ. 2561 แรงงานเกษตรที่มีอายุมากมีความสัมพันธกับการเรียนรู และตอบรับเทคโนโลยีสมัยใหม   
โดยเกษตรกรที่มีหัวหนาครอบครัวอายุนอยมีความเปนไปไดที่จะเรียนรู และเลือกใชเครื่องจักรกลสมัยใหมได
ดีกว าหัวหนาครัวเรือนที ่ม ีอายุมาก  ดวยเหตุนี้ครัวเรือนที ่มีห ัวหนาครอบครัวอายุนอยจึงมีผล ิตภาพ 
(Productivity) สูงกวาครวัเรือนที่มีหัวหนาครอบครวัอายุเกิน 40 ปขึ้นไป (โสมรศัม์ิ จันทรัตน และคณะ, 2562) 
ราคาเครื่องจักรที่สูง เชน ราคารถตัดออยมีราคา 10-12 ลานบาทตอคัน เปนเหตุใหเกษตรกรเลือกใชการเผา
ใบออยเพื ่อความสะดวกในการเก็บเกี ่ยวใหกับแรงงาน ในฤดูกาลผลิต ป พ.ศ. 2562/2563 ออยไฟไหมมี
สัดสวนมากกวารอยละ 60 ของปริมาณออยรวม (สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย, 2563)  และ
เปนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)   

จากประเด็นทาทายดังกลาวมีความจำเปนที่ประเทศไทยตองมีนโยบาย แผนงาน และการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ BCG เปนการเฉพาะเพ่ือใหประเทศกาวเดินตอไปไดอยางม่ันคง  

 
 

7. เปลี่ยนความทาทายเปนโอกาส 
 

7.1 จุดแข็งของประเทศไทย 

7.1.1 ประไทยมีความมั่นคงดานอาหารสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ และอยูในฐานะครัว
ของโลก ในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยสงออกอาหารรวมกันคิดเปนมูลคามากกวา 1 ลานลานบาท มีสินคาหลาย
ชนิดที่ประเทศไทยผลิตไดมากเปนอันดับตน ๆ ของโลก ไดแก ขาว มันสำปะหลัง และน้ำตาลทราย   แมประเทศไทย
จะสงออกสินคาเกษตรไดเปนจำนวนมากแตประมาณรอยละ 80 อยูในรูปของสินคาแปรรูปขั้นตน  

7.1.2 ไทยมีความเขมแข็งดานระบบสาธารณสุข ดังเห็นไดจากประเทศไทยไดรับการจัดอันดับให
เปนประเทศที่ดีที่สุดดานการฟนตัว (Global Recovery Index) แตตองนำเขายา วัสดุ และอุปกรณทางการ
แพทยในสัดสวนท่ีสูง โดยประเทศไทยนำเขายาคิดเปนรอยละ 70 ของมูลคารวม 1.9 แสนลานบาท   

7.1.3 ไทยมีความร่ำรวยของทรัพยากรธรรมชาติ/วัฒนธรรม แตเนนการทองเที่ยวเชิงปริมาณ
มากกวาเชิงคุณภาพ ป`พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีรายไดจากการการทองเที่ยว 3 ลานลานบาท มากเปน
อันดับที่ 4 ของโลก มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยกวา 40 ลานคน แตคาใชจายดานการ
ทองเที่ยวตอหัวของกลุมนักทองเที่ยวหลักคอนขางต่ำ (ศูนยวิจัยกรุงศรี, 2562) และคาใชจายการทองเที่ยว
ของนักทองเที ่ยวตางชาติคอนขางคงที ่ที ่ประมาณ 5,000 บาท/หัว ตั ้งแตป พ.ศ. 2558-ป พ.ศ. 2562 
(สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2563)  
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7.2 โอกาสของประเทศไทย  

7.2.1 โลกหันมาใหความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน เนื่องจากภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรุนแรงจากการที ่มนุษยไมใหความสำคัญตอการดูแลธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นเพื ่อปองกันไมใหสถานการณเลวรายยิ่งขึ ้น ทุกประเทศจึงเห็นพองตองกันในการ
ตั้งเปาหมายแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประกอบดวย 17 เปาหมายยอย จึงเปนโอกาสที่ประเทศไทยจะขยาย
ตลาดไปสูการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยการพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเกษตรที่เปนจุดแข็งของประเทศ  

 

7.2.2 ตลาดตองการสินคา/บริการที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐานระดับสากล  
โดยเฉพาะในชวงหลังโควิด-19 มีความตองการสินคาอาหารของประเทศไทยเพิ่ม โดยเฉพาะสินคาขาว 
อาหารสำเร็จรูป (บะหมี่สำเร็จรูป อาหารกระปอง ซอส เครื่องปรุงรส) เนื่องจากความเชื่อมั่นดานความ
ปลอดภัยของสินคาของประเทศไทย  

  
7.2.3 ตลาดสำหรับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพเติบโตสูงจากพฤติกรรมที ่เปลี่ยนแปลง  

ไปสูการใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อการเขาสูวัยผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ ถือเปนโอกาส
สำหรับประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะความหลากหลายของ 
พืชพรรณที่มีคุณคาทางโภชนาการ และสรรพคุณในการเปนยาและเวชสำอาง รวมทั้งมีผูประกอบการสวนหนึ่ง
ของไทยมีการลงทุน/พัฒนาผลิตภัณฑและบริการสุขภาพมาระยะหนึ่งแลว   

 

7.3 โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 

7.3.1 มุงเนนการเปนครัวของโลกที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยไดมาตรฐานโลก (Hygienic 
Kitchen of the World) องคการสหประชาชาติคาดการณวาจำนวนประชากรโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 
7.6 พันลานคนในป พ.ศ. 2559 เปน 9.8 พันลานคน ในป พ.ศ. 2593 สงผลใหความตองการอาหารเพิ่มขึ้น
รอยละ 70 กลุมประเทศกำลังพัฒนาเปนประเทศที่มีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรมากที่สุด ประเทศ
ไทยจึงควรใชโอกาสนี ้ในการขยายตลาดดวยการยกระดับผลิตภัณฑอาหารไทยใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะดานความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี  

7.3.2 เพิ่มมูลคาภาคการผลิตและบริการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  (High Value-
Added Products from Innovation and Creativity)  ประเทศไทยควรใช โอกาสของการมีแหลง
วัตถุดิบเกษตรเปนจำนวนมากและผลิตไดตลอดทั้งป มีเศษวัสดุและของเสียอีกจำนวนหนึ่งที่ไมไดนำไปใช
ประโยชน  นำไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายโดยมีการคาดการณวาตลาดวัสดุชีวภาพจะขยายตัวเพิ่ม
เปน 3.48 แสนลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2570 (Grandviewresearch, 2020) ผล ิตภัณฑเคมีชีวภาพ 
ที่ตลาดโลกมีโอกาสเติบโตจาก 6.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2559 เปน 2.4 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ  
ในป พ.ศ. 2568    

7.3.3 การมีสุขภาพที ่ดี (Healthy People)  เพื ่อเปาหมายใหคนไทยมีสุขภาวะที ่ด ี มีอายุ 
ที่ยืนยาว และลดภาระคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติคาดการณวาในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณและในป พ.ศ. 2583 
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ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุมากถึง 20 ลานคนหรอืคิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของจำนวนประชากร ทั้งนี้การพัฒนา
ผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยภายในประเทศไดจำนวนหนึ่งถือเปนยุทธศาสตรที่จะนำไปสูการเพิ่ม
โอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑไดท้ังในยามปกติและภาวะวิกฤติ 

7.3.4 แหลงพำนักที ่สรางความสุข (Happy Destination) เปนการทองเที ่ยวที ่เนนความ

ปลอดภัย การทองเท่ียวรูปแบบใหม ยั่งยืน มีเปาหมายกระจายรายไดสูชุมชน นักทองเที่ยวสัมผัสประสบการณ

ของการอยูดี กินดี และมีสุขภาพท่ีดี (Medical and Wellness Tourism) ตลอดเวลาที่มาทองเที่ยวหรอืพำนัก

ในประเทศไทย เปนการปรับตำแหนงของการทองเที่ยวใหมไปสูการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพบนฐานความ

เขมแข็งของประเทศไทย 

7.3.5 สังคมที่ยอมรับความตางและการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Harmonious and Sustainable 
Society) เปนการพัฒนาประเทศที่มุ งใหเกิดการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสูในภาคสวนตาง ๆ  
ไดอยางเปนธรรมขึ้น รวมถึงการการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรใหเกิดความคุมคามากที่สุด  

 
 

8. สาระสำคัญของยุทธศาสตรแผนงาน และการขับเคลื่อน   
  

8.1 วิสัยทัศน 
เศรษฐกจิเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟูฐาน

ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

8.2 เปาหมาย และตัวชี้วัด 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 มุงรักษา ฟนฟู 

และใชประโยชนจากฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒธรรมอยางคุมคาและเต็มศักยภาพ
โดยภายใต 3 แนวทางหลัก ประกอบดวย  

1) นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั ่งยืน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) เปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อน
ประเทศไทยที่เปนรูปธรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยการผนึก 3 เศรษฐกิจเขาดวยกัน คือเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
มุงสูเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยใชองคความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ   

2) การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก  โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการ
พัฒนาจากฐานความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูงข้ึน  
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาโดยการเริ่มตนจากการสรางความเขมแข็งในระดับพื้นที่ ขยายไปสู
ประเทศและเช่ือมโยงไทยสูประชาคมโลกทั้งในฐานะเปนสวนหนึ่งของสายโซอุปทานของโลก (Global Supply 
Chain)  การเขาถึงความรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันชั ้นนำของโลกเพื ่อนำมาพัฒนาตอยอด 
เปนผลิตภัณฑหรอืบริการนวัตกรรม   
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3)  เดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลัง โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสำคัญกับการพัฒนาที่
นำไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวน รวมถึงการใช
ศักยภาพของพื้นที่ดวยการระเบิดจากภายใน เนนตอบสนองความตองการในแตละพื้นที่ ควบคูไปกับการดำรง
ไวซึ่งอัตลักษณของแตละพ้ืนท่ี   

 
ตารางที่ 2 : เปาหมายและตัวชี้วัดระดับนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ 
                 BCG พ.ศ. 2564-2569  

       

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
1. เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และยกระดับรายไดของประชากร      

1.1 มูลคา GDP ของเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้น 1 ลานลานบาท 
จากป พ.ศ. 2561 ที่ 3.4 ลานลานบาท 

1.2 สัดสวนผลิตภัณฑและบริการมูลคาสูงเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 20  

1.3 ครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น จางงานเพิ่มข้ึน 3.5 ลานคน  
1.4 ความเหลื่อมล้ำทางรายไดของผูท่ีอยูในเศรษฐกิจฐานราก

ลดลงมากกวา 10 ลานคน 
2. สรางความม่ันคงทางอาหาร 
สุขภาพ และพลังงานในทุกระดับเพื่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิต    

2.1 จำนวนผูมีปญหาขาดแคลนอาหารและทุพโภชนาการต่ำ
กวารอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559 ผูประสบปญหานี้ รอยละ 9.5)  

2.2  จำนวนผูเขาถึงยา เวชภัณฑและเครื่องมือแพทยไดแมใน
ภาวะวิกฤต และเขาถึงยาและเวชภัณฑราคาแพงไดเพ่ิมขึ้น 
ไมนอยกวา 3 แสนคน 

2.3 เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเปนไมนอยกวารอยละ
20 (จากรอยละ 16.5 ในป พ.ศ. 2562) 

2.4 สรางสังคมฐานความรู และสรางภูมิคุมกันใหคนไทยพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทันไมนอยกวารอยละ 25  

2.5 ลดความเสี ่ยงจากโรคติดเชื ้อในคน สัตว รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมลงไมนอย
กวารอยละ 30   

3. สรางความย่ังยืนของธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

3.1 ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลง 2 ใน 3 จากปจจุบัน 
3.2 ลดผลกระทบมลพิษสิ่งแวดลอม เชน PM 2.5 ขยะ น้ำเสีย 

การเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศลดลงครึ ่งหนึ ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2563   

3.3 สนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีระบบการบริหาร
จัดการทองเที่ยว และคอนแทนดติด TOP 3 ของเอเชียและ
แปซิฟก  

3.4 ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟู ลดการสูญเสียพืช 
สัตวหายากไมนอยกวารอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับป 
พ.ศ. 2562   
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 8.3 แนวทางการดำเนินงาน 
การขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 เปนการ

ขับเคลื่อนดวย 4 ยุทธศาสตร มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากร และความหลากหลายทาง
ชีวภาพดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน 

 
เนนการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ

และใชประโยชนเพ่ือความย่ังยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนทุนพื้นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตเพื่อสงตอสูคนรุนตอไป รวมถึงสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการมองวา 
“Nature as Resource” เปน “Nature as Source” ดังนั ้น ธรรมชาติจึงไมใชแคเพียงทรัพยากรหรือ
ปจจัยการผลิตเทานั้น แตธรรมชาติคือแหลงกำเนิดของชีวิตและทุกสรรพสิ่งบนโลก เปนพื้นฐานของความ
เปนอยูที่ดีของมนุษย ดวยเหตุนี้จึงตองรักษาสมดุลระหวางการมีอยูและใชไป  รวมถึงการนำกลับมาใชซ้ำตาม
หลักการหมุนเวียน 

มาตรการ/แนวทาง 
1) คุมครอง ปกปอง อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวยการบูรณาการ 
    กลไกภูมิปญญา วัฒนธรรมชุมชน และ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2) พัฒนากลไก ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
    ที่สงเสริมความยั่งยืนดวยกลไกจตุภาคี    
3) เพ่ิมสมรรถนะและความสามารถในการดำเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของดวยกลไกเขาถึง 
    ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหมโดยสถาบันการศกึษาในทองถ่ิน   

 

เปาหมาย 
1) สรางความยั่งยืนของการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชุมชนและ 

ประเทศ 
2) เสริมสรางความเขมแข็งและมั่นคงของชุมชนเพื่อการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร

และความหลากหลายทางชีวภาพ 
3) สรางองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย 

ท่ีสมดุลและยั่งยืน  
 
ตัวช้ีวัด 
1) อัตราการสูญเสียลดลงรอยละ 50 ของแหลงที่อยูอาศัย (Habitat) โดยเฉพาะ ปาไม ระบบนิเวศ

ทางทะเลและชายฝงและแหลงท่ีอยูอาศัยที่สำคัญท่ีมีชนิดพันธุที่ถูกคุกคามหรือชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน  
2) ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการ อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นครอบคลุม       

4 พันตำบล   
3) มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยีที่พรอมใชเพื่อการอนุรักษ

และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาระหวางประเทศ 
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แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน  
การขับเคลื่อนประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 1.1 อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 
(BCG – Biodiversity & Cultural Conservation and Utilization)   

มุงเนนอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหอยู 
ในสภาพที ่อุดมสมบูรณเพื่อเปนทุนการพัฒนาเศรษฐกิจและเพื ่อการดำรงชีว ิตที ่มีคุณภาพ ประกอบดวย  
2 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1   การคุมครอง ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพและวัฒนธรรมอยางย่ังยืน  
    การนำองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และวัฒนธรรมไปใชสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

คุมครองปองกัน อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหกลับมามี
สภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด เชน การเพิ่มอัตราการรอดของสัตวน้ำ  การอนุรักษปาตนน้ำ  การบริหาร
จัดการน้ำ การฟนฟูปาชายเลนที่เสื่อมโทรม การปองกันการกัดเซาะชายฝง การฟนฟูแหลงหญาทะเล ปะการัง 
การอนุรักษพืช พันธุสัตวหายาก การฟนฟูดินเสื่อมโทรมใหกลับมาใชประโยชนไดอีกครั้ง รวมถึงการใชประโยชน
อยางชาญฉลาดดวยการจัดแหลงท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสม จัดใหเกิดพื้นที่อนุรักษสัตวน้ำ และกำหนดขนาดการจับ
ที่เหมาะสม เชน หอยหลอด หอยตะเภา การจัดตั้งธนาคารปูมา การศึกษาความเปนไปไดในการขอจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติเพิ่มเติม รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยากรเพื่อลดการใชทรัพยากร แตมีรายไดเพิ่มขึ้น  

  
โปรแกรมที่ 2  พัฒนาแพลตฟอรมการปลูกเลี้ยง และขยายพันธุเพื่อทดแทนการนำออกจาก

แหลงธรรมชาติท่ีเหมาะสม 
     การนำองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชในการขยายพันธุพืช สัตว เพื่อเปาหมายสราง

รายไดทางเศรษฐกิจใหกับชุมชนโดยไมรบกวนธรรมชาติ โดยใหความสำคัญกับการขยายพันธุพืชพื้นบาน พืช
ปา  สัตวพื้นเมืองท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจชองชุมชนแตอยูในสภาวะใกลหรือมีความเสี่ยงสูญพันธุ  เชน ผัก
ลิ้นหาน ผักพื้นบานจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต การเพาะเลี้ยงจักจั่นทะเล การเพาะเลี้ยงปลิงขาว ปลิงกา
หมาดที่มีสรรพคณุทางยา หรือการเพาะเลี้ยงปลิงลูกบอลทะเลมีสรรพคุณในการนำไปผลิตคอลลาเจน หรือการ
เพาะขยายเห็ดปาจากธรรมชาติซึ่งมีราคาสูง  เชน เห็ดตับเตาดำ  เห็ดระโงก เห็ดเผาะ การเพาะเลี้ยงผึ้งและ
ชันโรง การเพาะกลาไมเศรษฐกิจ หรือ กลวยไมปา นอกจากนี้ ยังรวมถึงกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ เชน เห็ด
เศรษฐกิจ  การเพาะเลี้ยงและปรับปรงุพันธุสัตวพื้นมืองใหมีมูลคาสูงขึ้น    

 
  

   แผนงานท่ี 1.2  สรางความสามารถในการบริหารทรัพยากรและการบริโภคท่ีย่ังยืนของชุมชน 

 (BCG - Community Management and Sustainable Consumption) 
มุงเนนยกระดับความสามารถของชุมชนใหเปนผูบริหารจัดการใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากร

และความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน ประกอบดวย 2 โปรแกรม  
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โปรแกรมที ่ 1  พัฒนาศักยภาพผู นำชุมชน และผู เชี ่ยวชาญดานการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนท่ีมีความจำเพาะตอชุมชน และระบบนิเวศ 

การมีสวนรวมของชุมชนเปนเงื ่อนไขสำคัญของความสำเร็จอยางยั ่งยืนของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  เนื่องจากชุมชนเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติ จึงตองมีสวนรวม
รับผิดชอบในการรักษา ดูแลทรัพยากรดังกลาวของตนเอง เพื่อใหเปนแหลงสรางรายได แหลงอาหารของ
ชุมชนอยางยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพและดำรงความ
สมบูรณไหยาวนานที่สุด ตองทำงานในลักษณะบูรณาการรวมกันระหวางการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น 
และความรูและวิทยาการสมัยใหม โดยมุงที่การพัฒนาศักยภาพของผูนำใหมีความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูล ใชขอมูล บริหารจัดการ วางแผน และถายทอดวิธีคิดและขยายผลการปฏิบัติไปสูชุมชนได  

 
โปรแกรมที่ 2  สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการบริหารจดัการทรัพยากรระหวาง

ชุมชน สถาบันวิจัยในทองถิ่น และภาครัฐ 
             การสนับสนุนใหเกิดการทำงานรวมระหวางชุมชน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และหนวยงานภาครัฐ 
ในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการทำงานแบบบูรณาการไดอยางตรงจุด  เปดโอกาสใหชุมชนและองคกรไดแลกเปลี่ยนขอมูล  
บทเรียน และประสบการณ การเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากแหลงภายนอกในลักษณะที่เอ้ือประโยชนรวมถึง
การแกไขปญหา การยกระดับมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑและบริการ สงเสริมการขยายผลพื้นที่ตนแบบความสำเร็จ       
การเชื่อมโยงเครือขายในระดับตาง ๆ โดยหนวยงานภาครัฐในทองถิ่นมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงาน 
 

แผนงานที ่ 1.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอยางยั ่งยืน (BCG – Resource 
Management System)   

มุงเนนการบริหารจัดการทรัพยากรที่นำไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางสมดุล รวมถึงพัฒนา
กลไกในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม ประกอบดวย 3 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1   พัฒนาแพลตฟอรมสนับสนุนการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีของชุมชนรวมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยง Big Data ใหอยู 
ในรูปแบบดิจิทัลที่เขาถึงไดสะดวกและรวดเร็ว 

การพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของชุมชนในแตละทองถิ่นในการรวบรวมและ
จัดเก็บขอมูล ตลอดจนสรางเครือขายฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น ความรู
พื้นบาน วัฒนธรรมพื้นถิ่น ตลอดจนเทคโนโลยีของชุมชน เพื่อใหเกิดการรวบรวมและจัดระเบียบขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีของชุมชนอยางเปนระบบและเปนหมวดหมู และ
ครอบคลุมการใชประโยชนและอนุรักษในทุกแงมุมของความหลากหลายทางชีวภาพ อันไดแก ชนิดพันธุ 
พันธุกรรม และระบบนิเวศ โดยมุงสรางเสริมความเปนเจาของฐานขอมูลในลักษณะจากลางขึ้นบน (Bottom-
up Approach) และใหชุมชนมีสวนรวม (Community-based Participatory Approach) รวมถึงการเขาถึง
ขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว  
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โปรแกรมที่ 2   พัฒนากลไกและกำหนดกฎเกณฑ/กฎระเบียบดานการบริหารจัดการ การใช
ประโยชน และการจัดสรรผลประโยชนใหเกิดความเปนธรรมและท่ัวถึง 

การพัฒนากลไก กำหนดกฎเกณฑ/กฎระเบียบดานการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชนท่ี
ไดจากการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของชุมชนตาง ๆ  จากทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมและความทั่วถึง ตลอดจนออกมาตรการเพื่อสรางแรงจูงใจในการลดการทำลายและเพิ่มการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญ เชน ใชเทคโนโลยีจัดการขยะและน้ำเสีย
แบบ Zero Waste สงเสริมการใชพลาสติกยอยสลายได มีการออกแบบที่พักในพื้นที่เปนธุรกิจรีสอรทหรือ          
โฮมสเตยบนวิถีอนุรักษและประหยัดพลังงาน มีการผลิตอาหารปลอดภัยในทองถิ ่นบริการนักทองเที ่ยว 
กิจกรรมการทองเที่ยวมุงเนนการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู และอนุรักษวัฒนธรรมพื้นถิ่น การพัฒนามาตรการ
เพื่อสรางแรงจูงใจในการลดการทำลายและเพิ่มการอนุรักษดังกลาวตั้งอยูบนหลักการที่ใหผูใชทรัพยากรตอง
จายคาตอบแทนใหชุมชนเพื ่อการอนุรักษฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และหลักการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services) 

 
โปรแกรมที่ 3   พัฒนาแพลตฟอรมเพื่อการยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บ และรักษาทรัพยากร

พันธุกรรม 
การพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บ รักษาทรัพยากรที่อยูในชุมชน เชน ธนาคาร

ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biodiversity Bank)  สนับสนุนศูนยเรียนรู ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ ่นเพื ่อดำเนินการรักษาใหทรัพยากรอยูในสภาพที่ใกลเคียงกับ
ธรรมชาติ เก็บรักษาไดยาว และนำกลับมาปลูก เลี้ยงใหมไดรวมถึงเชื่อมโยงกับธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ 
(National Biobank of Thailand) มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพที่
ครอบคลุมสิ่งมีชีวิต ยีนของสิ่งมีชีวิต และขอมูลตางๆ ของสิ่งมีชีวิตเพื่อการอนุรักษ เพื่อสงเสริมการวิจัยพัฒนา
สรางมูลคาเพิ่ม และใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการคุมครองสินทรัพยชีวภาพของชาติ ซึ่งเปนทุนสำคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพที่จะนำไปสูความมั่งค่ังที่ย่ังยืนของประเทศ 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง ดวยทุนทรัพยากร 
อัตลักษณ ความคดิสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม 

 
ใชศักยภาพของพื้นที ่โดยการระเบิดจากภายใน เนนตอบสนองความตองการในแตละพื้นที่เปน

อันดับแรก ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งในระดับพื้นที่ การดำรงไวซึ่งอัตลักษณ รวมถึงการใชประโยชน
จากความเขมแข็งจากภายในอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” มาตอยอดและยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูงขึ้น ดวยการใช
ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงใหความสำคัญกับการพัฒนาที่นำไปสูการเดินหนาไปดวยกัน 
และไมทิ้งใครไวขางหลัง เปนการเติบโตของทุกภาคสวนไปพรอม ๆ กันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงและ
พัฒนาไดอยางทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้น กลุมเปาหมายครอบคลุมการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน เชน อาหาร 
อาหารพ้ืนบาน อาหารริมทาง สมุนไพร การทองเที่ยวโดยชุมชน และการผลิตพลังงานชุมชน  

 
 



46 

 

มาตรการ/แนวทาง  
1) เพ่ิมสมรรถนะและความสามารถในการเขาถึงและใชประโยชนเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางทั่วถึง

ของเกษตรกร/ผู ประกอบการ SMEs ดวยการใหหนวยงานในพื ้นที ่จ ัดทำแผนและจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสงเสริมใหชุมชนและทองถิ่นเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2) ยกระดับผลิตภาพการผลิต มาตรฐานการผลิตที่นำไปสูการเพิ่มความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ 
และพลังงานในระดับเศรษฐกิจฐานรากดวยการสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต  
การจัดใหมีแหลงเรียนรูนวัตกรรมในพื้นที่ และจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพที่เพียงพอ   

3) พัฒนาและสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการรูปแบบใหมเพื่อการยกระดับรายได เชน การใช
กลไก 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  

4) พัฒนาตลาดและศักยภาพในการเขาถึงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ดวยการพัฒนาทักษะดานไอที 
รวมถึงความคิดสรางสรรค   

 
เปาหมาย 
1) เศรษฐกิจทองถ่ินและภูมิภาคเติบโตอยางมีคุณภาพ และมีสัดสวนตอ GDP เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง      
2) สรางหลักประกันของการมีงานทำในพื้นที่และไดรับผลตอบแทนที่ดีเพื่อนำไปสูการลดความ

เหลื่อมล้ำทางรายไดระหวางภาคเมืองและชนบท   
3) สรางความมั่นคงพื้นฐานใหกับชุมชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันประกอบดวยความมั่นคงดาน 

อาหาร สุขภาพ และพลังงาน  
 
ตัวช้ีวัด 
1) มูลคา GDP ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้นไมต่ำกวา 3 แสนลานบาท   
2) จำนวนผูยายถิ่นลดลง  
3) รายไดครัวเรือนเพ่ิมข้ึนไมต่ำกวา 1 แสนบาท/ครัวเรือน/ป  
4) จำนวนชุมชนที่มีความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ และพลังงานเพ่ิมข้ึน  
 
 

แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน  
การขับเคลื่อนประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 2.1  เพิ่มความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ และพลังงานของชุมชน (BCG – Community 
Security)   

มุ งเนนการนำนวัตกรรมไปสนับสนุนใหเกิดความมั ่นคงดานอาหาร สุขภาพ และพลังงานของ 
ทุกชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 3 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1  สรางความมั่นคงทางดานอาหาร 
การพัฒนาแพลตฟอรมที่มีความเหมาะสมกับบริบททางสังคม สภาพภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุนการ

สรางความมั่นคงทางดานอาหารในมิติความพอเพียง (Availability) ทั้งปริมาณ และคุณภาพ (มีความปลอดภัย 
มีคุณคาทางโภชนาการซึ่งเพียงพอตอความตองการของรางกาย)  เพ่ิมโอกาสในการเขาถึง (Access) อาหารทั้ง
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ในยามปกติ และในยามวิกฤติสำหรับชุมชนในระดับตาง ๆ โดยเนนการยกระดับระบบการผลิตอาหารใหมี
ประสิทธิภาพ และการใชทรัพยากรอยางคุมคา กลุมเปาหมายหลักคือคนยากจนซึ่งเปนกลุมเสี่ยงสำคัญของ
ประเทศ  

 
โปรแกรมที่ 2  สรางความมั่นคงทางดานสุขภาพ 
สรางความเขมแข็งดานสุขภาพของชุมชนดวยการบูรณาการองคความรูในทองถิ่นและจุดแข็งดาน

ความหลากหลายชีวภาพตอยอดไปสูการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม โดยพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อยกระดับ
การใชสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ ใชเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสมุนไพรตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแตการคัดเลือกชนิดพันธุ การขยายพันธุและ
พัฒนาพันธุเพื่อการปลูกที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ โดยไมบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพื่อการอนุรักษ นำไปสูการพัฒนาและ
ยกระดับสมุนไพรสูมาตรฐานระดับที่เปนที่ยอมรับ เกิดการพัฒนาตอยอดสูผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพิ่มการ
สรางงานพรอมทั้งเพ่ิมความมั่นคงดานสุขภาพในชุมชน 

 
โปรแกรมที่ 3  สรางความมั่นคงทางดานพลังงาน 
เพิ่มความมั่นคงดานพลังงานในระดับพื ้นที่โดยเนนนำทรัพยากรในพื้นที่ เชน ชีวมวลที่มีอยูมาก 

รวมถึงการนำขยะ หรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตมาเปลี่ยนเปนพลังงาน โดยใหความสำคัญในการนำ 
นวัตกรรมมาสนับสนุนทั้งในดานของการคัดแยกและการบริหารจัดการขยะ  การจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจาก
การผลิตพลังงาน รวมถึงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะขนาดเล็ก (Smart Microgrid) เพื่อลดรายจาย 
ดานพลังงาน เพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  

 
แผนงานท่ี 2.2 การพัฒนาเชิงพื้นท่ี  (BCG - Area  Based Development)    
มุงเนนการกระจายการเติบโตสูภูมิภาค นำไปสูการยกระดับรายไดของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางรายได ประกอบดวย 5 โปรแกรม    
 

โปรแกรมที่ 1  ระเบียงเศรษฐกจิภาคเหนือ   
เนนการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัย มีมูลคาสูง สงเสริมการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร การ

จัดการสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจตลอดโซคุณคาของพืชสำคัญในพื้นที่ เชน กาแฟ กลวย และมะมวง ตั้งแต
การพัฒนาเกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปขั้นตนเพื ่อเปนอาหาร อาหารสัตว 
จนกระทั่งการแปรรูปขั้นสูงเพื่อเปนอาหารเสริม เปนสวนผสมของอาหาร รวมถึงการนำวัฒนธรรมลานนา 
(Creative Lanna) มาตอยอดและสรางเรื่องราว พัฒนาเปนพื้นที่สรางสรรค และตอยอดผานสินคาและบริการ
ตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
โปรแกรมที่ 2  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
เนนแกไขปญหาสุขภาพหลักของประชากรในพื้นที่ เชน พยาธิใบไมตับ และสงเสริมการผลิตสัตว

เศรษฐกิจชนิดใหม เชน โคอีสานวากิวเพ่ือยกระดับรายได การเพาะเลี้ยงแมลงเพื่อเปนแหลงอาหารโปรตีนใหม 
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผานระบบบริหารจัดการแหลงน้ำ
ขนาดเล็ก ทำใหการใชน้ำเพื่อการเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนหรือผลิตภาพการใชน้ำสูงขึ้น  
และสงเสริมการทองเที่ยวตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อริมฝงโขง 
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โปรแกรมที่ 3  ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง   
  เนนพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจเกษตรคุณภาพสูงโดยเฉพาะกลุมผัก  ประมง และปศุสัตว  การแปรรูป

ผลผลิตเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา  ยกระดับแหลงอาหารริมทาง (Street Food) ใหมีคุณภาพ มาตรฐานเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยว รวมถึงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่เชื ่อมโยงกับการนวดไทยและวัฒนธรรมอาหารไทยที่สงผลดีตอ
สุขภาพของผูบริโภค การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลกและการทองเที่ยวนานาชาติ  

 
โปรแกรมที่ 4  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก    
มุงเนนการพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะกลุมไมผล เชน ทุเรียน  ดวยการสงเสริมการ

เพาะปลูกแบบเกษตรอัจฉรยิะ การแปรรูปเพ่ือเปนอาหาร การสกัดสารมูลคาสูงจากผลไมหรือพืชสมุนไพรเพื่อ
ใชเปนเวชสำอาง  และกิจกรรมการทองเที ่ยวรูปแบบใหม ทั้งการทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที ่ยว 
เชิงวัฒนธรรม หรือการสรางแหลงและกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมในลักษณะ Man-Made ขึ้นมา  

  
โปรแกรมที่ 5  ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต  

  สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจและการพัฒนาสัตวน้ำตัวใหมดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น เชน การพัฒนาเศรษฐกิจตลอดโซคุณคาของปูทะเล ปูนิ่ม ตั้งแตการเพาะเลี้ยง
แบบเกษตรอัจฉริยะการแปรรูปเพื่อเปนอาหาร อาหารเสริม หรือสวนผสมของอาหาร (Ingredient) ตลอดจน
การสกัดสารประกอบอินทรียจากกระดองปูเพื่อใชประโยชนในอุตสาหกรรม การแปรรูปผลผลิตเปนอาหารที่มี
มูลคาสูง  รวมถึงการนำเสนอเรื่องราวของปกษใตยุคใหม พัฒนาพ้ืนท่ีและกิจกรรมสรางสรรคเชิงพหุวัฒนธรรม 

 
แผนงานที่ 2.3 เพิ ่มโอกาสการเขาถึงและถายทอดองคความรูแกชุมชน (BCG-Accessibility & 

Knowledge Transfer)  
การเพิ่มโอกาสใหชุมชนเขาถึงองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนปจจัยที่นำไปสูการสราง

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดวยการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต  เพิ่มมูลคาของสินคา
และบริการ  สรางสินคาและบริการมูลคาสูงรปูแบบใหมจากฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพได
เต็มศักยภาพ ประกอบดวย 2 โปรแกรม    

 

 โปรแกรมท่ี 1 การพัฒนาแหลงความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับชุมชน   

  ความรูและเทคโนโลยีที่จัดเตรียมใหชุมชนตองเปนชุดความรูและเทคโนโลยีที่ตอบโจทยความ
ตองการในลักษณะองครวม เชน ความรูสำหรับการเกษตรควรประกอบดวยความรู หรือเทคโนโลยีที ่
เกี ่ยวของกับ (1) การบำรุงดิน (2) การบริหารจัดการน้ำ (3) การทำการเกษตรที ่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่   
(4) การใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม  (5) การบริหารจัดการควบคุมคุณภาพผลผลิตเพื่อใหมีคุณภาพ มาตรฐาน 
ความปลอดภัย  และ (6) การเชื่อมโยงตลาด  โดยองคความรูและเทคโนโลยีตองพรอมใช นำไปปฏิบัติไดจริง และ
มีราคาที่เกษตรกรเขาถึงได  

 
   โปรแกรมที่ 2 การถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชน   

     การมีอยูอยางจำกัดของทรัพยากรทางการเกษตร  แรงงานเกษตรท่ีมีอายุเพ่ิมขึ้น ความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ  สงผลใหชุมชนตองปรับเปลี่ยนตัวเองไปสูการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช
รวมกับภูมิปญญาเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพทั้งระบบ เพิ่มมูลคาและความยั่งยืน ดวยการใชหนวยงานในพื้นที่ 
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เชน สถาบันการศึกษา (ภายใตโครงการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย)  รวมถึงยกระดับศูนยเรียนรูในชุมชน  
ทั้งศูนยเรียนรูที่ชุมชนตั้งขึ้นเอง ศูนยเรียนรูที่จัดตั้งโดยปราชญชาวบานที่สำคัญและศูนยการเรียนรูที่จัดตั้งโดย
หนวยงานภาครัฐ ที่ตองไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ ความรู และเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อเปนแหลงของการ
เรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมีพลวัต   

 

 ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 

 
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการเดิมใหสามารถเติบโตไดอยาง

ตอเนื่องดวยการนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดความ
สูญเสียในกระบวนการผลิตใหเปนศูนย การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช หรือการนำไปสรางมูลคาเพิ่มตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ยกระดับมาตรฐานสูการเปนแหลงผลิตและใหบริการที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย 
มีสุขอนามัยที่ดี ใหความสำคัญกับระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาตรการผลิตที่ยั่งยืนเทียบเทา
มาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาสูการสรางผลิตภัณฑหรือบริการที่ใชนวัตกรรมเขมขน เชน ระบบการผลิต
พืชใน Plant Factory การใหบริการดานสุขภาพที่มีความแมนยำสูง หรือการแพทยเฉพาะบุคคล มีเปาหมาย
เพื ่อเปนผู นำในการผลิตและการใหบริการทั ้งในระดับประเทศและเวทีโลกครอบคลุม 6+1 สาขา  คือ 
การเกษตร อาหาร ยาและวัคซีน เครื่องมือแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
สรางสรรค และเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 

การขับเคลื่อนแตละสาขาประกอบดวย 5 แผนงาน ไดแก  

แผนงานที่ 1 การพัฒนาสาขายุทธศาสตร (BCG - Sectoral Development)   

แผนงานที ่  2 การเตร ียมกำลังคน ผ ู  เช ี ่ยวชาญ และผู ประกอบการ  (BCG - Talent & 
Entrepreneur Development)  

แผนงานที่ 3 การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG - Market Development)  

แผนงานที่ 4 การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ (BCG - Regulatory Framework)   

แผนงานที ่ 5 การจัดเตรียมโครงสรางพื ้นฐานสำคัญและสิ ่งอำนวยความสะดวก (BCG - 
Infrastructure & Facility Development)    
 

3.1 สาขาการเกษตร 

   มาตรการ/แนวทาง  
1) สงเสริมการสรางและใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาเกษตร เชน กลไก 1    
    ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และการเขาถึงแหลงทนุตนทุนต่ำของสถาบันการเงินภาครัฐ   
2) เตรยีมกำลังคน และผูเชี่ยวชาญสาขา BCG เกษตร ดวยการพัฒนาเกษตรกรแกนนำเพ่ือทำ 
    หนาที่เปนตัวกลางและตัวคูณในพื้นท่ี  การพัฒนาหลักสูตรเกษตรสมัยใหม และการจัดตั้งยาน 
   นวัตกรรมเกษตรเพื่อการบมเพาะเกษตรกรและผูประกอบการเกษตร     
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3) สงเสริมการใชคลังขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต และจัดสมดุล 
การผลิต และการตลาด ดวยการพัฒนาระบบแรงจูงใจใหเอกชน/ชุมชนเขาถึงขอมูลภาครัฐ  
เกษตรกรมีสวนรวมในการจัดสงขอมูลในระดับพื้นที่ที ่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาเกษตร  เชน 
การไดรับสิทธิ ์ในการพัฒนาทักษะใหมๆ การยกเวนคาบริการภาครัฐ เชน การวิเคราะหธาตุ
อาหาร ความชวยเหลือดานการตลาด   

4) สรางความพรอมและความสามารถในการเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดวยกลไกการสราง 
    ผูประกอบการรุนใหม หรือ Strat-up  ใหสิทธิเอกชน/เกษตรกรในการเขาถึงและใชประ โยชน 
    ขอมูล เทคโนโลยี และโครงสรางพื้นฐานของรัฐ และดึงดูดการลงทุนของบริษัทชั้นนำดาน 
    เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม   
 
เปาหมาย 
“ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงดวยการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมผสานภูม ิปญญา มุ งยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูงครอบคลุมทั ้งดานคุณภาพ 
โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อเปาหมายใหการทำการเกษตรเปนอาชีพที่สราง 
รายไดสูงดวยการผลิตสินคาเกษตรที่เนนความเปนพรีเมียม  มีความหลากหลาย และกำหนดราคาขายไดตาม
คุณภาพของผลผลิตเกษตร  

 

 กลุมเปาหมายแบงไดเปน 3 กลุม คือ  
1) พืช/สัตวเศรษฐกิจหลัก ไดแก ขาว มันสำปะหลัง ออย ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ำมัน ผัก ผลไม  

ไก โคนม สุกร กุง และไมเศรษฐกิจ  
2) พืช/สัตวมูลคาสูง รวมถึง พชื/สัตวชนิดใหม หรือพืช/สัตวประจำถิ่น ไดแก สมุนไพร  ผักพื้นบาน 

โคเนื้อ ไกพ้ืนบาน ปลา ปูมา ปูทะเล แมลง  
3) ปจจัยการผลิต และการใหบริการทางการเกษตร ไดแก เมล็ดพันธุ ปุย สารปรับปรุงบำรุงดิน  ยา

กำจัดศัตรูพืช/สารกำจัดศตัรูพืช อาหารสัตว เวชภัณฑสัตว เครื่องจักรกลการเกษตร  อุปกรณเกษตรสมัยใหม และ
บริการทางการเกษตรการบำรุงดิน บริหารจัดการน้ำ   

 
ตัวช้ีวัด 
1) เพ่ิม GDP สาขาเกษตรจาก 1.3 ลานลานบาท เปนไมต่ำกวา 1.6 ลานลานบาท  
2) เพ่ิมจำนวนสมารทฟารมเมอรจาก 1 ลานคน เปนไมต่ำกวา 2 ลานคน   
3) สัดสวนของสินคาเกษตรมูลคาสูง สินคาพรีเมียมไมนอยกวารอยละ 30 
4) สมารทฟารมเมอรมีรายไดเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 3 แสนบาท/ครัวเรอืน/ป 
 
แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน 
แผนงานที่ 3.1.1 การพัฒนาสาขาการเกษตร  (BCG - Agriculture Development)   
มุงเนนการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรโภคภัณฑแบบเชิงเดี่ยวซึ่งมีความเปราะบางจาก

ความผันผวนของราคาตลาดโลกและภัยธรรมชาติ ไปสูรูปแบบเกษตรสมัยใหมที่ผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม 
ที่หลากหลายดวยการใชประโยชนจากฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในการวางแผนการผลิต สงเสริมการ
นำความรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชร วมกับภูมิปญญาเพื ่อยกระดับประสิทธิภาพทั้งระบบตั ้งแต 
การปรับปรุงพันธุ การเพาะปลูก การแปรรปู จนถึงการตลาด รวมถึงการยกระดับสินคาเกษตรสูการเปนสินคา
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ที่มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน ประกอบดวย  
2 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1  สงเสริมการผลิตแมนยำสูง (Precision Farming) ประสิทธิภาพสูง และเกษตร

ย่ังยืน 
   การสงเสริมการนำเทคโนโลยีเกษตรแมนยำไปประยุกตใชตั้งแตการเลือกชนิดพืชใหเหมาะสมกับ

สภาพดินในพ้ืนที่ ทรัพยากรน้ำ สภาพภูมิอากาศในแตละป การใชปจจัยการผลิตใหเหมาะสมกับความตองการ
ของชนิดพืช สัตวในแตละชวงวัยและฤดูกาล เพื ่อเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ เพิ ่มผลกำไร และลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เชน ระบบควบคุมการใหน้ำแบบอัตโนมัติในแปลงผลิตพืชตามความชื้นสัมพัทธ การตรวจวิเคราะห
คุณภาพดินกอนการใสปุย ใหเหมาะสมกับความตองการของพืช รวมถึงการใชโปรแกรมปุยสั่งตัด การเลี้ยงปลา
ในระบบหนาแนนสูง ระบบการผล ิตพืชในระบบโรงเร ือน (Smart Greenhouse) รวมถึงการพัฒนา
แพลตฟอรมเพ่ือการตดิตามตรวจสอบและพยากรณปจจัยที่สงผลตอผลผลิตของพืชและการเลี้ยงสัตว เชน การ
ระบาดของโรค แมลง สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมธาติ เพื ่อการบริหารจัดการของเกษตรกรไดอย างมี
ประสิทธิภาพ   

 
โปรแกรมที่ 2  สงเสริมระบบการผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม (เนนคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย 

และการผลิตที่ยั่งยืน) 
 สงเสรมิแนวคิด “ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” ดวยการยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรสูสินคาพรีเมียม

สงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงพันธุดีที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ผลักดันใหระบบการผลิตเขาสูมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agriculutue Practices : GAP)  การผลิตพืชในระบบโรงเรือน หรือการผลิตดวยระบบ 
Plant Factory ซึ่งผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีปริมาณสารสำคัญสูงและสม่ำเสมอ  จัดใหมี
ระบบการตรวจสอบยอนกลับไดทั้งระบบ (Traceability) รวมถึงการหมุนเวียนการใชประโยชนจากทรัพยากร
อยางคุมคาเพ่ือใหสินคาที่ผลิตเปนสินคาคารบอนต่ำ   

 
แผนงานที ่  3.1.2 การเตร ียมกำลังคน ผู  เช ี ่ยวชาญ และผู ประกอบการ (BCG - Talent & 

Entrepreneur Development)  
ใหความสำคัญกับการสรางและพัฒนากำลังคนในภาคเกษตรใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ ในการใช

เทคโนโลยีเพื ่อสนับสนุนการปรับเปลี ่ยนระบบการผลิตเกษตรไปสู ระบบเกษตรสมัยใหม  ประกอบดวย 2 
โปรแกรม   

โปรแกรมที่ 1   การสรางและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ และเกษตรกรรุนใหมดานนวัตกรรม
เกษตร 
 ใหความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนสมารทฟารมเมอร (Smart Farmer) ซึ ่งเปนกลไกสำคัญในการ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น  มีความสามารถในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ
ตลาด สรางตลาดใหม รวมถึงการพัฒนาสินคาและบริการรูปแบบใหม โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยเปนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรแกนนำในพ้ืนท่ี เชน อาสาสมัครเกษตรกรหมูบานซึ่งมีจำนวน
มากกวา 75,000 ใหมีความรู ความเขาใจ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อทำหนาที่เปนตัวกลางและตัวคูณในการ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมสูอาสาสมัครเกษตรที่มีจำนวนมากกวา 2.4 แสนคน และกระจายตอ
ไปสูเกษตรกรในพื้นที่ในลำดับถัดไป  พรอมกับการสรางเกษตรกรรุนใหม และสตารทอัพทางดานเทคโนโลยี



52 

 

ทางการเกษตรสมัยใหมทำหนาที่สราง พัฒนา และกระจายเทคโนโลยีไปสูเกษตรกรในวงกวาง เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการเกษตรของประเทศใหสูงข้ึน พรอมกับการสรางงานในพ้ืนที่สำหรบัคนรุนใหม  
 

โปรแกรมที่ 2  การสรางและพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินคา
เกษตร เชน  นักเทคโนโลยีชุมชนสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจาหนาที่ตรวจสอบรับรองคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรทุกระดับ 
   การยกระดับสินคาเกษตรใหเปนสินคาพรีเมียมนั้น นอกจากการมีโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพท่ี
เพียงพอแลว  จำเปนตองพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบรับรองคุณภาพที่เพียงพอดวยการเพิ่มทักษะการ
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลผลิตไดอยางแมนยำ และรวดเรว็ยิ่งข้ึน เชน เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตดวยการ
นำเทคโนโลยีดานไอทีมาใชแทนฟอรมแบบกระดาษ ขอมูลทั้งหมดถูกรายงานผลไปยังผูเกี่ยวของโดยอัตโนมัติ 
ตามเวลาจริง ชวยลดขั้นตอนการทํางาน นอกจากนี้ยังมีระบบคิวอารโคด ที่ใชตรวจสอบยอนกลับไดวาผลผลิต
เกษตรนั้นมาจากแปลงใด  รวมทั้งการพัฒนาใหนักเทคโนโลยีชุมชนมีความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อใหกาวทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี เชน การปลูกพืช/เลี้ยงสัตวในระบบโรงเรือน การใชเซ็นเซอร
เพื่อการตรวจวัดความสุกแกของไมผลหรือระบบการใหน้ำ ปุย อาหารสัตวดวยระบบอัตโนมัติ เพ่ือนำไปสูการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ 
 
 

แผนงานที่ 3.1.3 การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG - Market Development)  
ใหความสำคัญกับการสรางความสามารถในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาด การสรางความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการขยายตลาดไดดวยตนเองเพื่อลดความเสี่ยง 
และเพ่ิมราคาจำหนายใหสูงขึ้น ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

โปรแกรมที่ 1   การพัฒนาตลาดเชิงรุก 
ใหความสำคัญกับการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ ดวยการเพิ่มทักษะการสรางตลาด และการ

พัฒนากลไกตลาดขายตรง (Farmer-Directed Market) เพื่อการเพิ่มกำไร การเชื่อมโยงกับตลาดภายในพ้ืนท่ี 
เชน ตลาดโรงพยาบาล โรงเรียน  ตลาดทองเที่ยว เชน ขาวหลากสี รวมถึงการใชระบบตรวจสอบยอนกลับ 
(Traceability) ในการสรางความเชื่อมั่นในความเปนสินคาพรีเมียม ในสวนของการขยายตลาดในตางประเทศ 
อาจใชกลไกความรวมมือกับสถาบันวิจัยในตางประเทศ      

 
แผนงานที่ 3.1.4  การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ (BCG - Regulatory Framework)  
เนนเรงรัดใหเกิดการปรับแก หรือการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอื ้อตอการ

พัฒนาการเกษตรทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดของกฎหมายที่เก่ียวของดังแสดงในตารางท่ี 3 
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 ตารางที่ 3 :  กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 
กฎหมาย ปญหา/ขอจำกัด 

พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507  ขั้นตอนการนำเขาลาชา  
 ตองทำลายเมล็ดพันธุ (ส่ิงตองหาม) หรือจัดการตามที่อธิบดีเห็นสมควร 

พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 

2542 

 นิยามพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป  
 องคประกอบการเปนพันธุพืชใหม  
 ความลาชาในการขึ้นทะเบียนพันธุพืชใหม  

พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ศ. 2518  คำนิยามเมล็ดพันธุไมครอบคลุมสวนขยายที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
 บทลงโทษรุนแรงไมสอดคลองกับหลักทางวิชาการโดยเฉพาะโทษจำคุก  

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  

พ.ศ. 2535 

 ความลาชาในการประกาศการยกเวนการจัดทำขอมูลพิษวิทยา
ประกอบการขึ้นทะเบียนสารชวีภัณฑ ในกรณทีี่สารชีวภัณฑชนิดนั้นมีการ
ใชมานานหรือมีขอมูลวิชาการรองรับวาปลอดภัย  

พ.ร.บ. ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พ.ศ. …. 

 ยินยอมใหนำเขาขาวโพดจีเอ็ม ถั่วเหลืองจีเอ็ม มาใชแตไมยินยอมใหปลูก 
 ไมมีกฎหมายกำกับดูแลเปนการเฉพาะ  

พ.ร.บ. ยา พ.ศ….  วัคซีนเชื้อตายสำหรับยาสัตวเฉพาะรายหรือเฉพาะฟารม (Autogenous 
Vaccine) อนุญาตใหมีการใชไดเฉพาะแบคทีเรีย แตเชื้อที่ระบาดในฟารม
สวนใหญเปนเชื้อไวรัส  และในตางประเทศสามารถผลิตและจำหนายทั้ง
สองชนิด   

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่อง 

"กําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปน

สินคามาตรฐานและมาตรฐาน

สินคาขาวหอมมะลิไทย" 

 ขาวหอมมะลิไทยครอบคลุมเฉพาะพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 
15 เทานั้น สงผลใหพันธุที่ปรับปรุงใหมแมมีคุณสมบัติเชนเดียวกับขาว
หอมมะลิไมถือเปนขาวหอมมะลิ  

พ.ร.บ. การสงออกและการ
นำเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคา พ.ศ. 2522 

 การสงออกขาวเปลือกตองขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 
แผนงานที ่  3.1.5  การจ ัดเตร ียมโครงสรางพ ื ้นฐานสำคัญและสิ ่งอำนวยความสะดวก  

(BCG - Infrastructure & Facility Development)    
ใหความสำคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสูมาตรฐานสากลเพ่ือ

สนับสนุนการเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรพรีเมียม เชน โครงสรางพื ้นฐานดานคุณภาพ การยกระดับ
ความสามารถในการตรวจวิเคราะหทดสอบใหครอบคลุมมาตรฐานที่ประเทศคูคากำหนด   กาวสูการเปนผู
กำหนดมาตรฐานสินคาเกษตรที่ประเทศไทยเปนผูนำในการสงออก มคีวามพรอมในการลดอุปสรรคทางการคา
จากมาตรการที่ไมใชภาษี และสนับสนุนการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑนวัตกรรมที ่เกี ่ยวของกับการเกษตรที่
พัฒนาขึ้นในประเทศ   
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3.2 สาขาอาหาร  

มาตรการ/แนวทาง  
1) การสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับประเทศบนฐานการผลิตที่ย่ังยืนดวยการยกระดับประสิทธิ 
   การผลิตตลอดหวงโซการผลิตและสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน  
2) ขยายตลาดเดิมและสรางตลาดใหม สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑอาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ

อาหารใหม ยกระดับอาหารทองถิ่น/อาหารริมทาง (Street Food) ดวยการสงเสริมใหเกิดการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในวงกวาง  

3) สรางโครงสรางพื้นฐานดานการวิเคราะหทดสอบและดานการผลิตที่ไดมาตรฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารในประเทศและเพ่ือการสงออก 

4. สรางแบรนดอาหารไทยในระดับโลก โดยรักษาอัตลักษณและอนุรักษอาหารไทย 
 
เปาหมาย 

“เปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดี เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคภายในประเทศและตลาดโลกในทุกสถานการณ” 
 

กลุมเปาหมายแบงไดเปน 3 กลุม คือ  
1) กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม (Commodity) เชน ขาว มันสำปะหลัง กุง ปลาทูนา น้ำตาล  

อาหารกลุมนี้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกซึ่งสามารถแขงขันไดในระดับโลก 
2) กลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม (Function) เชน อาหารเฉพาะกลุม อาหารฟงกชั่น หรือ 

กลุม Functional Ingredients อาหารกลุมนี้ยังไมมีการผลิตเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญในประเทศ แตมี
โอกาสทางการตลาดสูง 

3) กลุมอาหารทองถิ่น (Local/ Heritage/ Street Food) ผูประกอบการสวนใหญเปนราย 
เล็ก กระจายอยูในทองถิ่น/ชุมชน รวมถึงผูประกอบการอาหารริมทาง (Street Food) จุดเดนคือความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวที่แสดงถึงวัฒนธรรมประจำถิ่น      

 

ตัวช้ีวัด 
1) เพิ่ม GDP สาขาอาหาร 3 แสนลานบาท 
2) การจางงานในอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหมเพิ่มขึ้น 
3) ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหาร เขาถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณคาทางโภชนาการและมีความ

พอเพียงตลอดทั้งป  
4) ลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) จากรอยละ 30 ใหเหลือรอยละ 15 ในป พ.ศ. 2567 และ

รอยละ 10 ในป พ.ศ. 2573 
 

แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน 
แผนงานที่ 3.2.1 การพัฒนาสาขาอาหาร  (BCG - Food Development)   
ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาอาหารรูปแบบเดิมไปสูระบบการผลิตที่ทันสมัยไดผลิตภัณฑที ่มี

คุณภาพ และมาตรฐาน รวมถึงการผลิตอาหารกลุมใหมและสารมูลคาสงู ประกอบดวย 3 โปรแกรม  
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 โปรแกรมท่ี 1 การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการผลผลิตเพื่อเขาสูกระบวนการผลิต การกระจาย
สินคาและผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ  

 การนำดิจิทัลเทคโนโลยีและแพลตฟอรมรูปแบบตางๆ ไปปรับใชในกระบวนการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส การจัดการคลังสินคา และการเก็บรักษาผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับการบริหารจัดการ/
ขนสงผลิตภัณฑอยางเปนระบบ เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี Blockchain ในการสรางระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ การผลิตเพื่อลดการใชทรัพยากร เชน น้ำ พลังงาน การลดการสูญเสียระหวางการผลิตและขยะ
อาหาร รวมถึงการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง การนำเครื่องจักรทดแทนแรงงานคนโดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหารไทย หรือระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อการควบคุมคุณภาพและ
การบริหารตนทุน เทคโนโลยีการยืดอายุอาหาร (Preservation) เพ่ือการสงออก การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อ
การยืดอายุการเก็บอาหาร  รวมไปถึงการพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับแบบครบวงจร อาหารปราศจากการ
ปนเปอนตลอดหวงโซอุปทาน สามารถตรวจสอบยอนกลับได (Traceability)  คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน 
การลดมลพิษ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารอยาง
ยั่งยืน รวมถึงสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคดานอาหารปลอดภัย (Transparency & Safety)  

 

โปรแกรมท่ี 2 การพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อสงเสริมการผลิตสีเขียว ลดการสูญเสียระหวางการผลิต
และขยะอาหาร และการยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูง (ลดตนทุน ลดใชทรัพยากร และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม)  

ปจจุบันเปนท่ีทราบกันดีวาโลกกำลังประสบปญหาโลกรอน ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของมนุษย
และสิ่งมีชีวิตประเภทตางๆ นอกจากนี้โลกยังเผชิญกับวิกฤตขยะอาหาร (Food Waste) และการสูญเสียโอกาส
จากการสูญเสียในกระบวนการผลิต (Food Loss) โดยวิกฤติขยะอาหารกำลังเปนปญหาใหญที่สรางผลกระทบ
ไปทั่วโลก อาหาร 1 ใน 3 ของโลกถูกทิ้ง ขณะที่รอยละ 11 ของประชากรโลกกำลังเผชิญกับความอดอยาก 
ปจจุบันอาหารที่ถูกทิ้งคิดเปนมูลคาความเสียหายตอเศรษฐกิจโลกราว 9 แสนลานเหรียญสหรัฐตอป  ขอมูล
จากกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2563) ระบุวา คนไทยสรางขยะประมาณ 1.14 กิโลกรัมตอคนตอวัน ซึ่งสัดสวน
ของขยะรอยละ 64 เปนขยะอาหาร การสูญเสียอาหารเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบตั้งแตขั ้นตอนการเก็บเกี่ยว  
การจัดเก็บ การขนสง รวมถึงการเลือกบรรจุภัณฑที่ไมเหมาะสม ทำใหอาหารเนาเสีย อายุการจัดเก็บสั้น หรือ
เกิดความเสียหายระหวางการขนสง   ทำใหไมสามารถนำไปบริโภคได  ในเบื้องตนพบวา Food Loss ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยนั้นมีมูลคาไมนอยกวา 1.88 แสนลานบาท มีสัดสวนมากกวารอยละ 30 หรือราว 1 ใน 3 ของ
มูลคาธุรกิจอาหารทั้งหมด ปจจุบันผูบริโภคทั้งในและตางประเทศเริ่มตระหนักถึงประเด็นปญหาเหลานี้ทั้งใน
เรื่องขยะอาหารและการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนั้น กระบวนการผลิตสีเขียวจึงไดรับความสนใจและไดรับการ
สนับสนุนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เรื่องการผลิตสีเขียว (Green Processing) 
การลดการสูญเสียและขยะอาหารตั้งแตการผลิต การเก็บเก่ียว การแปรรูป และการใชประโยชนจากของเหลือ
ทิ ้งดวยหลักการ Zero Waste  และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
อัตโนมัติ จึงเปนหนึ่งสิ่งจำเปนที่ตองดำเนินการ เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตอาหารอยาง
ยั่งยืน และสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับประชากรไทยและโลก 
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โปรแกรมที่ 3 การยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สรางอุตสาหกรรมใหม และสรางมูลคาเพิ่มดวย
นวัตกรรมการผลิตอาหารฟงกชั ่น / Functional Ingredients สรางแพลตฟอรมการพัฒนาอาหาร
ฟงกชั่น อาหารทางการแพทย และการผลิต Functional Ingredients และมาตรการปลดล็อกกฎหมาย 
ที่เปนอุปสรรคตอการลงทุน 

ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูผลิตอาหารสำคัญของโลก เนื่องจากมีความพรอมของผลผลิตทางการเกษตร
ที่หลากหลาย  ประกอบกับความเขมแข็งของผูประกอบการดานการผลิตอาหารในประเทศ สินคาอาหารที่ไทย
สงออกมากไดแก ขาว อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลไมสดและแปรรูป ไกสดและไกแปรรูป อยางไร         
ก็ตาม  ผลิตภัณฑอาหารสงออกสวนใหญเปนสินคาแปรรูปขั้นตน จึงมีมูลคาเพิ่มต่ำ และตองแขงขันดวยราคา
เพียงอยางเดียว  การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของผูผลิตอาหารของไทย จำเปนตองยกระดับและเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑเพื่อนำไปสูการสรางอุตสาหกรรมใหม ซึ่งการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมจำเปนตองอาศัยเทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง อาทิ ระบบอัตโนมัติ อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) หรือหุนยนตในกระบวนการผลิต ควบคู
ไปกับการสรางกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญในดานดังกลาว สำหรับการสรางอุตสาหกรรมใหมโดยอาศัยฐาน
วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเดิมมีโอกาสมาก เนื่องจากแนวโนมความตองการอาหารของผูบริโภคในอนาคตมีการ
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ความตองการรสชาติ เนื้อสัมผัสของอาหารที่มีความแตกตางจากปจจุบัน หรือประโยชน
ดานสุขภาพ เชน ผลิตภัณฑสำหรับผูสูงอายุที่ชวยสงเสริมสุขภาพ ชวยลดโอกาสการเกิดโรค ผลิตภัณฑสำหรับ
ผูบริโภคเฉพาะกลุม เชน อาหารนักกีฬา อาหารสำหรับเด็ก อาหารที่ปราศจากสารกออาการแพในรูปแบบ
ตางๆ เชน กลูเตน  รวมทั้งความตองการอาหารที่เปนทางเลือกสำหรับผูมีขอจำกัด เชน อาหารที่ผลิตจาก
โปรตีนทางเลือก (พืช แมลง จุลินทรีย) หรือการใชสารทดแทนสารกันบูดหรือยาปฏิชีวนะในอาหาร แนวโนม
ความตองการเหลานี้เปนโอกาสใหผูประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมเพื่อตอบสนองตอตลาด
ในอนาคต ทั้งนี้จำเปนตองสรางแพลตฟอรมการผลิต Functional Ingredient ในระดับอุตสาหกรรม การ
ทดสอบฟงก ช ั ่นและการขึ ้นทะเบ ียนผล ิตภัณฑ อาทิ สมุนไพร Alternative Antimicrobial Agents  
แพลตฟอรมการพัฒนาอาหารเฉพาะบุคคล (Personalized Diet) เชื ่อมโยงกับฐานขอมูล Genomics 
Thailand รวมถึงการปลดล็อกกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการลงทุน การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ อาหารเฉพาะ
กลุม หรือ Functional Ingredient 
 

แผนงานที่ 3.2.2 การสรางและพฒันาตลาด  (BCG - Market Development)  
ใหความสำคัญกับการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ ดวยการปลดล็อกกฎหมายที่เปนอุปสรรค

ตอการลงทุน การเรงรัดการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ การใชกลไกการจัดซื้อจัดจางจากภาครัฐ (Government 
Procurement) รวมถึงการสรางแบรนดโดยการใชอัตลักษณ รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบยอนกลับที่มี
ประสิทธิภาพสูง  ประกอบดวย 2  โปรแกรม  

 
โปรแกรมท่ี 1  การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของอาหารทองถิ่น (Street 

Food / วิสาหกิจชุมชน)  
 ธุรกิจอาหารทองถิ่นหรืออาหารริมทาง (Street Food) เปนกลุมที่มีผูประกอบการรายยอยเขามา
เกี ่ยวของในระบบเปนจำนวนมาก มีรายงานจำนวนผู ประกอบการอาหารริมทางในประเทศไทยมากกวา  
1 แสนราย และมีมูลคาทางการตลาดมากกวา 2 แสนลานบาทตอป นับเปนธุรกิจอาหารที่มีขนาดใหญและมี
ผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการรายยอยในลักษณะ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารที่มีจำนวนมากกวา 1.2 หมื่นราย กระจายอยูทั่วประเทศ ธุรกิจอาหารกลุมน้ี
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เกี่ยวของโดยตรงกับการใชชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ 
ประเด็นสำคัญของผูผลติอาหารในกลุมนี้คือ ความปลอดภัยของอาหารและสุขลักษณะของกระบวนการปรุง/
การผลิตอาหาร รองลงมาเปนเรื่องของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเปนระเบียบเรียบรอยของสถาน
ประกอบการ ประเด็นเหลานี้จำเปนตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการใหมีกระบวนการปรุง/ผลิต
อาหารที ่ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะและไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผล
โดยตรงตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภคในประเทศ รวมถึงการสรางภาพลักษณท่ีดีตออุตสาหกรรม
การทองเที่ยว รวมถึงการยกระดับผูประกอบการอาหารริมทางเปน Premium Street Food เพื่อการผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยและขยายโอกาสทางการตลาด  

 
 โปรแกรมที่ 2 การสงเสริมแบรนดอาหารไทยในระดับโลกดวยอัตลักษณ และสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยมีความหลากหลายดานชีวภาพที่เปนวัตถุดิบในการผลิตอาหาร และอาหารไทยเปนที่
ยอมรับวามีเอกลักษณโดดเดนทั้งในดานรสชาติและคุณคาทางโภชนาการ สรรพคุณทางยา  ภูมิปญญาและ
ความพิถีพิถันในการเลือกสรรวัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหารที่มีลักษณะเฉพาะ ทำใหเมนูอาหารไทยทั้งคาวและ
หวานมีเอกลักษณและเสนหตามพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ดี การขาดการสรางแบรนด (Branding) 
สินคาอาหารไทยในระดับโลกเพื่อดึงดูดผูบริโภค เปนอุปสรรคสำคัญในการเจาะตลาดสากล การสรางฐาน
ลูกคาแบบยั่งยืน และไมสามารถกำหนดตำแหนงของสินคาในตลาดโลกได เนื่องจากปจจุบันพฤติกรรมของ
ผูบรโิภคน้ันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและภาคธุรกิจมีการแขงขันมากขึ้น อุตสาหกรรมอาหารของไทยจึง
ตองมีการปรับตัวตามกระแสสภาวการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารให
สอดคลองกับความตองการของตลาด แตยังคงอัตลักษณอาหารไทยที่มีมาตรฐานทั้งทางดานรสชาติ ดานบรรจุ
ภัณฑ และกระบวนการผลิต ควบคูกับการเสริมสรางภาพลักษณและการสรางแบรนดเพื่อชูอัตลักษณสินคาใน
ทองถิ่นใหเปนที่รูจักและนิยมของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ ซึ่งชวยสนับสนุนการทองเที่ยวที่เชื ่อมโยง
อาหารเขากับพื้นที่ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ อัตลักษณประจำถิ่นดวยดิจิทัลเทคโนโลยี  สราง Food 
Museum ที่แสดงมิติตางๆ ในอัตลักษณของอาหารไทย ใหเปนที่รูจักในวงกวางเพื่อการอนุรักษ การพัฒนา
อาหารไทยสูตลาดสากล และสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการยกระดับหนวยใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของภาครัฐ ในระดับภูมิภาค เพ่ืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั้ง
เรื่องมาตรฐาน การประยุกตใชเศรษฐกิจสรางสรรค และการสรางแบรนดเพ่ือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหาร  
 

แผนงานท่ี 3.2.3 การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานสำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวก (BCG - 
Infrastructure & Facility Development)    

ใหความสำคัญกับการลงทุนโครงสรางพื ้นฐานเพื ่อการยกระดับมาตรฐานการผลิต และรองรับ 
การผลิตผลิตภัณฑอาหารรูปแบบใหม ประกอบดวย 1 โปรแกรม  

 
 โปรแกรมท่ี 1 การยกระดับโครงสรางพื้นฐานหนวยวิเคราะหทดสอบดานอาหารฟงกช่ันและ

โรงงานตนแบบผลิตอาหารฟงกชั่นและ Functional Ingredient ที่ไดมาตรฐาน GMP 
          การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารกลุมที่มีคุณสมบัติเชิงฟงกชั่นหรือ
อาหารทางการแพทยตองการระบบการวิเคราะหทดสอบที่ไดมาตรฐานเพ่ือการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ ปจจุบัน
โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิเคราะหทดสอบอาหารของประเทศยังมีจำนวนไมเพียงพอตอความตองการของผูใช 
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ในขณะที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารประเภทใหมๆ หรืออาหารกลุมที่ตองการกลาวอางทางสุขภาพ
หรือฟงกชั่น ความตองการวิธีและกระบวนการในการวิเคราะหทดสอบที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล เพื่อ
การพิสูจนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ  การกลาวอางทางสุขภาพ หรือการกลาวอางทางฟงกชั่นของอาหาร 
(Functional Claim) ใหไดมาตรฐานระดับสากลซึ่งยังขาดโครงสรางพื้นฐานของประเทศมารองรับ นอกจาก
โครงสรางพื้นฐานดานการวิเคราะหทดสอบแลว โครงสรางพื้นฐานสำหรับการขยายขนาดการผลิตอาหารใน
ระดับโรงงานตนแบบก็ยังไมเพียงพอ หรือมีการจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานแตไมไดรับมาตรฐาน GMP ทำใหไม
สามารถผลิตผลิตภัณฑอาหารเพ่ือการทดสอบตลาดได การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท้ัง 2 สวนนี้ มีความจำเปน
อยางยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใหมของประเทศ ทั้งนี้ยังตองมีการพัฒนากำลังคนดานการวิเคราะห
ทดสอบและการขยายขนาดการผลิตระดับโรงงานตนแบบควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวดวย 
 

3.3 สาขายาและวัคซีน    
มาตรการ/แนวทาง  
1. ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหนวยงานรัฐและอุตสาหกรรมดวยกลไก 
   รัฐรวมเอกชน และความรวมมือตางประเทศ  
2. สรางความเขมแข็งและมาตรฐานการผลิต การบริการ และการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศดวย 
    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศใหเขาสูระบบมาตรฐานสากล   
 
เปาหมาย 

   “เพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง ขยายฐานธุรกิจการใหบริการและการเพ่ิมความสามารถในการ

สงออกผลิตภัณฑดานสุขภาพและการแพทยดวยการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานแนวคิด

การสงเสรมิธุรกิจท่ีดำเนินการโดยเอกชนไทย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันทัดเทียมกับธุรกิจขามชาติ

ขนาดใหญ สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและเปนฐานการผลิตในสถานการณฉุกเฉินและจำเปนของประเทศ” 

 
กลุมเปาหมายแบงไดเปน  4 กลุม คือ 

1) วัคซีน    

2) ยา สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients หรือ API) และชีววัตถุ   

3) ผลิตภัณฑการรักษาดวยเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Therapy)  

4) บริการดานจีโนมิกสและการแพทยแมนยำ   

 
 

ตัวช้ีวัด 
1. เพิ่ม GDP เปน 9 หมื่นลานบาท 

2. สัดสวนของการเขาถึงบริการดานสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้น 1 ลานคน 

3. ลดการนำเขายา วัคซีน ไมนอยกวา 7.5 พันลานบาทตอป 
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แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน 
แผนงานที ่ 3.3.1 การพัฒนาสาขายุทธศาสตรยาและวัคซีน (BCG – Drug and Vaccine 

Development) สรางและยกระดับความสามารถในการพัฒนาและผลิตวัคซีน ยา และชีววัตถุ ใหมีความ

เขมแข็งในการผลิตในสถานการณปกติและรองรับสถานการณฉุกเฉิน สงเสริมการขยายบริการดานจีโนมิกส

และการแพทยแมนยำไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั ่วประเทศ สนับสนุนนโยบาย Medical Hub ประกอบดวย 4 

โปรแกรม  

โปรแกรมท่ี 1  การยกระดับแพลตฟอรมการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมของประเทศอยาง 

ครบวงจร 

ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนใหมีความเขมแข็งทั้งในสถานการณปกติและรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน บูรณาการระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาวัคซีนอยางครบวงจร ยกระดับโครงสรางพื้นฐานที่มี
อยูใหไดตามมาตรฐานสากล  การทดสอบวัคซีนและทางคลินิก/พรีคลินิก การพัฒนากำลังคนเพื่อการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งดานการวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียน และการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการขอรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากตางประเทศ     

  

โปรแกรมท่ี 2   การผลิตยาตานไวรัสรองรับการระบาดใหญและเพื่อสรางศักยภาพการผลิตยา

ภายในประเทศ 

  เรงรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมภายในประเทศใหมีความ
พรอมรับมือตอการระบาด โดยใชการรักษาโรคโควิด 19 เปน Model เริ่มตั้งแตการคนหายาจากผลิตภัณฑ
หรอืยาที่มีการใชงานอยูเดิม (Drug Repurposing) แสวงหาสารตั้งตน คุณภาพสูง ราคาถูก การสังเคราะหสาร
ออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients; API) การทดสอบทางคลินิก  ตั้งแตในระดับ
หองปฏิบัติการ (Laboratory Scale) ระดับโรงงานตนแบบ (Pilot Scale) จนถึงระดับอุตสาหกรรม (Industrial 
Scale) เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดประเทศ และเตรียมพรอมสำหรับการสรางโรงงานสำหรับสังเคราะห
สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตยาตานไวรัส และยาสำหรับโรคสำคัญอื่น ๆ  
ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

 

โปรแกรมที่ 3   การสงเสริมบริการทางการแพทยดวยผลิตภัณฑการรักษาดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 

(Advanced Therapy Medicinal Products : ATMP) 

พัฒนาผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง ใหไดมาตรฐานในการรักษาผูปวย เพื่อการพัฒนาเปนอุตสาหกรรม
และธุรกิจใหมในการสรางรายไดใหประเทศ ผลักดันใหเกิดการบริการรักษาทางการแพทยดวยผลิตภัณฑ
การแพทยขั้นสูง เชน CAR-T Cells และ Gene Therapy  การทดสอบทางคลินิก การทดสอบทางพรีคลินิก  
ระบบทดสอบเบื้องตนในสัตวทดลองชนิด Transgenic Animals รวมถึงสงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานที่ได
มาตรฐานที่เกี่ยวของ เชน พัฒนาโรงงานและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑทางการแพทยขั้นสูง    
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โปรแกรมท่ี 4   การยกระดับบริการการแพทยจีโนมิกสเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและการ
ใหบริการอยางทั่วถึงระดับประเทศ 

 ผลักดันใหเกิดเครือขายศูนยความเปนเลิศทางการแพทยจีโนมิกส เพ่ือการใหบริการตรวจวินิจฉัย และ
รักษาดวยเทคโนโลยีจีโนมในภูมิภาคตาง ๆ ที่สำคัญไดแก กลุมโรคพันธุกรรม โรคซึ่งไมทราบสาเหตุ การแพยา
รุนแรง การเปลี่ยนระบบการวินิจฉัยทางการแพทยปจจุบันเขาสูระบบการวินิจฉัยทางพันธุกรรม และ สงเสริมให
ใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมอื ่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับการใชประโยชนจากขอมูลพันธุกรรม และโครงสราง
พื้นฐานอื่น ๆ  เพื่อยกระดับบริการการแพทยจีโนมิกสนำไปสูการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตเขาถึงบริการอยางท่ัวถึง  

แผนงานที ่  3.3.2 การเตร ียมกำล ังคน ผ ู  เช ี ่ยวชาญ และผ ู ประกอบการ (BCG - Talent & 

Entrepreneur Development)  

เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและบริการภายใตแผน
ยุทธศาสตร BCG ดานการแพทย ที่สำคัญไดแก กลุมที่จะอยูในโรงงานผลิตชนิดตาง ๆ อาทิ วัคซีน ยา หรือ 
ATMP รวมทั้งบุคลากรสนับสนนุอ่ืน ๆ  ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมที่ 1   การพัฒนากำลังคนเพื่ออตุสาหกรรม BCG ทางการแพทย 

เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและบริการภายใตแผน
ยุทธศาสตร BCG ดานการแพทย เชน ชีวสารสนเทศศาสตร วิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร (Biopharma 
Engineering) วิศวกรรมกระบวนการผลิตทั้งในสวนตนและปลายน้ำ (Upstream and Downstream 
Engineering)  กระพัฒนากระบวนการผลิตยา ชีววัตถุ วัคซีนตลอดทั้งหวงโซมูลคา รวมท้ังผูเชี่ยวชาญดานการ 
จัดทำมาตรฐานและระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑนวัตกรรมของคนไทย   

แผนงานที่ 3.3.3 การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG - Market Development)  
 การใชกลไกการสรางตลาด (ภาครัฐ) สนับสนุน เพ่ือรองรับผลิตภัณฑท่ีผลิต/วิจัยและพัฒนาในประเทศ

เพื่อใหแขงขันไดในดานราคากับผลิตภัณฑจากตางประเทศ (เชนการผลักดันวัคซีนเขาสู EPI Program/บัญชียา
หลัก หรือใชเกณฑการพิจารณาพิเศษที ่แตกตางเพื ่อสร าง Privilege ใหผลิตภัณฑที ่ผลิตในประเทศ) 
ประกอบดวย 1 โปรแกรม    

 
  โปรแกรมที่ 1   การสรางกลไกการเขาสูตลาดภายในประเทศและสรางความเขมแข็งสูตลาดสากล  

เพิ่มความสามารถในการเขาสูตลาดภายในประเทศดวยการใชกลไกตลาดภาครัฐ กลไกตลาด G-G 
โดยเฉพาะตลาดอาเซียนในการรองรับผลิตภัณฑของผูประกอบการไทย  และการเรงรัดพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่หลากหลายและสงเสรมิการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑทั้งในและตางประเทศ   

  
แผนงานที่ 3.3.4 การจัดเตรียมโครงสรางพื ้นฐานสำคัญและสิ ่งอำนวยความสะดวก (BCG -

Infrastructure & Facility Development)  ประกอบดวย 1 โปรแกรม    
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โปรแกรมที่ 1   การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนสำหรับธุรกิจการผลิต การ
บริการ  

การสรางระบบนิเวศที่เอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและวัคซีนดวยการปรับปรุงกฎ ระเบียบ รวมถึง
โครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนธุรกิจการผลิตและบริการ เชน การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการและระบบ
ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยใหไดมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลสนับสนุนการ
ขึ้นทะเบียน การจัดตั้งหนวยงานระดับชาติ (National Shared Facilities) เพ่ือใหบริการทั้งในดานวิจัยพัฒนา 
การทดสอบในสัตวทดลอง โรงงานตนแบบและโรงงานผลิตในรูปแบบ Contract Development and 
Manufacturing Organization (CDMO) และการพัฒนา CRO เพื่อรองรับการทดสอบทางคลินิกเพื่อนำไปสู
การใชงานไดจริงในอุตสาหกรรมยาและวัคซนี 

 
3.4 สาขาเครื่องมือแพทย   
   

มาตรการ/แนวทาง  
1. การสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือแพทยแบบมุงเปาตามความตองการของประเทศ  
2. การสรางเครือขาย หนวยบริการทดสอบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทยแบบครบวงจร 
3. การยกระดับความเชื่อมั่นในเครื่องมือแพทยไทยดวยแพลตฟอรม Sandbox  
4. การยกระดับบัญชีนวัตกรรมไทย โดยการจัดทำฐานขอมูลจัดซื้อ-จัดจางเครื่องมือแพทยภาครัฐ  
5. การสงเสริมการขยายตลาดเครื่องมือแพทยดวยกลไกบัญชีนวัตกรรม   
6. การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยดวยกลไก Up-skill/Re-skill 

 
เปาหมาย 

      “ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทยที่เปนนวัตกรรมของไทยใหแขงขันในตลาดได” 

 
กลุมเปาหมายแบงไดเปน  3 กลุม คือ 
  1) วัสดุทางการแพทย 
  2) ครภุัณฑและซอฟตแวรทางการแพทย  
  3) น้ำยาและชุดตรวจวินิจฉัยโรค  

 
ตัวช้ีวัด ภายในป 2569 

 สรางเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้นกวา 4 หมื่นลานบาท 

 เพิ่มการจางงานในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตอเนื่องไมนอยกวา 5 พันคน  

 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการรักษา และลดคาใชจายใหกับประชาชนที่อยูตามภูมิภาคและชนบท

ไดไมนอยกวา 1 ลานคน 
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แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน 
แผนงานที่ 3.4.1 การพัฒนาสาขาเครืองมือแพทย  (BCG – Medical Devices Development)   

    สรางความสามารถในการเปนผู พัฒนาและผลิตเครื่องมือแพทยดวยตนเอง  และเพิ ่มศักยภาพ
ความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมที่ 1   ยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยไทย  

   ใหความสำคัญกับการเรงรัดพัฒนาความสามารถในการพัฒนาเครื ่องมือแพทย ดวยการพัฒนา
นวัตกรรมแบบวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse Engineering) ซึ่งเปนกระบวนการคนหาโครงสราง ฟงกชันการ
ทำงานของอุปกรณหรือระบบหนึ่ง ๆ แลววิเคราะหการทำงานในแตละสวน เพื่อนำไปสูการสรางอุปกรณใหม
หรือโปรแกรมใหมที ่ทำงานไดเหมือนเดิมหรือดีกวาเดิม โดยปราศจากการคัดลอกจากตนแบบ พรอมทั้ง
สนับสนุนการใชแพลตฟอรมกระบะทราย (Sandbox) ทดลองใชงานนวัตกรรมเครื่องมือแพทยแบบพหุสถาบัน 
ทำใหเกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่นในวงกวาง และปูทางไปสูการยื่นรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีจำเปนเพิ่มเติม 
การสรางสรรคผลิตภัณฑที่ดีกวาเดิม รวมถึงการเรงรัดพัฒานวัตกรรมของตนเองเพื่อการไตระดับไปสูการผลิต
ผลิตภัณฑที่มีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 

  

 
 แผนงานที่ 3.4.2 การเตรียมกำลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ   (BCG - Talent & 

Entrepreneur Development)  

   สรางและพัฒนากำลังคน ในสาขาเครื่องมือแพทยใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทยใหแขงขันไดดีย่ิงข้ึน ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมที่ 1   พัฒนากำลังคนเชี่ยวชาญสาขาเครื่องมือแพทย  

 ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรตลอดหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเครื ่องมือแพทยไทย     
Up-Skill / Re-Skill เพื่อสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและบริการ เปลี่ยนผานจากอุตสาหกรรมอื่นไปสู
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย อาทิ ผูประกอบการ แรงงานศักยภาพสูง ผูประเมินมาตรฐานวิเคราะห รวมถึง
การมีทักษะที่ถูกตองในการใชเครื่องมือแพทยของบุคลากรทางการแพทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา 
และคุณภาพของการใหบริการ  
 

แผนงานที่ 3.4.3 การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG - Market Development)  
สรางความสามารถในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อใหเกิดความ

สมดุลระหวางอุปสงค-อุปทาน รวมถึงการพัฒนาตลาดเชิงรุก ประกอบดวย 1 โปรแกรม    
 
โปรแกรมที่ 1   การสงเสริมการขยายตลาดเครื่องมือแพทย    
ใหความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสใหกับผูประกอบการผลิตเครื่องมือแพทยของไทยในกลุม SMEs ไดเขา

สูตลาด ดวยการพัฒนากลไกเพื่อลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด อาทิเชน การยกระดับบัญชีนวัตกรรมไทยใน
การเขาสูตลาดภาครัฐ การสรางแพลตฟอรมสงเสริมการขยายตลาดรวมกับบริษัทชั้นนำ ลดความเสียเปรียบ 
และกระตุ นใหเกิดการใชเครื่องมือแพทยไทยอยางกวางขวางโดยการเรงรัดใหเกิดการยกระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานเครื่องมือแพทยใหทัดเทียมกับผลิตภัณฑนำเขา เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรทางการแพทย
ทั้งภายในประเทศและตลาดโลก  

  
  แผนงานที่ 3.4.4 การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานสำคัญและสิ ่งอำนวยความสะดวก  (BCG -

Infrastructure & Facility Development)    
ใหความสำคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทยไทยให

กาวสูมาตรฐานสากล ประกอบดวย 1 โปรแกรม    
 

 โปรแกรมที่ 1   การสรางระบบนิเวศ (Ecosystem) สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย    

ใหความสำคัญกับการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการวิเคราะหมาตรฐานและคุณภาพ การเก็บ
และรักษาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (cyber security) ทั้งในสวนของอุปกรณและขอมูลดานสุขภาพ 
(health information) เพื ่อใหประเทศไทยใหกาวสู มาตรฐานสากล รวมถึงการสรางและบริหารจัดการ
เครือขายภาคธุรกิจและวิจัยเพ่ือสนับสนุนขับเคลื่อนตลอดหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยไทย    

 

3.5 สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ   
 
มาตรการ/แนวทาง  
1) สรางตลาดสำหรับผลิตภัณฑฐานชีวภาพภายในประเทศดวยกลไกภาษี เชน ภาษีสิ่งแวดลอม 
2) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑฐานชีวภาพดวยกลไกรฐัรวมเอกชน และ

มาตรการทางการเงนิเพ่ือการเขาถึงและใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ  
3) การเรงรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดวยกลไกสรางเครือขายงานวิจัย

รวมกับสถาบันวิจัยและบริษัทเอกชนชั้นนำในตางประเทศ 
4) การบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
 
เปาหมาย 
“เพิ ่มมูลคาผลผลิตเกษตร และวัสดุเหลือทิ ้งจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ดวยการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสูความมั่นคงดานพลังงานในทุกระดับ สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
บนฐานการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม”  

 
กลุมเปาหมายแบงไดเปน 8 กลุม คอื 
1) พลังงานหมุนเวียน เชน ไฟฟาจากขยะ ไฟฟาจากชีวมวล และกาซชีวภาพ  
2) เชื้อเพลิงชีวภาพ เชน เอทานอล ไบโอดีเซล นำ้มันเชื้อเพลิงชวีภาพสำหรับเครื่องบิน (BioJet) และเชื้อเพลิง 

   ไฮโดรเจน  
3) เอทานอลเพื่ออตุสาหกรรมและเวชภัณฑชนิดใหม เชน การใชในอุตสาหกรรมการแพทย เครื่องสำอาง  

   และผลิตภัณฑอาหาร 
4) พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)*เชน พลาสติกไดมาจากสวนผสม วัตถุทางธรรมชาติ พลาสติกทีย่อยสลาย

ไดทางธรรมชาติและทางอุตสาหกรรม  PLA (Polylactic Acid), PBAT (Polybutylene Adipate 
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Terephthalate), PBS (Polybutylene Succinate) และ PHAs (Polyhydroxyalkanoates)  ผลิตภัณฑ

ยางพารา  เสนใยธรรมชาติ  สารสกัดจากธรรมชาติ เชน สียอม ลิกนินผลิตภัณฑเคมีภณัฑจากธรรมชาติ  

5) โอเลโอเคมี (Oleochemical) จากการพัฒนาตอยอดจากน้ำมันปาลม รวมถึงผลพลอยได เชน กลีเซอรอล

น้ำมันหมอแปลงไฟฟาชีวภาพ 

6) เคมีชีวภาพเพื่อเกษตรปลอดภัย เชน สารชีวภัณฑเกษตร สารปรับปรุงดิน 
7) Functional Ingredients: Fragrance Compounds, Bio Surfactant, Bio Solvent, Antioxidants, 

Cosmeceutical ingredients 

8) ผลิตภัณฑมูลคาสูงจากจุลนิทรีย เชน ผลิตภัณฑจากการทำชีววิทยาสังเคราะห (Synthetic Biology) 
* พลาสติกชีวภาพมีความหมายครอบคลุมถึงพลาสติกกลุมที่ผลิตจากพืช และพลาสติกสลายตัวไดทางชีวภาพ 
(biodegradable) โดยพลาสติกท่ีผลิตจากพืชมีท้ังประเภทท่ีสลายตัวไดทางชีวภาพ เชน PLA, PHA และ
ประเภทที่สลายตัวทางชีวภาพไมได เชน bio-PE 

 

ตัวช้ีวัด 
1) เพิ่มมูลคา GDP สาขาพลังงาน วัสดแุละเคมีชีวภาพ เปน 2.6 แสนลานบาท 
2) เพิ่มมูลคาการลงทุนไมนอยกวา 1.9 แสนลานบาท 
3) การจางแรงงานที่มีความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญอยางนอย 2 หมื่นตำแหนง  
4) เพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตเกษตร 1.5 แสนลานบาท 
5) ลดการนำเขาน้ำมันปโตรเลียม 1.7 แสนลานบาท  
6) สรางรายไดใหชุมชนไมนอยกวา 1 หมื่นลานบาท  
7) ลดคาใชจายในการกำจัดขยะไมนอยกวา 1.5 หมื่นลานบาท 
8) ลดภาวะ PM 2.5 และกาซคารบอนไดออกไซด CO2 ไมนอยกวา 30 ลานตันคารบอนไดออกไซด 

 

แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน 
แผนงานที่ 3.5.1 การพัฒนาสาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ  (BCG – Energy Biomaterail 

and Biochemical Development)   
การยกระดับความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เปนที่ตองการของตลาด 

โดยเนนผลิตภัณฑมูลคาสูง ประกอบดวยการดำเนินกิจกรรมสำคัญภายใต 2 โปรแกรม 
 
โปรแกรมที ่1  พลังงานเพ่ือทกุคน “Energy for All” 
การพัฒนารูปแบบการลงทุนดานพลังงานระดับชุมชนที่มีความยั่งยืน แนวทางสำคัญ ไดแก การ

พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่ไดมาตรฐานและพรอมใชงาน เพื่อใหชุมชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีและมีทักษะ
การผลิตพลังงานไดงายและรวดเร็ว อาท ิเทคโนโลยีระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสำหรับ
หองเย็น น้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องจักรในการผลิตหรือแปรรูป ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย และระบบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง 

 
โปรแกรมที ่2 แพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform-ETP) 
การขับเคลื่อนใหเกดิระบบซื้อขายไฟฟาที่สามารถเชื่อมตอกับแพลตฟอรมการซื้อขายพลังงานไฟฟา

แหงชาติไดอยางไรรอยตอ แนวทางสำคัญ ไดแก การพัฒนาตนแบบโครงขายไฟฟาชุมชนแบบอัจฉริยะ (Smart 
Micro Grid) แพลตฟอรมการซื้อขายพลังงานไฟฟา (ETP) ระบบสนับสนุนการซื้อขายไฟฟาใหเกิดขึ้นอยาง
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สมบูรณและมีประสิทธิภาพ  การปรับแกไขกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และนโยบายใหตอบสนองตามความ
ตองการ เพ่ือใหเกิดการกระจายไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาไดอยางทั่วถึง  

 
แผนงานท่ี 3.5.2  การพัฒนากำลังคน ผูเชี ่ยวชาญ และผูประกอบการ (BCG - Talent & 

Entrepreneur Development) 

การสรางและพฒันากำลังคนที่เกี่ยวของใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญในสาขาท่ีขาด
แคลน เพื่อสนับสนุนการเรียนรูไดอยางงายและรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่หลากหลาย 
และลดการพ่ึงพาจากตางประเทศใหนอยที่สุด ประกอบดวยการดำเนินกจิกรรมสำคัญภายใต 2 โปรแกรม 

 
โปรแกรมที ่1  พลังงานเพ่ือทกุคน “Energy for All” 
การแปลงนโยบาย Energy for all สูการปฏิบัติใหเหน็อยางเปนรูปธรรม ขับเคลื่อนสูระดับฐานราก 

เพื่อสนับสนุนการเสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน และยกระดับเศรษฐกจิชุมชนใหเกิดการสรางงานและ
รายได สามารถพึ่งพาตนเอง และขับเคลื่อนพลังงานชุมชนอยางยั่งยืน แนวทางสำคัญ ไดแก การพัฒนากลไก
การทำงานรวมกันระหวางชุมชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เพื่อใหไดรูปแบบการลงทุนดานพลังงาน 
ในระดับชุมชนที ่ม ีความยั ่งยืน การเพิ ่มพูนทักษะ (Up Skill) และปรับทักษะ (Re Skill) ใหกลุ มชุมชน 
มีความสามารถและเรียนรูการใชงาน การดูแล ซอมบำรุงเทคโนโลยีผลิตพลังงานที่เขาถึงงายและเรียนรูได 
ในระยะเวลาที่รวดเร็ว  

 
โปรแกรมที ่2 แพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform) 
การพัฒนาแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟาใหเกิดขึน้อยางเปนรูปธรรม เพื่อรองรับการ

เกิดตลาดซ้ือขายไฟฟาอยางเสรีในอนาคตโดยมีระบบการซ้ือขายไฟฟาเกิดขึ้นอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
จำเปนตองมีการสรางเครือขายเพื่อเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสงเสริมการใชและพัฒนาพลังงาน 
ใหสามารถพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาตางประเทศนอยลง และสามารถนำพลังงานหมุนเวียนมาใชไดอยาง
คุมคา มีเสถียรภาพ สรางความยั่งยืนในการผลิตและจายไฟฟา แนวทางสำคัญ ไดแก การสรางเครือขาย
เทคโนโลยีระบบกักเกบ็พลังงานไทยตลอดหวงโซคุณคา เพ่ือขับเคลื่อนและสงเสริมการใชและพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงานกับ เครือขายการพัฒนาโครงขายไฟฟาช ุมชนแบบอัจฉริยะ (Smart Micro Grid)  
จากพลังงานหมุนเวียน ทั้งการผลิตและจายไฟฟาภายในโครงขายที่สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 

แผนงานที่ 3.5.3 การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG - Market Development)  
การขยายตลาดทั้งในและตางประเทศเพื ่อนำไปสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและรองรับ

ผลผลิตเกษตรสวนเกินไดเพ่ิมข้ึน ประกอบดวยการดำเนินกิจกรรมสำคัญภายใต 4 โปรแกรม  
 
โปรแกรมที ่1 การกำหนดราคาคารบอนและคารบอนเครดิต 
ปจจุบันทิศทางการคากับตลาดโลกมีการสนับสนุนใหผูผลิตและผูบริโภคแสดงความรับผิดชอบจาก

การกอมลภาวะในชั้นบรรยากาศ แนวทางการระบุมูลคาคารบอนอยางชัดเจน เพื่อครอบคลุมตนทุนที่ตอง
รับผิดชอบตอผลกระทบภายนอกใหกับวิธีผลิตที่ปลดปลอยคารบอนสูง และสรางโอกาสทางการตลาดใหกับ
วิธีการผลิตที่ปลดปลอยคารบอนต่ำ หรือใชพลังงานทดแทนใหสามารถแขงขันและดึงดูดใหมีการลงทุนมากข้ึน 
แนวทางสำคัญ ไดแก การลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในภาพรวมของประเทศ ดวยการสราง
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แรงจูงใจใหทุกภาคสวนลดปริมาณการปลอยคารบอน โดยตอยอดโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER Program) 
โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหภาคเอกชน/
รัฐวิสาหกิจสรางแหลงกักเก็บคารบอน (Carbon Sink) จากการปลกูปาในพื้นที่ของรัฐ ผานกลไกการตรวจและ
รับรองโดย อบก.ภายใตโครงการ T-VER เกิดเปน Carbon Credits ที่นำไปใชซื้อขายในกิจกรรม Carbon 
Offset ภายในประเทศไทย ซึ ่งจะมีการศึกษาการกำหนดราคาคารบอน (Carbon Pricing) ที ่เหมาะสม  
โดยพิจารณาจากตนทุนผลกระทบภายนอก 

 
โปรแกรมที ่2  การพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (Clean and Circular Energy) 
การสรางความพรอมใหกับอุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงชีวภาพเพื ่อสามารถแขงขันและรักษาตลาด

เชื้อเพลิงชีวภาพตลอดหวงโซคุณคาไดอยางยั่งยืน แนวทางสำคัญ ไดแก การพัฒนากลไกเพื่อสรางระบบนิเวศ
และระบบบริหารจัดการตนทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในการยกระดบัพลังงานสะอาด การหาแนวทางการ
เพิ่มมูลคาใหกับปาลมน้ำมัน และออย ในการผลิตสารชีวภาพมูลคาสูง เชน น้ำมันหมอแปลงไฟฟาชีวภาพ 
น้ำมันหลอลื่นชีวภาพ น้ำมันไฮดรอลิกชีวภาพ และสรางมูลคาใหกับของเหลือทิ้ง เชน การนำชานออย กะลา
ปาลม และทะลายปาลมเปลาไปผลิตสารคารบอนสำหรับเปนวัตถุดิบในการผลิตระบบกักเก็บพลังงานได 
รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลกลางดานพลังงาน ประกอบดวย การติดตามความกาวหนาของการ
เปลี่ยนแปลงดานพลังงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากงานวิจัย และการลงทุนขนาด
ใหญที่จะมีผลกระทบตอภาพรวมของเทคโนโลยี ซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในประเทศ  และ
สามารถวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และแสดงสถานภาพโดยรวมของพลังงานไทย ความเปนไปไดในการเขา
มาแทนที่เทคโนโลยใีนอนาคต เพ่ือชวยในการวางแผน และการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม  

 
โปรแกรมที ่3  พลังงานเพ่ือทกุคน “Energy for All” 
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดการสรางงานและรายได สามารถพึ ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 

แนวทางสำคัญ ไดแก การพัฒนากลไกการทำงานรวมกันระหวางชุมชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เพื่อให

ไดรูปแบบการลงทุนดานพลังงานในระดับชุมชนที่มีความยั่งยนื ทั้งการพัฒนากลไกระดับชุมชน เพื่อใหองคกร

ระดับชุมชน เชน กลุ มออมทรัพยเปนนิติบุคคล สามารถทำสัญญากับสถาบันการเงินและรวมลงทุนกับ

ภาคเอกชนในพื้นที่แบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได การพัฒนากลไกภาครัฐ ที่จะทำหนาที่

ประสานงานกับสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร กองทุนตาง ๆ โดยกำหนดวงเงินที่เหมาะสม และกลไกการ

สนับสนุนงบประมาณใหกลุมออมทรัพย โดยมีบทบาทในการชวยรับฟงความคิดเห็นจากการดำเนินกิจการของ

ชุมชน  

 

โปรแกรมที ่4 แพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform) 
รูปแบบการใชพลังงานไฟฟาของประเทศมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สวนหนึ่งมาจากนโยบายรัฐบาล  

ท่ีพยายามขับเคล่ือนใหเกิดอุตสาหกรรมใหม ๆ เชน แผนสงเสริมการใชยานยนตไฟฟา 1.2 ลานคัน ภายในป 
พ.ศ. 2579 และตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน เพื่อสรางความมั่นคงทางดาน
พลังงานและเศรษฐกิจชุมชน และรองรับสถานการณของเทคโนโลยีที ่ เปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
(Disruption) ประกอบกับตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนที่ลดลงทำใหภาคอุตสาหกรรมและ
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ครัวเรือนมีความสามารถในการผลิตไฟฟาใชไดเอง (Prosumer) ทำใหในอนาคตโรงไฟฟาพลังงานทดแทนจะ
เขามามีบทบาทมากข้ึนและเตบิโตอยางกาวกระโดด แนวทางสำคัญ ไดแก การแกไขปญหาดานกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการความสมดุลของพลังงานระหวางอุปสงคและอุปทาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกฎหมายที่ไมเอื้อใหมีการซื้อขายพลังงานไฟฟาใหกันเองได การสงเสริมตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟา
ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม รองรบัการเกิดตลาดซ้ือขายไฟฟาอยางเสรีไดในอนาคต  

 
แผนงานที่ 3.5.4  การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ (BCG - Regulatory Framework)  

   การปรับแก หรือการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ประกอบดวยการดำเนนิกจิกรรมสำคัญภายใต 2 โปรแกรม  

 

โปรแกรมที ่1 การกำหนดราคาคารบอนและคารบอนเครดิต 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เปนวาระสำคัญของโลก โดยทั่วโลกตางให

ความสำคัญและพยายามรวมมือกันเพื่อชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูชั้นบรรยากาศ ซึ่งเปนตนเหตุ

สำคัญของสภาวะโลกรอน แนวทางสำคัญ ไดแก การออกระเบียบ หรือแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ วาดวย

หลักเกณฑการจัดสรรคารบอนเครดิตแกเอกชนผูลงทุนปลูกปาในพื้นที่ของรฐั เพ่ืออนุรักษทรัพยากรและสราง

แหลงกักเก็บคารบอน การออกกฎหมายใหคาใชจายในการปลูกปาและการดูแลรักษาปาตามโครงการที ่รัฐ

สงเสริมเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำไปหักคาใชจายตามประมวลรัษฎากรได  

 

โปรแกรมที ่2 แพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform) 

การสงเสริมใหมีตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟาที่เชื่อมตอกับแพลตฟอรมซื้อขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ 

(National Energy Trading Platform: NETP) จำเปนตองแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรค และไม

สงเสริมใหการขับเคลื่อนโครงขายพลังงานชุมชมอัจฉริยะ และระบบซื้อขายพลังงานไฟฟาเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ แนวทางสำคัญ ไดแก การปลดล็อคขอจำกัดการซื้อขายไฟฟาแบบ Peer 

to Peer ใหสามารถรองรับกับ NETP ได งบประมาณรวมอยูในแผนงานการสรางและพัฒนาตลาด   

 
แผนงานที่ 3.5.5 การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานสำคัญและสิ ่งอำนวยความสะดวก  (BCG -

Infrastructure & Facility Development)    
การสงเสริมนโยบายการใชพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานไฟฟา เพื่อให

กลุมเกษตรกรยังสามารถอยูในหวงโซอุปทานของยานยนตไฟฟาได ตลอดจนใหความสำคัญกับการลงทุน

โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการตอยอดผลิตภัณฑพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพจากระดับหองปฏิบัติการสู

การผลิตในเชิงพาณิชย ประกอบดวยการดำเนินกิจกรรมสำคัญภายใต 2 โปรแกรม 

 

โปรแกรมที ่1  การพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (Clean and Circular Energy) 

การสรางความพรอมใหกับอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชพลังงานในภาค

ขนสงสูพลังงานสะอาดและพลังงานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำเปนตองมีการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานและ
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สิ่งอำนวยความสะดวกใหมากยิ่งขึน้ แนวทางสำคัญ ไดแก การสรางสถานีอัดประจุไฟฟา (Charging Station) 

สำหรับยานยนตไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวภาพ มุงเนนการใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ

อินทรีย และผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการใชแผงเซลลแสงอาทิตยในการผลิตกาซชีวภาพ และพลังงาน

ไฟฟา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หางไกลนอกระบบสายสงไฟฟา พื้นที ่หางไกล ชายขอบ อันเปนการชวยให

ประเทศไทยมีกาซชีวภาพ และสามารถผลิตไฟฟาไดในทุกพื้นที่ โดยมีตนทุนท่ีเหมาะสม อันเปนการชวย

ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีในแหลงทองเที่ยว 

 

โปรแกรมที ่ 2 การสงเสริมการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาผลติภัณฑนวตักรรม
สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ  

สืบเนื่องจากภาครัฐ ไดลงทุนสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่สำคัญ คือ โรงงานตนแบบ 
Biorefinery ท่ี EECi Biopolis ไปแลว เพื่อเปนการตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑเพื่อเชื่อมตอ
ไปสูการขยายขนาดการผลิตในระดับที่ใหญขึ้น หรือนวัตกรรมในระดับกึ่งอตุสาหกรรม เกิดการบริหารจัดการ
อยางครบวงจร เพื่อการสงเสริมใหเกิดผลิตภัณฑและธุรกิจใหม ๆ ดาน Biorefinery ผานกลไกการสนับสนุน
งบประมาณบางสวนใหกับผูประกอบการเพื่อการใชงานโรงงานตนแบบ ลดความซ้ำซอนของการลงทุน ความ
เส่ียงและระยะเวลาในการขยายขนาด (Scale Up) ของภาคเอกชน  

 
 

3.6 สาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกจิสรางสรรค  

 
เปาหมาย  
การทองเท่ียวคุณภาพสูง โดยใหความสำคัญกับการกระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองรอง ลดความ

เหลื่อมล้ำ มุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยทองเที่ยวไดอยางสรางสรรค สนุก สะดวก และปลอดภัย 
 

ตัวช้ีวัด 

 เพิ่มอันดับ Global Wellness Travel Ranking เปน Top 5 ภายในป พ.ศ. 2569 

 อันดับความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยโดย TTCI ดานความย่ังยืน
ของสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพและอนามัย ขึ้น 10 อันดับ ทุกป 

 การจางงานดาน Wellness เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 จากป  พ.ศ. 2563 

 พัฒนากำลังคนทุกกลุมจังหวัดที่เก่ียวของกับ BCG สาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรคอยาง
นอย 2 หมื่นรายตอป 

 พัฒนาเรื่องราวจากภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบานใหเปน Content ดานการตลาด  
เพื่อนำไปใชโปรโมท Happy Model ไมนอยกวา 200 เรื่องตอป 
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แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน 
 

แผนงานที่ 3.6.1  การพัฒนาสาขาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค (BCG – Tourism & 
Creative Economy Development) 

การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการดานการทองเที่ยวเพื่อสรางความมั่นใจ คุณคา
ใหกับนักทองเที่ยว และสรางมูลคาเพิ่มใหชุมชน โดยคำนึงถึง “ความสะอาด ความสะดวก เขาถึงงาย ความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน คุณภาพของการบริการ ความสรางสรรค และความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม” ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมที่ 1 การพัฒนาการทองเที ่ยวคุณภาพสูง ดำเนินการตอยอดและยกระดับมาตรฐานการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เพ่ือสนับสนุนและเชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยวดานอ่ืน ๆ ตลอดหวงโซ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ ดวยอัตลักษณทองถิ่น ที่มีคุณภาพ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ทั ้งนี ้ มุ งเนนการสรางความสมดุลโดยจัดใหมีการบริหารจัดการปริมาณนักทองเที ่ยว ติดตาม
ผลกระทบจากการทองเที่ยวอยางเปนระบบ ดูแลรักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
ของไทย 

 

แผนงานที่ 3.6.2  การเตรียมกำลังคน ผู เชี ่ยวชาญ และผู ประกอบการ  (BCG Talent & 
Entrepreneur Development) 

สรางความเขาใจ ในการใชคำจำกัดความของ Happy Model ใหทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนา ผูประกอบการและบุคลากรสาขาการทองเที่ยวใหมีความพรอมกับการทองเที่ยว
คุณภาพสูง ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมท่ี 1 การพฒันากำลังคนสาขาทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค 
การพัฒนากำลังคน ผูเชี่ยวชาญ รวมถึงผูประกอบการในสาขาทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค ถือ

เปนภารกิจที่สำคัญในการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภค และพัฒนาองค
ความรูเก่ียวการพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือกระจายรายไดแกชุมชนอยางยั่งยืน  

กิจกรรมของแผนงานที่ 3.6.1 ไดรวมการเตรียมกำลังคน ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการไวแลว 
 

แผนงานที่ 3.6.3  การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG Market Development)  

กำหนดแนวทางขับเคลื ่อน พรอมผลักดันใหเกิดการปฏิบัติจริงในพื ้นที ่ ใหไดมาตรฐานในทิศทาง
เดียวกัน ใชประโยชนจากเนื้อหา (Content)  ที่มี ใหนักทองเที่ยวสามารถวางแผนการทองเที่ยวไดดวยและ
สามารถสรางเปน Creative Content เชน ภาพยนตร ละคร ประกอบดวย 2 โปรแกรม 

 
โปรแกรมท่ี 1 การยกระดับระบบบริหารจัดการทองเท่ียวแบบไรรอยตอดวย Digital Platform 
การยกระดับระบบบริหารจัดการทองเที่ยวแบบไรรอยตอดวย Digital Platform เพื่อเพิ่มรายไดจาก

การทองเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป ในบางครั้งจังหวัดที่อยูติดกันกลับมีจำนวนนักทองเที่ยวหาง
กันอยางมีนัยสำคัญ อาทิ ระยองกับจันทบุรี หรือ พังงากับระนอง การเชื่อมตอทางกายภาพและดิจิทัล จึงมี
ความสำคัญ  
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โปรแกรมท่ี 2 การยกระดับและสรางมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวไทยดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
  เศรษฐกิจสรางสรรคคือการดำเนินธุรกิจของโลกในอนาคต ผลิตภัณฑและบริการดั้งเดิมจะตอง
ปรับเปลี่ยนเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจ สรางแบรนดสินคาไทยไปสูระดับโลกจากอัตลักษณ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ประกอบกับการสรางมูลคาเพิ ่มของสินคาและบริการ ดวยอัตลักษณทองถ่ิน ใชขอมูลเชิง
วัฒนธรรม การออกแบบ  เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสรางสรรค เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว รวมถึงการบูรณาการ
บริหารจัดการการทองเท่ียวและการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 

 

แผนงานที่ 3.6.4 การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ (BCG Regulatory Framework) 
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ เชน การข้ึนทะเบียนสถานประกอบการ การคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญาและมรดกทางวัฒนธรรม การปกปกษร ักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย 1 
โปรแกรม 

 
โปรแกรมที่ 1 ปรับแกกฎหมายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพสูง การคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญาและมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวในหลายมิติ อยางไรก็ตาม หากจะยกระดับของประเทศไทยสู BCG Model  จะตองมีการปรับแก
กฎหมายใหทันสมัย เหมาะกับสถานการณของประเทศ โดยมีสาขาที่ไดรับความสนใจจากภาคเอกชน อาทิ 
สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาสิ ่งแวดลอม สาขาวัฒนธรรม สาขาสิ ่งกอสรางและเมือง สาขา
สาธารณสุข เปนตน  

 
แผนงานที่ 3.6.5 การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานสำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวก (BCG 

Infrastructure & Facility Development)  
 

การยกระดับความเชื่อมโยงสูแหลงทองเที่ยวเมืองรอง เพิ่มการเขาถึงดวยเทคโนโลยีและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวย 1 โปรแกรม 

 
โปรแกรมท่ี 1  การยกระดับความเชื่อมโยงสูแหลงทองเท่ียวเมืองรอง เพ่ิมการเขาถึง การจัดการดวย 

เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศและสรางระบบ Digital 
Platform เพ่ือสรางดุลยภาพของอุปสงค-อุปทาน ของการทองเที่ยวและเชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวเมือง
หลักไปสู เมืองรองอยางสะดวก ปลอดภัย ดวยเทคโนโลยี ยานพาหนะสมัยใหม และระบบบริหารจัดการ  
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 

3.7 สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 มาตรการ  
1) กำหนดเปาหมายสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนดวยกลไกความรวมมือรัฐ เอกชน 

และภาคประชาชน (PPP)  

2) พัฒนา Digital Platform สงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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3) สงเสริมการการผลิตและขยายตลาดดานเศรษฐกิจหมุนเวียนอยางครบวงจรดวยกลไกการสราง

ความตระหนักรูและกลไกทางภาษี  

4) การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทั้งในและตางประเทศดวยกลไกการสรางผูประกอบการใหม

ดานเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 

เปาหมาย 
   “มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนดวย 3 C คือ C1: Closing the Loop ลดการใชทรัพยากร 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ C2: Creating New Economy Growth สรางการเติบโตของเศรษฐกิจแนวใหม 
และ C3: Combating Climate Change and Pollution Reduction; Transition to Sustainable Society 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและปญหามลพิษสิ่งแวดลอม” 
 
กลุมเปาหมายแบงไดเปน 3  กลุม คือ 

1) พลาสติกครบวงจร เนนการสรางระบบรวบรวม แยก จัดเก็บ หมุนเวียน ใชประโยชน  
2) เกษตรและอาหาร เนนสรางระบบกลไกจัดการ ลด Food Loss/Food Waste ตลอด Supply  

Chain และสรางจิตสำนึกผูบริโภค  
3) วัสดุกอสราง เนนสรางความสามารถนวัตกรรมและเทคโนโลยี รูปแบบการกอสรางที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอมสนับสนุนการขับเคลื่อน Smart City ตามนโยบายรัฐบาล 
 
 ตัวช้ีวัด 
1) ลดการใชทรัพยากรลง 2 ใน 3 จากปจจุบัน 
2) ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไมนอยกวา 50 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
3) ลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
4) เพ่ิมตลาดและผลิตภัณฑจากเศรษฐกิจหมุนเวียน 

  
แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน 
 
แผนงานที่ 3.7.1 การพัฒนาสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน  (BCG –Circular Economy Development)   
การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั ้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการดำเนินการลดปญหาขยะพลาสติกตกคาง ขยะพลาสติกทะเล ขยะอินทรีย 
(ขยะเกษตรและอาหาร) เศษวัสดุกอสราง ขยะและของเสียอื่น ๆ ที่ตกคางในสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ
การใชทรัพยากรตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประกอบดวย 
2 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร และการลดการสูญเสียอาหาร

และขยะอาหาร (Food loss & Food Waste) ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในระดับชุมชน ทองถ่ินและแหลงทองเท่ียว 
วิกฤติขยะและขยะพลาสติกของประเทศเปนปญหารุนแรงและตองเรงแกไขอยางจริงจัง โดยเฉพาะ

ปญหาดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ขยะพลาสติกและของเสีย รวมถึงพฤติกรรมของประชาชนใน
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การไมคัดแยกขยะตนทาง กลายเปนคอขวดของการนำทรัพยากรมาหมุนวนใชใหม ขณะที่การนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีจะชวยสนับสนุนการเปลี่ยนผานจากการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบเดิมไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนยังมีไมมากนัก เทคโนโลยีที่มีอยูแลวยังไมถูกเชื่อมโยงสูผูใช ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการ/
รูปแบบในการจัดการขยะที่มีการประเมินและติดตามขยะอยางมีประสิทธิภาพสูงในระดับ ชุมชนและแหลง
ทองเที่ยว เปนสิ่งที่ประเทศไทยควรตองเริ่มดำเนินการไปพรอมกับการจัดทำฐานขอมูลปริมาณขยะพลาสติก
และของเสียของประเทศ วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงประเภทและปริมาณ นำไปสูการกำหนดนโยบายของภาครัฐ 
สงผลทำใหการบริหารจัดการขยะภายในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำไปตอยอดใหเกิด
ธุรกิจใหมขึ้นในประเทศ  

 
โปรแกรมท่ี 2 การจัดการหวงโซอุปทานของงานกอสรางแบบสำเร็จรูปดวย Digital Platform เพ่ือลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 
อุตสาหกรรมการกอสรางเปนอุตสาหกรรมที่สำคัญและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  

แตเป นอุตสาหกรรมหนึ ่งที่ก อใหเกิดมลภาวะตาง ๆ เช น มลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำ ส งผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมโดยรอบสถานที่กอสราง รวมถึงวัสดุและทรัพยากรที่เหลือทิ้งจากการกอสรางถูกทิ้งไมถูกวิธี
 ดังน้ัน การกอสรางรูปแบบใหม ภายใตแนวคิดดานเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมใหม จึงไดรับความ
สนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรน้ำและพลังงาน
อยางคุมคาในขั ้นตอนตาง ๆ รวมถึงการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสรางใหสามารถใชงานไดนานที ่สุด ดวยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมติดตาม ประเมิน และเฝาระวังโครงสรางตาง ๆ ไดอยางทันที เพื่อลดความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้นจากการเสื่อมและพังทลายจากสิ่งกอสราง การออกแบบและจัดการวัสดุ (Prefrabrication) ตั้งแต
โรงงานผลิต ชวยลดการตัดแตงที่หนางาน ซึ่งเปนสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศและเสียง ชวยลดการใช
พลังงาน น้ำ ระยะเวลาในการกอสราง และตนทุนการกอสราง 
 

แผนงานที่ 3.7.2  การสรางและพัฒนาตลาด  (BCG Market Development) ดานเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

 
 ใหความสำคัญกับการขยายแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสูวงกวาง จากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่เนน

การใชทรัพยากร การผลิต และการสรางของเสีย สูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมุงสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของความยั่งยืนดวยการหมุนเวียนใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคงคุณคาของผลิตภัณฑในนาน
ที่สุด นอกจากนี้ เศรษฐกิจหมุนเวียนยังเปนโอกาสสำหรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม ที่ชวยสรางรายไดและการจางงาน
ใหกับประเทศ  รวมถึงการเตรียมความพรอมของผูประกอบการและผูบริโภค ใหเปนผูที ่มีความรู ความเขาใจ 
ทัศนคติ และจิตสำนึก เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบดวย 2 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1  สนับสนุนใหเกิดธุรกิจ Startups ดานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Recycle, Upcycling, 

Upgrade, Replace) โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

จากความตื ่นต ัวในเรื ่องระบบเศรษฐกิจหมุนเว ียนในภาคเอกชนท่ีมีความชัดเจนมากขึ้น 
โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหญมีการกำหนดแนวคิดการดำเนินธุรกิจภายใตระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน 

บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทเอสซีจี กลุ มบริษัทไทยยูเนี่ยน เครือเจริญโภคภัณฑ      
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สงผลทำใหผูประกอบการ SMEs ที่อยูในสายโซอุปทานจำเปนตองปรับตัวตามไปดวย  รวมถึงวิสาหกิจชุมชนมี
ความสนใจในการนำขยะหรือของเสียมาใชประโยชนมากขึ้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนใหเกิดธุรกิจเหลานี้อยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยูในปจจุบันและพัฒนาใหมเขาชวยแกปญหาการ
นำขยะพลาสติก ขยะหรือของเสียกลับมาใชประโยชนใหม และสนับสนุนการขยายสิทธิประโยชนทางภาษี 
ใหครอบคลุมธุรกิจในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดชีวิตของผลติภัณฑ 

 
โปรแกรมท่ี 2  สงเสริมองคความรู ทัศนคติ และจิตสำนึกในการแยกขยะหรือของเสียอยางเปน 

ระบบในชุมชนเมืองและชนบท  เพื่อสรางผูผลิตและผูบริโภคดานเศรษฐกิจหมุนเวียนรุนใหม 
การสรางกลุมคนรุนใหม (นักเรียน นิสิต นักศกึษา และผูประกอบการ) ใหเกิดองคความรูทัศนคติ และ

จิตสำนึกในการการแยกขยะหรือของเสียอยางถูกตองกอนที่บาน ผานการนำแอปพิเคชั่นหรือจัดทำสื่อ Social 
Media หรือหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมประกวดความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากของเหลือใชหรือของเสียที่ใกลตัวใหนำกลับมาใชประโยชนใหม เพ่ือสรางผูผลิตและผูบริโภคดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียนจากคนรุนใหม 

แผนงานที่ 3.7.3 การพัฒนา ปรับแก กฎหมาย กฎระเบียบ (BCG Regulatory Framework)  
เรงรัดใหเกิดการปรับปรุง หรือการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอื้อตอการประยุกตใช

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัตถุดิบที่ใชงานแลว ประกอบดวย 1 โปรแกรม 
โปรแกรมที ่  1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการ เพื ่อสร างระบบนิเวศ (Ecosystem)  

ที่เอื ้ออำนวย และสนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ.2548 ขอ 8  ที่ระบุวา “หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจาก
พลาสติกที ่ใชแลวบรรจุอาหาร มาตรการใหผู ผลิตคำนึงถึงตนทุนทางสิ ่งแวดลอมตลอดวงจรชีวิตสินคา            
( Extended Producer Responsibility) มาตรการทางการเงิน/การคลังเพื่อสงเสริมการนำพลาสติกรีไซเคิล
มาใชเปนวัตถุดิบเพ่ือเปนการสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

  
แผนงานที่ 3.7.4  การจัดเตรียมโครงสรางพื ้นฐานสำคัญและสิ ่งอำนวยความสะดวก (BCG 

Infrastructure & Facility Development)    
          ใหความสำคญักับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  ประกอบดวย 
1 โปรแกรม 
 

โปรแกรมที่ 1 จัดตั้งศูนย Waste Hub ในการคัดแยก ทำความสะอาด และจัดเก็บขยะพลาสติกและ
วัสดุรีไซเคิลพรอมจัดทำมาตรฐาน ตัวชี้วัดอัตราการนำวัสดุกลับมาหมุนเวียนและระบบรับรองฉลากดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จำเปนตองเตรียมความพรอมทั้ง
โครงสรางพื ้นฐาน การพัฒนา Solution Platforms/Technology เชน ฐานขอมูล Material Flow ของ
อุตสาหกรรม การศึกษาและใช ด ัชนีช ี ้ว ัดอัตราในการนำว ัสดุกล ับมาหมุนเว ียน (Circularity Index)  
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค ดานคุณภาพ ความปลอดภัย 
และราคา รวมถึงการจัดทำระบบรับรองฉลากดานเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีมีหนวยงานใหการรับรอง  
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ยุทธศาสตรที่ 4  : เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยน 
แปลงของโลก 

 
เนนการสรางภูมิคุมกัน และการมีความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยาง

เทาทันเพ่ือบรรเทาผลกระทบ รวมถึงเขาถึงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกิดขึ้นไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
เปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทนุโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการสรางคุณคาใหมในอนาคตดวยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพของชุมชน ผูประกอบการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต/บริการเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของตลาด รวมถึงสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกเพื่อนำไปสูสังคมคารบอนต่ำ 

 เทคโนโลยี ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก สามารถตอบโจทยหลากหลาย
ดวยตนทุนที่ถูกลงมาก เชน เทคโนโลยีแพลตฟอรมที่เปนสื่อกลางระหวางผูซื้อและผูขายทำใหเกิดเศรษฐกิจเชิง
แบงปน (Sharing Economy) ธุรกิจตาง ๆ ไมจำเปนตองเปนเจาของทรัพยากรเอง แตสามารถใชรวมกันได 
รวมถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ในป พ.ศ. 2578 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูง
วัยมาก คนวัยทำงานนอยลงสงผลตอโครงสรางแรงงานที่เปลี่ยนไป   ทำธุรกิจรูปแบบเดิมที่ตองใชแรงงาน
จำนวนมากอาจไมเหมาะสมสำหรับประเทศไทยอีกตอไป โครงสรางตลาดและการบริโภคของประชาชนจะ
เปลี่ยนไปมาก ความตองการบริโภคสินคาท่ีสงผลดีตอสุขภาพจะเปนที่ตองการมากขึ้น ภาวะโลกรอน ซึ่งทำให
เกิดภัยแลงรุนแรงและน้ำทวมฉับพลันในเวลาใกลกัน น้ำสะอาดจะเปนสิ่งที่ขาดแคลนในอนาคต เรื่องเหลานี้
เปนความเสี่ยงโดยตรงตอธุรกิจและกระทบกับคนทั้งโลก รวมถึงการเมาตรการทางการคาที่มิใชภาษีจะมีการ
นำมาใชเพ่ิมขึ้น เชน สินคาที่ผลิตตองไมสรางมลพิษ  หรือไมใชสารปฏิชีวนะหรือสารเคมีตองหามในกระบวนการ
ผลิต  สงผลใหตองมีการเตรียมความพรอมของภาคสังคมใหเขาสูสังคมฐานความรูเพื่อใหมีภูมิคุมกัน และการ
เรวรัดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศใหไดเพิ ่มขึ ้นอยางกาวกระโดดเพื ่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อบรรเทาผลกระทบ    

 
มาตรการ/แนวทาง  

1) การปรับโครงสรางสูการผลิตสินคาและบริการแหงอนาคตดวยการเรงรัดพัฒนาเทคโนโลยีและ
องคความรูแนวหนา (Frontier Research/ Knowledge) 

2) การสรางภูมิคุมกันในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางเทาทันดวยการพัฒนาคนไทย
ทุกชวงวัยใหกาวสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  

  
เปาหมาย 
1) ทุกภาคสวนมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางรูเทาทัน  
2) เรงรัดพัฒนาความสามารถในการสรางเทคโนโลยี นวัตกรรมของไทยเพื่อรองรบัการผลิตสินคา 
    และบริการท่ีมีนวัตกรรมเขมขน 
 
ตัวช้ีวัด 
1) มีองคความรู และความสามารถในการฟนตัวเม่ือประสบกับภาวะวิกฤตไดดียิ่งขึ้น  
2) คาธรรมเนียมในการนำเขาเทคโนโลยีลดลง    
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แผนงานและโปรแกรมขับเคลื่อน  
แผนงานที่ 4.1  การพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูขั ้นแนวหนา (BCG - Frontier Research/ 

Knowledge) 
มุงเนนการสรางความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูข้ันแนวหนาที่นำไปสูการรับมือ

หรือการสรางโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ประกอบดวย 1 โปรแกรม  

โปรแกรมท่ี 1  สงเสรมิใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูข้ันแนวหนา  

เทคโนโลยีและองคความรูขั้นแนวหนา เปนแรงขับเคลื่อนที่มีความสำคัญยิ่งตอความสำเร็จและการ
สรางรากฐานที ่ม ั ่นคงและยั ่งย ืนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ต ัวอยางของเทคโนโลยีท ี ่สำคัญ เชน   
(1) Complex  Microbiota กับสุขภาพมนุษย สัตว และพืช เนื่องจากกลุมจุลินทรียที่ซับซอนที่อาศัยอยูใน
รางกายหรือผิวหนังมนุษยและสัตวมีสวนสำคัญในการกำหนดสุขภาพที่ดี และกลุมจุลินทรียในพืชและในดิน 
ที่ปลูกก็มีหลักฐานวาจะเปนตัวกำหนดความแข็งแรงของพืชเชนกัน ความรูนี้ยังอยูในระดับพื้นฐานและประเทศ
ไทยมีโอกาสในการเปนผูนำไดในบางเรื่อง  (2) เทคโนโลยีโอมิกส (OMICs) ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจ  
ตอหนาที ่และการแสดงออกของยีนและผลผลิตของยีนในสิ ่งมีชีวิต สรางความรู สำคัญที่สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีอยางกาวกระโดดทั้งในดานการเกษตรและการแพทย (3) เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการทาง
ชีวภาพ (Bioprocess Engineering) เปนเทคโนโลย ีพื ้นฐานสำคัญในการพัฒนาตอยอดชีวมวลเปน
ผลิตภัณฑมูลคาสูงหลากหลายประเภท  (4) Gene Editing และ Synthetic Biology เพื ่อปรับเปลี ่ยน
พันธุกรรมหรือสรางสิ่งมีชีวิตใหมีลักษณะตามตองการ โดยเฉพาะจุลินทรียสำหรับอุตสาหกรรมและในเซลล
เพื่อการผลิตยาชีววัตถุ (5) เทคโนโลยีในยานความถี่เทราเฮิรต (Terahertz Technology) เพื่อประโยชน
ในดานการตรวจ และการวินิจฉัย สามารถใชประโยชนในทางการแพทยและการตรวจสอบผลิตภัณฑ              
(6) เทคโนโลยีการผลิตคารบอนต่ำ (Decarbonization) สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว  
(7) เทคโนโลยีประมวลความเร็วสูงดวยระบบปญญาประดิษฐยุคใหม เพื่อสรางคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง 
พลังงานต่ำ ราคาถูก ดวยสถาปตยกรรม RISC-V รองรับการทำงานของระบบปญญาประดิษฐขั้น Deep 
Learning สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และสุขภาพการแพทยแมนยำสูง และ (8) เทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอรมขั้นสูง เปนการพัฒนาแพลตฟอรมนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงที่เปนแนวหนาของโลกสำหรับยุค
ของการเปล ี ่ยนแปลง ร วมม ือก ับบร ิษ ัทเทคโนโลย ีช ั ้นนำระด ับโลก ได แก   การเช ื ่อมต อย ุคหนา  
(5G Connectivity) ระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent System) ที่นำไปใชในยานยนตไรคนขับ 
(Autonomous Vehicle) ระบบประมวลผลคอมพิวเตอรเสมือนประสาทสมอง (Neuron Computer)  
และระบบสำรวจใตน้ำ 

แผนงานที่ 4.2  การยกระดับความสามารถของกำลังคน  (BCG Capacity Building)  
การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรูของประชาชนทุกชวงวัย และทุกสาขาอาชีพเพื่อนำไปสูการ

สรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อใหมีความสามารถในการรับมือและฟนตัวไดเร็วจากวิกฤติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ประกอบดวย 1 โปรแกรม 
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โปรแกรมที่ 1 พัฒนากำลังคนเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมสังคม & เทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนา 
สูสังคมความรู และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม   

 การยกระดับความสามารถของกำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG จำเปนตองดำเนินการในหลาย
ระดับเพ่ือเสริมความรูและสรางทักษะ BCG อาทิ การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ เชน นักอนุกรมวิธาน และ
นักนิเวศวิทยา เพื่อสำรวจและคนหาสิ่งมีชีวิตชนิดใหมและเขาใจธรรมชาติเพื่อดูแลอนุรักษ ปรับปรุงหรือเพิ่ม
หลักสูตรท่ีเกี่ยวของรองรับความตองการของทั้งนิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือแมกระทั่งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
อยูในปจจุบัน ที่ตองการเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดานเพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อาทิ 
Systems Biology, Bioinformatics, Life Sciences ดานการเกษตร และอณูชีววิทยา เปนตน รวมถึงการ
เสริมความรู และสรางทักษะเพื ่อสรางเสนทางอาชีพในระบบเศรษฐกิจ BCG อาทิ สตารทอัพ (Startups) 
ผูประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise, IDEs) สมารทฟารมเมอร (Smart Farmers)  
ผ ู  ใหบริการมูลคาส ูง (High Value Service Providers) ผู สร างเทคโนโลย ีด ิจ ิทัลข ั ้นส ูง (Digital Deep 
Technology Developers) ผูประกอบการเชิงสรางสรรค (Creative Entrepreneurs)  ทั้งนี้ การเสริมความรู
และสรางทักษะดังกลาวสามารถดำเนินการไดทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศกึษา  

 แผนงานที่ 4.3 การยกระดับเครือขายพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ  (BCG Local & Global 
Network)  

 เรงรัดใหเกิดการพัฒนาความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทยสูสังคมฐานความรู  
ที่มีการใชนวัตกรรมเปนการสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเปนการดำเนินการผานเครือขายทั้ง
ในและตางประเทศ ประกอบดวย 1 โปรแกรม  

 
โปรแกรมที่ 1    ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ดวยกลไกการมีสวนรวมแบบจุตภาคี ทั้งใน

และตางประเทศ   
การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาภายในประเทศโดยใชกลไกจตุภาคี (Quadruple Helix) เปนพลัง

สรางความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน การเชื่อมโยงเครือขายตางประเทศเปนปจจัย
สงเสร ิมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โดยประเทศไทยตองสรางความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ 
สถาบันการศึกษาชั ้นนำระดับโลก และสถาบันการวิจัยชั ้นนำ เพื ่อเลือกรับ พัฒนาตอยอด และปรับใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับบริบทของไทย ตลอดจนการแสดงศักยภาพความเปนผูนำในเวทีระดับโลก อาทิ  
การจัดประชุมระดับนานาชาติวาดวย BCG Model เพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (BCG for SDGs)  ที่มีลักษณะ
คลายกับการประชุม Global Bioeconomy Summit ของประเทศเยอรมนีซึ่งผูรวมประชุมประกอบดวยผูนำ
ระดับสูงทั้งผูบริหาร นักวิจัย นักธุรกิจ และผู แทนจากองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ  หรือ Science and Technology for Society (STS) Forum ของประเทศญี่ปุน ซึ่งเปน
การประชุมที่รวมนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และผูบริหารระดับสูงที่ทำหนาที่กำกับดูแลงานดานนโยบาย 
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วโลก  ดวยการรวมทุน รวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี
กับบริษัทชั้นนำระดับโลก 

 

                การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อการบรรลุเปาหมายนั้น จำเปนตองมีงบประมาณในการ
รองรับในแตละปอยางตอเนื่อง  
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9. กลไกการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล   
 
9.1 กลไกการบริหารจัดการ 
เนื่องจากการดำเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เกี่ยวของกับหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน/

ชุมชน/สังคม มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และเครือขายพันธมิตรตางประเทศ  ในภาครัฐ ภารกิจการสนับสนุน
และการกำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับ BCG เปนหนาที่ของหลายกระทรวง การประสานงานขามกระทรวงและ
เชื ่อมโยงหนวยงานตาง ๆ ใหทำงานอยางมีเอกภาพจึงเปนเรื่องสำคัญ นอกจากนั้นโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
ยังเปนเครื่องมือในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ จึงจัดตั้งโครงสรางในการขับเคลื่อนไวเปน 3 ระดับ    

 
9.1.1 กลไกเชิงนโยบาย 

 
  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  ทำหนาที่กำหนดนโยบาย ผลักดันและขับเคลื่อน

เชิงนโยบายในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ 
ในการทำงานที่เปนเอกภาพและเปนการดำเนินงานที่มุงไปสูการบรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และมอบหมายใหสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ทำหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการฯ  

 
9.1.2 กลไกการขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ  

    จัดแบงหนวยงานขับเคลื่อนเปน 2 ระดับ คือ  
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนตาม

นโยบายสูการปฏิบัติ กำหนดกลไกสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนา
กำลังคน การพัฒนาระบบนิเวศ การปรับแกหรือพัฒนากฎหมาย และ/หรือมาตรการใหเอื้อตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามและการประเมินผลที่มีความตอเนื่อง โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมเปนประธาน และมอบหมายใหสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการฯ 

 
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมายทำหนาที่ติดตาม

ผลการดำเนินงาน ศึกษา วิเคราะหปญหา อุปสรรค รวมถึงโอกาสเพื่อนำไปพัฒนาเปนนโยบาย ยุทธศาสตร 
กลไก และแนวทางการขับเคลื่อนเพื ่อการเรงรัดใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG และตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงดำเนินการใหเกิดความเชื่อมโยงและเชื่อมประสานระหวางหนวยงานในจตภุาคี
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายอยางเปนรูปธรรม  

หนึ่งในปญหาอุปสรรคที่สงผลตอความไมประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายหรือแผนงานคือ การไมได
รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและตอเน่ือง รวมถึงขาดการบูรณาการของแผนงานผานการบูรณาการ 
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหกระบวนการพิจารณางบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซอน 
หากโครงการใดไดรับการบรรจุในแผนงานการขับเคลื ่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และมี
ลักษณะตรงตามหลักเกณฑของแผนงานบูรณาการเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีหนวยงานรวมดำเนินการมากกวา 
2 หนวยงาน  ใหงบประมาณของโครงการดังกลาวเขาสูกระบวนการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงาน
บูรณาการเศรษฐกิจ BCG เพื่อนำเสนอแกสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่ออนุมัติจัดสรร
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งบประมาณตามผลการพิจารณากลั ่นกรองตอไป นอกจากนี ้เพื ่อใหมีความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ ใหพิจารณาปรับระบบการจัดสรรงบประมาณรายปไปสูระบบการจัดงบประมาณเพื่อการ
ลงทุนแบบผูกพันตอเนื่อง โดยการลงทุนของรัฐใหยึดความสอดคลองกับมูลคาเพิ่มของแตละสาขา  โดยที่
ผานมาสินคาเกษตรและอาหารกอใหเกิดมูลคาเพิ่มประมาณรอยละ 40 ของมูลคาผลผลิต  ขณะที่ผลิตภัณฑใน
สาขาอื่น ๆ มีมูลคาเพิ่มประมาณรอยละ 30 ของมูลคาผลผลิต อยางไรก็ดีการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใชรวมกับความคิดสรางสรรคมีศักยภาพในการเพ่ิมมูลคาของทุกสาขาเพิ่มขึ้นรอยละ 5-20 จากมูลคา
ผลิตภัณฑและบริการรูปแบบเดิม  

 

9.1.3 กลไกการติดตามการขับเคลื่อน BCG  

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนขั้นตอนท่ีชวย
ตรวจสอบผลสำเร็จของการดำเนินงานโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหเปนไปตามเปาหมาย แผนงาน และกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดไว อีกทั ้งยังชวยใหไดมาซึ ่งขอมูล เพื่อการทบทวนและพัฒนาการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับขอบเขตและแผนดำเนินงาน ระยะเวลา กระบวนการทำงาน  
รวมไปถึงงบประมาณ เพื่อใหการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีการขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
แมวาสถานการณ/ภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  

การติดตามขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู การปฏิบัติ ยึดหลักการติดตามแบบมีสวนรวม มีการ
ดำเนินงานรวมกันแบบพหุพาคีทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม ใหความสำคัญกับ
การบูรณาการและเชื่อมโยงระหวางผูที่รับผิดชอบหลักและผูมีสวนรวมจากภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยจะตองมี
การกำหนดเปาหมาย แผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนที่บูรณาการรวมกัน 
และมีความชัดเจน เหมาะสมและมีเอกภาพ เพ่ือประโยชนตอการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ  BCG  

แนวทางการตดิตามการดำเนินการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย   
1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเปาหมาย ซึ่งมีองคประกอบ

ครอบคลุม ภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม และมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในสาขา
ที่สำคัญ เชน นโยบาย การตลาด กฎหมายสอดคลองตามแผนงานที่กำหนด ทำหนาที่ติดตาม และรายงานผล
การดำเนินงานรายสาขาเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG รายไตรมาส 

2) กำหนดระบบการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุมตั ้งแตการ
ประเมินกอนดำเนินโครงการ (Ex-ante Evaluation) วามีความเปนไปไดในการดำเนินงานหรือไม โดยให
ความสำค ัญก ับ Demand Site การประเม ินระหว างโครงการ (On-going Evaluation) เพ ื ่อต ิดตาม
ความกาวหนา และเม่ือสิ้นสุดโครงการ (Ex-post Evaluation) เพ่ือดูผลลัพธและผลกระทบ 

3) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนท้ังในระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ตามกรอบแผนงาน
ที่กำหนดไว  

4) ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวม และสนับสนุนใหมีการ

สื่อสารขอมูล มีรายงานผลการติดตามที่ตรวจสอบได และมีรูปแบบการสื่อสารสูผูเกี ่ยวของ รวมถึงผูที ่สนใจ

ทราบผลการประเมินเปนระยะอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวกท่ี 1 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของตางประเทศ 

 
ทุกประเทศลวนมีเปาหมายที่เหมือนกันคือตองการเรงรัดพัฒนาประเทศเพ่ือความเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การยกระดับคุณภาพชีวิต และมุงสูการพัฒนาที่ยั ่งยืน ดวยการใชจุดแข็งของตนเองเปนฐานในการพัฒนา 
รวมกับการใชความรู ความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเรงรัดการพัฒนาประเทศใหบรรลุ

เปาหมายที่กำหนดไว  
 
1. พัฒนาการของแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจ  
   ทิศทางการพัฒนาของประเทศตางๆ มีการปรับรูปแบบใหสอคคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก โครงสรางทางสังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีโดยมีลำดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 
ดังน้ี  

  ตนทศวรรษท่ี 1970 มีกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Green Economy) ในเวทีโลก  
ป   พ.ศ.2535 ในการประช ุมสหประชาชาติว าด วยส ิ ่ งแวดล อมและการพัฒนา (UN Conference on 
Environment and Development: UNCED หรือ Earth Summit) ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
มีการผลักดันใหประเทศสมาชิกลงนามในปฏิญญาริโอ วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio Declaration 
on Environment and Development) การรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเปนแผนแมบทเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืนของโลกที ่เนนใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม    

    ต นทศวรรษ 2000   เป นจ ุด เร ิ ่ มต นของการ ให ความสำค ัญของ เศรษฐก ิจช ี วภาพ 
“Bioeconomy” มีการกลาวถึงในเวทีการประชุม EU Lisbon Summit คณะมนตรีย ุโรป (European 
Council) กำหนดเปาหมายขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสรางความสามารถในการแขงขันดวยการใชความรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี ่ยนทรัพยากรชีวภาพใหเปนผลิตภัณฑดานการแพทย อาหาร 
พลังงาน และอุตสาหกรรมสรางสรรค  แนวคิดการพัฒนาดังกลาวไดมีการกำหนดเปนนโยบายพรอมแผนการ
ขับเคลื่อนไปแลวใน 60 ประเทศ  (International Advisory Council on Global Bioeconomy, 2020)   

แนวคิดการหมุนเวียนการใชทรัพยากรเริ่มขึ้นในสหภาพยุโรปในชวงทศวรรษที่ 1980 และมีการ
ดำเนินการในรูปแบบของนโยบายอยางจริงจังในชวงตนทศวรรษท่ี 2010 ซึ่งนำไปสูการผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องจากความจำกัดของทรัพยากร ดังนั้น แนวทางการใชผลิตภัณฑและ
วัสดุใหคุมคาดวยการออกแบบสินคาอยางชาญฉลาด มีการใชวัสดุตั้งตนนอยลง (Smart Design: Fewer 
Resource) สินคามีอายุการใชงานที่ยืนยาวขึ้น (Extend Product Life) เพ่ือลดปรมิาณขยะในโลก และสินคา
ที่ใชงานแลวตองนำกลับมาใชไดอีก รวมถึงสงเสริมระบบการแบงปน (Sharing Economy) การสรางความ
มั่นคงทางอาหารดวยการพึ่งพาการผลิตและบริโภคในทองถิ่น (Local Consumption) มากขึ้นลวนแลวแต
เปนการใชหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร และเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมีการดำเนินการแลวใน 34 ประเทศ และมีการคาดหมายวามูลคาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสูงถึง 4.5 
ลานลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2573  (World Business Council For Sustainable Development, 
2017) 
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ในป พ.ศ. 2558 เกิดการหลอมรวมของแนวคิดการพัฒนาสองเศรษฐกิจเขาดวยกันภายใตชื่อ 
“Circular Bioeconomy : CBE” ในสหภาพยุโรป ซึ ่งตองการบรรลุเปาหมายการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑจากชีวมวลทดแทนฟอสซิล จึงสงผลใหเกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจชีวภาพอยางมาก  ชวงแรกการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเนนไปที่การสรางมูลคาเพิ่มใหกับชีวมวล
มากกวาการคำนึงอายุการใชงงาน รวมถึงการออกแบบ การนำกลับมาใชใหมเพ่ือใหเกิดความคุมคาของการใช
ทรัพยากรมากที่สุด แตการมีอยูอยางจำกัดของทรัพยากร จึงพัฒนาไปสูแนวคิด CBE เพื่อการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืนไดเพ่ิมขึ้น  

  

 
 

รูปที่ 1 : แนวคิดการพัฒนาประเทศดวยแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจชวีภาพ 
ที่มา :  Paul Stegmann, Marc  Londo and Martin Junginger,2020. 

 
 

2. กลไก และมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจ    
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งประสบผลสําเร็จในหลายประเทศ  พบวา องคประกอบของ

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือการกําหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจน มีแบบอยางความสำเร็จที่เปนรูปธรรม 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ  การพัฒนาสรางกลไกการตลาดและการ
สรางความตระหนักรูแกประชาสังคม การผลักดันกฎหมายในประเทศที่เอ้ือตอสรางระบบนิเวศ  ความรวมมือ
ระหวางภาครัฐเอกชน และการมีหนวยงานรับผิดชอบเปนการเฉพาะ  

          2.1 การกำหนดนโยบาย  
การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจมีความเกี ่ยวของกับหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน การกำหนด

นโยบายและเปาหมายการขับเคลื่อนที่ชัดเจนเปนจุดเริ่มตนเพื่อใหใหการดำเนินงานของแตละหนวยงานมุงไป
ในทิศทางเดยีวกัน  
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ตารางท่ี 1 : ตัวอยางเปาหมายการพัฒนาของบางประเทศ  
ประเทศ เปาหมาย 

สหภาพยุโรป 

 

บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนป พ.ศ. 2573 ในเร่ืองดังตอไปนี ้
 ความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการ  
 จัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน ลดการสูญเสียอาหารรอยละ 50  บรรจุภัณฑพลาสติกทุกชนิดตองรีไซเคิล

ได  การฟนฟูทรัพยากรรอยละ 15 ของทรัพยากรที่ถูกทำลาย  
 ลดการพึ่งพาฟอสซิล สงเสริมการใชทรัพยากรหมุนเวียนเปนรอยละ 32   
 ลดหรือจำกัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเพื่อบรรลเุปาหมายการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
 เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการจางงาน  1 ลานตำแหนง 

เยอรมน ี

 

 กำหนดใหไฟฟาที่ใชรอยละ 40-45 ในป พ.ศ. 2568 มาจากพลังงานหนุมเวียน  
 เพิ่มผลิตภาพการใชทรัพยากรเปน 2 เทา ในป พ.ศ.2563 เทียบกับปฐานในป พ.ศ.2537 

 

สหรัฐอเมริกา  

 

 ผลิตพลังงานชีวภาพใหไดไมนอยกวารอยละ 35 ของปริมาณพลังงานที่ใชในป พ.ศ.2573 
 

เนเธอรแลนด 

 

 ลดการใชวัตถุดิบขั้นตนใหไดรอยละ 50 ลดการเผาไหมขยะลงรอยละ 50 และลดการฝงกลบขยะลง
รอยละ 75 ภายในป พ.ศ.2573 

 ป พ.ศ.2573  เศรษฐกิจหมุนเวียนมีมูลคามากกวา 7.3 พันลานเหรียญสหรัฐ สรางงาน 54,000 
ตำแหนง 
 

สวเีดน 

 
 

 ป พ.ศ.2563 มีเปาหมายรีไซเคิล เชน เหล็ก และ บรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษ เปนรอยละ 85   
  

จีน 

  
 

 เศรษฐกิจชีวภาพเติบโตเทาตัวในป พ.ศ.2563  (จาก US$ 590 billion ในป 2561 เปน US$ 1180 
billion ในป 2563) 

 

มาเลเซีย 

 

 ป พ.ศ.2563 สรางรายได 48 พันลานริงกิต 
 ป พ.ศ.2563 สรางงานใหม 170,000 ตำแหนง  
 ป พ.ศ.2563 เกิดการลงทนุ 50 พันลานริงกิต  

ที่มา : European Commission,2020, UNEP,2014, European Union, 2018, International Advisory Council on 
        Global Bioeconomy, 2020 
 

 หลายประเทศตางกำหนดสาขาเปาหมาย หรือ flagship projects ในการขับเคลื่อน เพื ่อสราง
แบบอยางความสำเร็จและเปนโมเดลขยายผลไปยังภาคสวนตางๆ โดยเริ่มจากกลุมที่มีความพรอมในการ
ดำเนินการเปนอันดับแรก   
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ตารางท่ี 2 : ตัวอยางสาขาเปาหมายการพัฒนาของบางประเทศ  
  
ประเทศ สาขาเปาหมายการพัฒนา 

เยอรมน ี

 

  อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร: มุงเนนการทำเกษตรอยางย่ังยืน สรางความมั่นคงดาน
อาหาร ผลิตอาหารปลอดภัยท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ  

  พลังงานหมุนเวียน: พัฒนาพลังงานชวีภาพ โดยเฉพาะ 2nd Generation energy 
  อุตสาหกรรม Biorefinery: ใชทรัพยากรหมุนเวียนในกระบวนการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอตุสาหกรรมเคมีชีวภาพ 
สหรัฐอเมริกา 

 

  สุขภาพ/การแพทย: การพัฒนายาและวิธีการรกัษาจำเพาะบุคคล (Personalize 
Medicine/ Healthcare) 

  อุตสาหกรรมชีวภาพ: พัฒนาพลังงานชวีภาพจากพืช สาหราย จุลนิทรีย 
  การเกษตร: มุงใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร 
  สิ่งแวดลอม: ใชจุลนิทรียกำจัดของเสียอตุสาหกรรม/ส่ิงปนเปอนในระบบนเิวศ 

แคนาดา 

 

พัฒนาเศรษฐกิจชวีภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพและวัตถดิุบการเกษตรของประเทศ 
โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม พัฒนาผลิตภณัฑในดานตางๆ เชน 
  สุขภาพ/การแพทย: มุงเนนพัฒนาเครื่องมอืทางการแพทย (Medical devices) 

Nutraceuticals สารสำคัญ (Bioactives)  
  การเกษตร: อาหารเสริมสัตว วัคซีนสัตว ปรับปรุงพันธุพืช/สัตว 
  อุตสาหกรรม: ใหความสำคญักับ Biorefinery ที่ใชไมเปนวัตถุดบิ การพัฒนาไบโอพลาสติก 

สารเคลือบปองกันการกัดกรอน ตวัทำละลายอินทรียตางๆ  
  พลังงาน: พลังงานชีวภาพ เชน เอทานอล ไบโอดีเซล มเีทน bio-oil 

จีน 

 

  การเกษตร : มุงพัฒนาสูเกษตรสมัยใหม  
  การแพทยและสุขภาพ : ยาและเครื่องมือแพทยสมยัใหม 
  อุตสาหกรรม : .พัฒนาอตุสาหกรรมฐานชีวภาพ วัสดชุีวภาพที่มีคุณสมบัติพเิศษ  
  สิ่งแวดลอม : ผลิตภัณฑท่ีเปนมติรตอส่ิงแวดลอม เชน สารชีวภณัฑ พลาสติกชวีภาพ 

มาเลเซีย  

 

 

 การเกษตร : สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลติเกษตร  
 สุขภาพ : พัฒนาผลติภณัฑสุขภาพจากทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงการพัฒนายาสามัญ 
 อุตสาหกรรม : ยกระดับกระบวนการผลิตสูการผลติที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอมและ 
   ผลิตภณัฑชีวภาพ 

ที่มา : European Commission,2020, UNEP,2014, European Union, 2018, International Advisory Council on 
        Global Bioeconomy,2020 

 

          2.2 การกำหนดมาตรการ และกลไกสงเสริม  
(1) การขับเคลื่อนดวยการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและตอเนื่อง  

การมีทรัพยากรที ่เพียงพอโดยเฉพาะงบประมาณเปนเงื ่อนไขความสำเร็จที ่สำคัญ การจัดสรร

งบประมาณมีทั้งในรูปของภาพรวมและการจัดตั้งเปนโปรแกรมสนับสนุนเปนการเฉพาะ  
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ตารางท่ี 3  : การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเปาหมายของประเทศตางๆ  
 

สหภาพยุโรป 

 

 งบประมาณ 20 พันลานยูโรเพื่อการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ  
 งบประมาณรอยละ 25 เพื่อกิจกรรมปองกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ  
 งบประมาณลงทุน 3.85 พันลานยูโร ระหวางป พ.ศ. 2564-2570 สำหรับสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนผานกองทุน Horizon 2020  
 10 พันลานยูโร สำหรับการผลิตอาหารและการดูแลทรัพยากร 
 100 ลานยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการเพ่ิมปริมาณการผลิตผลติภณัฑฐานที่ตอบสนองตอ  

เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจชีวภาพ (CBE)   
เยอรมน ี

 

 งบประมาณ 3.6 พันลานยูโรเพื ่อการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในป               
พ.ศ. 2563-2567  

 งบประมาณ 1.1 พันลานยูโรเพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ  

 งบประมาณ 120 พันลานยูโรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เชน การพัฒนาพลังงานจาก
ไฮโดรเจน  

มาเลเซีย  

 

 ตั้งกองทุน “Biotechnology Commercialization Fund” สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยเพื่อนำมาใช

ลงทุนซื ้อเคร ื ่องจักร การปรับปรุงกระบวนผลิตและคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑใหได

มาตรฐานสากล   

ที่มา : International Advisory Council on Global Bioeconomy,2020 

          (2) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี
การใชประโยชนจากฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตไดเต็มศักยภาพขึ้นอยูกับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น การเรงรัด
พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมจึงเปนเครื่องมือหลักที่ทุกประเทศตางใหความสำคัญโดย
เนนการพัฒนาเทคโนโลยีที ่สนับสนุนยุทธศาสตรเปาหมายของประเทศเปนอันดับแรก จีนใชเครือขาย
ตางประเทศในการดดูซับเทคโนโลยีจากตางประเทศ เชน ต้ังสถาบนัวิจัยรวมกับตางประเทศ (Joint Research 
Institutes) เ ช  น  US-China Clean Energy Research Center (CERC) ห ร ื อ  จ ั ด ต ั ้ ง  Bioeconomy 
International ภายใตความรวมมือ EU-China 2020 strategic agenda for cooperation ใหความสำคัญ
กับการบูรณาการระหวางสหสาขา ยั่งยืน World Business Council for Sustainable Development; 
WBCSD)  (2018) ระบุวาเทคโนโลยีที่สรางมูลคาใหกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ไดแก 1) กลุมเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม เชน เทคโนโลยีไอโอที, Big data, Blockchain, RFID ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้มีบทบาทในการชวย
ติดตามการใชทรัพยากรและการเกิดของเสีย 2) กลุ มเทคโนโลยี Physical เชน 3D printing, robotics, 
energy storage, modular design technology ชวยลดตนทุน ทรัพยากรและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 3) 
กลุมเทคโนโลยี Biological  ชวยเรงรัดพฒันาผลิตภัณฑกลุม Biobased เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล  อยางไร
ก็ดี สหรัฐอเมริกาไมละเลยที ่จะใหความสำคัญกับเทคโนโลยีพื ้นฐาน เชน  Genetic Engineering, DNA 
Sequencing, and Automated High-throughput Manipulations of Biomolecules. และเชนเดียวกับ
สหภาพยุโรปที่ใหความสำคัญกับการศึกษาดานชีววิทยา และระบบนิเวศ เปนตน  
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บทบาทเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
: เทคโนโลยี Blockchain  
ถูกนำมาประยุกตใชกับเศรฐกิจหมุนเวียนในดานการจัดการขยะเพื่อลดขยะพลาสติก โดยมีธนาคารพลาสติก ดำเนินงานมา
อยางตอเนื่องภายใตความรวมมือของ IBM และ Cognition Foundry ธนาคารพลาสติกกอตั้งขึ้นในเมืองแวนคูเวอรในป พ.ศ. 
2556 และเปนองคกรเพื่อสังคมที่ไมแสวงหาผลกำไร ธุรกิจของธนาคารพลาสติกเปนแนวทางในการแกปญหาขยะพลาสติก
และความยากจนในประเทศสหภาพยุโรป ดานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี  Blockchain สามารถติดตามขยะพลาสติกไมใหไปยัง
หลุมฝงกลบและมหาสมุทรได ดานสังคม เทคโนโลยี  Blockchain ทำใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการรวบรวมและ          
รีไซเคลิขยะพลาสติกโดยไดรับเหรียญดจิิทลัเปนการตอบแทน นอกจากนั้นยังเกิดธุรกิจเล็กๆ มากมายสำหรับวัยรุนที่ตกงานอีก
ดวย เครอืขาย Blockchain ในภูมิภาคเหลานี้สรางงานและความมั่งคั่งเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นในสหภาพยุโรป 
ที่มา: สวทช. 2563. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยและนวตักรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวยีนของประเทศไทย 
 
: ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI)  
บริษัท ZenRobotics เปนบริษัทแรกที ่ใช AI และหุ นยนตในการกำจัดของเสีย บริษัทนี้ใชปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence: AI) และหุนยนตเพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิล เทคโนโลยี ZenRobotics มีประสิทธิภาพอยางมาก สำหรับการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเสียไดอยางรวดเร็ว ปญญาประดิษฐ ชวยในการควบคุมหุนยนตคัดแยกขยะอยางอัจฉริยะ 
ของเสียจะถูกตรวจสอบโดยกลองและเซ็นเซอรถูกเรียกวา โปรแกรม ZenBrain สามารถวิเคราะหขอมูลเซ็นเซอรสรางการ
วิเคราะหแบบเรียลไทมของเสียไดอยางแมนยำ 
 
ที่มา: สวทช. 2563. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยและนวตักรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวยีนของประเทศไทย 

 
ในการขับเคลื่อนใหเกิดการทำงานรวมกันระหวางนักวิจัยตางศาสตรจากภาคสวนที่แตกตางกันน้ัน ใน

หลายประเทศจึงพัฒนาแพทตฟอรมในรูปแบบตางๆ เชน โครงการความรวมมือรัฐ-เอกชน การจัดตั้งศูนย
นวัตกรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเปดโอกาสใหมีการทำงานรวมกันเพื ่อสรางองคความรู และ
นวัตกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและเชื่อมโยงสูการใชประโยชน  

 
ตัวอยาง platform เพื่อพฒันานวัตกรรมเทคโนโลยีและเชื่อมโยงสูผูใช 
: รัฐบาลเนเธอรแลนด ริเริ่มโครงการ Holland Circular Hotspot ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบาย Circular Economy in the 
Netherland by 2050 เปนแพลตฟอรมที่ภาครัฐรวมกับภาคเอกชน เปดใหผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกภาคสวนทั้งรัฐ เอกชน 
สถาบันตาง ๆ ทำงานรวมกัน เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน สรางโอกาสในการเขารวมในระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและประสานการดำเนินงานทั่วโลก  
: สเปน จัดตั้งศูนยนวัตกรรม The Circular Lab (TCL) เมื่อป พ.ศ. 2560 เพื่อเปนศูนยนวัตกรรมเปดดานเศรษฐกิจหมุนเวียน
แหงแรกของยุโรป เนนการศึกษาวิจัย ทดสอบ และพัฒนา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบรรจุภัณฑและการรีไซเคิลในสถานการณ
จริง โดยรวมมือกับเครือขายบุคลากรภายนอกกวา 200 ราย ทั้งจากบริษัท มหาวิทยาลัย Startup และหนวยงานภาครัฐ 
ทีม่า:  https://hollandcircularhotspot.nl/about-us/ และ https://www.thecircularlab.com/ 
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(3) การพฒันาและสรางกลไกการตลาด 
  การพัฒนาตลาดภายในประเทศใหมีขนาดที่ใหญเพียงพอเปนปจจัยเรงรัดใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
นวัตกรรมออกสูตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑในกลุม วัสดุและเคมีชีวภาพ หรือวัตถุดิบที่เปน Secondary Raw 
Materials ซึ่งมีตนทุนสูงกวาผลิตภัณฑคูแขง  ตองมีมาตรการสงเสริมการเขาสูตลาดโดยเฉพาะในชวงแรก เชน 
การจัดซื้อภาครฐั (Government Procurement) มีการนำมาใชในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา  สหภาพ
ยุโรป หรือใชมาตรการทางการเงินและการคลังมาชวยลดความเสียเปรียบดานตนทุนในรูปของการจัดเก็บภาษี
การปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon & Green Tax) การกำหนดราคาขายโดยคำนึงถึงผลกระทบหรือความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนามาตรฐานเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค เชน การพัฒนามาตรฐาน
สำหรับวัสดุรีไซเคิล (Recycled Content or Secondary Materials) ในบรรจุภัณฑ       
 
ตัวอยางมาตรการสรางกลไกตลาดในตางประเทศ 
: เนเธอรแลนด เริ่มกำหนดมาตรการ Circular Procurement Green Deal เพื่อกระตุนการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  และตั้งเปาหมายเพ่ิมสัดสวน Circular Procurement เปน 20% ภายในป 2020 
: กลุมประเทศ Nordic มีมาตรการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในกลุมวัสดุกอสราง การขนสง อาหารและจัดเลี้ยง เฟอรนิเจอร สิ่งทอ 
  การกำจัดและจัดการของเสีย และเฟอรนิเจอร  
ที่มา: EU Commission, 2017     

  
การสรางความตระหนักของผูบริโภค เปนสวนสำคญัในการสรางตลาด สิ่งที่สำคัญคือการสรางความ 

ตระหนัก จิตสำนึก ทัศนคติ และความเชื่อใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ใหเห็นถึงความสำคัญของการบรรลุเปาหมายและรวมกันสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น 
ตัวอยางเชน ฟนแลนดกำหนดใหเรื ่องเศรษฐกิจหมุนเวียนบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับ
การศึกษา มีการสรางชุดความรู Circular Economy in lifelong learning และผลักดนัใหเศรษฐกิจหมุนเวียน
เปนกระแสหลักในสังคม เชน การสอดแทรกหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดงาน/มหกรรมตางๆ เยอรมนี
พัฒนาฉลาก Blue Angle สำหรบัผลิตภัณฑชีวภาพเพื่อเพ่ิมการรับรูของผูบรโิภค  

(4) การขับเคลื่อนดวยกฎหมาย 
การเปลี่ยนผานไปสูเปาหมายที่พึงประสงคตองการการสนับสนุนดานกฎหมายจากภาครัฐ ทั้งการปลดล็อค

แกไขกฎหมายเดิมที่เปนอุปสรรคตอการดำเนินงาน และการออกกฎหมายใหมเพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม อาทิ สหรัฐอเมริกาเนนการปรับปรุงกฎระเบียบใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจ ลดขั้นตอนของการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑเพ่ือใหผลิตภัณฑเขาสูตลาดไดรวดเร็วขึ้น   บราซิลปรับปรุงกฎหมายการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชน และกฎหมายด ูแลความปลอดภัยทางช ีวภาพเพื ่อการใชประโยชนจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยีชีวภาพ  ญี่ปุน และสหภาพยุโรปใชการออกกฎหมาย EPR (Extended Producer Responsibility)  และ
การใชกลไกมัดจำคืนเงิน (Deposit-Refund System) มาใชเรียกคนืบรรจุภัณฑ และสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคแยก
ขยะและสงคืนขยะบรรจุภัณฑเขาสูระบบการจัดการ   
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ตัวอยางการใชกฎหมายในตางประเทศ 
: สหรัฐอเมริกา กำหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงทดแทนและกำหนดใหรัฐบาลตองใชเชื้อเพลิงประเภทคารบอนต่ำ พรอมกันนั้น 
รัฐบาลแคลฟิอรเนียมีนโยบายมุงสงเสริมการพัฒนาและการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ เพ่ือนำไปสูการลด
การพึ่งพิงพลังงานฟอสซิล อีกทั้งมุงสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตรถยนตที่ใชพลังงานทดแทนและการ
ผลิตรถยนตที่ใชนำ้มันที่มีระดับคารบอนต่ำ (Low-Carbon Fuels) และ ปรับแกกฎหมายใหเทคนิคการปรับปรุงพันธุพืชใหม 
เชน Gene และ Genome Edited ไมอยูภายใตกฎหมายกำกับดูแลพืชดดัแปลงพันธุกรรม (Tarja Laaninen,2019)   
: สหภาพยุโรป ออกกฎหมายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน (พ.ศ.2563-2573) เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนในภาคขนสง
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 14 ในป พ.ศ.2573 แตทั้งนี้เพ่ือไมใหเกิดปญหาการแยงชิงระหวางพืชอาหารและพลังงานจึงกำหนดสัดสวน
สูงสุดของการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากสินคาเกษตรไวไมเกินรอยละ 7  
: สหภาพยุโรป ประกาศใชกฎระเบียบ EPR หลายฉบับ ทั้งกฎระเบียบของ EU และกฎระเบียบจำเพาะของแตละประเทศ
สมาชิก กฎระเบียบเหลานั้นครอบคลุมผลิตภัณฑหลากหลายประเภท ตั้งแตยานยนต บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑที่ทำจากยาง ไป
จนถึงผลิตภัณฑดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
กฎระเบียบ WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) เปนกฎระเบียบที่กำหนดใหผูผลิตรวมทั้งผูนำ
เขาอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่จำหนายในสหภาพยุโรปตองแสดงความรับผิดชอบในการจัดการซากอุปกรณที่ตนผลิต
หรือจำหนายตามหลักการ EPR วัตถุประสงคเพื่อจำกัดการเพิ่มปริมาณของซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในสหภาพ
ยุโรป และเพื่อที่จะเลี่ยงการนำซากผผลิตภัณฑเหลานั้นไปกำจัดโดยการเผาทิ้งและการฝงกลบดวย ซึ่งระเบียบ WEEE นี้มี
ขอบเขตที่กวางมากและครอบคลุมผลิตภัณฑทุกประเภทที่ใชไฟฟา ไมวาจะเปนเครื่องใชไฟฟาในบานท่ัวไป ทั้งขนาดเล็กและ
ใหญ ไปจนถึงอุปกรณไอที ของเลนเด็กที่ใชไฟฟา และเครื่องมือชางตาง ๆ ที่ใชไฟฟาระเบียบ WEEE ผานมติเห็นชอบจาก
สหภาพยุโรปตั้งแตป ค.ศ.2002  

: ญี่ปุน: ออกนโยบาย EPR เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2538 Law for the Promotion of Sorted Collection and Recycling 
of Containers and Packaging" มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการนำบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม ลดขยะบรรจุภัณฑในครวัเรือน 
ซึ่งรวมถึงขวดแกว ขวดพลาสติก PET กระดาษ ภาชนะพลาสติก กฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญอยู 3 ประการ ไดแก การให
ผูบริโภคมีสวนแยกขยะ แบงหนาที่ใหเทศบาลทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดเก็บ และการรีไซเคิลหรือแปรขยะบรรจุภัณฑและสิ่ง
หอหุมเปนหนาที่ขององคกรธุรกิจที่ผลิตและใชบรรจุภัณฑและสิ่งหอหุมเหลานั้น นอกจากนี้ยังกำหนดใหสมาคม Japan 
Container and Pack Recycling Association (JCPRA) ทำหนาที่เปนสื่อกลางในการดูแลกระบวนการรีไซเคิลขยะประเภท
บรรจุภัณฑและหีบหอ โดยกำหนด Recycling contract fee ที่ผูผลิตตองจายตามประเภทวัตถุดิบที่ผลิตบรรจุภัณฑ  (พัชร
นันท รักพงษไทย, 2560) 
: จีน มีคำสั่งหามผลิต จำหนาย และแจกถุงพลาสติกขนาดบางกวา 0.025 มิลลิเมตร รวมทั้งหามรานคาทุกประเภท 
  แจกถุงพลาสติกใหกับลูกคา (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2562) 
 
  

 (5) ความรวมมือของภาคเอกชน 

ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ปเตอร บากเกอร ประธานกรรมการ
และประธานคณะผู บริหารสภาธุรกิจโลกเพื ่อการพัฒนาอยางยั ่งย ืน (World Business Council for 
Sustainable Development; WBCSD) ระบุวา เศรษฐกิจหมุนเวียนคือคำตอบของการดำรงอยูของทุกคน
บนโลกใหยั่งยืนที่สุด ภาคเศรษฐกิจจึงตองเปนผูนำในการปฏิวัติโมเดลธุรกิจจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ
เสนตรง (Linear Economy) ผลิต ใช ทิ้ง ขายไดกำไร มาสูโมเดลธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งปจจุบันมี
ทั้งหมด 5 โมเดลหลัก ประกอบดวย 1) พัฒนานวัตกรรมที่ยืดอายุสินคา (Product Life Extension) เชน 
ซอมแลวนำกลับมาขายใหม 2) เศรษฐกจิแบงปน (Sharing Economy) เชื่อมตอคนมาสูการแบงปนสินคาท่ี
ไมใช 3) นำทรัพยากรกลับมาผลิตใหม (Resource Recovery) เชน นำขยะกลับเปนวัตถุดิบ 4) ขายสินคา
พรอมบริการ (Product as a Service) จากการขายอยางเดียวเปนการบริการดานอื่นชวยสินคาใชงานนาน
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ขึ้น เชน ซอมแซม และ 5) การสนับสนุนวัสดุทดแทน (Circular Supplies) เชน พลังงานชีวภาพ วัสดุ
ชีวภาพ  

 

ตัวอยางบริษัทท่ีมีการใชแนวคิด Circular Economy  
: บริษัท P&G จำกัด ใชบรรจุภัณฑที่ผลิตจากขยะพลาสติกจากชายหาดที่เก็บรวบรวมมาโดยอาสาสมัคร กอนสงตอใหโรงงาน
คัดแยก ทำความสะอาด และเขาสูโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล กอนสงให P&G ใชเปนวัตถุดิบในสัดสวนรอยละ 25 ผลิต
เปนขวดแชมพูตอไป ท้ังน้ี บริษัทตั้งเปาหมายที่จะใชวัตถุดิบจากพลาสติกรีไซเคิลประเภทดังกลาวกับผลติภัณฑแชมพูไมต่ำกวา 
500 ลานขวดตอป ซึ่งคดิเปนปรมิาณขยะพลาสติกที่หายไปจากชายหาดถึง 2,600 ตัน 
: Ricoh มีโมเดลการใหเชาอุปกรณสำนักงาน เชน เครื่องพิมพ และเครื่องถายเอกสารระยะยาวมาตั้งแตยุค 90 การที่บริษัท
เปนเจาของสินคาเองถึง 60% ทำให Ricoh ควบคุมวงจรผลิตภัณฑไดเกินครึ่ง นอกจากโมเดลการเชา Ricoh มีแผนลดการใช
วัตถุดิบตั้งตนบริสุทธิ์โดยหันมาใชพลาสติกที่มีสารตั้งตนจากพืชเพิ่มขึ้นในการผลิตเครื่องพิมพและเครื่องถายเอกสาร ออกแบบ
อุปกรณตาง ๆ ใหมีขนาดเล็กลง เบาลง มีสวนประกอบนอยลง และใชโทนเนอรที่ผลิตจากชีวมวล (Biomass) 
: บริษัท Unilever จำกัด ประกาศเปาหมายใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่ใชซ้ำ/รีไซเคิลได/ยอยสลายไดทั้งหมด ภายในป 2025 
โดยเริ่มจากการออกแบบบรรจุภัณฑที่แยกสวนได (modular) หาวิธีเติมซ้ำ และใชเทคโนโลยีผสมผสานชั้นพอลิเอทิลีนแบบ
บางเขากับพอลิเมอรเพื่อใชกับถุงหรือซอง ทำใหลดการใชพลาสติกได 1,700 ตัน ในป 2017 รวมทั้งใชวัสดุที่รีไซเคิลได เชน 
HDPE กับขวดผงซักฟอก และใชสารจากพืชอยางแปงขาวโพดผลิตซองชาที่ยอยสลายในประเทศสหราชอาณาจักร แคนาดา
และอินโดนีเซีย 
: ไนกี้ (Nike) นำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชกับขั้นตอนการผลิตโดยกำหนดให 71% ของเสื้อผาและรองเทาตองทำมาจากวัสดุ 
รีไซเคลิ และเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจากเศษวัสดุเหลือใชในโรงงาน ขณะที่แบรนดอาดิดาส (Adidas) ไดผลิตรองเทารุนพิเศษ 
ทำจากขยะและตาขายจับปลาในทะเล นอกจากนี้แบรนด เอช แอนด เอ็ม (H&M) ไดตั้งเปาหมายใหธุรกิจเปนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 100% โดยนำเสื้อผาใชแลวกลับมาผลิตใหม 
ที่มา: http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/2069 
 

        
(6) การมีหนวยงานท่ีทำหนาที่ในการขับเคลื่อนเปนการเฉพาะ 
การไดรบัความรวมมือจากทุกภาคสวนจะนำไปสูความยั่งยืนของการดำเนินงาน ดังน้ัน จึงจำเปนตองมี

หนวยงานที่ทำหนาที่ในการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และผูกำหนดนโยบาย

เพื่อใหเกิดการระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพ่ือเรงรัดผลักดันใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางมี

ประส ิทธ ิภาพ  ต ั วอย  าง เช น  เยอรมน ีม ีการจ ัดต ั ้ ง   “Inter-Ministerial Working Group  on the   

Bioeconomy” เพ่ือทำหนาที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสานระหวางกระทรวงตาง รวมถึงการจัด Bioeconomy 

Council ซึ ่งประกอบดวยผูเชี ่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงนักวิทยาศาสตรชั้นนำของประเทศเพื ่อให

คำปรึกษารัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  ขณะที่มาเลเซีย การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพเปนความรับผิดชอบของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษา

ดานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานทำหนาที่ในการพัฒนายุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อการ

เรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศมาเลเซีย  

 




