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ปัญหาด้าน NQI ในการขับเคลื่อน BCG

BCG

Economy model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทัง้ 3 มิติ ควบคูก่ นั ไป ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
Economy) ซึง่ มุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
โดยเน้ น การพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า สู ง ลดการพึ่ ง พา
เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึง่ ค�ำนึงถึงการน�ำวัสดุ
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร
(Reuse, Refurbish, Sharing) การแปรสภาพเพื่อมาใช้ใหม่
(Recycle, Upcycle) นอกจากนี้เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่กระบวนการผลิตมีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด สิ่งส�ำคัญของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนคือท�ำให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมขยะเป็นศูนย์
(Zero waste) โดยมุง่ เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)
เมื่อบูรณาการทั้ง 2 เศรษฐกิจเข้าด้วยกันจะท�ำให้เศรษฐกิจไทย
เป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อย่างสมบูรณ์
ซึ่งเป้าหมายส�ำคัญของเศรษฐกิจสีเขียว คือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยท�ำให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดความเสี่ยงทาง
ด้านสุขภาพที่เป็นผลมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อประชาชน
มีสุขภาพที่ดี ค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านสาธารณสุขก็จะลดลง
ด้วยเหตุนี้เอง BCG Economy model จึงเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจทีเ่ น้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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กับความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับเปลี่ยน
ระบบเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear economy)
ไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
การขับเคลื่อน BCG จะมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็น
ผู้ส่งออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนที่การน�ำเข้าเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมจากต่ า งประเทศ โดยน� ำ แนวความคิ ด ของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้กบั ทุกกลุม่ อุตสาหกรรม ได้แก่
เกษตร อาหาร พลังงาน เคมีชวี ภาพ การแพทย์ สุขภาพ และการ
ท่องเที่ยว ส�ำหรับกระบวนการขับเคลื่อนจะใช้ความร่วมมือ
ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทีเ่ กี่ยวข้อง โดยการ
พัฒนานักวิจัย องค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ และการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม
ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยได้มกี ารด�ำเนินนโยบายเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
สีเขียวในหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น ภาคการศึกษา มีการ
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน
หมุนเวียน การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยมีการ
ศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับเทคโนโลยี ภาคการเกษตรมีการให้
บริการสินเชื่อเพื่อการขอขยายที่ดินเพื่อการเพาะปลูก การ
ยกระดับการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร โดยการพัฒนา
เครื่องจักร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ท�ำให้
แรงงานในภาคเกษตรได้รับค่าแรงที่สูงขึ้น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพ (National Quality
Infrastructure: NQI) ด�ำเนินการโดยทุกภาคส่วนในระบบ
เศรษฐกิจและสังคม จากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนโยบาย
กฎหมาย และแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะพึ่งพากระบวนการทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ มาตรวิทยา (Metrology) การก�ำหนดมาตรฐาน
(Standardization) การรับรองระบบงาน (Accreditation) การ
ตรวจสอบและรับรอง (Conformity assessment) และการ
ก�ำกับดูแลตลาด (Market surveillance) โดยการด�ำเนินการ
ทุกด้านควรเป็นอิสระจากกัน แต่มีนโยบายที่สอดคล้องกัน
เพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ประเทศไทยนั้นมีระบบ NQI ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนและ
เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ได้แก่ ผู้พัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภาคผูป้ ระกอบการ ซึง่ มี
ทั้งระดับอุตสาหกรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมบริการ
วิสาหกิจชุมชน และผูป้ ระกอบการเริม่ ต้น เนือ่ งจากประเทศไทย
มีขนาดตลาดการค้าเศรษฐกิจและการบริการขนาดใหญ่
* ผู้อ�ำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
** นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

สรรสาระ
การจัดระบบ NQI อย่างเหมาะสม จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า ลดต้ น ทุ น การผลิ ต
คุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจสอบและ
รับรอง และยังอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าอีกด้วย ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องเร่งสร้าง NQI ให้
ครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อขับเคลื่อน BCG อย่างมีประสิทธิภาพ
ท� ำ ให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ในรู ป แบบใหม่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
พร้อมก้าวเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สถานภาพปัจจุบน
ั และปัญหาในด้าน NQI ทีส่ ง่ ผล
ต่อการพัฒนา BCG

ประเทศไทยมีการด�ำเนินงานด้าน NQI พอสมควร โดยจัด
ตั้งหน่วยงานภาครัฐเพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับ NQI ขึ้น กระจาย
อยู่ในหลายส่วนทั้งระดับกรมและระดับกอง แต่ละภาคส่วนมี
ขอบข่ายความรับผิดชอบไม่ชัดเจน เกิดความซ�้ำซ้อน ขาดการ
บูรณาการ ท�ำให้โครงสร้างการด�ำเนินงานของแต่ละภาคส่วน
ยังขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ
รวมถึงความสามารถในการด�ำเนินงานบางด้าน ซึ่งได้แก่
ด้านมาตรวิทยาและด้านการก�ำหนดมาตรฐาน ยังขยายไปไม่
ทั น กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและ
นวัตกรรมด้าน BCG ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาทีส่ ำ� คัญคือ การพัฒนาวิธี
ทดสอบ การก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยังไม่ครอบคลุม ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ที่ ไ ด้ ก ารรั บ รองตามมาตรฐานสากล
ยั ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายใน
การทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมสู ง
มาก ท�ำให้ต้นทุนนวัตกรรมของไทย
แพงกว่าต่างชาติ

ส� ำ หรั บ ด้ า นการผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรมยั ง มี ป ั ญ หา
เรื่องความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ส่วนใหญ่จะน�ำเข้า
นวัตกรรมจากต่างชาติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
ในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท�ำให้นวัตกรรมใหม่ที่สร้างขึ้น
แข่งขันกับตลาดโลกไม่ได้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่าง
เร่งด่วน ต้องมีการประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบคุณภาพ เช่น ISO,
GMP, HACCP รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานภาคบริการให้เทียบเท่า
สากล นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีระบบการจัดการด้านฐาน
ข้อมูลและปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่
เกีย่ วข้องกับ BCG ทีผ่ ปู้ ระกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้งา่ ยเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนานวัตกรรม นอกเหนือจาก
ปัญหาในด้านการก�ำหนดมาตรฐานแล้วในส่วนอื่นๆ ได้แก่
การก�ำกับดูแลและการส่งเสริมการตลาดยังไม่ครอบคลุม ส่งผล
ให้สินค้านวัตกรรมที่ผลิตได้ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าจาก
ประเทศอืน่ ๆ เหนือสิง่ อืน่ ใด การสนับสนุนทางด้าน BCG นัน้ รัฐบาล
ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการสนับสนุนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การใช้พลังงานสะอาดและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างสูงสุด
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