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สาระจดหมายข่าว

• การอารักขาพืชอย่างย่ังยืนภายใต้โมเดล BCG

• แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2570 

• โครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย 
(Thai Livestock Technical Consortium for Climate Neutrality, LCCN)

• งาน SCP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

• งาน SCP ในเดือนมีนาคม 2565

ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งผลของการพัฒนาดังกล่าวท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลงจนเกิดของเหลือทิ้งที่สร้างมลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ และต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก
เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านั้น

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านจะได้ทราบถึง
การน าโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาอารักขาพืชอย่าง
ยั่งยืน แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 –
2570 และโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
เครือข่ายฯ ในการด าเนินงานด้านการผลิตและการ
บริโภคอย่างยั่งยืน

โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-
Green Economy: BCG Model) จึงเป็นรูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อยอดจากจุดแข็งของ
ประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นการเชื่อมโยง
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน ้าถึง
ปลายน ้า สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้องค์ความรู้ในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Credit: The Stock Exchange of Thailand (SET) , https://www.setsustainability.com/libraries/1031/item/-esg-bcg-
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การอารักขาพืชอย่างยัง่ยืนภายใต้โมเดล BCG 

การประชุมสัมมนา เรื่อง “การอารักขาพืชอย่างยั่งยืนภายใต้
โมเดล BCG” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมอารักขาพืชไทย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย 
(GAP Net) และบริษัท Corteva Agriscience จัดขึ้น ณ โรงแรม
โนโวเทล ฟวิเจอร์พาร์ครังสิต ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโค
วิด-19 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จ านวน 68 คน และมีผู้เข้าร่วม
รับชมการประชุมสัมมนาผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live 
ของวารสารเคหการเกษตร จ านวน 1,600 คน และผ่านช่องทาง 
YouTube ของวารสารเคหการเกษตร จ านวน 142 คน สามารถ
สรุปสาระส าคัญและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา ได้ดังต่อไปน้ี

สรุปสาระส าคัญ

 BCG ประกอบด้ วย  Bio Economy เศรษฐกิจชี วภาพ 

Circular Economy เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น  แ ล ะ  Green 
Economy เศรษฐกิจสี เขียว โดยด า เนินการบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่สมดุล ใช้ทรัพยากรอย่างชาญ
ฉลาด ลดและใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง ไม่สร้างมลภาวะ ใช้
งบประมาณเพ่ือการลงทุนแทนการแก้ปัญหา ท าน้อยได้มาก ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระจายความเท่าเทียม พ่ึงพาตนเอง และ
สร้างภูมิคุ้มกัน 

 BCG ด้านการเกษตร มุ่งเน้นเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายได้สูง ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหาร 
ความยั่งยืนของทรัพยากร เสถียรภาพทางสังคม และความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ เป้าหมายสินค้าภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิม ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด ยางพาราปาล์มน ้ามัน ผักผลไม้ ไก่ โคนม สุกร กุ้ง ไม้เศรษฐกิจ 
และสินค้าใหม่ ได้แก่ สมุนไพร โคเนื้อ ปลา แมลง ผักพ้ืนบ้าน ไก่พ้ืนบ้าน ปูม้า ปูทะเล พืชและสัตว์ประจ าถิ่น โดยมีเป้าหมายด้าน
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ดิน น า้ พันธุ์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ สารก าจัดศัตรูพืช เวชภัณฑ์พืชสัตว์ วัคซีน และเคร่ืองจักรกลบริการเกษตร

 การขับเคลื่อนโมเดล BCG มีการด าเนินงานในพ้ืนที่น าร่องแล้ว
โดยมีแนวทางการด าเนินงานบูรณาการตามกรอบนโยบายของคณะท างาน BCG 
น าไปสู่กรอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
และแผนปฎิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการพัฒนา
คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และสนับสนุนการขับเคลื่อน
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนที่ให้สามารถปรับแนวความคิด ปรับการบริหารจัดการ 
พัฒนากฎระเบียบ กฎหมาย ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายของพ้ืนที่ ขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบบูรณาการจากพ้ืนที่ 
โดยการสนับสนุนจากส่วนกลาง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ตลอดห่วงโซ่ให้สอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจ BCG และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดย ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล เลขานุการเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย
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 การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศที่ยังต้องการสินค้าปลอดภัย ผู้บริโภคเชื่อว่าการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นความ
รับผิดชอบของผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตต้องให้ความใส่ใจในการด าเนินงานเป็นอันดับแรก โดยการผลิตและรับรองมาตรฐาน GAP
เป็นพ้ืนฐานของการผลิตอาหารปลอดภัย ไม่ว่าจะเพ่ือการบริโภคในประเทศหรือส่งออกก็ตาม ส าหรับการผลิตเพ่ือส่งออก 
ประเทศผู้น าเข้าต่างก าหนดมาตรฐานและออกกฎระเบียบก ากับดูแลสินค้าที่น าเข้าให้มีความปลอดภัย ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบอยูต่ลอดเวลา และมีแนวโน้มจะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ  หากผู้ผลิตไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อก าหนดของประเทศผู้
น าเข้าก็จะมีผลโดยตรงกับการส่งออก หากยังคงส่งออกไม่ได้ต่อเนื่อง จะท าให้ประเทศไทยเสียตลาดให้กับประเทศคู่แข่งที่
สามารถส่งออกไปยังตลาดเดิมที่เป็นของไทยได้ ข้อมูลจาก The Economist impact สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยไม่มี
ปัญหาด้านการซื้อหาอาหาร อาหารไทยมีราคาที่หาซื้อได้ แต่จะเห็นว่าประเทศไทยยังต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งพัฒนาใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรให้ผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืน

 ภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนเกษตร
ปลอดภัย ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมุ่งมั่นในการ
ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ปลอดภัย 
แลกเปลี่ยนสถานการณ์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามกฎระเบียบ สนับสนุน
การใช้ปัจจัยการผลิตแบบผสมสานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย อาทิเช่น บริษัท คอร์เทวา มีการลงทุนวิจัย
นวัตกรรมหลายด้าน เพ่ือสนับสนุนการเกษตรของประเทศ
ไทยและทั่วโลก เช่น มีการศึกษาวิจัยทางด้านเมล็ดพันธุ์ที่
ให้ผลผลิตสูง สามารถช่วยลดการใช้ปัจจัยการผลิตลงได้ 
เนื่องจากเมล็ดพันธุ์สามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยใช้ปัจจัย
การผลิตที่น้อยลง เช่น นวัตกรรมสารคลุกเมล็ดพันธุ์พืช
เพ่ือให้เมล็ดได้รับการปกป้องจากศัตรูพืชต้ังแต่ยังเป็นเมล็ด 
ท าให้ต้นพืชแข็งแรง ลดการใช้สารเคมีในแปลงปลูก  การ
วิ จัย คิดค้นสารเคมีทางการเกษตรที่ มี การออกฤทธิ์
เฉพาะเจาะจงต่อศัตรูพืชและปกป้องเมลงที่เป็นประโยชน์ใน
แปลงปลูกพืช นวัตกรรมการวิจัยสารเคมีที่ปลอดภัย  
ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจาก
งานวิจัยพัฒนาของบริษัท คอร์เทวา ซึ่งได้รับรางวัล Green 
Chemistry Challenge Awards ในหลายผลิตภัณฑ์ 
ต้ังแต่ปี 1998 เป็นต้นมา เป็นนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่แวดล้อม มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูง 
ใช้ในอัตราที่ต ่ามากเมื่อเทียบกับสารเคมี อ่ืนๆ ที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบัน ได้รับการยอมรับให้ใช้กับพืชออร์กานิคจากสมาคม
พืชออร์กานิค และจาก USDA 

 มหาวิทยาลัยเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการ
พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  BCG เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีภาควิชาและศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยรับโจทยจ์ากภาคเอกชน 
จากเกษตรกร และจากต่างประเทศ เพ่ือรับทราบปัญหาที่
แท้จริงและน ามาพิจารณาการวิจัย การเรียน การสอน บริการ
วิทยาการต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
เป็นหลักในการแก้ปัญหาต้ังแต่ต้นน า้ กลางน า้ จนถึงปลายน ้า 
สร้างสมรรถนะก าลังคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ อีกทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน สร้างต้นแบบสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 ภาครัฐในหลายประเทศมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงต ่า
โดยมีการทบทวนและยอมรับการพิจารณาความเสี่ยงของ
ประเทศต่างๆ ร่วมกัน ลดข้ันตอนการยื่นและพิจารณาเอกสาร
ข้อมูลพิษวิทยาของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีข้อมูลความ
ปลอดภัย เ พ่ือ ใ ห้กร ะบวนการพิจารณาสั้ นลง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ข้ึนทะเบียนสารก าจัดศัตรูพืชความเสี่ยงต ่า ตลอดจนมีการ
ถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการใช้สารที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วอย่าง
ถูกต้อง ป้องปรามการใช้สารที่ ไม่ ได้รับอนุมัติให้ใช้ ช่วย
ส่งเสริมให้มีการวิจัย ผลิต และใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ดีขึ้น 
ส่งเสริม ให้มีการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานอย่าง
แพร่หลาย ลดสารพิษตกค้าง ลดต้นทุนค่าแรงงาน ส่งผลดี
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดโอกาสการปนเปื้ อนของแหล่งน ้า เพ่ือให้
เกษตรกรผู้ เพาะปลูก ผู้บริโภค และภาคอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ 
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ข้อเสนอแนะจากการประชุม

ข้อเสนอแนะเพ่ือเสริมสร้างการอารักขาพืชอย่างยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG จากภาคบรรยายและ
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา สรุปได้ว่าการด าเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร มหาวิทยาลัย 
และองค์กรอิสระต่างๆ มีการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่การอารักขาพืชและการเกษตรอย่างย่ังยืน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมี
การผลักดันการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่เป้าหมายภายใต้โมเดลเศรฐกิจ BCG ได้อย่างมีประสิทธิผล รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์และต่อเนื่อง ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. การพัฒนาคน

คนในกระบวนการผลิตต้ังแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในปัจจัยการผลิต เกษตรกร ผู้ประกอบการ ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า 
ต้องตระหนักถึงความส าคัญของ BCG และมุ่งมั่นด าเนินงานไปสู่เป้าหมายของ BCG มีการด าเนินงานด้วยความ
รับผิดชอบในการอารักขาพืชและในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและข้อก าหนดของกฎระเบียบ ทั้งของประเทศไทยและประเทศปลายทางการ
ส่งออก ซึ่งปัจจุบันผู้หญิงและเยาวชนเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในห่วงโซ่การผลิตเช่นกัน

2. คลังข้อมูล

การผลิตอย่างปลอดภัยและยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ที่ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องมีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มี
ฐานข้อมูลและระบบจัดการข้อมูล เพ่ือให้คนทุกกลุ่มสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยง่ายและทันท่วงที

3. ปัจจัยการผลิต

ด้วยสถานการณ์การป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชมีความยากล าบากมากขึ้น แรงงานการเกษตรลดลง จึงต้อง
สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต รวมถึงการอารักขาพืชและเคร่ืองมือการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งการใช้สารชีว
ภัณฑ์ จุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากพืช สารเคมีเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงเทคโนโยโลยีดิจิทัล AI และให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงและเลือกใช้อย่างผสมผสานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่
สามารถแข่งขันได้ 

4. การเชื่อมโยงและขยายตลาด

ตลาดในประเทศไทยและในต่างประเทศมีความต้องการที่หลากหลาย ท้ังในเร่ืองคุณภาพและราคา การสนับสนุน
เชื่อมโยงให้เกษตรกรได้เข้าถงึและคดัแยกผลผลิตคุณภาพมาตรฐานไปจ าหน่ายตามความต้องการของตลาดต่างๆ
และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและตลาดท่ีใส่ใจในการส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพแท้จริง ให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจใน
การซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐาน สร้างแรงจูงใจในการผลิต และขยายตลาดสินค้าคุณภาพอย่างย่ังยืน

5. นโยบายและการก ากับดูแลของภาครัฐ

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ ท าให้มีกรอบและแผนการด าเนินงานในหน่วยงาน
รัฐมีทิศทางที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนแผนสู่การลงมือปฏิบัติ จ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณจากภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายความต้องการ
ของพ้ืนที่ นอกจากบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนแล้ว ภาครัฐยังมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลเพ่ือป้องปรามไม่ให้
เกิดการด าเนินงานที่จะส่งผลระทบทางลบต่อการอารักขาพืชอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ในขณะที่ปอ้งปรามผลกระทบทางลบจากการเจตนาด าเนินงานท่ีไม่ถูกต้อง

6. การบูรณาการการด าเนินงาน

การด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร โดยมีการประสานการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายการด าเนินงานร่วมกัน ท้ังจาก
ส่วนกลางและในพ้ืนที่ จึงต้องมีกลไกการประสานงาน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีส่วน
ร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตรงตามความต้องการและ
สถานการณ์ท่ีแท้จริงอย่างย่ังยืน
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แผนปฏิบัตกิารการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2570 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCGระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ทั้งสิ้น 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ไปด าเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ส าหรับงบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน 40,972.60 ล้านบาท ให้หน่วยงานรับ
งบประมาณที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามภารกิจเท่าที่จ าเป็น ค านึงถึงความประหยัด และประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็น
ส าคัญ และเพ่ือไม่ให้เป็นภาระงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจ านวนมาก ตลอดจนการพิจารณาน าแหล่งเงินนอก
งบประมาณ การหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาร่วมด าเนินการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเปน็ไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2570 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

(1) การอนุรักษ์ฟื้ นฟู จัดการ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม 

(2) การสร้างคณุคา่ (Value Chain) จากทรัพยากร 
ชีวภาพและวัฒนธรรม 

(3) การสร้างความสามารถในการพ่ึงตนเอง 

โดยมีกรอบแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ 4 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความ
ย่ังยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวัฒนธรรม ด้วยการจัดสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์ฟื้ นฟู และการใช้ประโยชน์  ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
ด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  3 : การ
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
และยุทธศาสตร์ที่ 4: การเสริมสร้างความสามารถใน
การตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

และมีมาตรการหลักในการด าเนินการ 13 มาตรการ อาทิเช่น (1) พัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางปริญญา (2) เพ่ิมพูนทรัพยากรของชาติด้วยการผสานพลังของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานวิจัย (3) พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในแต่ละ
ภูมิภาค (4) ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน และการท่องเท่ียวสีเขียว (5) ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ BCG สู่
มาตรฐานสากล (6) ส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) การประกอบการรูปแบบใหม่บนฐานเศรษฐกิจ BCG (7) สร้าง
และพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ (8) เชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติ ท้ังการพัฒนาองค์ความรู้ 
การดึงดูดบุคลากร การค้าและการลงทุน เป็นต้น มีกลไกการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล โดยกลไกเชิง
นโยบายมีคณะกรรมการบริหารฯ BCG Model (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ผลักดันและ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการท างานที่เป็นเอกภาพ และเป็นการด าเนินงานที่มุ่งไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน และกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ BCG Model (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง อว. เป็นประธาน) ท าหน้าท่ีจัดท าแผนงานการขับเคลื่อนตามนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมท้ังก าหนดระบบการ
ติดตามและการประเมินผลที่มีความต่อเนื่อง มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ BCG Model สาขาเป้าหมาย ท าหน้าที่ติดตาม
ผลการด าเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการขับเคลื่อน เพ่ือการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
และมีส านักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการ เศรษฐกิจ BCG ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
BCG Model โดยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ BCG Model และประสานความร่วมมือกับกระทรวงและภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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โครงการด้านการลดกา๊ซเรือนกระจกในห่วงโซอ่ตุสาหกรรมปศุสตัว์ไทย 
(Thai Livestock Technical Consortium for Climate Neutrality, LCCN)

จากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความมุ่งมั่นที่ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้
ส่งผลให้หลายประเทศประกาศนโยบายการที่มุ่งสู่การลดก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้
ภาคธุรกิจมีการต้ังเปา้หมายท่ีจะลดก๊าซเรือนกระจกในการด าเนินธุรกิจของตนเช่นกัน ซ่ึงภาคการผลิตสินค้าปศุสัตว์
ไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของเร่ืองน้ี จึงได้เร่ิมปรับตัวและด าเนินการเพ่ือยกระดับความสามารถท่ีจะตอบโจทย์ของ
สากลและนโยบายของประเทศไทย โดยได้รวมกลุ่มสมาคมด้านปศุสัตว์เป็นภาคีปศุสัตว์และสัตว์น ้าไทย (Thai 
Livestock and Aquatic Consortium หรือ TLAC) ประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, สมาคมสัตวบาล
แห่งประเทศไทย, สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย, สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก, สมาคมสัตว
แพทย์สัตว์น ้าไทย, สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง, สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์, สมาคมการค้า
เมล็ดพันธุ์ไทย และสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน เพ่ือร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในด้านการลดก๊าซเรือน
กระจก 

ดังน้ัน เม่ือวันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ภาคี
ปศุสัตว์ฯ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย (Thai 
Livestock Technical Consortium for Climate 
Neutrality, LCCN) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (มจธ.) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 
งานวิจัย และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน คือ การหาแนวทางเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ลง เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(Net-zero emissions) ในปี พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040)

ในพิธีลงนาม MOU น้ี  ผู้แทนจากท้ัง 2 ฝ่าย ได้
กล่าวถึงความร่วมมือคร้ังน้ี โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) กล่าวว่า “ประเด็นการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ (Net-zero) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอน หรือ Carbon Neutrality เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างย่ิงยวดท่ีทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน 
ท้ังน้ี อุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจนสมาคมชั้นน าท่ีเก่ียวข้อง ได้ริเร่ิม
และให้ค าม่ันสัญญาท่ีจะลดก๊าซเรือนกระจกภายในห่วงโซ่
อุปทานให้เหลือการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2040 
มหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีสมาคมผู้ผลิตอาหาร
สัตว์และเครือข่ายได้เลือกที่จะท าความร่วมมือกันในการบรรลุ
ดังกล่าว” 

โดย สุกัญญา ใจชื่น / กรรมการด้านเกษตรกรรม
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ท้ังน้ี ในวันดังกล่าว ได้มีการจัดสัมมนาเร่ือง “การ
ลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์” ใน
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
เพ่ือสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกระบวนการผลิต และร่วมหาแนวทางใน
การลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์
ของไทย โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ ดร.ธน
วรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทน
ถาวรไทยประจ า FAO/IFAD/WFP ณ กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวโน้มความต้องการ
สินค้าปศุสัตว์ในอนาคตและมาตรการการค้าในสหภาพ
ยุ โ รป ” ซึ่ งถื อว่ า เป็ นข้ อมู ลส าคัญที่ ภ าคปศุสัตว์
โดยเฉพาะสินค้าส่งออกจ าเป็นต้องรับทราบ โดย
น าเสนอว่า ภาคปศุสัตว์มีความส าคัญในภาพรวมด้าน
การค้าเกษตรและอาหารระดับโลก และมีข้อมูลว่าในป ี
2573 คาดว่าแนวโน้มความต้องการบริโภคโปรตีนจาก
เนื้อสัตว์สูงขึ้น 14% แต่ก็มีความท้าทายและโอกาสพลิก
โฉมระบบเกษตรและอาหาร ที่มีการหารือในองค์กร
ระหว่างประเทศและเวทีสากลต่างๆ เช่น Sustainable 
Livestock Coalition, Global Agenda for 
Sustainable Livestock, FAO Subcommittee on 
Livestock อาทิ  ปร ะ เด็ นสิ นค้ าที่ ไ ม่ ท า ล ายป่ า ไ ม้
(Deforestation-free products) ซึ่งขณะนี้สหภาพ
ยุโรปได้ยกร่างกฎหมายและมีสินค้าที่ครอบคลุม ได้แก่ 
เ น้ือวัว ถ่ัวเหลือง น ้ า มันปาล์ม ไ ม้โกโก้กาแฟและ
ผลิตภัณฑ์ และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อสินค้าระยะต่อไป 
เช่น ยางพารา ข้าวโพด เนื้อสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์จากนม
รวมถึงกระแสเกษตรกรรมย่ังยืน และเกษตรเชิงนิเวศ 
(Sustainable agriculture Agroecology) การลด
การใช้ยาปฏิชีวนะ กฎหมายใหม่เกี่ยวกับ Veterinary 
Products และ Antimicrobial Resistance (AMR) 
ในผลิตภัณฑ์สัตว์

ส าหรับกรณีภาคเกษตร และกา๊ซเรือนกระจกนัน้ ใน
สากลก็จะมีการมุ่งเน้นการผลิตแบบคาร์บอนต ่า หรือ
Low carbon Agri-food production มีการประกาศ
ความตั้ ง ใจลดก๊าซมี เทน ซึ่ งตั้ งค าถามว่ า ไทยจะ
เตรียมพร้อมอย่างไร ทั้งด้านกฎหมายรับรองและ
หน่วยงานใดจะรับผิดชอบ เทคโนโลยี นวัตกรรม และที่
ส าคัญ คือ ข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
สินค้าแต่ละประเภท

ท้ังน้ี แม้ปัจจุบันจะมีการปรับการผลิตและการ
บริโภคสินค้าทดแทนด้วยเนื้อที่ท าจากพืช แต่ก็ยังต้อง
มีการค านึงถึงการผลิตหรือการได้มาโดยยึดหลัก การ
ฟื้ นฟูการเกษตร (Regenerative Agriculture) ที่
ครอบคลุมการเพาะปลูกพืชวัตถุดิบด้วยการดูแลสภาพ
ดิน ระบบนิเวศ  และเน้นย ้ าให้ ผู้ประกอบการไทย
พิจารณาเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนไทยในเวทีโลก เพ่ือให้
เข้าถึงข้อมูลและสื่อสารแลกเปลี่ยนที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาภาพลักษณ์ของสินค้าไทย

นอกจากนี้ ยังมีการน าเสนอข้อมูลจากผู้แทน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ดร.พฤฒิภา 
โรจน์กิตติคุณ ผู้อ านวยการส านักประเมินและรับรอง
โครงการ ได้บรรยายหัวข้อ “ความส าคัญของการลด
ก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจปศุสัตว์ไทย” ซึ่งมีเนื้อหา
ส าคัญ คือ ในการประชุม Cop26 ซึ่งมุ่งเน้นการจ ากัด
อุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศา โดยมีประเทศกว่า 81 
ประเทศได้ประกาศเป้าหมาย Net Zero และ อีกกว่า 
60 ประเทศอยู่ระหว่างพิจารณาเป้าหมายดังกล่าว 
ขณะที่ประเทศไทยมีการตั้งเป้าบรรลุความเป็นกลาง
ทางคาร์บอนภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608 การที่ไทยเป็นผู้ส่งออกที่
ส าคัญ และมีความเปราะบางด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมาก
ขึ้นจะส่งผลต่อผลผลิต โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อสัตว์
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างสูง นอกจากนี้
เหตุผลที่ภาคเกษตรและปศุสัตว์ต้องปรับตัวเพ่ือ
รองรับกระแสโลกร้อน คือ มาตรการใหม่ๆ ที่ออกมา
ค่อนข้างให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้าม
พรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border 
Adjustment Mechanism) ท่ีจะเร่ิมบังคับใช้เต็ม
รูปแบบบในปี 2569 ซึ่งแม้ขณะนี้จะยังไม่รวม
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรแต่ต้องมีการเตรียมพร้อม 
รวมถึง ภาษีคาร์บอนข้ามแดน (Carbon Border 
Tax) ของสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะเร่ิมใช้ในปี 2567 
โดยต้ังเปา้ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน

และ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ตัวแทนภาคีปศุสัตว์และสัตว์น ้าไทย กล่าวว่า 
“เนื่องจาก มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยแรกท่ีมีนโยบายชัดเจนด้านความย่ังยืนเก่ียวกับระบบการจัดการด้านพลังงาน 
ส่ิงแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วม โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศเจตนารมณ์การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
ภายในปี ค.ศ. 2040 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ท่ีผ่านมา ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของภาคีปศุสัตว์และสัตว์น ้าไทย 
ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการน าพาธุรกิจปศุสัตว์ไทยไปสู่ "ปศุสัตว์สีเขียว" โดยต้ังเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Climate Neutral) ในปี ค.ศ. 2040 เช่นกัน ดังน้ัน การลงนามความร่วมมือคร้ังน้ี จึง
ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีท่ีเกิดความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปศุสัตว์ของ
ไทยเดินหน้าเข้าสู่ปศุสัตว์สีเขียวได้อย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้น”
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ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคปศุสัตว์โดยตรง คือ กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมาย นายสัตวแพทย์
รักไทย งามภักดิ์ ผู้อ านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมบรรยายหัวข้อ “บทบาทและแนวทางของกรมปศุสัตว์ใน
การส่งเสริมปศุสัตว์สีเขียว” กล่าวถึง บทบาทและแนวทางของกรมปศุสัตว์ในการส่งเสริมปศุสัตว์สีเขียว โดยระบุว่า 
กรอบในการบริหารจัดการห่วงโซ่ผลิตภาคการเกษตรและอาหารท่ีย่ังยืนและมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนตลอดห่วงโซ่ ท้ังในด้านโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการผลิต สวัสดิภาพสัตว์ การตลาด การติดฉลาก
สินค้า ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสารเสริมในอาหารสัตว์ โดยก าหนดเกณฑ์การอนุญาตใช้ Feed additive ที่เป็นผลดีต่อ
สัตว์และส่ิงแวดล้อม รวมถึงการออกแบบฉลากต่างๆ 

โดยบทบาทและแนวทางของกรมปศุสัตว์ ครอบคลุมต้ังแต่ “อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์” ที่ต้องได้คุณภาพ
มาตรฐาน น าวัตถุดิบมาใช้ประโยชน์สูงสุด ลดขยะ และระบบฐานข้อมูลของซัพพลายเออร์ ขณะเดียวกันเร่ิมต้นท่ีวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ต้องลดการตัดไม้ท าลายป่า การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ในส่วน
ฟาร์มก็จะใช้พลังงานทดแทน สวัสดิภาพสัตว์ การใช้ยาต้านจุลชีพ และลดการใช้เคมี  และในส่วนของตลาดก็จะเน้นเรื่อง
ฉลากสินค้าที่มีการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) กระบวนการผลิตได้

ในช่วงท้ายของการสัมมนา นักวิชาการของ มจธ. คือ ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ และ รศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 
ได้น าเสนอเรื่อง “ศักยภาพของ มจธ. ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์” 
และกล่าวถึงกิจกรรมที่จะด าเนินการหลังจากการลงนาม MOU คือ การจัดท าแผนการศึกษาหาข้อมูลพ้ืนฐาน ณ ปจัจุบัน 
Baseline ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ และการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ในแต่ละกระบวนการของห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย การพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (มุ่งเน้นที่ก๊าซมีเทน) เช่น การพัฒนาสูตร
อาหารสัตว์โดยการเติมจุลินทรีย์ลงไปอาจท าให้ระบบการย่อยของสัตว์ดีขึ้น การวิเคราะห์จุลชีพในระบบทางเดินอาหาร
ของสัตว์เพ่ือออกแบบวิธีการให้อาหารสัตว์ที่เหมาะสม การพัฒนาอาหารเสริมส าหรับสัตว์ การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้
ปลูกพืชที่น ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์ ให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการเพาะปลูก การวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูงจากมูลสัตว์ การเพ่ิมประสิทธิภาพและน าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
มาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์และการผลิตปศุสัตว์ การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง การน ากลไกการซื้อ
ขายคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย เป็นต้น และการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรในห่วงโซ่
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย เพ่ือให้มีความเข้าใจเรื่องแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และจะจัดให้มี
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันตลอดท้ังป ี2565 นี้ 
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Download ใบสมัครสมาชิก
สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย)

ผู้บรหิารสมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคยัง่ยืน (ประเทศไทย)

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา         นายกสมาคมฯ

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร. ไชยยศ บุญญากิจ         อุปนายกคนที่ 1

นายโกศล ใจรังษี            อุปนายกคนที่ 2

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล อุปนายกคนที่ 3 

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ กรรมการและเลขาธกิาร

ทีมงานจดหมายขา่ว 

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษา

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์        บรรณาธกิาร

ดร. เหมือนจิต แจ่มศิลป์ ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 
และจัดรูปเล่ม

SCAN ME
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