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บทนำ�

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 

เป็นภาวะคุกคามที่ทุกประเทศในโลกก�าลังเผชิญ มีการรายงาน

ใน Climate Change Index ว่า 4 ใน 10 ประเทศ ที่จะได้

รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด

ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ พม่า ฟิลิปปินส์ 

ไทย และเวียดนาม โดยจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในทุก

ภาคส่วนและจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง นอกจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศแล้ว ปัจจุบันท่ัวโลกก�าลังเผชิญกับการระบาด

คร้ังใหญ่ของ Coronavirus COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงและกว้างขวางต่อสุขภาวะและชีวิตความเป็นอยู ่ที่

ดีของมนุษย์ เพื่อให้เกิดการปรับตัวได้ทันต่อความท้าทายน้ี 

ประเทศไทยจึงมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ�ากัดให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้โมเดลใหม่ 

คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 

(Bio-Circular-Green Economy; BCG Economy Model) 

ซึ่งเป็นการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ใน

การสร้างมูลค่า/คุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยคงสภาพที่สมบูรณ์

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เศรษฐกิจ

ชีวภาพก่อให้เกิดใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ ้มค่าโดยการใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มใน

ภาคการผลิต เศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งสู่การหมุนเวียนใช้วัตถุดิบ

ในการผลิตอย่างประหยัด ก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการ

ผลิตเป็นศูนย์หรือน้อยท่ีสุด และใช้ผลิตภัณฑ์เต็มวงจรชีวิต 

ส่วนเศรษฐกิจสีเขียวเป็นกระแสหลักที่มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือน

กระจก เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของมนุษย์ ลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศ 

ทั้งนี้ BCG Model เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน

ประเทศไทย เพื่อเพิ่มความมั่นคงใน 3 ด้าน คือ อาหาร 

สาธารณสุข และพลังงาน ลดปัญหาใน 2 ด้าน คือ อัตราการ

ว่างงาน และมลพิษและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งตอบความท้าทาย

ในการพัฒนาประเทศและผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ

ทั่วถึง (inclusive growth) บนความได้เปรียบด้านความหลาก

หลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) อาหาร

และการเกษตร 2) สุขภาพและการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุและ

เคมีชีวภาพ 4) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยตอบ

เป้าหมายในทุกระดับตั้งแต่ ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ จนถึง

ระดับโลก (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 2562)

อาภารัตน์ มหาขันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  

โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนำเวียนำ เศรษฐกิจสีเขียว

(Bio-Circular-Green Economy Model and TISTR Future Direction)

กับทิศทางอนำาคตของ วว.
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วว. กับทิศทางการขับเคลื่อนำ BCG Model 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะหน่วยงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้

บริการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มี

การปรับทิศทางการด�าเนินงานภายใต้ BCG Model ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้ 

ในการพัฒนา วทน. วว. ได้ด�าเนินการอยู่บนกรอบ 

ใหญ่ คือ พัฒนาบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEP for 

SGDs) (วว. ตอบสนองได้โดยตรง 11 ข้อ จากท้ังหมด 17 ข้อ)

ผ่านการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาภายใต้โมเดล BCG Econo-

my ใน 4 ด้านหลัก คือ เกษตร อาหาร สมุนไพร พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อมตามแนวคิดการด�าเนินงาน O•Z•O•N•E Concept

(O = Opportunity คือ การสร้างโอกาสธุรกิจใหม่แก่ภาค 

เศรษฐกิจ/สังคมไทย Z = Zero waste management คือ 

การลดของเสียให้เป็นศูนย์ O = Occupation คือ การสร้างคว

ามเช่ียวชาญผู้ประกอบการงานอาชีพและชุมชน N = Natural 

resource-based คือ พัฒนาผลงานจากฐานทรัพยากรชีวภาพภ

ายในประเทศ E = Energy efficiency คือ ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า 

พัฒนาคุณภาพผลผลิต) ด้วยหลักการในการท�างาน 4 ด้าน 

(Guiding Principles; GPs) ได้แก่ 1) Bio-based คือ วิจัย

และพัฒนาบนฐานของทรัพยากรชีวภาพ ครอบคลุมภารกิจท่ี 

เก่ียวข้องกับคลัสเตอร์ เป้าหมายของประเทศ 2) Area-based 

คือ พัฒนาเทคโนโลยีทีสามารถน�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือ 

ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทใน

การใช้งานจริง 3) Appropriate technology คือ การบริการ 

ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ระดับเชิงพาณิชย์ 

(commercialization) อย่างครบวงจรจนถึงส่งเสริมด้านการ 

ตลาดและเช่ือมโยงด้านการเงิน แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ และ 

4) Total solution การด�าเนินงานท่ีมุ่งเน้นการตอบ โจทย์ความ 

ต้องการของชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ สนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาใน

พ้ืนท่ี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้ังหมดน้ีก็เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 2 กลุ่มหลัก คือ 

ชุมชน สังคม และผู้ประกอบการธุรกิจ/อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
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นอกจากนี้ ในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจเข้า

สู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 (Fourth Industrial Revo-

lution: 4IR) รัฐบาลไทยตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีแบบรวดเร็วและรุนแรงท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ท่ีจะส่งผล

ต่อประเทศไทยในระยะยาว จึงได้ก�าหนดนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ที่มีอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม 

ทั้ง S-Curve และ New S-Curve วว. มีการวิจัย พัฒนา 

และบริการด้าน วทน. ท่ีสนับสนุนสาขาการผลิตท่ีส�าคัญ 4 

สาขา ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี

ชีวภาพ 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ 

4) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ซึ่งทั้งหมดนี้ วว. จะต้องเร่ง

วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการด้าน วทน. เพื่อ

น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับตัว และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งในระยะสั้น กลาง 

ยาว ภายใต้ BCG Model เช่นกัน

ทิศทางการท�งานำในำอนำาคตของ วว. ภายใต้แนำวคิด
ยุทธศาสตร์ในำการด�เนำินำงานำขับเคลื่อนำกระทรวง อว. 

โดยที่มีประกาศแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก 

เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 

ในการนี้ได้มีการแถลง “แนวคิดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน

ขับเคลื่อนกระทรวง อว.” ซึ่งปัจจุบัน มีนโยบายและยุทธศาสตร์

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-

2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 

2563-2565 ที่ใช้เป็นแนวทางในการท�าแผนปฏิบัติราชการและ

แผนการด�าเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวง ขณะนี้อยู่

ในระหว่างด�าเนินการปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 

2566-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(ววน.) พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอ

พิจารณาต่อสภาฯ ต่อไป     

ภายใต้แนวคิดฯ ดังกล่าว วว. มีการท�างานด้าน 

BCG ที่สอดคล้องกับระเบียบวาระการพัฒนา ในด้านที่สอง

ซึ่งเป็นการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรที่

ประเทศไทยมีทุนอยู่มาก คือ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น

ประเทศเกษตรกรรมยุคใหม่ และธุรกิจเป้าหมายที่จะช่วยยก

ระดับชุมชน SMEs ท้องถิ่นให้ไปสู่ระดับโลก คือ ธุรกิจ BCG หรือ

ธุรกิจชีวภาพที่ตอบโจทย์การหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตร

กบัสิง่แวดล้อม โดยพจิารณาถงึปัจจัยทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ที่ส�าคัญ คือ Circular Economy เนื่องจากทรัพยากร คือ 

หัวใจในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นพื้นฐานของ

คุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ให้ความส�าคัญในการวางนโยบายที่ชัดเจน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลกับการดูแลสังคมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ 

ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นการ

น�านวัตกรรมเข้ามาร่วมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้ม-

ข้น ท้ังในเชิงการผลิต (production) ปรับปรุงกระบวนการ 

(process) และ แก้ไขปัญหาเพ่ิมคุณค่าการให้บริการ (services) 

ท้ังน้ีแนวคิดการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 Pillars น้ัน Pillar 
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ท่ี 2 : Knowledge Creation ท่ีนอกจากการพัฒนา S-Curve 

ท้ัง 10 อุตสาหกรรมแล้ว ได้มีการพิจารณาถึงสถานการณ์ 

COVID-19 ประกอบด้วย จึงน�าไปสู่การเร่งทบทวน S-Curve 

โดยเฉพาะการคาดการณ์อนาคต (foresight) การวิเคราะห์

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ mindset ของประชาชน 

ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือคัดเลือกอุตสาหกรรมท่ีจะเป็น S-

Curve ถัดไป (Next S-Curve) 

ส�าหรับแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนท่ีสามารถด�าเนิน

การให้เกิดผลสัมฤทธิ�ภายใน 1 ปี (quick wins) ท่ีมาจาก “ความ 

ท้าทายในสภาวะวิกฤติ” (immediate challenge) อันเกิดจาก

ผลกระทบของ COVID-19 ซ่ึงท�าให้เกิดสภาพเศรษฐกิจท่ี

ถดถอยของประเทศไทยและท่ัวโลก วว. จ�าเป็นต้องเพ่ิมความ

เข้มข้นในการช่วยสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (new business

model) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดเศรษฐกิจ

ใหม่ ส่วนแนวทางการวางรากฐาน (foundation) ท่ีก่อให้

เกิดผลสัมฤทธิ�ในระยะยาว (2-4 ปี) มีแนวทางส�าคัญท่ี วว. 

ต้องด�าเนินการเพ่ิมเติม คือ วางกรอบการพัฒนาองค์ความรู้ท่ี 

ส�าคัญส�าหรับงานในอนาคต สร้างผู้น�าชุมชนเพ่ือสร้างนวัตกรรม 

วางพ้ืนฐานการสร้างวิสาหกิจชุมชนจากนวัตกรรมโดยการเป็น 

เจ้าของร่วมกันของผู้สร้างนวัตกรรม สร้างกลไกเช่ือมโยงการวิจัย 

และนักวิจัยในระดับสากล โดยท�าความร่วมมือกับสถาบันอุดม

ศึกษาจากท่ัวโลก ท้ังการแลกเปล่ียนความรู้ นักวิจัย และการ 

ทดลองนวัตกรรม โดยเน้นให้เป็นไปตามแผนท่ีน�าทาง (road

map) งานวิจัยส�าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ 

และท่ีส�าคัญอีกประการหน่ึง คือ การปรับโครงสร้างการท�างาน 

ของหน่วยงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการ

ท�างาน ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือน�าไปสู่การ 

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านนวัตกรรม (High Performance 

Innovative Organization; HPIO)

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยขับ

เคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ BCG Model เพื่อให้ อว. ได้บรรลุ

วิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้ “อว. คือ หน่วยงานที่จะน�าความรู้และพลัง

ไปช่วยประชาชน” นั่นเอง 


