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BCG Model



ท่ีมา
เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีรายได้น้อย 

และประเทศไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลางมาอย่างยาวนาน 

รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่

BCG Economy Model



BCG 

BCG โมเดล 
ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก 

B Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า

C Circular Economy ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ที่ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด 

G Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่ง
มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่าง
ย่ังยืน





BCG Model ในระยะแรกมุ่งเน้นให้ความส าคญักับ 4 สาขายุทธศาสตร์ 

เกษตรและอาหาร 
สุขภาพและการแพทย์ 
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

มีสัดส่วนใน GDP ถึงร้อยละ 21 
เกี่ยวข้องกับอาชีพและการจ้างงานของคน
ในประเทศมากกว่า 16.5 ล้านคน



หัวใจส าคัญของ BCG Model 
การพัฒนาแบบคู่ขนาน ทั้งในส่วนที่อาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาการระดับสูงส าหรับผลิตสินคา้
และบริการมูลค่าสูงมาก เช่น ส่วนประกอบอาหารสุขภาพ ชีววัตถุ สารออกฤทธิ์ทางการแพทย์ 
ฯลฯ และในส่วนฐานกว้างของปิรามิดที่เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างมูลค่าให้คน
จ านวนมาก และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมความเข้มแข็งของทุนทาง
สังคมทั้งทรัพยากรธรรมชาต ิภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะ
ขยายผลไปสู่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนของสหประชาชาติ (from SEP to SDG)





ปัจจัยที่ท้าทายภาคเกษตร 

 เกษตรกรอายุมาก 

ขาดแรงงาน 

เข้าถึงเทคโนโลยีได้น้อย

ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นท้ังปรมิาณ และคุณภาพ ซึ่งประชากรโลกปัจจุบันอยู่ที่ราว 7,000
ล้านคน อนาคตจะเพิ่มเป็น 9,000 ล้านคน 

รูปแบบการตลาดเปลี่ยนไปเข้าสู่ ดิจิทัลมากขึ้น

BCG Model

ภาคการเกษตร



 การพัฒนาคนในภาคการเกษตร

 คลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

 องค์ความรู้ 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

 ประสิทธิภาพสูง 

 มาตรฐานสูง

 รายได้สูง

กลไกปฏิรูปภาคเกษตร 



7 โปรแกรมขับเคลื่อน 
1.ส่งเสริมการผลิตแม่นย าสูง(Precision Farming) ประสิทธิภาพสูง และเกษตรยั่งยืน 

2.ส่งเสริมระบบการผลิตสินคา้เกษตรพรเีมียม เน้นคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย 
และการผลิตที่ยั่งยืน 
3.สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุน่ใหมด่้านนวัตกรรมเกษตร 
4.สร้างและพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
5.พัฒนาตลาดเชิงรุก 
6.พัฒนาปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบ 
7. โครงสร้างพื้นฐานส าคัญและสิ่งอ านวยความสะดวก



การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ

• ทรพัยากรดินและน า้ท่ีจ  ากดั

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

• การปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีคูค่า้ก าหนด 

• คณุภาพความปลอดภยั

• แรงงาน 

• สิ่งแวดลอ้ม 

• เกษตรเป็นอาชีพท่ีมั่นคงมีคนรุน่ใหมเ่ขา้สู่ภาคเกษตร

ท าอยา่งไร?







5 จังหวัดน าร่อง 

1.จ.ราชบุรี (มะพร้าวน้ าหอม อ้อย สุกร โคนม) 

2.จ.ล าปาง (ข้าวเหนียว ไผ่) 

3.จ.ขอนแก่น(อ้อย หม่อนไหม) 

4.จ.จันทบุรี (ทุเรียน มังคุด) 

5.จ.พัทลุง (ข้าว)



โจทยท์า้ทาย

นกัวิชาการ 
สพข.10

ท าอะไร

ท าที่ไหน

ท าอย่างไร



การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวสู่ BCG model ราชบุรี

1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการ

ปลูกมะพร้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

2. การเพิ่มผลผลิตมะพร้าวโดยใช้วัสดอุินทรีย์คุณภาพสูง

3. การศึกษาการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตมะพร้าว

4. การพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ผลิตมะพร้าวสู่การผลิตมะพร้าวอย่างยั่งยืน





ความคิดเห็นในการพัฒนางานของผู้ร่วมอบรม

1. มุ่งเน้นพืช

ราชบุรี – ผัก (สารชีวภัณฑ)์ อ้อย (วัสดุ – บ่มดิน) มะพร้าว

เพชรบุรี – ชมพ (สารชีวภัณฑ)์ 

กาญจนบุรี – สมุนไพร, เงาะ, ทุเรียน, มังคุด (ศึกษา climate) 

กาแฟ คุณสมบัติดิน ความลาดชันต่ออัตราการซาบซึมน ้า (พ่ีชัช)

พืชคลุมดินท้องถิ่น

สมุทรสงคราม สาคร การลุกล ้าน ้าทะเล – จุลินทรีย์ (    ), 

ประจวบ –

การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บ

การศึกษาระบบ micro climate ในระบบนิเวศน์ป่าฟื้นฟู (เขาชะงุ้ม , 
ชัยพัฒฯ) 

ศึกษา soil physic (properties)

สาหร่ายเทา

ใบทองหลาง –

วัสดุอินทรีย์ เพิ่ม N ส้าหรับ แหนแดง >> 

- prebiotic >> ข้าว ไผ่ 

- ชุดดิน >>> functional food >>> เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 

2. มุ่งเน้นดิน

ราชบุรี, เขาชะงุ้ม – ดินลูกรัง  (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง, biochar)

เพชรบุรี - เปรี ยว 

- ดาน

- เค็ม

- คทช.  (ข้าว ระบบอนุรักษ)์ >>

กาญจนบุรี ระบบอนุรักษ์ – พืชทางเลือก, การเปลี่ยนแปลง (การใช้
ระบบภูมิสารสนเทศ)

- ลาดชัน

-

สมุทรสงคราม สาคร

ประจวบ 

3. แบ่งตาม (Zone)

- ดินดี

- ดินศักยภาพสูง

- ดินศักภาพต่้า


