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economy model เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย 
Thailand 4.0 โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นอกจากนี้ BCG Economy model ยังช่วยแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากรและลดโลกร้อน
BCG economy model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกจิหลกั คอื B - Bio economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุง่เน้นการน�าความรูร้ะดบัสูง 

ด้านเทคโนโลยชีวีภาพและต้นทนุด้านความหลากหลายทางชวีภาพทีป่ระเทศไทยมอียูม่ากมาเป็นตวัขบัเคลือ่นให้เกดิการใช้ทรพัยากร 
ชวีภาพให้เกดิประโยชน์และคุ้มค่าทีส่ดุ เชือ่มโยงกบั C - Circular economy ระบบเศรษฐกิจหมนุเวยีน ท่ีค�านึงถึงการน�าวัสดกุลับมาใช้ 
ประโยชน์ให้มากทีส่ดุ กล่าวคือ เน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดบิในกระบวนการผลติตลอดวฏัจกัรชีวิต และการน�าวสัดเุหลอืท้ิงเหล่านัน้ 
มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมได้ และทั้งสองเศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้ G - Green economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุด มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของคุณภาพสิ่งแวดล้อม

*นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นพมาศ กิจคุณาเสถียร*

การเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุการขบัเคล่ือน 
BCG Economy model
ประเทศไทยในช่วงสิบปีทีผ่่านมา มกีารขยายตวัของเศรษฐกจิทีช้่า ประชาชนของประเทศส่วนใหญ่ยงัมี
รายไดน้อ้ย รัฐบาลจงึจ�าเป็นตอ้งขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทยเพือ่ให้ประเทศไทยหลดุพน้จากประเทศที่ตดิ
กบัดกัรายได้ปานกลาง โดยการปรบัเปล่ียนรปูแบบการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมไปสู่รูปแบบเศรษฐกจิ
ใหม่ที่เรียกว่า BCG economy model ที่ช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศในด้านความหลากหลายทาง
ชวีภาพเพือ่การผลิตสินค้าและบรกิารทีม่มีลูค่าสูงขึน้ โดยใช้กลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม

BCG
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กรมวทิยาศาสตร์บริการ ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานให้บรกิาร
ตรวจสอบรับรองสินค้าและบริการ และให้ความส�าคัญกับ
โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ (National Quality  
Infrastructure : NQI) ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญต่อการพัฒนา
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและความปลอดภัย  
อีกทั้งช่วยยกระดับและความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 
และบริการได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ผู้ประกอบการในการตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์
ของการน�า NQI มาใช้ประโยชน์เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า 
และบริการดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้บูรณาการ 
การท�างานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั NQI เพือ่ผลกัดนัให้  
NQI เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยการน�าร่อง NQI ใน 7 สาขาส�าคัญ  
(NQI system integration) ที่ตอบโจทย์ BCG economy  
model และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ 1) ระบบ
นิเวศโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 2) อาหาร
สุขภาพ 3) สมุนไพรไทย 4) ยาชีววัตถุ 5) ระบบตรวจจับ  
(Sensor) 6) การสือ่สารและการเคลือ่นย้ายในอนาคต (Future  
mobility) 7) เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสีเขียว (Green and 
environmental economy) ซึ่ง NQI ทั้ง 7 สาขา อยู่ใน 4 

สาขาที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อน BCG economy 
model คือ 1) สาขาอาหารและการเกษตร 2) สุขภาพและ 
การแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 4) การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นแหล่งเก็บรวบรวม 
คลังความรู ้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ วารสาร  
รายงาน และมาตรฐาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปของดิจิทัล  
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการ 
สารสนเทศให้กับนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบัน 
การศึกษา และประชาชนทั่วไป ส�าหรับน�าสารสนเทศไปใช้เป็น
แนวทางสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา การอ้างอิง วิเคราะห์ 
ทดสอบ และต่อยอดการผลิตภาคอุตสาหกรรมและงานวิจัย
ต่างๆ 

ภาคอตุสาหกรรมและงานวจิยั การเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ
และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจ�าเป็น
และส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะน�าไป

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG ของส�านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
(http://siweb.dss.go.th/index.php/th/)

สรรสาระ



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 23

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม. ข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกจิสู่การพฒันา

ที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562. 65 หน้า.
ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีนและเศรษฐกจิสเีขยีว. สมดุปกขาว BCG in Action การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ของประเทศไทยเพือ่เศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีนและเศรษฐกจิสเีขยีว Bio-Circular-Green Economy. กรงุเทพฯ : วทน., 2561. 54 หน้า.
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. เศรษฐกิจชีวภาพ BIO ECONOMY ฉบับประชาชน [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 1 เมษายน 2563]. 

เข้าถึงจาก: https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS005Bioeconomy.pdf

สู่การเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และความปลอดภัยในอนาคต เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าและบริการน้ัน ผู้ประกอบการ นักวิจัย  
นักวิทยาศาสตร์ และผู ้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงและ 
ใช ้ประโยชน ์ในเชิงพาณิชย ์จากข ้อมูลสารสนเทศด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีให้บริการในส�านักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ฐานข้อมูล
บทคัดย่อและอุตสาหกรรมเกษตร ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้ง  
ฐานข ้อมูลส ่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค ้า OTOP  
ฐานข้อมลูประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ และฐานข้อมลูประมวล
สารสนเทศเฉพาะเรื่อง สามารถสืบค้นผ่านช่องทาง http://
siweb.dss.go.th/index.php/th/ เพือ่เป็นข้อมลูและแนวทาง
วางแผนการผลิตและวิจัย เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนและเลือกใช้
วัตถุดิบชีวภาพท่ีมีความหลากหลาย โดยน�าทรัพยากรชีวภาพ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด (B - Bio economy) 
การน�าวสัดเุหลือทิง้อตุสาหกรรมและการเกษตรมาใช้หมนุเวยีน  
เพื่อลดปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็น
ศนูย์ (Zero-waste) (C - Circular economy) การน�าภมูปัิญญา
ชาวบ้านในชุมชนมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
ฐานราก การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชีวภาพในกระบวนการผลิต เพ่ือการผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์
อปุโภคบรโิภคทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม (G - Green economy) 
ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG economy 
model และตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ให้ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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