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สวัสดีค่ะ 

 

ขณะที่ประเทศไทยมีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio Circular Green 
Economy Model เป็นเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ที่รวมการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หรือ Sustainable Development Goals–SDGs ขององค์การสหประชาชาติ (UN) และยังสอดคล้องกับทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย 

ประเทศจีน ก็มีแนวคิดการพัฒนา "สีเขียวและคาร์บอนต ่า" ที่ให้ความส าคัญทางนิเวศวิทยา เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นแบบสีเขียวอย่างครอบคลุม 

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนมกราคม 2566 ได้น าเสนอเรื ่องการพัฒนาสีเขียวของจีน และ          
ความร่วมมือสีเขียวระหว่างไทย-จีน ขอเชิญติดตามอ่านได้เลยค่ะ 

 
 

พสุภา ชินวรโสภาค 
บรรณาธิการ 
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เป้าหมายการพัฒนาสีเขียวของจีน 

 

2025

• ภายในปี ค.ศ. 2025 บรรลุเป้าหมายลดการใช้พลังงานให้ได้ 13.5% และลดการ
ปล่อยคาร์บอน 18% และพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ (non-fossil fuels) รวมถึง
พลังงานนิวเคลียร์ ให้มีสัดส่วนเพ่ิมเป็น 20% ของแหล่งพลังงานทั้งหมดของจีน

2030

• ภายในปี ค.ศ. 2030 บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุด (Carbon 
Emission Peak)

• ระบบและกลไกส าหรับการพัฒนาสีเขียวโดยพื้นฐานแล้วจะมีความสมบูรณ์

2035

• ภายในปี ค.ศ. 2035 ปรับปรุงสังคมนิยมให้ทันสมัยจะเกิดข้ึนจริง และ GDP ต่อหัว
เพ่ิมข้ึนสองเท่าเม่ือเทียบกับปี ค.ศ. 2020 ส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตและการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยคาร์บอนมีความเสถียรและลดลงหลังจากจุดสูงสุด 
สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาได้รับการปรับปรุง และบรรลุเป้าหมายการสร้าง
ประเทศจีนที่สวยงาม

2049

• ภายในปี ค.ศ. 2049 สร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศสมัยใหม่แบบสังคมนิยมที่
ยิ่งใหญ่ มีความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย มีความเจริญก้าวหน้าทาง
วัฒนธรรม มีความสามัคคีและสวยงาม มีภูเขาเขียวขจี น ้าใส และอากาศบริสุทธิ์

2060
• ภายในปี ค.ศ. 2060 จีนจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์เป็นศูนย์ (Carbon Neutral)

• จีนจะมีส่วนส าคัญในการสร้างโลกท่ีสวยงาม
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นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสีเขียวของจีน 
 

แผนพัฒนา ระยะเวลา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14  
รวมถึงเป้าหมายระยะยาวจนถึงปี 2035 
14th Five-Year Plan (2021-2025) for national economic and social 
development and the long-range objectives through the year 2035 

ค.ศ. 2021-2025 
(พ.ศ. 2565-2568) 

▶ http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm?dt_platform=weibo&dt_dapp=1 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ “ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14” 
14th Five-Year Plan for Bioeconomic Development 
▶ https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202205/P020220510324220702505.pdf 

ค.ศ. 2021-2025 
(พ.ศ. 2565-2568) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน “ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14” 
14th Five-Year Plan for Circular Economy Development 

ค.ศ. 2021-2025 
(พ.ศ. 2565-2568) 

▶ https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/P020210707325480706163.pdf 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว “ระยะ 5 ปี ฉบับที ่14” 
14th Five-Year Plan for Industrial Green Development 

ค.ศ. 2021-2025 
(พ.ศ. 2565-2568) 

▶ http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/03/5655701/files/4c8e11241e1046ee9159ab7dcad9ed44.pdf 

ความเห็นชี้แนะเกี่ยวกับการเร่งสร้างและปรับปรุง 
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว คาร์บอนต ่า และการพัฒนาแบบหมุนเวียน 
Guiding Opinions of the State Council on Accelerating the  
Establishment of a Sound Economic System with Green, Low-carbon  
and Circular Development 

ค.ศ. 2021-2035 
(พ.ศ. 2565-2578) 

▶ http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-02/22/content_5588274.htm 

แผนปฏิบัติการพิเศษเพื่อการพัฒนาเขตเทคโนโลยีขั้นสูงสีเขียวแห่งชาติ 
National High-tech Zone Green Development Special Action 
Implementation Plan 

ค.ศ. 2021-2025 
(พ.ศ. 2565-2568) 

▶ https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2021/202102/t20210202_172685.html  
  

หมายเหตุ : นโยบายด้านการพัฒนาสีเขียวที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงส่วนนึงของนโยบายการพัฒนาสีเขียวทั้งหมดของจีน  
   นอกจากนี้ ยังมีนโยบายอื่น ๆ อีกที่ไม่ได้กล่าวถึง 

http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm?dt_platform=weibo&dt_dapp=1
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/P020210707325480706163.pdf
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-02/22/content_5588274.htm
https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2021/202102/t20210202_172685.html
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1. ระบบนิเวศสีเขียว 
ปฏิวัติการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานน ้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์  
⚫ ลดการปล่อยคาร์บอน 18% ต่อหน่วยของ GDP 
⚫ ลดการใช้พลังงาน 13.5% ต่อหน่วยของ GDP 
⚫ เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล 20 % 

 

2. การฟื้นฟูชนบท 
⚫ ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปลอดภัย เพ่ิมความม่ันคงด้านอาหารของจีน  
⚫ เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีปลอดภัยจ านวน 1.8 พันล้านไร ่ 
⚫ สร้างระบบนิเวศใหม่ในชนบท โดยการรวมอุตสาหกรรมหลัก ทุติยภูมิและตติยภูมิรวมเข้าด้วยกัน 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14 
รวมถึงเป้าหมายระยะยาวจนถึงปี 2035 
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3. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

ในปี 2035 จีนจะพยายามผลักดันนวัตกรรมอย่างเต็มที่ โดยเน้นการวิจัย  วิทยาศาสตร์ขั ้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น
รากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และทิศทางอุตสาหกรรมการ  ผลิตที่เกิดขึ้นใหม่ ที่จะมีมูลค่าเพิ่มใน
สัดส่วนที่มากกว่า 17% ของ GDP 
 

วัสดุใหม่ระดับไฮเอนด์ 

การประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมดาวเทียมเป่ยโต่ว 
อุปกรณ์ทางเทคนิคที่ส าคัญ 

รถยนต์พลังงานใหม่และรถยนต์อัจฉริยะ 

การผลิตอัจฉริยะและหุ่นยนต์ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับสูงและยาท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ 

เครื่องยนต์อากาศยานและกังหันก๊าซ 

เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร 

 
4. ดิจิทัลจีน 

1) การขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation)  
2) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)  
3) การผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing)  
4) การเกษตรอัจฉริยะและการอนุรักษ์น ้า (Smart Farming)  
5) การศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education)  
6) การแพทย์อัจฉริยะ (Smart Medical)  
7) การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (เชิงวัฒนธรรม) (Smart Tourism)  
8) ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)  
9) บ้านอัจฉริยะ (Smart Home)  
10) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
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1. เป้าหมายการพัฒนา 

 1.1 ภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) 

เศรษฐกิจชีวภาพได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งส าหรับการพัฒนาคุณภาพสูง ขนาดโดยรวมของ
เศรษฐกิจชีวภาพได้ก้าวสู ่ระดับใหม่ ความแข็งแกร่งที ่ครอบคลุมของเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการปรับปรุงใหม่           
การยกระดับการพัฒนาแบบบูรณาการของอุตสาหกรรมชีวภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และสภาพแวดล้อมด้านนโยบายในสาขาชีวภาพสร้างรากฐานใหม ่

 

 2.2 ภายในปี ค.ศ. 2035 (พ.ศ. 2578) 

ตามข้อก าหนดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสังคมนิยมตามคุณลักษณะของจีน เป็นผู้น าในด้านเศรษฐกิจ
ชีวภาพในอันดับต้น ๆ ของโลก เข้าถึงเทคโนโลยีระดับชั้นน า ความแข็งแกร่งทางอุตสาหกรรม การบูรณาการและ     
การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง การปกป้องทรัพยากรที ่แข็งแกร่ง ความปลอดภั ยที ่ควบคุมได้ ความเสี ่ยงและ        
ระบบสถาบันที่สมบูรณ์ 

 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ “ระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14” 
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2. ประเด็นส าคัญของการพัฒนา 
(1) เปลี่ยนจาก "การรักษาโรค" ไปสู่ "การดูแลสุขภาพ" พัฒนาชีวเวชศาสตร์ที่มุ่งเน้นสุขภาพชีวิตของผู้คน            

เพ่ือตอบสนองความคาดหวังใหม่ส าหรับชีวิตและสุขภาพท่ีปลอดภัยยิ่งขึ้น 
(2) เปลี่ยนจาก "การแก้ปัญหาอาหารและเสื้อผ้า" ไปสู่ "โภชนาการที่หลากหลาย" พัฒนาเกษตรชีวภาพสู่

ความทันสมัยของการเกษตร เพื่อตอบสนองความคาดหวังใหม่ของประชาชนต่อการบริโภคอาหารใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

(3) เปลี่ยนจาก "การแสวงหาก าลังการผลิตและประสิทธิภาพ" ไปสู่ "ปฏิบัติตามล าดับความส าคัญของระบบ
นิเวศ" พัฒนาการใช้งานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชีวมวลคาร์บอนต ่า เพื่อตอบสนองความ
คาดหวังใหม่ของประชาชนเกี่ยวกับวิธีการผลิตที่ยั่งยืน 

(4) เปลี่ยนจาก "การป้องกันเชิงรับ" ไปสู่ "รับประกันเชิงรุก" เสริมสร้างการสร้างระบบป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ เพ่ือตอบสนองความคาดหวังใหม่ของประชาชนส าหรับ
การป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดีข้ึน 

 
3. ภารกิจหลัก 

3.1 รวบรวมรากฐานของนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจชีวภาพอย่างจริงจัง 
⚫ เร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
⚫ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิชานวัตกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันท่ีแข็งแกร่ง 
⚫ ปรับเค้าโครงของนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในระดับภูมิภาคให้เหมาะสมที่สุด 
⚫ กระชับความร่วมมือด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 

3.2 ปลูกฝังและขยายอุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจชีวภาพ 
⚫ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 
⚫ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ 
⚫ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
⚫ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวสารสนเทศ 

3.3 ส่งเสริมการปกป้องและการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างแข็งขัน 
⚫ เสริมสร้างการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ 
⚫ ปรับปรุงระบบการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ 
⚫ ควบคุมการใช้ทรัพยากรชีวภาพร่วมกันอย่างปลอดภัย 

3.4 เร่งการสร้างระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
⚫ ปรับปรุงก่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น 
⚫ เสริมสร้างระบบป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญ 
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3.5 ความพยายามท่ีจะปรับสภาพแวดล้อมของนโยบายให้เหมาะสมในด้านชีวภาพ 
⚫ ปรับปรุงนโยบายการเข้าถึงตลาด 
⚫ ขยายพ้ืนที่แอปพลิเคชันในตลาด 
⚫ เสริมสร้างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
⚫ เพ่ิมการลงทุนทางการเงิน 
⚫ เสริมสร้างบริการสนับสนุนทางการเงิน 
⚫ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
⚫ ส่งเสริมนโยบายลองทำลองเรียนรู้ 

 
4. โครงการหลักด้านเศรษฐกิจชีวภาพ 

(1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
(2) โครงการเทคโนโลยีชีวการแพทย์คืนประโยชน์สู่ปวงชน 

(3) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่ 

(4) โครงการสาธิตอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

(5) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ 

(6) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ 

(7) โครงการการด าเนินการก่อสร้างเขตน าร่องเศรษฐกิจชีวภาพ 
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1. เป้าหมายการพัฒนา 

1.1 ภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) 
ภายในปี ค.ศ. 2025 จะมีการน าวิธีการผลิตแบบหมุนเวียนมาใช้อย่างสมบูรณ์ การออกแบบสีเขียวและ       

การผลิตที่สะอาดจะได้รับการส่งเสริมอย่างกว้างขวาง ได้รับการปรับปรุงความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่ครอบคลุม 
และระบบอุตสาหกรรมแบบหมุนเวียนทรัพยากรจะถูกสร้างขึ้น เครือข่ายการรีไซเคิลของเสียและวัสดุเก่าจะสมบูรณ์
มากขึ้น ความสามารถในการรีไซเคิลของทรัพยากรหมุนเวียนจะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และระบบการรีไซเคิล
ทรัพยากรที่ครอบคลุมทั่วทั้งสังคมจะถูกสร้างขึ้นโดยทั่วไป ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรได้รับการปรับปรุงมากขึ้น 
อัตราส่วนการแทนที่ของทรัพยากรหมุนเวียนต่อทรัพยากรหลักเพิ่มขึ้น และบทบาทของเศรษฐกิจหมุนเวียนในการ
สนับสนุนและรับประกันความปลอดภัยของทรัพยากรมีความโดดเด่นมากข้ึน 

⚫ อัตราการส่งออกของทรัพยากรหลักจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2020 
⚫ การใช้พลังงานและใช้น ้าต่อหน่วยของ GDP จะลดลง 13.5% และ 16% ตามล าดับเมื่อเทียบกับ             

ปี ค.ศ. 2020 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน “ระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14” 
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⚫ อัตราการใช้ฟางข้าวโดยรวมยังคงสูงกว่า 86% 
⚫ อัตราการใช้ขยะมูลฝอยที่ครอบคลุมถึง 60% 
⚫ อัตราการใช้ขยะจากการก่อสร้างที่ครอบคลุมถึง 60% 
⚫ การใช้เศษกระดาษสูงถึง 60 ล้านตัน 
⚫ การใช้เศษเหล็กสูงถึง 320 ล้านตัน 
⚫ ผลผลิตของโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่น ากลับมาใช้ใหม่สูงถึง 20 ล้านตัน โดยในจ านวนนี้ผลผลิตของ

ทองแดงรีไซเคิล อะลูมิเนียมรีไซเคิล และอะลูมิเนียมรีไซเคิลสูงถึง 4 ล้านตัน 11.5 ล้านตัน และ 2.9 
ล้านตันตามล าดับ 

⚫ มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมการรีไซเคิลทรัพยากรสูงถึง 5 ล้านล้านหยวน 
 
2. ภารกิจหลัก 

2.1 สร้างระบบอุตสาหกรรมรีไซเคิลทรัพยากรและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
⚫  ส่งเสริมการออกแบบสีเขียวของผลิตภัณฑ์หลัก 
⚫ เสริมสร้างการผลิตที่สะอาดขึ้นในอุตสาหกรรมหลัก 
⚫ ส่งเสริมการพัฒนาสวนสาธารณะแบบหมุนเวียน 
⚫ เสริมสร้างการใช้ทรัพยากรอย่างครอบคลุม 
⚫ ส่งเสริมการแปรรูปขยะในเมืองร่วมกัน 

2.2 สร้างระบบรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้และสร้างสังคมแห่งการรีไซเคิล 
⚫ ปรับปรุงเครือข่ายการรีไซเคิลของเสีย 
⚫ ปรับปรุงระดับการประมวลผลและการใช้ทรัพยากรทดแทน 
⚫ ควบคุมการพัฒนาตลาดสินค้ามือสอง 
⚫ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิตซ ้า 

2.3 พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการเกษตรให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสร้างโหมดการผลิตทางการเกษตรแบบ

หมุนเวียน 

⚫ เสริมสร้างการใช้ทรัพยากรของเสียจากการเกษตรและป่าไม้ 
⚫ เสริมสร้างการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ 
⚫ ส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาการเกษตรแบบหมุนเวียน 
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3. โครงการและการด าเนนิการที่ส าคัญ 
(1) โครงการก่อสร้างระบบรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ในเมือง 
(2) โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมรีไซเคิล 
(3) โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
(4) โครงการสาธิตการใช้ทรัพยากรของเสียจากการก่อสร้าง 
(5) โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์ที่ส าคัญของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 

 
4. การด าเนินการหลัก 

(1) การด าเนินการ : การพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิตซ ้า 
(2) การด าเนินการ : การรีไซเคิลแบตเตอรี่เก่า 
(3) การด าเนินการพิเศษ : การก ากับดูแลทั้งห่วงโซ่มลพิษพลาสติก 
(4) การด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ : การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(5) การส่งเสริม : การจัดการวงจรชีวิตของรถยนต์อย่างเต็มรูปแบบ 
(6) การส่งเสริม : เร่งการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์สีเขียว 

 
5. การรับประกันนโยบาย 

(1) รับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(2) ปรับปรุงระบบประเมินสถิติเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(3) เสริมสร้างการสนับสนุนนโยบายการคลัง ภาษี และการเงิน 
(4) เสริมสร้างการก ากับดูแลอุตสาหกรรม 

 
6. องค์กรและการด าเนินการ 

6.1 การด าเนินการขององค์กรคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ 
เสริมสร้างการประสานงาน การก ากับดูแล และการจัดการโดยรวม มีบทบาทอย่างเต็มที่ในกลไกการประชุม

ร่วมระหว่างกระทรวงของงานเศรษฐกิจหมุนเวียน สรุปและวิเคราะห์ความคืบหน้าของงานในเวลาที่เหมาะสม และ
ส่งเสริมการด าเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามการแบ่งหน้าที่ จะมุ่งเน้นไปที่การด าเนินการตามภารกิจหลัก เสริมสร้างความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์

พลังงาน การอนุรักษ์น ้า การจ าแนกขยะ และการสร้างเมืองปลอดขยะ 

6.3 ทุกภาคส่วน 
ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน จัดระเบียบและการจัดการอย่างระมัดระวัง ชี้แจง

ภารกิจหลักและการแบ่งความรับผิดชอบ และด าเนินการตามแผนโดยค านึงถึงสถานการณ์จริง 
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7. ข้อมูลเพิ่มเติม 
7.1 โครงการก่อสร้างระบบรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ในเมือง 
จ ัดและด  าเน ินการโดยคณะกรรมการพ ัฒนาและปฏ ิร ูปแห ่งชาต ิ  กระทรวงพาณิชย ์  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง -
ชนบท 

7.2 โครงการพัฒนาเขตอุตสหกรรมรีไซเคิล 
จัดและด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ 

7.3 โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
จัดและด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท และส านักหญ้าและป่าไม้ 

7.4 โครงการสาธิตการใช้ทรัพยากรของเสียจากการก่อสร้าง 
จัดและด าเนินการโดยกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบท ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูป

แห่งชาติและหน่วยงานอื่น ๆ 

7.5 โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์ที่ส าคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน 
จัดและด าเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

7.6 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิตซ ้า 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.7 การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ และสภาสหกรณ์การจัดหาและ
การตลาด 

7.8 ส่งเสริมการด าเนินการการจัดการวงจรชีวิตของรถยนต์อย่างเต็มรูปแบบ 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และ
กรมศุลกากร 
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7.9 การด าเนินการพิเศษส าหรับการควบคุมมลพิษพลาสติกทั้งห่วงโซ่ 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ , กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม , กระทรวง

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบท, กระทรวง
เกษตรและกิจการชนบท การบริหารราชการแผ่นดินด้านกากับตลาด ที่ท าการไปรษณีย์ และสหกรณ์การจัดหาและ
การตลาด 

7.10 การเร่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์สีเขียว 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ที ่ท าการไปรษณีย์ กระทรวงอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานก ากับ
ดูแลตลาดของรัฐ 

7.11 การรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน 
ด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ 

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่น ๆ 

7.12 ปรับปรุงระบบประเมินสถิติเศรษฐกิจหมุนเวียน 
จัดและด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ส านักงานสถิติ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
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1. เป้าหมายการพัฒนา 

1.1 ภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) 

ภายในปี ค.ศ. 2525 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมและวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
คาร์บอนต ่าจะบรรลุผลส าเร็จ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต ่าจะถูกน ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรพลังงานจะได้รับการปรับปรุงอย่างมาก และระดับของการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการปรับปรุงอย่างครอบคลุม ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงส าหรับจุดสูงสุดของคาร์บอนในด้าน
อุตสาหกรรมภายในปี ค.ศ. 2030 

⚫ ความเข้มข้นของคาร์บอนยังคงลดลง 
- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยมูลค่าเพ่ิมทางอุตสาหกรรมลง 18% 

⚫ ความเข้มของการปล่อยมลพิษลดลงอย่างมาก 
- ลดความเข้มของการปล่อยสารมลพิษหลักในอุตสาหกรรมหลักลง 10% 

⚫ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
- ลดการใช้พลังงานต่อหน่วยของมูลค่าเพ่ิมของกิจการอุตสาหกรรมที่เกินขนาดที่ก าหนดได้ 13.5% 

⚫ ระดับการใช้ทรัพยากรได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญ 
- อัตราการใช้อย่างครอบคลุมของขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมจ านวนมากถึง 57% 
- การรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่ส าคัญสูงถึง 480 ล้านตัน 
- ปริมาณการใช้น ้าลดลง 16% ต่อหน่วยของมูลค่าเพ่ิมทางอุตสาหกรรม 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว “ระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14” 
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⚫ ระบบการผลิตสีเขียวสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆ 
- ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมหลักและภูมิภาคหลักได้รับการจัดตั้งขึ้น

โดยพื้นฐานแล้ว 
- มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียวสูงถึง 11 ล้านล้านหยวน 

 

2. ภารกิจหลัก 
2.1 ด าเนินการ 1 อย่าง 
(1) ด าเนินการคาร์บอนสูงสุดในเขตอุตสาหกรรม เสริมสร้างการออกแบบระดับบนสุดของคาร์บอนพีคใน

เขตอุตสาหกรรม เสนอแผนงานและตารางเวลาส าหรับคาร์บอนพีคในอุตสาหกรรมโดยรวมและอุตสาหกรรมหลัก ชี้แจง
เส้นทางการด าเนินการ และส่งเสริมการด าเนินการตามเป้าหมายคาร์บอนพีคในอุตสาหกรรมต่างๆ และน าไปปฏิบัติ 
จุดสูงสุดทีละขั้นตอน 

2.2 สร้าง 2 ระบบหลัก 
(1) สร้างระบบเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต ่า  ส่งเสริมการประยุกต์ใช้อย่างรวดเร็ว

และมีขนาดใหญ่และการยกระดับเทคโนโลยีใหม่ซ ้าๆ ยกระดับการใช้งานของการวิจัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับปรุง
ระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเสริมสร้างบทบาทสนับสนุนของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต ่า การเปลี่ยนแปลง 

(2) ปรับปรุงระบบสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบมาตรฐานสีเขียวและคาร์บอน
ต ่า ปรับปรุงการประเมินสีเขียวและระบบบริการสาธารณะ เสริมสร้างการรับประกันการบริการที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงความสามารถข้ันพื้นฐานของการพัฒนาสีเขียวอย่างครอบคลุม 

2.3 ขับเคลื่อน 6 การเปลี่ยนแปลง 

(1) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมในระดับไฮเอนด์ เร่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 
ยับยั้งการพัฒนาโครงการ "สูงสองสูง" อย่างเด็ดขาด ส่งเสริมการออกจากก าลังการผลิตย้อนหลังตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ และพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์และอุตสาหกรรมไฮเทค ด าเนินการปรับรูปแบบอุตสาหกรรมของ
ภูมิภาคหลักและลุ่มแม่น ้าให้เหมาะสมต่อไป และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
คาร์บอนต ่าอย่างครอบคลุม 

(2) เร่งการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานคาร์บอนต ่า มุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้าง
โครงสร้างพลังงานอุตสาหกรรมที่สะอาด มีประสิทธิภาพ และคาร์บอนต ่า ใช้การประหยัดพลังงาน การลดคาร์บอน 
และการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นมาตรการหลักในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรม  และ
ด าเนินการปรับปรุงการลด- ระดับคาร์บอนของการใช้พลังงาน 

(3) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรและการรีไซเคิล ปฏิบัติตามหลักการของการควบคุมปริมาณ
ทั้งหมด การจัดสรรทางวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์และการรีไซเคิลอย่างครอบคลุม เสริมสร้างการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดปริมาณขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมและน ้าเสียที่เกิดขึ้น เสริมสร้างการใช้ทรัพยากร
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อุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม และส่งเสริม การเชื่อมโยงวงกลมสีเขียวระหว่างระบบการผลิตและระบบการด ารงชีวิต
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 

(4) การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่สะอาด เสริมสร้างแนวคิดของการลดมลพิษอย่างเป็น
ระบบที่รวมการลดแหล่งที่มา การควบคุมกระบวนการ และการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพที่ปลายทาง ส่งเสริมการ
ออกแบบสีเขียวอย่างจริงจัง น าองค์กรส่วนเพิ่มเพื่อสร้างวิธีการผลิตที่สะอาดขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่สูง  ส่งเสริมวิสาหกิจ
สต็อกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดต่อไป และชี้น าองค์กรต่างๆ ให้ใช้ความคิดริเริ่ม ปรับปรุง
ระดับการผลิตที่สะอาด 

(5) แนะน าการเปลี่ยนแปลงสีเขียวของการจัดหาผลิตภัณฑ์ เพิ่มอุปทานของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต ่า และอุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนะน าการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สร้างความต้องการใหม่ ปลูกฝังโมเดลใหม่ สร้างกลไกใหม่ส าหรับการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ให้การรับประกันที่มั่นคงส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต ่าของ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ต่างๆ 

(6) เร่งการแปลงวิธีการผลิตสู่ดิจิทัล ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
และน าข้อมูลยุคใหม่มาใช้ เช่น อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม บิ๊กดาต้า และ 5G เทคโนโลยีช่วยปรับปรุงระดับพลังงาน 
ทรัพยากร และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มความลึกของการประยุกต์ใช้แบบดิจิทัลของกระบวนการผลิตและการผลิต 
และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.4 โครงการส าคัญ 8 อย่าง 
(1) โครงการส่งเสริมคาร์บอนพีคภาคอุตสาหกรรม 

การสาธิตโครงการลดคาร์บอนที่ส าคัญ การส่งเสริมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต ่า  และการ
เสริมสร้างศักยภาพพ้ืนฐานในการลดคาร์บอน 

(2) โครงการแปลงสีเขียวและยกระดับในพื้นที่ส าคัญ 

ภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย, สามเหลี่ยมปากแม่น ้าแยงซี, เขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า, แถบเศรษฐกิจ
แม่น ้าแยงซี, ลุ่มแม่น ้าฮวงโห 

(3) โครงการประหยัดพลังงานอุตสาหกรรมและปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน 

การประหยัดพลังงานของกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นสูง การประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานหลัก 
การประหยัดพลังงานของศูนย์ข้อมูลและสถานีฐาน 

(4) โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

การรีไซเคิลทรัพยากรหมุนเวียน การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม การรีไซเคิล
แบตเตอรี่พลังงานขยะ การผลิตซ ้าอัจฉริยะระดับไฮเอนด์ และการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม 
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(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

ปรับโครงสร้างการรับน ้าให้เหมาะสม เสริมการจัดการกระบวนการ เพิ่มการรีไซเคิลน ้าเสีย และด าเนินการ
ประเมินการประหยัดน ้า 

(6) โครงการปรับปรุงการผลิตที่สะอาดขึ้นในอุตสาหกรรมหลัก 

เหล็ก ปิโตรเคม ีโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก วัสดุก่อสร้าง สิ่งทอ อุตสาหกรรมเบา เครื่องจักร 

(7) โครงการจัดหาผลิตภัณฑ์สีเขียวและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์สีเขียว อุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อมสีเขียว อุปกรณ์พลังงานใหม่ 

(8) โครงการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียวและคาร์บอนต ่า 

เทคโนโลยีการลดคาร์บอน เทคโนโลยีการลดมลพิษ เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีการประหยัด
น ้า เทคโนโลยีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 

3. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 
3.1 เสริมสร้างองค์กรการวางแผนและการด าเนินการ 
การประสานงานระหว่างกระทรวง กระทรวง-จังหวัด และส่วนกลาง-ท้องถิ่น นโยบายสนับสนุนในท้องถิ่น การ

มีส่วนร่วมของสมาคมอุตสาหกรรมและสถาบันอื่นๆ การวางแผน การประเมินผลการด าเนินการ และการส่งเสริม
แนวคิดสีเขียว 

3.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย 
ส่งเสริมการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่าง

ครอบคลุม จัดท า Corporate Green Credit Rating และปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร 

3.3 เพิ่มภาษีและการสนับสนุนทางการเงิน 
เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ชี้น าการลงทุนด้านทรัพยากรทางสังคม 

ขยายมาตรการจูงใจด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง และแนะน านโยบายพิเศษส าหรับการเงินสีเขียวเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว 

3.4 ความร่วมมือระหว่างประเทศสีเขียวเชิงลึก 
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จีนและต่างประเทศร่วมกันสร้างเขต

อุตสาหกรรมสีเขียว โรงงานสีเขียว ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว การปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีเขียวให้เป็นสากล และ
แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวและคาร์บอนต ่า 
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รายช่ือเขตอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial Park) 
ปี 2564 (52 แห่ง) 

1 เทียนจิน Tianjin Ziya Economic and Technological Development Zone 
2 เหอเป่ย์ Hebei Cangzhou Economic Development Zone 

3 เหอเป่ย์ Shijiazhuang Circular Chemical Industry Park, Hebei Province 

4 ซานซี Jincheng Economic and Technological Development Zone 
5 ซานซี Linfen Economic Development Zone 

6 มองโกเลียใน Baotou Rare Earth High-tech Industrial Development Zone 

7 เหลียวหนิง Shenyang-EU Economic Development Zone 
8 เหลียวหนิง Liaoyang High-tech Industrial Development Zone 

9 เซี่ยงไฮ้ Songjiang Economic and Technological Development Zone 
10 เซี่ยงไฮ้ Xinzhuang Industrial Zone, Shanghai 

11 เซี่ยงไฮ้ Shanghai Jinshan Industrial Zone 

12 เจียงซู Wuxi National High-tech Industrial Development Zone 
13 เจียงซู Hai'an High-tech Industrial Development Zone, Jiangsu Province 

14 เจียงซู Yancheng Economic and Technological Development Zone 

15 เจ้อเจียง Qingshan Lake Science and Technology City, Hangzhou, Zhejiang 
16 เจ้อเจียง Zhejiang Nanxun Economic Development Zone 

17 เจ้อเจียง Wenling Economic Development Zone, Zhejiang Province 

18 อานฮุย Anhui Funan Economic Development Zone 
19 อานฮุย Anhui Chuzhou High-tech Industrial Development Zone 

20 อานฮุย Tongling Yi'an Economic Development Zone 
21 ฝูเจี้ยน Zhangzhou Lantian Economic Development Zone 

22 ฝูเจี้ยน Sanming High-tech Industrial Development Zone Jinsha Park 

23 ฝูเจี้ยน Fujian Zhangping Industrial Park 
24 เจียงซี Jiujiang Economic and Technological Development Zone 

25 เจียงซี Yichun Fengcheng High-tech Industrial Development Zone 

26 เจียงซี Ruijin Economic and Technological Development Zone 
27 ซานตง Dongying High-tech Industrial Development Zone 

28 ซานตง Jining New Material Industrial Park 
29 ซานตง Feicheng High-tech Industrial Park 

30 เหอหนาน Lankao County Industrial Agglomeration Area 
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31 เหอหนาน Sanmenxia High-tech Industrial Development Zone 

32 หูเป่ย Jingmen Chemical Circular Industrial Park, Jingmen High-tech Industrial 
Development Zone 

33 หูหนาน Changsha High-Tech Industrial Development Zone 
34 หูหนาน Changsha Economic and Technological Development Zone 

35 หูหนาน Xiangtan Economic and Technological Development Zone 

36 กวางตุ้ง Zhongkai High-tech Industrial Development Zone 
37 กวางสี Guangxi Baise Industrial Park 

38 กวางสี Guigang Industrial Park 

39 ฉงชิ่ง Yufu Industrial Development Zone, Liangjiang New Area, Chongqing 
40 ฉงชิ่ง Chongqing Banan Industrial Park 

41 เสฉวน Suining Economic and Technological Development Zone 
42 เสฉวน Sichuan Neijiang High-tech Industrial Development Zone 

43 เสฉวน Chengdu Qingbaijiang Economic Development Zone 

44 กุ้ยโจว Guizhou Bijiang High-tech Industrial Development Zone 
45 กุ้ยโจว Qiannan High-tech Industrial Development Zone 

46 กุ้ยโจว Guizhou Longli Economic Development Zone 

47 ยูนนาน Pu'er Industrial Park 
48 กานซู Gansu Wuwei Industrial Park 

49 หนิงเซี่ย Ningxia Zhongning Industrial Park 
50 หนิงเซี่ย Ningxia Qingtongxia Industrial Park 

51 ซินเจียง Kuitun-Dushanzi Economic and Technological Development Zone 

52 ชิงเต่า Qingdao Chengyang Industrial Park 

หมายเหตุ : รายชือ่เขตอุตสาหกรรมเป็นค าแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 
ที่มา : 工业和信息化部网站. 工业和信息化部办公厅关于公布 2021 年度绿色制造名单的通知. 2021-01-15 
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/22/5669861/files/b44e5e780b064469b00388035bc128d4.pdf 
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1. เป้าหมายการพัฒนา 
 1.1 ภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) 

โครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างพลังงาน และโครงสร้างการขนส่งได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญ 
สัดส่วนของอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ระดับของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวได้รับการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ระดับของการผลิตที่สะอาดได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และวิถีชีวิตได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งการจัดสรรทรัพยากรพลังงานมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นและประสิทธิภาพการใช้งาน
ได้รับการปรับปรุงอย่างมากการปล่อยสารมลพิษหลักโดยรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่องความเข้มของการปล่อยคาร์บอนจะ
ลดลงอย่างมากสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวที่มุ่งเน้นตลาดจะ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กฎหมาย ข้อบังคับ และระบบนโยบายจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และระบบการผลิต ระบบหมุนเวียน 
และระบบการบริโภคจะได้รับการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต ่า วัฏจักรคาร์บอน ระบบนี้เริ่มก่อตัวขึ้น 

 2.2 ภายในป ีค.ศ. 2035 (พ.ศ. 2578) 

พลังภายนอกของการพัฒนาสีเขียวได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญ ขนาดของอุตสาหกรรมสีเขียวได้ก้าวสู่
ระดับใหม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรของผลิตภัณฑ์หลักในอุตสาหกรรมหลักได้ก้าวสู่ระดับขั้นสูงใน
ระดับสากล การผลิตสีเขียวและวิถีชีวิตได้ก่อตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง การปล่อยคาร์บอนมีความเสถียรและลดลงหลังจาก
ถึงจุดสูงสุด และสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาก็ดีขึ้นโดยพื้นฐาน เป้าหมายของการสร้างประเทศจีนที่สวยงามนั้น
บรรลุผลโดยพื้นฐานแล้ว 

ความเห็นช้ีแนะเก่ียวกับการเร่งสร้างและปรับปรุง 
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว คาร์บอนต ่า และการพัฒนาแบบหมุนเวียน 
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2. ระบบ 6 หลัก 

 
 

3. ปรับปรุงระบบการผลิตของการพัฒนาแบบหมุนเวียนสีเขียวและแบบคาร์บอนต ่า 

3.1 การส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว 
(1) เร่งด าเนินการแปลงสีเขียวในอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
(2) ส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตซ ้าอย่างจริงจัง 
(4) สร้างฐานการใช้เงินตราต่างประเทศอย่างครอบคลุม 
(5) ด าเนินการผลิตที่สะอาดอย่างสมบูรณ์ 
(6) ปรับปรุงวิธีการระบุวิสาหกิจที่ "กระจัดกระจาย ยุ่งเหยิง และเป็นมลพิษ" 
(7) เร่งด าเนินการตามระบบการอนุญาตปล่อยมลพิษ 
3.2 เร่งพัฒนาการเกษตรสีเขียว 
(1) เสริมสร้างการรับรองและการจัดการอาหารสีเขียวและสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(2) พัฒนาเกษตรวัฏจักรระบบนิเวศ 
(3) เสริมสร้างการคุ้มครองและปรับปรุงคุณภาพพ้ืนที่เพาะปลูก และส่งเสริมการจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกที่เสื่อม

โทรมอย่างครอบคลุม 
(4) การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านป่าไม้ 
(5) ส่งเสริมการอนุรักษ์น ้าเพ่ือการเกษตรอย่างจริงจัง 
(6) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น ้าเพื่อสุขภาพ 
(7) ด าเนินการเพ่ือลดการใช้ยาฆ่าแมลงและยาต้านจุลชีพส าหรับสัตว์ และท าความสะอาดสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

การผลิต 
(8) เสริมสร้างการวางแผนที่เป็นเอกภาพของที่ราบน ้าขึ้นน ้าลงในน่านน ้าเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าตามกฎหมาย 
(9) ปรับปรุงระบบการจัดการห้ามท าการประมงในน่านน ้าที่เกี่ยวข้อง 
(10)  เร่งการพัฒนาแบบบูรณาการของอุตสาหกรรม 

ระบบการผลิต การอัพเกรดโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว

ระบบหมุนเวียน ระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว

ระบบการบริโภค ระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย
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3.3 ยกระดับการพัฒนาสีเขียวของอุตสาหกรรมบริการ 
(1) ปลูกฝังกลุ่มหน่วยงานหมุนเวียนสีเขียว 
(2) สร้างมาตรฐานการพัฒนาธุรกรรมทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งาน 
(3) เร่งการเปลี่ยนแปลงสีเขียวของอุตสาหกรรมบริการข้อมูล 
(4) ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวของอุตสาหกรรมการประชุมและนิทรรศการ 
(5) ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและวัสดุเสริมที่มีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การซ่อม

และตกแต่งรถยนต ์
(6) สนับสนุนให้โรงแรม การจัดเลี้ยง และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ งดให้บริการผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง 
3.4 เสริมสร้างอุตสาหกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียว 
(1) สร้างฐานสาธิตอุตสาหกรรมสีเขียวระดับประเทศ 
(2) สร้างกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวขนาดใหญ่ 
(3) ส่งเสริมการจัดการพลังงานตามสัญญา การจัดการประหยัดน ้าตามสัญญา การก ากับดูแลมลพิษ

สิ่งแวดล้อมและแบบจ าลองอ่ืน ๆ ของบุคคลที่สาม และบริการผู้ดูแลผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้น
ผลกระทบจากธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

(4) เพิ ่มการเปิดเสรีการแข่งขันทางธุรกิจด้านการประหยัดพลังงานและการปกป้องสิ ่งแวดล้อมในด้าน
ปิโตรเลียม เคมี พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และสาขาอ่ืนๆ 

(5) แก้ไขรายการแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างทันท่วงที 
3.5 ปรับปรุงระดับการรีไซเคิลของเขตอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงแบบวงกลมของเขตอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีอยู่ 

3.6 สร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการน าร่องห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 

 

4. ปรับปรุงระบบหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาแบบหมุนเวียนสีเขียวและคาร์บอนต ่า 

4.1 สร้างโลจิสติกส์สีเขียว 
(1) ปรับโครงสร้างการขนส่งอย่างจริงจัง 
(2) เสริมสร้างองค์กรและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง 
(3) ส่งเสริมวิธีการขนส่งสีเขียวและคาร์บอนต ่า 
4.2 เสริมสร้างการรีไซเคิลทรัพยากรหมุนเวียน 
(1) ส่งเสริม "การบูรณาการสองเครือข่าย" ของการคัดแยกและรีไซเคิลขยะและการน าทรัพยากรกลับมาใช้

ใหม ่
(2) เร่งด าเนินการระบบขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
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(3) ปรับปรุงระบบการรีไซเคิลและการประมวลผลของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เป็นขยะ  และส่งเสริมรูปแบบ
และประสบการณ์การรีไซเคิลโดยทั่วไป 

4.3 สร้างระบบการค้าสีเขียว 
(1) ปรับโครงสร้างการค้าให้เหมาะสม 
(2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานสีเขียว 
(3) กระชับความร่วมมือสีเขียว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างลึกซึ้ง 

 

5. ปรับปรุงระบบการบริโภคของการพัฒนาแบบวงกลมสีเขียวและคาร์บอนต ่า 
5.1 ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียว 
(1) เพ่ิมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐ และค่อยๆ ขยายระบบการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวไปยังรัฐวิสาหกิจ 
(4) เสริมสร้างการจัดการการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และปรับปรุงกลไกการ

ก ากับดูแลสินเชื่อของสถาบันรับรอง 
(5) ส่งเสริมการท าธุรกรรมของใบรับรองพลังงานสีเขียวและน าไปสู่ทั้งสังคมเพ่ือเพ่ิมการใช้พลังงานสีเขียว 
(6) ปราบปรามการติดฉลากผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นเท็จอย่างรุนแรง 
5.2 สนับสนุนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต ่า 
(1) ส่งเสริมการจ าแนกประเภท การลด และการรีไซเคิลขยะในประเทศตามสภาพของท้องถิ่น 
(2) ส่งเสริมการควบคุมมลพิษพลาสติกท้ังห่วงโซ่อย่างแน่นหนา 
(3) ส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์ทีม่ากเกินไป 
(4) แนะน าการเดินทางสีเขียวอย่างจริงจัง 
(5) ด าเนินการรณรงค์รักชาติในเชิงลึก 
(6) ด าเนินกิจกรรมสร้างชีวิตสีเขียว 

 

6. เร่งการอัพเกรดโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.1 ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต ่า 
(1) ปฏิบัติตามล าดับความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงระบบควบคุมคู่ของการใช้พลังงาน

ทั้งหมดและความเข้ม 
(2) เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
(3) เร่งการวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานความจุสูง 
(4) พัฒนาความร้อนร่วมที่สะอาดและพลังงานความร้อนส่วนกลางอย่างแข็งขันในมณฑลต่างๆ ในภาคเหนือ 
(5) ควบคุมก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าถ่านหินใหม่อย่างเข้มงวด 
(6) ด าเนินการสร้างเครือข่ายการกระจายในเมืองและชนบทและแผนการอัพเกรดอัจฉริยะ 
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(7) เร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติและการเชื่อมต่อโครงข่าย 
(8) ด าเนินการสาธิตการทดสอบการจับ การใช้ประโยชน์ และการจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
6.2 ส่งเสริมการก่อสร้างและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง 
(1) ส่งเสริม "การรวมเครือข่ายโรงงาน" ของศูนย์รวบรวมและบ าบัดน ้าเสียในเมือง 
(2) เร่งรัดการก่อสร้างโรงบ าบัดขยะมูลฝอยภายในเมือง 
(3) เสริมสร้างขีดความสามารถในการก าจัดของเสียอันตรายจากส่วนกลาง 
(4) ปรับปรุงความสามารถในการบ าบัดฉุกเฉินของขยะทางการแพทย์ 
(5) จัดการการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสียในครัวที่ไม่เป็นอันตราย 
6.3 ยกระดับการพัฒนาสีเขียวของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง 
(1) สร้างถนนสีเขียว ทางรถไฟสีเขียว ทางน ้าสีเขียว ท่าเรือสีเขียว และสนามบินสีเขียวอย่างจริงจัง 
(2) เสริมสร้างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน เช่น การชาร์จและการแลกเปลี่ยนรถยนต์พลังงานใหม่ 

การเติมไฮโดรเจน ฯลฯ 
6.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบท 
(1) จัดท าระบบประเมิน "เมืองสวย" และด าเนินโครงการน าร่องเพ่ือสร้าง "เมืองสวย" 
(2) พัฒนาอาคารสีเขียวอย่างจริงจัง 
(3) เร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในชนบท 

 

7. สร้างระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวที่มุ่งเน้นตลาด 

7.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและคาร์บอนต ่า 
(1) ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวและจัดการกับปัญหาส าคัญ 
(2) ปลูกฝังและสร้างศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติเทคโนโลยีสีเขียวจ านวนมาก  แพลตฟอร์มบริการ

แบ่งปันทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และแพลตฟอร์มฐานนวัตกรรมอ่ืน ๆ 
7.2   เร่งการเปลี่ยนแปลงของความส าเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(1) ใช้นโยบายของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักชุดแรกอย่างแข็งขัน เพ่ือสนับสนุนการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสีเขียว 
(2) จัดพิมพ์รายการส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียว 
(3) ส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางการค้าเทคโนโลยีสีเขียวอย่างลึกซึ้ง 
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8. ปรับปรุงระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย 
8.1 เสริมสร้างการสนับสนุนด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 
เสริมสร้างการก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย 

8.2 ปรับปรุงกลไกการชาร์จราคาสีเขียว 
(1) ปรับปรุงนโยบายการเรียกเก็บเงินค่าบ าบัดน ้าเสีย 
(2) จัดท าและปรับปรุงระบบชาร์จไฟส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยภายในบ้าน 
(3) ปรับปรุงนโยบายค่าไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
8.3 เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินและภาษี 
(1) ใช้เงินทุนทางการเงินและการลงทุนงบประมาณต่อไปเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องและ

ด าเนินการตามนโยบายภาษีพิเศษ 
(2) ใช้นโยบายภาษีสิทธิพิเศษและท างานได้ดีในการจัดเก็บภาษีทรัพยากรและงานน าร่องการปฏิรูปภาษี

ค่าธรรมเนียมทรัพยากรน ้า 
8.4 พัฒนาการเงินสีเขียวอย่างจริงจัง 
(1) เสริมสร้างการประเมินและประเมินผลการด าเนินงานทางการเงินสีเขียวของสถาบันการเงิน 
(2) มาตรฐานพันธบัตรสีเขียวแบบครบวงจร 
(3) สนับสนุนวิสาหกิจอุตสาหกรรมสีเขียวที่ผ่านการรับรองเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะเพ่ือการจัดหาเงินทุน 
(4) ส่งเสริมการบรรจบกันของมาตรฐานการเงินสีเขียวระหว่างประเทศ 
8.5 ปรับปรุงมาตรฐานสีเขียว ระบบการรับรองสีเขียว และระบบติดตามสถิติ 

(1) ด าเนินการออกแบบและวางระบบระดับสูงของระบบมาตรฐานสีเขียว 
(2) สร้างกลุ่มอาชีพสถาบันรับรองสีเขียว 
(3) เสริมสร้างการตรวจสอบทางสถิติในด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม การ

ผลิตที่สะอาด และพลังงานสะอาด และเสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลทางสถิติ 
8.6 ปลูกฝังกลไกตลาดการค้าสีเขียว 

ปรับปรุงกลไกการซื้อขายเพ่ิมเติมส าหรับสิทธิ์การปล่อยมลพิษ สิทธิ์การใช้พลังงาน สิทธิ์การใช้น ้า และสิทธิ์การ
ปล่อยคาร์บอน 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนประกาศ “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว
ส าหรับเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาติ” เพื่อเป็นแนวทางที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสี
เขียว  
 

 

1. เป้าหมายการพัฒนา 
ด าเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ และคิดค้นกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวในเขตพัฒนา
อุตสาหกรรมฯ  เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมกระบวนการผลิต
สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและผลักดัน “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)”อย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พร้อมผลักดันสังคมคาร์บอนต ่า เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสี
เขียว และมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนโครงการสาธิตน าร่อง 
สนับสนุน SMEs ชั้นน าในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและมีส่วนร่วม
ในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ค.ศ. 2030 ที ่ส  าคัญ
ประกอบด้วย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมไปถึงการปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสร้างการน าศักยภาพด้านเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมสีเขียว อีกทั้งมุ่งพัฒนาและ
บริหารจัดการเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ บางแห่งให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่สามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนได้  

แผนปฏิบัติการพิเศษเพ่ือการพัฒนาเขตเทคโนโลยีข้ันสูงสีเขียวแห่งชาติ 
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โดยก าหนดเป้าหมายว่า ภายในปีค.ศ. 2025 ปริมาณการใช้พลังงานของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ จะลดลง
เหลือน้อยกว่า 0.4 ตันของถ่านหินหรือเชื้อเพลิง และอัตราการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอุตสาหกรรม
โดยเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 4% และเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ บางแห่งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 

      

2. ภารกิจหลัก 
2.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยมลพิษในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และปรับปรุง

ระบบอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
⚫ ลดการปล่อยมลพิษในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ 
⚫ ลดการใช้พลังงานฟอสซิลในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ 
⚫ สร้างโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนเศรษฐกิจสี

เขียวเพิ่มมากข้ึน  
 

2.2 ให้ค าชี้แนะต่อเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และการสร้างระบบนิเวศในการสนับสนุน“นวัตกรรมสีเขียว” 
⚫ เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว 
⚫ เสริมสร้างการรับรองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียว 
⚫ ด าเนินโครงการน าร่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 

2.3 สนับสนุนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ พัฒนาสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” 
⚫ ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
⚫ ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการและวิสาหกิจฯ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
⚫ จัดกิจกรรมการแข่งขันทางธุรกิจสีเขียว  
⚫ เสริมสร้างเครือข่ายสีเขียว (Green Network) 
⚫ มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาว 
⚫ ก่อตั้งระบบการเงินสีเขียวที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว 

 
3. มาตรการหลักในการด าเนินการ 

(1) เสริมสร้างความเป็นผู้น าในองค์กร 
(2) ด าเนินการโครงการน าร่องสาธิต 

(3) ให้การสนับสนุนต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

(4) การเสริมสร้างการก ากับดูแลในองค์กร 

(5) ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
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กลยุทธ์การพัฒนาท่ีย่ังยืนของจีน 
ต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ค.ศ. 2030 

ของสหประชาชาติ 
 

 
 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศของฉันสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทตามสาขาการ
พัฒนาที่ยั่งยืน: เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ 

สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเน้นวิธีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นนวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
มีคุณภาพสูง และได้ออก "โครงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแห่งชาติ", "แผนการท าให้เป็นเมือง
ใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2563)" ตามล าดับ และอื่น ๆ สาขา ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมเน้นความเท่าเทียมกัน
ของบริการสาธารณะซึ่งสอดคล้องกับการแนะน าของ "การตัดสินใจของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
และสภาแห่งรัฐว่าด้วยการชนะการต่อสู้เพื่อบรรเทาความยากจน", โครงร่างการวางแผน "Healthy China 2030" 
ฯลฯ .; การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาส่วนใหญ่อาศัยการสร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยา  ซึ่ง
สอดคล้องกับ "การวางแผนเขตหน้าที่หลักแห่งชาติ" " ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของจีน (พ.ศ. 2554-2573), "แผนปฏิบัติการคาร์บอนพีคภายในปี พ.ศ. 2573" ฯลฯ 

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศจีนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
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⚫ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั ่งยืน เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้ 
 โครงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแห่งชาติ 
 แผนการสร้างเมืองใหม่แห่งชาติ (2014-2020) 

⚫ ในด้านการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน เน้นความเท่าเทียมกันของการบริการสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับ 
 การตัดสินใจของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการชนะการต่อสู้เพ่ือบรรเทาความ

ยากจน 
 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติจีนปี 2030 

⚫ ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน เน้นการสร้างอารยธรรมทางนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับ 

 แผนเขตหน้าที่หลักแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน (2011-2030) 
 แผนปฏิบัติการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงระดับสูงสุดก่อนปี ค.ศ. 2030 
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สิ่ง
แว

ดล
้อม

ที่ย
ั่งย

ืน

SDG 6 น ้าสะอาดและการสุขาถิบาล

SDG 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้

SDG 13 การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SDG 15 ระบบนิเวศบนบก

SDG 14 ทรัพยากรทางทะเล

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สัง
คม

ที่ย
ั่งย

ืน

SDG 3 สุขภาพแลพความเป็นอยู่ที่ดี

SDG 2 ขจัดความหิวโหย

SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

SDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ

SDG 10 ลดความเหลื่อมล ้า

SDG 1 ขจัดความยากจน

SDG 16 ความสงบสุข ยุติธรรม 
และสถาบันที่เข้มแข็ง

SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

เศ
รษ

ฐก
ิจที่

ยั่ง
ยืน

SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

SDG 9 โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
และอุตสาหกรรม

SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

SDG 12 การผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน

การสร้างอารยธรรม
นิเวศวิทยา

เป้าหมาย "คาร์บอนคู่"

การประสานงาน
ทางบกและทางทะเล

แผน "พัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
จีนปี 2030"

ความมั่นคงทางอาหาร

การพัฒนาการศึกษา

ความเท่าเทียมทางเพศ

ความเท่าเทียมกันของบริการ
สาธารณะ

การบรรเทาความยากจน

การปกครองโดยกฎหมาย

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

การเปิดกว้าง

การปฏิรูปโครงสร้าง         
ด้านอุปทาน

ความส าคัญการจ้างงาน

กลยุทธ์การพัฒนาที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม

การยกระดับความเป็นเมือง

การพัฒนาสีเขียว

การด าเนินการของ "เข็มขัดเศรษฐกิจแม่น ้าแยงซี" ส่งเสริมการปกป้อง
ระบบนิเวศและการพัฒนาคุณภาพสูงในลุ่มแม่น ้าฮวงโห

สร้างและปรับปรุงกลไกการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในระบบนิเวศ
ทฤษฎี "สองภูเขา"

ระบบเศรษฐกิจสีเขียว คาร์บอนต ่า และการพัฒนาแบบหมุนเวียน

ระบบการจ่ายพลังงานที่สะอาด คาร์บอนต ่า คุ้มค่า ปลอดภัย          
และมีความหลากหลาย

ประสานงานการพัฒนาและการคุ้มครอง ส่งเสริมอารยธรรมทาง
นิเวศวิทยาทางทะเล และมีส่วนร่วมในการสร้างระบบธรรมาภิบาล

มหาสมุทรโลก

โครงร่างการวางแผน"พัฒนาสุขภาพแห่งชาติจีนป ี2030"

ยึดแนวเขตคุ้มครองพื้นที่เพาะปลูกเส้นสีแดงเช่ือมต่อกับการฟื้นฟูชนบท

การศึกษาภาคบังคับ อนุบาล อุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ

การจ้างงานที่เท่าเทียมกัน
"กฎหมายคุ้มครองสิทธิสตรีและผลประโยชน์"

"โครงร่างการพัฒนาสตรีจีน (พ.ศ. 2554-2563)"

"การบรรเทาความยากจนที่แม่นย า"                                          
หกความแม่นย า ห้าชุด สิบโครงการบรรเทาความยากจน

เอกสารส าคัญ เช่น "แผนการสร้างหลักนิติธรรมในจีน (พ.ศ. 2563-
2568)" "โครงร่างการด าเนินงานส าหรับการสร้างหลักนิติรัฐ (พ.ศ. 2564-
2568)" "ระเบียบว่าด้วยการสร้างหลักนิติรัฐและการด าเนินงานตามความ
รับผิดชอบ ก ากับดูแล" “ประมวลกฎหมายแพ่ง” และเอกสารส าคัญอื่นๆ

ร่วมกันสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และกระชับความร่วมมือใต้-ใต้ให้
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่งเสริมสหประชาชาติ G20 BRICS และกลไกพหุภาคีอื่นๆ

สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยด้วยระบบที่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพ
สูงและใช้งานได้จริง อัจฉริยะ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม             

ความปลอดภัย และความน่าเช่ือถือ                                                
ยึดนวัตกรรมการพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรม พัฒนาระบบ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ยั่งยืน

สร้างเขตทดลองการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ 189 แห่ง                  
และเขตสาธิตนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติประมาณ 10 แห่ง

เป้าหมาย SDGs 2030 แนวทางกลยุทธ์ มาตรการและแผนงาน 

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของจีน 
ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ 
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กรณีศึกษา : แนวทางการพัฒนาสีเขียวของจีน 
 

 
 

 

มุ่งเน้นที ่การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยมุ ่งเน้นไปที่ส าคัญ เช่น ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรม          
ชีวการแพทย์ เพ่ือสร้างพ้ืนที่สูงแห่งนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต 

 

Zhongguancun Life Science Park และอุทยานอื่น ๆ เป็นแกนหลัก ปักกิ่งได้ปรับใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติที่ส าคัญจ านวนหนึ่ง ในสาขาการวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
รวบรวมแพลตฟอร์มนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับสูงจ านวนมาก และรวบรวมนักวิทยาศาสตร์ชั ้นน าและผู ้มี
ความสามารถระดับสูงจ านวนมาก และเกิดกลุ่มงานวิจัยที่ทรงอิทธิพลระดับโลก เช่น การค้นพบท่ีส าคัญของการท างาน
ของภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งด้วยไพโรพโทซิส และเทคโนโลยีการวิเคราะห์การท างานของสมองส่วนบุคคลที่มีความแม่นย า
สูง ฯลฯ ความส าเร็จดั้งเดิมได้ก่อตัวเป็นลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในปักกิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์
เพ่ือชีวิตระดับโลก  

เพื่อเร่งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในด้านการแพทย์ชีวภาพ ปักกิ่งใช้นวัตกรรมที่เปิดกว้างเป็นจุดเริ่มต้น 
และเสนอ "การอ านวยความสะดวก 3 ประการ" ในการเข้าถึงตลาด ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง
ประเทศ และพิธีการทางศุลกากรของวัสดุวิจัยและพัฒนา โดยส่วนใหญ่รวมถึง การให้ความสะดวกแก่บริษัทนวัตกรรม
ในการด าเนินความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ระหว่างประเทศ การจัดตั้งระบบ “บัญชีขาว” ส าหรับการ
น าเข้าวัสดุการวิจัยและพัฒนาส าหรับบริษัทด้านชีวการแพทย์หรือสถาบันการวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนสถาบันการ
วิจัยและพัฒนาด้านชีวการแพทย์เพื่อด าเนินการทดลองทางคลินิกแบบหลายศูนย์ทั่วโลก และการขึ้นทะเบียนวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเพ่ิมการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแลพการขึ้นทะเบียนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
เป็นนวัตกรรมใหม ่

  

เศรษฐกิจชีวภาพ 

(1) เศรษฐกิจชีวภาพ : กรุงปักก่ิง 
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เสริมสร้างการสนับสนุนทางการเงิน โดยมุ่งเน้นไปที่ทิศทางส าคัญ เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถระดับไฮเอนด์ สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไฮเอนด์ระดับโลก 

                       

นครเซี ่ยงไฮ้ได้ส่งเสริมการจัดตั ้งกองทุน Shanghai Biomedical Fund กองทุน Shanghai Biomedical 
Innovation Transformation Fund และกองทุนส าคัญระดับเทศบาลอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่เทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นใหม่ในด้านการแพทย์ชีวภาพ ยาเคมีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การจ้างบุคคลากรหรือองค์กร
ภายนอกร่วมวิจัยและพัฒนา และสุขภาพทางการแพทย์ และเสริมสร้างการสนับสนุนเชิงนโยบายส าหรับโครงการพิเศษ
สนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ โครงการวิจัยพื้นฐาน โครงการภาคสนามการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เชิงกลยุทธ์ และโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย-วิจัย-การแพทย์ เพื่อสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม
ระดับไฮเอนด์ที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 เสริมสร้าง "เทคโนโลยีชีวการแพทย์" สนับสนุนนโยบายสนับสนุน เช่น โครงการพิเศษ โครงการวิจัยพื้นฐาน 
โครงการน ้ายาวิจัยเชิงกลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์ และโครงการความร่วมมืออุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย-วิจัย-การแพทย์ 
เพ่ือสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ชีวิต นครเซี่ยงไฮ้ได้จัดตั้งระบบสนับสนุนนโยบายส าหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดในด้าน "การวิจัยและพัฒนา + 
คลินิก + การผลิต 4 แอปพลิเคชัน" โดยประกอบด้วยการสนับสนุนส าหรับเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีสูงและผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง เช่น ยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรม และการสนับสนุนอยู่ในอันดับต้น ๆ 
ของประเทศ ส าหรับการวิจัยเทคโนโลยีหลักในด้านการแพทย์ชีวภาพ แพลตฟอร์มบริการระดับมืออาชีพที่ส าคัญ 
โครงการก่อสร้างและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ ให้การสนับสนุนหลัก จัดท ารายชื่อวิสาหกิจชีวการแพทย์ที่ส าคัญ 
และรวมวิสาหกิจหลักไว้ในขอบเขตของการสนับสนุนหลักส าหรับการแนะน าผู้มีความสามารถพิเศษและสถาบันการตั้ง
ถิ่นฐานโดยตรง 

(2) เศรษฐกิจชีวภาพ : นครเซ่ียงไฮ้ 
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เสริมสร้างการขยายตัวและการบูรณาการ มุ ่งเน้นการเปลี ่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการยกระดับ
อุตสาหกรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพเพ่ือเป็นแกนการเติบโตที่ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน 

 

ยูนนานเป็นที่รู้จักในนามอาณาจักรแห่งพืช อาณาจักรแห่งสัตว์ สวนแห่งโลก ขุมทรัพย์แห่งยีนชีวภาพ ในฐานะ
ที่เป็นพ้ืนที่ที่อุดมด้วยคุณค่าทางชีววิทยาระดับโลกและธนาคารยีนระดับโลก และบ้านเกิดของวัสดุยา มีวัสดุยาจีน 
6,559 ชนิด คิดเป็น 51.4% ของจ านวนชนิดทั้งหมดในประเทศ มีทรัพยากรยาชาติพันธุ์มากกว่า 2,000 ชนิด และยา
พ้ืนบ้านมากกว่า 10,000 รายการ และมีอุตสาหกรรมการผลิตทางชีวภาพแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ 

เพื่อเสริมสร้างการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ยูนนานเลือกทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อาจบรรลุความก้าวหน้าแบบจุดเดียว และเร่งการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรม 
โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการพัฒนายาชีวเวชศาสตร์ไปสู่ยาที่แม่นย าและยาเฉพาะบุคคล เร่งการยกระดับและการ
เปลี่ยนแปลงของการปรับปรุงพันธุ์เกษตรทางชีวภาพไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพและแม่นย า ใช้รูปแบบการ
พัฒนาใหม่เพื่ออ านวยความสะดวกในการประยุกต์ใช้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในวงกว้าง และพัฒนารูปแบบ
ใหม่ของบริการชีวภาพระดับมืออาชีพคุณภาพสูง ด าเนินการวางแผนแบบครบวงจรส าหรับฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ
ระดับประเทศและคลัสเตอร์ธุรกิจเศรษฐกิจชีวภาพระดับมณฑล เพ่ือส่งเสริมการกระจุกตัวของปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ 

 

  

(3) เศรษฐกิจชีวภาพ : มณฑลยูนหนาน 
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ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2551 เขตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนหวู่โจ เขตปกครองตนเองกว่างซี (Wuzhou Circular 
Economy Industrial Park) ได้รวบรวมและพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน 8 ห่วงโซ่ ได้แก่ ทองแดง   
รีไซเคิล อลูมิเนียมรีไซเคิล สังกะสีรีไซเคิล พลาสติกรีไซเคิล สแตนเลสรีไซเคิล ตะกั่วรีไซเคิล การผลิตซ ้า และ        
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบหมุนเวียนที่สมบูรณ์ “การรีไซเคิล-การแยกชิ ้นส่วน-        
การประมวลผลแบบหยาบ-การประมวลผลแบบเข้มข้น-การรวมผลิตภัณฑ์ปลายทาง-การค้า” ได้รวมองค์กรต้นน ้า 
กลางน ้า และปลายน ้าอยู่รวมกัน 

ปัจจุบัน มีวิสาหกิจ 132 แห่งตั้งรกรากอยู่ในเขตอุตสาหกรรมฯ โดย 41 แห่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรหมุนเวียน 
เมื ่อปี พ.ศ. 2564 เขตแห่งนี ้สร้างผลผลิตทางอุตสาหกรรมรวมมูลค่า 40.347 พันล้านหยวน เพิ ่มขึ ้น 26.73%          
เมื่อเทียบเป็นรายปี และเมื่อปี พ.ศ. 2564 เขตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนหวู่โจวได้รับการอนุมัติให้เป็นฐาน     
การเปลี่ยนแปลงและยกระดับการค้าต่างประเทศระดับชาติ และเป็นอุทยานที่มีลักษณะเฉพาะระดับเขตปกครองตนเอง  

เขตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนหวู่โจวได้จัดตั้งสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมทรัพยากรหมุนเวียนกว่างซี      
ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมการผลิตซ ้าทางตอนใต้ของจีน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมทรัพยากรทดแทนหวู่โจว และ
แพลตฟอร์มบริการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมอื่น ๆ ตอบสนองความต้องการของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวกรรม
และอุตสาหกรรม 

 

 

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(1) เศรษฐกิจหมุนเวียน : เขตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน
เป้าหมายคาร์บอนคู่ 
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เมื ่อว ันที่  14 เมษายน 2564 บริษัทปิโตรเคมีแห่งประเทศจีน (China Petrochemical Corporation, 
SINOPEC) ผู้ผลิตเรซินสังเคราะห์รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นบริษัทจีนแห่งแรกที่เข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตร
เพ่ือก าจัดขยะพลาสติก (Alliance to End Plastic Waste, AEPW) ไดเ้ปิดตัว “โครงการแนวร่วมปฏิบัติการสีเขียวเพ่ือ
การหมุนเวียนของพลาสติก” โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือส าหรับ
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด สร้างโมเดลใหม่ของเศรษฐกิจการรีไซเคิลพลาสติก มีส่วนร่วมในการลดมลพิษจากพลาสติก
และบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสูงสุดของประเทศ และเป้าหมายที่เป็นกลางทางคาร์บอน 

“โครงการแนวร่วมปฏิบัติการสีเขียวเพ่ือการหมุนเวียนของพลาสติก” ริเริ่มโดยสถาบันเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่ง
มหาวิทยาลัยถงจี (Tongji University) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศแห่งประเทศจีน  (CASC) 
บริษัทเอ้อเลอเมอ (Ele.me) บริษัทวาฮาฮา (Wahaha) บริษัทหยีลี่ กรุ ๊ป (Yili Group) และสถาบันวิจัย สมาคม
อุตสาหกรรม และบริษัทรวม 23 แห่ง ร่วมกันมุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุ การประยุกต์ใช้ และการรีไซเคิลวัสดุที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ และมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการรีไซเคิลทางกายภาพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
และอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีการรีไซเคิลสารเคมี  และสร้างโมเดลใหม่ของเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติก ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานใหม่ส าหรับพลาสติกรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบวงจรปิดที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จะมีบทบาทน าและร่วมมือกับอุตสาหกรรมต้นน ้าและปลายน ้าเพ่ือสร้างแบบจ าลองเศรษฐกิจหมุนเวียน
ส าหรับพลาสติก  

ปัจจุบัน ซิโนเปคได้ตระหนักถึงการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งใช้กันอย่าง
แพร่หลายในสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันแบบใช้แล้วทิ้ง วัสดุบรรจุภัณฑ์ ฟิล์มการเกษตร ลวดการพิมพ์ 3 มิติ วัสดุทาง
การแพทย์ และอ่ืน ๆ 

  

(2) เศรษฐกิจหมุนเวียน : แนวร่วมปฏิบัติการสีเขียวหมุนเวียนพลาสติก 
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องค์กรรัฐวิสาหกิจจีน China Energy Conservation and Environmental Protection Group (CECEP)   
ได้พัฒนาโมเดลการจัดการขยะมูลฝอย “สองเขตและหนึ่งห่วงโซ่” (Two Parks & One Chain) ตามการจ าแนก
ประเภทของขยะแห้งและขยะเปียก และขับเคลื่อนโดยห่วงโซ่โลจิสติกส์สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 

“สองเขต” ได้แก่ (1) เขตอุตสาหกรรมการบ าบัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (เขตขนาดใหญ่) มีการผลิต
พลังงานจากการเผาขยะเป็นแกนหลัก ขยะที่สามารถขนส่งได้ในระยะทางไกลจะถูกรวมศูนย์ และส่งออกพลังงานไฟฟ้า
และวัสดุสีเขียว ภายในประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยการเผา ระบบการใช้ทรัพยากร และการฝังกลบ      
(2) เขตระบบนิเวศบ าบัดขยะมูลฝอยอินทรีย์แบบกระจาย (เขตขนาดเล็ก) เกี่ยวข้องกับขยะอินทรีย์ที่ไม่เหมาะ
ส าหรับการขนส่งทางไกลในเขตเมืองและชนบท และผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ผ่านกระบวนการไพโรไลซิสและปุ๋ย
หมัก 

“หนึ่งห่วงโซ่” คือ ห่วงโซ่โลจิสติกส์ด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการขนส่งขยะมูลฝอยและผลผลิต
ทั้งหมดระหว่างอุทยานทั้งสองแห่งกับโลกภายนอก และระหว่างเขตทัง้สองแห่ง 

โมเดลดังกล่าว ได้แก้ปัญหาของการบ าบัดขยะมูลฝอยระหว่างเขตเมืองและชนบท ส่งเสริมการประสานงาน
ของการบ าบัดขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ การประสานงานของห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน ้าและปลายน ้า การบ าบัดขยะ
มูลฝอยและวงจรนิเวศวิทยา เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างโรงบ าบัดที่แยกจากกัน สามารถประหยัดเงินลงทุนได้
มากกว่า 30% ประหยัดทรัพยากรที่ดินได้มากกว่า 50% และลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของรัฐบาลลง 20% ถึง 30%  

(3) เศรษฐกิจหมุนเวียน : โมเดลการจัดการขยะมูลฝอย 
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ภาพ : Xinhua 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
จีนเผยแพร่ “ประกาศเก่ียวกับการสนับสนุนการก่อสร้างกลุ่มสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดเล็ก” (《关于支

持建设一批科技小院的通知》) เป็นรูปแบบการฝึกอบรมระดับบัณฑิตศึกษาที่รวม“การฝึกอบรมผู้มีความสามารถ
พิเศษ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการบริการสังคม” รวมไว้ด้วยกัน เพ่ือส่งนักศึกษาด้านการเกษตรไปสู่พ้ืนที่การผลิต
ทางการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติในการผลิตทางการเกษตรและชนบท  

ปัจจุบัน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมากกว่า  30 แห่งทั่วประเทศได้จัดตั้งสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดเล็กมากกว่า 300 แห่งอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 29 มณฑล รวมถึงกวางสี เสฉวน    
ยูนนาน และมองโกเลียใน ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตร 135 ชนิดใน 9 อุตสาหกรรม เช่น พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ       
การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า ป่าไม้ และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดเล็ก กลายเป็น
แพลตฟอร์มแบบ 4-in-1 ส าหรับรัฐบาล วิสาหกิจ เกษตรกร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้รับผิดชอบโครงการ
กล่าวว่า ในอนาคตจะขยายขอบเขตการสนับสนุนจาก 300 เป็น 780 แห่งครอบคลุม 31 มณฑล มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะระดับเขต และเสริมสร้างการบูรณาการระหว่าง “รัฐบาล องค์กรทางสังคม สถาน
ประกอบการ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์” 

ตัวอย่าง กลุ่มนักศึกษา 3 คนเข้ามาในหมู่บ้านซีฮวย เขตทงโจว กรุงปักกิ่งเป็นเวลา 1 ปี ได้สร้างเรือนกระจก
ใหม่ที่มีน ้าและปุ๋ยแบบผสมผสาน หัวไชเท้าขาวซึ่งในอดีตขายไม่ได้ กลายเป็นหัวไชเท้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง รายได้
รวมของหมู่บ้านเพิ่มขึ้นสามเท่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในหมู่บ้านที่มีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขนาดเล็ก 300 แห่งทั่วประเทศ 

เศรษฐกิจสีเขียว 

(1) เศรษฐกิจสีเขียว : ก่อต้ังสถาบันวิทยาศาสตรฯ ขนาดเล็กในชนบท 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 มณฑลต่าง ๆ ได้ประกาศเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เช่น    
เป้าหมายการพัฒนาพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) โดยพื้นที่ท่ีมีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์สูงที่สุดในช่วง “แผนระยะ 5 ปี ฉบับที ่14” ได้แก่ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในตั้งเป้าผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม 89 ล้านกิโลวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 45 ล้านกิโลวัตต์ มณฑลกานซูตั ้งเป้าผลิตไฟฟ้า           
จากพลังงานลม 38.53 ล้านกิโลวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 41.96 ล้านกิโลวัตต์ และมณฑลซานซีตั ้งเป้าผลิตไฟฟ้า           
จากพลังงานลม 30 ล้านกิโลวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย ์50 ล้านกิโลวัตต์ 
 

 

มองโก  
เลียใน

กานซู ซานซี ซานตง กว่างซี ชิงไห่ หหูนาน กุย้โจว เสฉวน ฝเูจีย้น เจียงซี เจอ้เจียง หนิงเซ่ีย เทียนจิน ปักก่ิง
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"แผนระยะ 5 ปี ฉบบัท่ี 14” เปา้หมายการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย ์(2021-2025)
(หน่วย : ลา้นกิโลวตัต)์

พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์

(2) เศรษฐกิจหมุนเวียน : พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์  



 

 

 

43 วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน เดือนมกราคม 2566 
 

 

 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และคณะกรรมาธิการอีก 11 กระทรวงร่วมกันเผยแพร่ “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมและการพัฒนายานพาหนะอัจฉริยะ” 
เพื่อส่งเสริมการสร้าง 5G และอินเทอร์เน็ตของยานพาหนะที่ประสานกัน และสนับสนุน ภูมิภาคที่ได้เปรียบเพื่อสร้าง
พ้ืนที่น าร่อง Internet of Vehicles ระดับชาติ ในวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ เสนอว่าภายในปี 2568 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
ระบบนิเวศอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบและมาตรฐาน การดูแลผลิตภัณฑ์ และระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายของรถยนต์อัจฉริยะมาตรฐานของจีนจะถูกสร้างขึ้นโดยพ้ืนฐาน 

เมื ่อวันที่ 20 ตุลาคม 2020 สภาแห่งรัฐได้เผยแพร่ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่            
(ค.ศ. 2021-2035)” ซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจ าเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับต าแหน่งที่โดดเด่นขององค์กรใน
การเลือกเส้นทางทางเทคนิคและสร้างเทคโนโลยี ระบบนวัตกรรมที่มีองค์กรต่างๆ เป็นตัวหลัก เพิ่มการวิจัยเทคโนโลยี
หลักท่ีส าคัญ เสริมก าลัง การชาร์จและการแลกเปลี่ยน การเติมไฮโดรเจน และการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ นี่เป็น
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนในอีกไม่ กี่ปีข้างหน้า ตาม
แผน ภายในปี 2568 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศของฉันจะมีสัดส่วนประมาณ 20% "ค าแนะน า" นี้ยังเน้น
อีกครั้งถึงการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์พลังงานใหม ่

ในเดือนพฤศจิกายน 2020 “แผนงานเทคโนโลยียานยนต์เครือข่ายอัจฉริยะ 2.0” ได้รับการเผยแพร่ในการ
ประชุมยานพาหนะเครือข่ายอัจฉริยะโลกที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง  และเส้นทางการพัฒนาทางเทคนิคของการเชื่อมต่อ
เครือข่ายอัจฉริยะในสถานการณ์การลงจอดที่ส าคัญของการขับข่ีอัตโนมัตินั้นก าหนดไว้ในอีกสิบห้าปีข้างหน้า 
 

“แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (ค.ศ. 2021-2035)” 
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content_5556716.htm 
“ยุทธศาสตร์นวัตกรรมและการพัฒนายานพาหนะอัจฉริยะ” 
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202002/P020200224573058971435.pdf 

(3) เศรษฐกิจหมุนเวียน : อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ 



 

 

44 วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน เดือนมกราคม 2566 

ความร่วมมือไทย-จีนท่ีผ่านมา 
 

การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจบีซีจีไทย-จีน 

Thailand-China BCG Economic Cooperation 
 

 
 

2 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง หอการค้าจีน-ไทย และสภาส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศขจีน ได ้จ ัดการประช ุมความร ่วมมือทางเศรษฐกิจบีซ ีจ ีไทย -จีน (Thailand-China BCG Economic 
Cooperation) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในด้านพลังงานใหม่ การปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียว การ
ลดการปล่อยคาร์บอนคู่ การเงินสีเขียว การแลกเปลี่ยนสีเขียว และความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจของทั้งสองประเทศใน
ด้านอาหาร เกษตรสีเขียว และห่วงโซ่อุปทานสีเขียว และอ่ืน ๆ 
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การประชุมสัมมนา RCEP ส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสีเขียวไทย-จีน 

 

2 กันยายน 2565 สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่ง
ประเทศจีน ประจ าประเทศไทย สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ประจ ากรุงปักกิ่ง และ สภา
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ประจ ามณฑลเหอหนาน จัดการประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อ RCEP 
ส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสีเขียวไทย-จีน บนแพลตฟอร์มการประชุมคลาวด์ของมหกรรมการค้าภาคบริการ
นานาชาติแห่งประเทศจีน (CIFTIS) การประชุมสัมมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการอนุรักษ์
ด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียว รัฐบาล สมาคมอุตสาหกรรม และองค์กรต่างๆ ได้วิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมธุรกิจและผู้ประกอบการไทยและจีนในด้านการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียว  และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีภายใต้กรอบ RCEP จากมุมมองของตน เพื่อวางรากฐานหลายมุมส าหรับความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างองค์กรของทั้งสองประเทศ 

สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย หอการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน เหอหนาน นิคมอุตสาหกรรมบ่อ
ทองร่วมกันเปิดตัวโครงการและลงนามโครงการ “นวัตกรรมเทคโนโลยีคาร์บอนต ่า และสนับสนุนการพัฒนาสีเขียว”   
ทั้ง 3 ฝ่ายได้แสดงความสามารถและบทบาทของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต ่าที่ล ้าสมัยจีนและไทย : พลังงานความร้อนใต้ดิน การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม การจัดเก็บพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี CCUS และการบ าบัดน ้าเสียที่ล ้าสมัย การลงทุนและการด าเนินงาน 

2. สร้างนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ลดคาร์บอน แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนิคม
อุตสาหกรรมลดภาษีคาร์บอนของสหภาพ ยุโรป และปฏิบัติตามข้อก าหนดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

3. มุ่งสร้างความร่วมมือ : คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจีน-ไทย โดยเรียนรู้จากจากประสบการณ์ของ
จีนในกระบวนการสร้างตลาดคาร์บอน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการจีนและไทยในการออกแบบและพัฒนาแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนและอ่างคาร์บอนระดับสากล และการซื้อขายอ่างเก็บคาร์บอนและการควบคุมสินทรัพย์คาร์บอน 
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การประชุมเก่ียวกับการด าเนินการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพสีเขียวจีน-ไทย 

 
 

17 ม ี น าคม  2565 อ งค ์ ก า ร ว ิ ทย าศาสตร ์ ร ะหว ่ า งประ เทศ  (Alliance of International Science 
Organizations. ANSO) สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเทียนจินแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีน ร่วมกับศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ CAS-TWAS และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการ
ประชุมแลกเปลี่ยนพิเศษเพ่ือหารือเก่ียวกับการด าเนินการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพสีเขียวจีน-ไทย 
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โมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย 

 

โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy Model) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ ่งเน้นการพัฒนา     
3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมของทรัพยากรชีวภาพ เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าหรือยาวนานที่สุด และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน” (SDGs) ของ
สหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล ้า อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเพ่ือใช้ในการขับเคล่ือน BCG Model 

 
  

เพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
⚫ มูลค่า GDP ของเศรษฐกิจ BCG เพ่ิมข้ึน 1 ล้านล้านบาท 
⚫ สัดส่วนผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
⚫ การเพ่ิมข้ึนของรายได้ของเศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

  
  

ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม 
⚫ ลดความเหลื่อมล ้าทางรายได้ 10 ล้านคน 
⚫ จ านวนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและทุพโภชนาการต ่ากว่าร้อยละ 5 
⚫ จ านวนผู้เข้าถึงยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ราคาแพงแม้ในภาวะวิกฤตได้

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 3 แสนคน 
⚫ จ านวนชุมชนมีความสามารถใน การพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 

  
  

สร้างความย่ังยืนของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
⚫ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง 1 ใน 4 จากปัจจุบัน 
⚫ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 - 25 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2548 
⚫ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู เช่น เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 32 ล้านไร่ 

  
  

การพ่ึงพาตนเอง 
⚫ จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน 
⚫ จ านวนสตาร์ทอัปและ IDEs (Innovative Driven Enterprises) ที่เกี่ยวข้องกับ 

BCG 1,000 ราย 
⚫ ดุลการช าระเงินทางเทคโนโลยีขาดดุลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
⚫ การน าเข้าผลิตภัณฑ์ทางการ แพทย์และสุขภาพลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ 20 

 

 

เป้าหมายและตัวช้ีวัดปี 2570 
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功举办. 2022 

https://www.tbjcc.org/index.php/news-events/300-111122-2 
◼ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.). BCG เป็นมายังไง? – BCG 
https://bcg.in.th/background/ 

◼ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.). ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน BCG - BCG 
https://www.bcg.in.th/strategies/ 
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