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Economy model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ทัง้ 3 มติ ิควบคูก่นัไป ได้แก่ เศรษฐกิจชวีภาพ (Bio 

Economy) ซ่ึงมุง่เน้นการใช้ทรพัยากรชีวภาพเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ 
โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ลดการพึ่งพา 
เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่ือมโยงกับ
เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) ซึง่ค�านงึถงึการน�าวสัดุ 
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร  
(Reuse, Refurbish, Sharing) การแปรสภาพเพื่อมาใช้ใหม่ 
(Recycle, Upcycle) นอกจากนี้เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่กระบวนการผลิตมีของเสียเกิดข้ึนน้อยที่สุด สิ่งส�าคัญของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนคือท�าให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมขยะเป็นศูนย์ 
(Zero waste) โดยมุง่เน้นการออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) 
เมื่อบูรณาการทั้ง 2 เศรษฐกิจเข้าด้วยกันจะท�าให้เศรษฐกิจไทย
เป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อย่างสมบูรณ์

ซึ่งเป้าหมายส�าคัญของเศรษฐกิจสีเขียว คือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยท�าให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดความเสี่ยงทาง
ด้านสุขภาพที่เป็นผลมาจากปัญหาส่ิงแวดล้อม เมื่อประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี ค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านสาธารณสุขก็จะลดลง  
ด้วยเหตุนี้เอง BCG Economy model จึงเป็นการพัฒนา
เศรษฐกจิทีเ่น้นการสร้างสมดลุระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ปัญหาด้าน NQI ในการขับเคลื่อน BCG

กับความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับเปลี่ยน
ระบบเศรษฐกจิจากเศรษฐกจิแบบเส้นตรง (Linear economy) 
ไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

การขับเคลื่อน BCG จะมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็น 
ผู้ส่งออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนที่การน�าเข้าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมจากต่างประเทศ โดยน�าแนวความคิดของ 
เศรษฐกจิหมนุเวยีนไปประยกุต์ใช้กบัทกุกลุม่อตุสาหกรรม ได้แก่  
เกษตร อาหาร พลงังาน เคมชีวีภาพ การแพทย์ สขุภาพ และการ 
ท่องเท่ียว ส�าหรับกระบวนการขับเคลื่อนจะใช้ความร่วมมือ 
ระหว่าง ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนทีเ่กี่ยวข้อง โดยการ 
พัฒนานักวิจัย องค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย  
โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ และการส่งเสรมิธรุกจินวตักรรม  
ทีผ่่านมาประเทศไทยได้มีการด�าเนนินโยบายเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
สีเขียวในหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น ภาคการศึกษา มีการ 
สนบัสนนุการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและการใช้พลงังาน 
หมุนเวียน การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยมีการ 
ศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับเทคโนโลยี ภาคการเกษตรมีการให้ 
บริการสินเชื่อเพื่อการขอขยายที่ดินเพื่อการเพาะปลูก การ
ยกระดับการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร โดยการพัฒนา
เครื่องจักร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ท�าให้
แรงงานในภาคเกษตรได้รับค่าแรงที่สูงขึ้น 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ (National Quality  
Infrastructure: NQI) ด�าเนินการโดยทุกภาคส่วนในระบบ
เศรษฐกจิและสงัคม จากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยมนีโยบาย  
กฎหมาย และแนวปฏิบัติร่วมกัน ซ่ึงจะพึ่งพากระบวนการทั้ง 
5 ด้าน ได้แก่ มาตรวิทยา (Metrology) การก�าหนดมาตรฐาน 
(Standardization) การรบัรองระบบงาน (Accreditation) การ
ตรวจสอบและรับรอง (Conformity assessment) และการ
ก�ากับดูแลตลาด (Market surveillance) โดยการด�าเนินการ 
ทุกด้านควรเป็นอิสระจากกัน แต่มีนโยบายที่สอดคล้องกัน 
เพื่อให้องค์ประกอบท้ังหมดท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ประเทศไทยน้ันมีระบบ NQI ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนและ
เก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ได้แก่ ผู้พัฒนา
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ภาคผูป้ระกอบการ ซึง่มี 
ทั้งระดับอุตสาหกรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมบริการ 
วสิาหกจิชมุชน และผูป้ระกอบการเริม่ต้น เนือ่งจากประเทศไทย
มีขนาดตลาดการค้าเศรษฐกิจและการบริการขนาดใหญ่ 

ดร.อรสา อ่อนจันทร์*
วงศ์กนก อยู่สงค์**

BCG

สรรสาระ



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 15

การจัดระบบ NQI อย่างเหมาะสม จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ  
เพิ่มผลิตภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้า ลดต้นทุนการผลิต  
คุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเช่ือม่ันในผลการตรวจสอบและ 
รับรอง และยังอ�านวยความสะดวกทางการค้าอีกด้วย ดังนั้น 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องเร่งสร้าง NQI ให้ 
ครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อขับเคลื่อน BCG อย่างมีประสิทธิภาพ  
ท�าให้ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่มีความเข้มแข็งและ 
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
พร้อมก้าวเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สถานภาพปัจจุบนัและปัญหาในด้าน NQI ทีส่่งผล
ต่อการพัฒนา BCG 

ประเทศไทยมีการด�าเนินงานด้าน NQI พอสมควร โดยจัด
ตั้งหน่วยงานภาครัฐเพื่อด�าเนินงานเกี่ยวกับ NQI ขึ้น กระจาย
อยู่ในหลายส่วนทั้งระดับกรมและระดับกอง แต่ละภาคส่วนมี
ขอบข่ายความรับผิดชอบไม่ชัดเจน เกิดความซ�้าซ้อน ขาดการ
บูรณาการ ท�าให้โครงสร้างการด�าเนินงานของแต่ละภาคส่วน
ยังขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ

รวมถึงความสามารถในการด�าเนินงานบางด้าน ซึ่งได้แก่  
ด้านมาตรวิทยาและด้านการก�าหนดมาตรฐาน ยังขยายไปไม ่
ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ 
นวัตกรรมด้าน BCG ที่เกิดขึ้นอย่าง 
รวดเรว็ ปัญหาทีส่�าคญัคือ การพฒันาวธิี 
ทดสอบ การก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์
ยงัไม่ครอบคลมุ ห้องปฏบิติัการทดสอบ
ที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล  
ยังมี ไม ่ เพียงพอต ่อผลิตภัณฑ ์และ 
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายใน 
การทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสูง 
มาก ท�าให้ต้นทุนนวัตกรรมของไทย 
แพงกว่าต่างชาติ 

ส�าหรับด้านการผลิตของภาคอุตสาหกรรมยังมีปัญหา 
เรื่องความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ส่วนใหญ่จะน�าเข้า 
นวัตกรรมจากต่างชาติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ 
ในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท�าให้นวัตกรรมใหม่ที่สร้างขึ้น 
แข่งขันกับตลาดโลกไม่ได้ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่าง 
เร่งด่วน ต้องมกีารประยกุต์ใช้มาตรฐานระบบคณุภาพ เช่น ISO,  
GMP, HACCP รวมท้ังยกระดบัมาตรฐานภาคบรกิารให้เทยีบเท่า 
สากล นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีระบบการจัดการด้านฐาน 
ข้อมูลและปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ 
เกีย่วข้องกบั BCG ทีผู่ป้ระกอบการและประชาชนสามารถเข้าถงึ 
ได้ง่ายเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันานวัตกรรม นอกเหนอืจาก 
ปัญหาในด้านการก�าหนดมาตรฐานแล้วในส่วนอื่นๆ ได้แก่  
การก�ากบัดแูลและการส่งเสรมิการตลาดยงัไม่ครอบคลมุ ส่งผล 
ให้สินค้านวัตกรรมที่ผลิตได้ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าจาก 
ประเทศอืน่ๆ เหนอืสิง่อืน่ใด การสนบัสนนุทางด้าน BCG นัน้ รฐับาล 
ควรมมีาตรการท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการผลิต การควบคุม 
คุณภาพ การใช้พลังงานสะอาดและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างสูงสุด
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