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ประเทศไทยกำำ�ลังั จะเริ่่ม� ใช้้แผนยุุทธศาสตร์์การขัับเคลื่่อ� น
ประเทศไทยด้้วยโมเดลเศรษฐกิิ จชีี วภาพ-เศรษฐกิิ จ
หมุุนเวีียน-เศรษฐกิิ จสีี เขีียว (Bio-Circular-Green
Economy : BCG Model) โดยที่่�ผ่่านมาประเทศไทย
ใช้้ทรััพยากรและความหลากหลายทางชีีวภาพสร้้างการ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งผลของการพััฒนาดัังกล่่าวต้้อง
แลกด้้วยความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรและการลดลง
ของความหลากหลายทางชีีวภาพ เกิิดของเหลืือทิ้้�งที่่�
สร้้างมลพิิษ ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม ปััญหาสุุขภาพ จึึงต้้องใช้้
งบประมาณจำำ � นวนมากเพื่่� อ แก้้ปัั ญ หา แต่่ที่่� ผ่่ านมา
เศรษฐกิิจไทย ไม่่สามารถสร้้างมููลค่่าให้้กัับทรััพยากรได้้
เต็็มศัักยภาพ เกิิดการพััฒนาแบบกระจุุกตััวและก่่อให้้เกิิด
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่างภาคส่่วนต่่างๆ เป็็นอย่่างมาก
โมเดลเศรษฐกิิจใหม่่ที่่เ� รีียกว่่า “BCG” หรืือ Bio-CircularGreen Economy เศรษฐกิิจชีีวภาพ-เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเศรษฐกิิจสีีเขีียว เป็็นรููปแบบการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่พั� ฒ
ั นา
ต่่อยอดจากจุุดแข็็งของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิิจ
BCG ทำำ �หน้้ าที่่� บูู รณาการการพัั ฒ นาตั้้� ง แต่่ต้้นน้ำำ� �ถึ ึ ง
ปลายน้ำำ�� ใช้้องค์์ความรู้้ด้้� านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรม สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม (Value Creation) จากฐาน
ความหลากหลายของทรััพยากรชีีวภาพและวััฒนธรรม

	ปัั จ จัั ย ที่่ � สำ ำ �คั ั ญ ต่่อเศรษฐกิิ จ ของประเทศไทย คืื อ
การส่่งออกและการท่่องเที่่�ยว แต่่ปััญหาและอุุปสรรคของสิินค้้
าไทยคืือมาตรฐานและกฏระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยองค์์การเพื่่�อ
ความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ (Organisation for
Economic Co-operation and Development : OECD)
ได้้ประมาณการว่่ามากกว่่า 80% ของการค้้าโลกได้้รับั ผลกระทบ
จากมาตรฐานและกฎระเบีียบ และการศึึกษาของ U.S. Departmment of Commerce ในเรื่่�อง Standard and Regulations:
Measuring the Link to Goods Trade ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า
มากกว่่า 93% ของการค้้าโลกมีีผลกระทบจากมากมาตรฐา
นและกฎระเบีียบ และโดยเฉพาะกฎระเบีียบทางเทคนิิคของ
สหภาพยุุโรป (European Union : EU) จะส่่งผลกระทบถึึง
92% ของสิินค้้าไทยทั้้�งหมดที่่�นำำ�เข้้า EU ส่่งผลให้้ประเทศจ
ำ�เป็็นต้้องส่่งเสริิมและพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางคุุณภาพ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านการตรวจสอบและรัับรองให้้เข้้มแข็็ง
การดำำ�เนิินงานโดยหน่่วยงานต่่างๆ ต้้องมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้
สามารถผลัักดัันให้้สินิ ค้้าและบริิการได้้รับั การตรวจสอบและรัับ
รองตามมาตรฐานและกฎระเบีียบที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
นอกจากนั้้�นระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการตรว
จสอบและรัับรองจะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้สามารถผ
ลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�ได้้มาตรฐาน ซึ่่�งประเทศไทยจะต้้องป
ฏิิบััติิตามความตกลงว่่า ด้้วยอุุปสรรคทางเทคนิิคต่่อการค้้า
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อย่่างไรก็็ ต ามหน่่วยตรวจสอบและรัั บ รองของประเทศ
ในบางสาขามีีจำำ � นวนไม่่เพีียงพอและยัั ง มีีความสามารถ
ไม่่ครอบคลุุมและรองรัับกัับการพััฒนาและสถานการณ์์โลก
ดัั ง นั้้� น จึึ ง มีีความจำำ � เป็็ น อย่่างเร่่งด่่วนที่่ � ต้ ้ อ งพัั ฒ นาหน่่วย
ตรวจสอบและรัับรองรวมทั้้�งบุุคลากรให้้มีีจำำ�นวนและศัักยภาพ
เพีียงพอต่่อความต้้องการในอนาคต
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการมีีภารกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็น
ต่่อการพััฒนาประเทศ โดยการให้้บริิการทดสอบ สอบเทีียบ
ในห้้องปฏิิบััติิการวิิทยาศาสตร์์ และจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมระบบ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ด้้านคุุณภาพ เพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในระบบเศรษฐกิิจและ
สัังคม ด้้วยการพััฒนา ส่่งเสริิม สนัับสนุุน ภาคอุุตสาหกรรม
ภาคการผลิิต ภาคการบริิการ และภาคการเกษตร ให้้สามารถ
พััฒนาสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััย และเกิิด
นวััตกรรม วิิจััยและพััฒนา การให้้องค์์ความรู้้�สารสนเทศ และ
การพััฒนาบุุคลากรในห้้องปฏิิบัติั กิ าร และการพััฒนาห้้องปฏิิบัติั ิ
การทดสอบ สอบเทีียบ ทั้้ง� ภายในองค์์กร และหน่่วยงานภายนอก
ให้้มีีความเข้้มแข็็ง มีีคุุณภาพและความสามารถให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ
ในระดัั บ สากล ตลอดจนส่่งเสริิ ม สภาพแวดล้้ อ มในระบบ
โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านคุุณภาพของประเทศด้้วยการรัับรอง
ระบบงานห้้องปฏิิบััติิการและการทดสอบความชำำ�นาญห้้อง
ปฏิิบััติิการที่่�ส่่งผลโดยตรงต่่อการควบคุุมคุุณภาพของห้้อง
ปฏิิบััติิการ เอื้้�อให้้เกิิดการตรวจสอบคุุณภาพวััตถุุดิิบ และการ
พััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต ในกลุ่่ม� อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย
อย่่างเป็็นระบบและได้้มาตรฐาน ส่่งผลต่่อคุุณภาพของสิินค้้า
และบริิการ
ด้้วยเหตุุนี้้�กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการจึึงต้้องพััฒนาให้้เป็็น
หน่่วยงานในการเพิ่่�มขีีดความสามารถด้้านการแข่่งขัันของ
ประเทศด้้วยกระบวนการการตรวจสอบรัับรองที่่�มีีมาตรฐาน
เทีียบเท่่าสากล ให้้ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของประเทศมีีคุุณภาพ
สามารถแข่่งขัันได้้กัับนานาประเทศ

1. Standard and Regulations: Measuring the Link to Goods Trade, Office of Standards and Investment Policy
Industry & Analysis International Trade Administration, U.S. Department of Commerce, June 2016
2. Quality Infrastructure of the Americas: STRATEGIC ROADMAP, United Nation Industrial Development
Organization, 2017
3.	ข้้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิิจสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน กระทรวง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมพฤศจิิกายน 2562
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(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ที่่�เป็็น
ความตกลงที่่�จะให้้ประเทศสมาชิิกใช้้กฎระเบีียบทางวิิชาการ
(Technical Regulations) มาตรฐาน (Standards) หรืือ
กระบวนการตรวจสอบรัับรอง (Conformity Assessment
Procedures) การเป็็นสมาชิิกภายใต้้ TBT มีีผลบัังคัับให้้ประเทศ
สมาชิิกมีีข้้อผููกพัันที่่�จะต้้องแจ้้งร่่างกฎระเบีียบดัังกล่่าวให้้
ประเทศสมาชิิกอื่่�นทราบล่่วงหน้้าก่่อนที่่�กฎระเบีียบจะมีีผล
บัังคัับใช้้ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ประเทศสมาชิิกอื่่�นแสดงข้้อคิิดเห็็น
ยกเว้้นกรณีีฉุุกเฉิินเร่่งด่่วนหรืือเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความ
มั่่�นคงของรััฐ ซึ่่�งสามารถดำำ�เนิินการประกาศใช้้กฎระเบีียบได้้
ทัั นทีี ซึ่่� งเป็็ นประเด็็น ทางด้้านเทคนิิคที่ ่�อ ยู่่�ในรููปแบบของ
มาตรฐานและกฎระเบีียบที่่มีีค
� วามเข้้มงวดมากขึ้้�น
โครงสร้้างพื้้�นฐานทางด้้านคุุณภาพของประเทศ (National
Quality Infrastructure: NQI) เป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�คััญใน
การนำำ�สินิ ค้้าเข้้าสู่่ต� ลาดโลก โดยเฉพาะตลาดประเทศพััฒนาแล้้ว
ผ่่านการสร้้างการยอมรัับในความปลอดภััยและความเชื่่�อมั่่�นใน
คุุณภาพของสิินค้้าและบริิการ เพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันให้้กัับสิินค้้าไทย โดยเฉพาะสิินค้้ากลุ่่�ม BCG ซึ่่�งเป็็น
กลุ่่�มที่่�เน้้นที่่�มาของวััตถุุดิิบ ความสามารถที่่�จะหมุุนเวีียนกลัับ
มาใช้้ใหม่่และกระบวนการผลิิตที่่�คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของ
สิ่่ง� แวดล้้อมและมนุุษย์์ ดัังนั้้น� ความสามารถในการพิิสูจน์
ู ที่์ ม�่ าของ
วััตถุุดิิบในเชิิงวิิทยาศาสตร์์ และการรัับรองกระบวนการผลิิต
การสามารถหมุุนเวีียนกัับมาใช้้ใหม่่และการย่่อยสลายได้้ใน
ธรรมชาติิจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นที่่�ใช้้ยืืนยัันความเป็็นผลิิตภััณฑ์์
BCG ที่่�แท้้จริิง NQI ยัังเป็็นกลไกหลัักในทางวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีในการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค และส่่งเสริิมการวิิจััยและ
พััฒนานวััตกรรม ซึ่่ง� กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการพร้้อมเป็็นส่่วนหนึ่่ง�
ในการเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของภาคการผลิิต
และบริิการของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในกระบวนการ
พััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้มีีคุุณภาพ มีีมาตรฐาน และมีีความ
ปลอดภััย ด้้วยการให้้บริิการทดสอบของห้้องปฏิิบัติั กิ ารทดสอบ
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