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เปลี่ยนสนามรบ

เป็นสนามการค้า 

โชติช่วง 

ชัชวาล 

Thailand  

4.0 

ปี พ.ศ. 2524 ประเทศไทย

สามารถน าก๊าซธรรมชาติจาก

อ่าวไทยมาใช้ประโยชน์

ทดแทนเช้ือเพลิงซึ่งมีราคา

แพงได้เป็นครั้งแรก และ

นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการ

พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ของประเทศสู่ยุคโชติช่วง

ชัชวาลอย่างแท้จริง 

เป็นการทูตแนวใหม่โดยท าให้

ประเทศที่มีอุดมการณ์และ

ระบอบการปกครองต่างกัน หัน

มาร่วมมือกันในด้านที่ไม่มี

ความขัดแย้งกันได้ นั่นก็คือ 

ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ทุก

ประเทศในอินโดจีนหันมา

เจรจาหารือกับไทยด้านการค้า 

การลงทุน นอกจากนี้แนวคิด

ดังกล่าวยังน าไปสู่การสร้าง

สันติภาพในภูมิภาค โดยไทย

ไดเ้ข้าไปช่วยเหลือในการ

เจรจา น าสันติภาพมาสู่กัมพูชา

เป็นผลส าเร็จ  

น าพาประเทศให้หลุดพ้นจาก

กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

กับดักความเหลื่อมล้ าและกับดัก

ความไม่สมดุลในการพัฒนา  

พร้อมๆกับปฎริูปประเทศไทยสู่

ความม่ันคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน 

อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก

ประชารัฐ  จนสามารถเป็น

ประเทศโลกที่หนึ่งในศตวรรษ 

ท่ี 21        

Thailand 4.0:  

โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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โมเดลขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทย 

โมเดล 

Thailand 1.0 

ค
ว
า
ม
ม
ั่ง
ค
ัง่
ข
อ
ง
ช
า
ต
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โมเดล 

Thailand 2.0 

โมเดล 

Thailand 3.0 

• เน้นเกษตรกรรม 

• เน้นหัตถกรรม 

• เน้นอุตสาหกรรมเบา 

• เน้นทดแทนการน าเข้า 

• เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

       และแรงงานราคาถูก 

 

• เน้นอุตสาหกรรมหนัก 

• เน้นการส่งเสริมการส่งออก 

• เน้นการลงทุนและการน า 

      เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

Industrialization 

Globalization 

การเผชญิ 

3 กับดักใน 

Thailand 3.0 

กับดัก 

ความไมส่มดลุ 

กับดักประเทศ 

รายได้ปานกลาง 

กับดัก 

ความเหลือ่มล้ า 
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3 กับดกัใน 

Thailand 3.0 

กับดกั 

ความไมส่มดลุ 

กับดกัประเทศ 

รายไดป้านกลาง 

กับดกั 

ความเหลือ่มล้ า 

3 กลไกขบัเคลือ่น 

Thailand 4.0 

สรา้งความยัง่ยนืผา่น 

Green 

Growth Engine 

สรา้งความมัน่คงผา่น 

Inclusive 

Growth Engine 

สรา้งความมัง่คัง่ผา่น

Competitive  

Growth Engine 

การเปลีย่นผา่นจาก Thailand 3.0 สู่ Thailand 4.0 

ประเทศใน

โลกทีห่นึง่ 

ภายในป ี

2575 
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ประเทศในโลกที่หนึ่ง ภายในป ี2575 

Thailand 4.0

• การยกระดับขดีความสามารถด้านการวิจยั

และพัฒนา  

• การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

• การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี การ

ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์  

• การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม 

• กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการ

ขนาดใหญ่  

• การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อ

การท าธุรกิจ 

• การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบ

ประชารัฐ 

• การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่ม

จังหวัด และจังหวัด 

• การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  

• การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

• การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถ

แข่งขันได้ในเวทีโลก  

• การยกระดับขดีความสามารถ การเสริมสร้าง

ทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ

ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

จากภายนอก  

• การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ทีม่ีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์

ที่ก าหนดแบบมีเง่ือนไข 

• การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และ

การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม  

• การมุ่งเน้นการใช้พลังงาน

ทดแทน  

• การปรับแนวคิดจากเดมิที่

ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่อง

ต้นทุน (Cost Advantage) เป็น

หลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่

ได้จากการลดความสูญเสียที่

เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost 

Advantage) 

• การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็น

องค์กรท่ีคิดดีท าดี (Doing Good, 

Doing Well) 

สร้างความเขม้แขง็จากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก  

สร้างความยัง่ยนืผ่าน 

Green 

Growth Engine 

สร้างความมัน่คงผ่าน 

Inclusive 

Growth Engine 

สร้างความมัง่คัง่ผ่าน

Competitive  

Growth Engine 
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โมเดลประเทศไทย 4.0 : การพฒันาสูค่วามมัง่คัง่ มั่นคง และยัง่ยนื 

Thailand 4.0 

เชื่อมไทยสู่

ประชาคมโลก 

สร้าง 

ความเข้มแข็ง

จากภายใน 

ความอยู่ดี มีสุข 

(Social  

Well - beings) 

ความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ 

(Economic Wealth) 

การยกระดับ 

คุณค่ามนุษย์ 

(Human Wisdom) 

การรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(Environmental 

Wellness) 

การอนรุกัษ์โลก 

(Saved the Planet) 

ความเจรญิรุง่เรอืง 

ร่วมกนั  

(Shared Prosperity) 

สันตภิาพทีม่ัน่คง  

(Secured Peace) 

การเจรญิเตบิโต 

ที่ยั่งยนื 
(Sustainable Growth) 

เราจะเดนิหน้าไปดว้ยกนั ไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั 

SEP 

SDGs 
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เป้าหมายและวาระขบัเคลือ่น Thailand 4.0 



เป้าหมาย Thailand 4.0 : ประเทศรายไดสู้งทีก่ระจายตัว 

 

• อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากระดับ 3-4% เป็น 5-6% ตาม

ศักยภาพท่ีควรจะเป็นของประเทศภายใน 5  ปี 

 

• การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) จาก 1.3% ในปี 

2556 เป็น > 5% ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ภายใน 5 ปี 

 

• พ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง รายได้ต่อหัวประชากรที่เพ่ิมข้ึนจาก  

5,410 $ ในปี 2557 เป็น  15,000 ในปี 2575 

 

• ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม  (วัดผลจาก Gini Coefficient) จาก 

0.465 ในปี 2556 เป็น 0.2-0.4 ตามมาตรฐาน OECD ภายในปี 2575 

Roadmap 

กระจกุ 

ปานกลาง สูง 

กระจาย 

รายได ้

เป้าหมาย 

ค
ว
า
ม
ม
ัง่
ค
ัง่
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สร้างสงัคมคณุภาพใน 4 มิติ 

• สร้างโอกาสทีเ่ปน็ธรรมอย่างถ้วนทั่ว (Social Inclusiveness)  

• สร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม (Social - Economic Security) 

• เติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม (Social Empowerment) 

• ฟื้นความสมานฉนัทค์วามเปน็ปกีแผ่นของคนในสังคม (Social Cohesion) 

ประชานยิม 

สวัสดิการสงัคม 

เป้าหมาย Thailand 4.0 : สังคมทีม่ีคณุภาพ  

ปัจจุบัน ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ป ี

Roadmap 

เป้าหมาย 

9 



First S-Curve 
ยกระดบัอตุสาหกรรมปจัจบุัน 
เพื่อต่อยอดการเจรญิเติบโต 

• ยานยนต์แห่งอนาคต 

• ท่องเท่ียวระดับคุณภาพ 

• อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

• เกษตรเชิงประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ  

• อาหารแห่งอนาคต 

• อุตสาหกรรมชีวภาพ: พลังงาน-เคมีชีวภาพ  

• หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 

• อุตสาหกรรมดิจิตอล 

• อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน  

• อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 

New S-Curve  
พัฒนาอตุสาหกรรมอนาคต 
เพื่อยกระดบัเศรษฐกจิไทย 

แบบกา้วกระโดด 

เป้าหมาย Thailand 4.0 : คลัสเตอรอ์ุตสาหกรรมเนน้

นวัตกรรมสามารถแข่งขันระดบัโลก 

พึ่งพาเทคโนโลยี

ต่างประเทศ 
พัฒนาเทคโนโลยี

ของตนเอง 

Roadmap 

เป้าหมาย 
ปัจจุบัน ภายใน 10 ปี ภายใน 20 ปี 
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• ระดับการวิจัยและพัฒนา จาก 0.25 % GDP ในปี 2553 เป็น 4.0%  

      (เทียบเท่าเกาหลีใต้) 

• พัฒนานักวิจัยจาก X  เป็น Y 

• มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 100 ของโลกจ านวน  5  สถาบัน  

      ภายในปี 2575 

• นักวิทยาศาสตร์ไทยได้รับรางวัล Noble Prize อย่างน้อย 1 ท่าน 

      ภายในปี 2575 

5 เทคโนโลย ี

เป้าหมาย 

• Biotech 

• Bio-Med 

• Mechatronics 

• Embedded Technologies 

• Service Design & Technology  

เป้าหมาย Thailand 4.0 : จากรากแขนงสูร่ากแก้ว  

สร้างพ้ืนฐาน 

ในการพัฒนาเทคโนโลยี 

สัดส่วนการพัฒนา 

เทคโนโลยีของตนเอง 

40:60 

สัดส่วนการพัฒนา

เทคโนโลยขีองตนเอง 

70:30 

ภายใน 1 ป ี ภายใน 5 ป ี ภายใน 10 ป ี

Roadmap 

5 เทคโนโลย ี

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
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• Agritech 

• Foodtech 

• Healthtech 

• Robotech 

• Fintech 

• Edtech 

• E-Marketplace 

• E-Commerce 

 

• Service Enhancing 

• Designtech 

• Lifestyle Business 

• Traveltech 

• Biotech 

 

 

• Bio-Med 

 

• Mechatronics  

 

• Embedded Technology 

 

• Service Design &  

       Technology   

 

อุตสาหกรรม เทคโนโลย ี

• Food & Agriculture 

• Digital & IOT 

• Creative, Culture &  

      High Value Services 

เป้าหมาย Thailand 4.0 : วิสาหกจิและ Startup ที่

ขับเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 

วิสาหกิจ/Startup 

1,000 ราย 5,000 ราย 10,000 ราย 

ภายใน 1 ป ี ภายใน 3 ป ี ภายใน 5 ป ี

• Smart Devices & Robotics  

• Health & Wellness 

Roadmap 

เป้าหมาย 

วิสาหกิจและ Startup  

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 12 



• PISA score จากล าดับ 47  จาก 76  ประเทศ เป็น 1 ใน 20 ประเทศแรก  

 

• ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) จาก 0.722  (ในปี 2556) หรืออันดับ 89  

เป็น 0.80  (กลุ่ม Very High Human Development) 50 อันดับแรก 

เป้าหมาย Thailand 4.0: คนไทยเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณใ์นศตวรรษที ่21 

• คนไทยท่ีมีความรู้ ทักษะ  

      ความสามารถสูง 

• คนไทยท่ีมีความรู้ ทักษะ  

      ความสามารถจ ากัด 

•  คนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ  

       รับผิดชอบต่อสังคม  

• คนไทยท่ีเห็นแต่ 

      ประโยชน์ส่วนตน 

•  คนไทยท่ีเป็น Digital Thai  • คนไทยท่ีเป็น Analog Thai  

•  คนไทยสากล (Global – Thai) • คนไทยแบบ Thai - Thai 

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

Roadmap 

เปา้หมาย 
Digital Skill  

Literacy 

Information  

Literacy 

ICT  

Literacy 

Media  

Literacy 

ปัจจุบัน 

Digital Skill  

Literacy 

Information  

Literacy 

ICT  

Literacy 

Media  

Literacy 

5 ปีถัดไป 

 

Digital Skill  

Literacy 

Information  

Literacy 

ICT  

Literacy 

Media  

Literacy 

10 ปีถัดไป 
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Trading & Service 

Nation 

ในระดบัภมูภิาค

ภายใน 10 ปี 

ศูนย์กลาง 

ตลาดทนุของ 

ASEAN  

ภายใน 10 ปี 

5 

Smart Cities 

ภายใน 10 ปี 

สังคมคารบ์อนต่ าเตม็รปูแบบ 

ภายใน  10 ปี 

เป้าหมาย Thailand 4.0 : ต าแหนง่เชงิยุทธศาสตรใ์นเวทีโลก 

10 

Liveable Cities 

ภายใน 5 ปี 

ความยากงา่ยในการ

ประกอบธรุกิจ อยู่ใน  

10 ล าดับแรกของโลก 

ภายใน 10 ปี 

5 บรรษัท 

ข้ามชาติ 

สัญชาตไิทย 

ภายใน 5 ปี 

ระบบเศรษฐกจิทีส่ามารถ

ปรับสภาพตามภมูิอากาศ

เต็มรูปแบบ  

ภายใน 10 ปี 
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เตรียมคนไทย 

4.0 

สู่โลกทีห่นึง่ 

พัฒนาคลัสเตอร์ 

เทคโนโลย/ี อุตสาหกรรม 

แห่งอนาคต 

บ่มเพาะเครอืข่าย

วิสาหกิจที่ขบัเคลือ่น

ด้วยนวัตกรรม 

เสริมความเขม้แขง็เศรษฐกจิ

ภายในผ่าน     

18 กลุ่มจงัหวดั  

และ 77 จังหวัด 

บูรณการอาเซยีน 

เชื่อมไทยสู่ 

ประชาคมโลก 

5 วาระขบัเคลื่อน Thailand 4.0 

เมล็ดพนัธุ์ 

ชุดใหม ่

จากปักช า 

สู่รากแก้ว 

จากล าต้นทีแ่ขง็แรง 

สู่การแผ่กิ่งกา้นสาขา 

เป็นส่วนหนึง่ของ 

ระบบนเิวศนโ์ลก 

ม
ั่น
ค
ั่ง
 ม
ั่น
ค
ง
 ย
ั่ง
ย
ืน
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เปลี่ยนจากค าถามว่า “จะท าไดห้รอื ?” 

เป็นค าถามว่า “จะท าอยา่งไร ?” 



เตรยีมคนไทย 4.0  

เพื่อก้าวสู่โลกทีห่นึง่ 

“คนไทย 4.0  

คือหัวใจทีส่ าคัญทีสุ่ดของ  

Thailand 4.0”  



เรียนรู ้

อย่างมเีปา้หมาย 

(Purposeful 

Learning)  

เรียนรู ้

อย่างสรา้งสรรค ์

(Generative 

Learning)  

เรียนรู ้

เพื่อสว่นรวม 

(Mindful 

Learning)  

เรียนรู ้

เพื่อการน าไปปฏบิตั ิ

(Result-Based 

Learning) 

เปลี่ยนแปลงวฒันธรรม 

การด ารงอยู่ 

เปลี่ยนแปลงวฒันธรรม 

การเรียนรู้ 

เปลี่ยนแปลงวฒันธรรม 

การท างาน 

เปลี่ยนแปลงวฒันธรรม 

การด าเนนิธรุกิจ 

พลวัตโลกใน 

ศตวรรษที ่21 

การปรบัเปลี่ยนสู่โลกในศตวรรษที ่21 

18 



• การเรยีนเพื่อตอบโจทย์

เฉพาะบุคคล

(Personalized) 

• การเรยีนตามมาตรฐาน  

       (Standardized)  

• การเรยีนที่เกิดจาก 

       ความอยากรู ้ 

       อยากท า และอยากเป็น   

       (Passion-Driven) 

• การเรยีนตามภาคบงัคับ

(Duty-Driven) 

เรียนรู้อยา่งมเีป้าหมาย เน้นการใช้ความรูส้ร้างนวตักรรม 

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

2.0 

3.0 

4.0 

สามารถใช้ความรู้ 

สร้างนวัตกรรม 

สามารถสรา้ง 

องค์ความรู ้

สามารถเรยีนรู้ 

ด้วยตนเอง 

เรียนรู ้

จากอาจารย ์

1.0 
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• การเรียนที่เริ่มจากการใช้

ความคิด (Idea-Based) 

• การเรียนจากข้อเท็จจริง 

      (Fact-Based) 

• การเรียนด้วยความกระตือรือร้น 

      (Active Learning) 

• การเรียนแบบเฉ่ือยชา 

       (Passive Learning) 

• การชี้แนะอยู่ห่างๆ 

      (Mentoring)  

• การเรียนแบบถ่ายทอด 

      (Transmitting) 

เรียนรูอ้ยา่งสรา้งสรรค์ เน้นการใช้ความคิด  

กระตอืรอืรน้ในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

การเรยีนรู้ 

สิ่งใหม่ๆ  

การไมต่ิดยดึ 

ละทิ้งสิ่งทีรู่ม้า 

เรียนรูส้ิง่ทีรู่แ้ลว้ 

ด้วยมุมมองใหม ่

Unlearn Relearn 

Learn 

• การเรียนรู้ในห้องเรียน/ 

       ในโรงเรียน/ในระบบ 

• การเรียนรู้นอกห้องเรียน/ 

       นอกโรงเรียน/นอกระบบ 

• คิดในกรอบ • คิดนอกกรอบ 
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• การรงัสรรคร์ว่ม 

      (Common Creating) 

• การรงัสรรคส์่วนบคุคล 

      (Individual Creating) 

• รางวัลจากการท างานรว่มกนั 

      (Sharing Incentive) 

• รางวัลจากการแขง่ขนั 

      (Competing Incentive) 

เรียนรูเ้พื่อส่วนรวม เน้นปลูกจติสาธารณะและมีความ

รับผดิชอบตอ่สังคม 

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

Open 

Collaborating 

Sharing 

• คุณค่าร่วม 

      (Sharing Value) 

• ผลประโยชนร์ว่ม 

      (Common Interest) 
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• ความส าเร็จวัดจากการ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

• ความส าเร็จวัดจากการ

เรียนให้จบครบหน่วยกิต  

• เน้นการท าโครงงาน 

       ในรูปแบบต่างๆ 

• เน้นการเรียนแบบ   

ฟังบรรยาย 

เรียนรูเ้พือ่การน าไปปฏบิัต ิผ่าน STEAM 

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

• เน้นการวิเคราะห์และ

แก้ไขปัญหา 

• เน้นการเรียนจากทฤษฎี 

Science 

Technology 

Engineering 

Art 

Mathematics 

• ใบปริญญา • จบแล้วต้องมีงานท า 

22 



สังคมไทย 4.0 

สังคมที่เปี่ยมสขุ  

(Society with Happiness) 

สังคมที่มีความหวงั  

(Society with Hope) 

สังคมที่สมานฉนัท์  

(Society with Harmony) 

4 กระบวนการเรยีนรู ้จะตระเตรยีมคนไทย 4.0 เพื่อ

เปลี่ยนผ่านสู่สังคมไทย 4.0  

เรียนรูอ้ยา่งมเีปา้หมาย 

(Purposeful Learning)  

เรียนรูอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

(Generative Learning)  

เรียนรูเ้พื่อส่วนรวม 

(Mindful Learning)  

เรียนรูเ้พื่อการน าไปปฏบิตัิ 

(Result-Based Learning) 

คนไทย 4.0 
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ปัญญาที่เฉยีบแหลม (Head) 

ทักษะที่เหน็ผล (Hand) 

สุขภาพที่แขง็แรง (Health) 

จิตใจที่งดงาม (Heart) 



เปลี่ยนแปลงหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

เปลี่ยนแปลงรปูแบบการเรยีนการสอน 

เปลี่ยนแปลงกระบวนทศันแ์ละทักษะครู 

เปลี่ยนแปลงระบบนเิวศนข์องการเรยีนรู้ 

ปฏิรปูการศกึษา เพื่อเตรยีมคนไทย 4.0 สู่โลกทีห่นึง่  

เปลี่ยนแปลงเปา้หมายของการเรยีนรู้ 

หลักคิด หลักปฏิบตัิ 

เรียนรู ้

อย่างมเีปา้หมาย 

(Purposeful 

Learning)  

เรียนรู ้

อย่างสรา้งสรรค์ 

(Generative 

Learning)  

เรียนรู ้

เพื่อส่วนรวม 

(Mindful Learning) 

  

เรียนรู ้

เพื่อการน าไปปฏิบตัิ 

(Result-Based 

Learning) 
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ภายใน 1 ป ี ภายใน 3-5 ป ี

• เด็กทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ • เด็กทุกคนต้องมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

• Education for All • Good Education for All 

• ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเล่น • 4F Model : Fun, Find, Focus, Fulfillment 

Roadmap ขับเคลื่อนการศกึษา เพือ่เตรยีมคนไทย 4.0 

สู่โลกทีห่นึง่  

• ปลูกฝังรักการเรียนรู้ • สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

        

• บริหารจัดการภาระหนี้ครู • ครูมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

       เป็นวิชาชีพท่ีมั่นคง มีรายได้สูง 
25 



4F Model 

Fun Fun Fun Fun 

Find Find Find 

Focus Focus 

Fulfillment 

ประถม 1-2 ประถม 3-4 ประถม 5-6 มัธยม 1-6 

ผู้ปกครอง 

ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง 

ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง 

ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง 

ครู นักเรียน 

บทบาท 

ในการ 

ร่วมรังสรรค์ 
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• การศึกษาหน้าที่พลเมือง (Civic Education) 

• ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมชว่ยกันเปลี่ยนผ่าน

การศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ 

• ฟื้นฟูโครงการ “บวร”และ ปราชญ์ชาวบา้น 

• บูรณาการเช่ือมโยงการศึกษากระแสหลักและการศึกษาทางเลือก 

• ปรับเปลี่ยนค่านยิมและทศันคติในเรือ่งการศึกษาและการเรยีนรู้ใหม่ 

• เชื่อมโยง Internet ครอบคลุม 30,000 หมู่บ้าน 

• ยกย่องครูเปน็วิชาชพีทีม่ีเกียรติ เป็น Nation Builder  

10 มาตรการเร่งดว่นทีต่อ้งด าเนนิการภายใน 1 ปี 

• ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรม Edutainment และสื่อการเรยีนรู ้ 

• Free Wifi 10,000 แห่ง ทั่วประเทศ 

• สร้างแพลทฟอรม์กลางส าหรับ E-Learning ของประเทศ 
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ทักษะทีส่ าคญัในปี 2020 

● Multiskilling 

● Upskilling 

● Reskilling 

ทักษะที่ส าคญั 

ในปี 2020 

ทักษะที่มีความส าคัญมากขึ้น 

• Cognitive Abilities 

• Systems Skills 

• Complex Problem Solving 

• Content Skills 

• Process Skills 

ทักษะที่มีความส าคัญน้อยลง 

• Social Skills 

• Resource Management Skills 

• Technical Skills 

• Physical Abilities 
28 

ยุทธศาสตรก์ารปรบัเปลีย่น 

และพฒันาทกัษะ 



การเปลีย่นแปลงในเนือ้งาน  

Repetitive/Routine 

Jobs 

เนื้องาน 1.0 เนื้องาน 4.0 

Non-Routine/ 

Task Specific/ 

Project-Based Jobs 

29 

• งาน Repetitive/Routine Jobs จะถูกแทนท่ีด้วยหุ่นยนต์ และ Automation 

• งาน Non-Routine/Task Specific/Project-Based Jobs ส่วนใหญ่จะเป็น

งานที่ต้องใช้ High Skill  

Semi-Routine 

Jobs 



สร้างกลไกบรูณาการการศึกษา การฝกึอบรม การพัฒนา

อาชีพให้คนไทยปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงและก าหนด

เส้นทางชวีติสู่อนาคต 

1) ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา  

     ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ 

 

2) พัฒนาระบบการศึกษา ฝึกอบรม และ 

    พัฒนาทักษะให้ตอบสนองความต้องการ   

    ภาคอุตสาหกรรม 

 

3) ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางวิชาชีพบน 

    ฐานทักษะและความเชี่ยวชาญ 

 

4)  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

โปรแกรม 

In School 

โปรแกรม 

Starting Work 

โปรแกรม Growing 

Your Career 

ว
ง
จ
ร
ช
วี
ิต

 

• Education & Career 

Guidance 

• Enhanced Internship 

• Individual Learning 

Portfolio  

• Young Talent Program 

• Education & Career 

Guidance 

• Earn & Learn Program 

• Skills Development 

Credit  

• Individual Learning 

Portfolio 

• Education & 

Career Guidance 

• Skills-Based 

Modular Course 

• Mid-Career 

Enhanced Subsidy 

• Sectoral 

Manpower Plan 

• Leadership 

Development 

Program 

• Skills Development 

Credit 

• Individual Learning 

Portfolio 

สรา้งโปรแกรมพฒันาทกัษะอาชีพ ภายใน 1  ป ี 

เปา้หมาย 

กลไก 

การศึกษา 

การพัฒนา 

อาชีพ 

การฝึก 

ทักษะ 
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กรอบยทุธศาสตร ์National  

Brainpower Development 

การบรหิาร 

Stock of 

Talents 

การบรหิาร 

Flow of Talents 

ตลาด 

High Skilled 

Talent  

การพัฒนาทกัษะ

อาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

สวัสดิการและ

สิทธิประโยชน ์

ผลิตภาพของ High 

Skilled Talent 

ผลิตภาพ  

ของประเทศ 

ขีดความสามารถ 

การแขง่ขันของประเทศ 

ก าหนดกรอบยุทธศาสตร ์National Brainpower Development 
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เปา้หมายก าลงัคน 

• AI 

• System Integrator 

กลุ่มเกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  

(Food & Agriculture - Biotech) 

 

 

กลุ่มสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์  

(Health & Wellness – Biomedical) 

 

กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์  

ใชเ้ทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์  

(Smart Devices & Robotics – Mechatronics) 

 

กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง  

ใชเ้ทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  

(Digital & IOT - Embedded Technology) 

 

กลุ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  

ใช้ความรู้ด้านการบริการเพ่ิมมูลค่า  

(Creative & Culture - High Value Services) 

• วิศวกรอาหาร 

• วิศวกรเกษตร 

• โภชนากร 

• วิศวกรชีวการแพทย ์

• วิศวกรเมคคาทรอ

นิกส ์

• วิศวกรระบบราง 

• วิศวกรอากาศยาน 

• Cultural Design 

• Fashion Design 

• Graphic Design 

• Industrial Design 

• Universal Design  

• Travel Technology   

กลุ่มอตุสาหกรรม/  

เทคโนโลยเีปา้หมาย 

ทักษะ/ 

อาชพี 
1 ปี 3 ปี 5 ปี 

จัดเตรยีม National Brainpower Development Strategy ภายใน1 ปี 
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พัฒนาคลสัเตอร์

เทคโนโลยแีละ

อุตสาหกรรมแหง่อนาคต 

Becoming 

the Global Niches 



พัฒนา 5 กลุ่มเทคโนโลยี/อตุสาหกรรมเปา้หมาย 

กลุ่มเกษตรและอาหาร  

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  

(Food & Agriculture  

– Biotech) 

กลุ่มสุขภาพ  

ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์  

(Health & Wellness  

– Biomedical) 

กลุ่มเครื่องมืออัจฉรยิะและหุ่นยนต์  

ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์  

(Smart Devices & Robotics 

 – Mechatronics) 

กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง  

ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  

(Digital & IOT  

- Embedded Technology) 

กลุ่มสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรม  

และบริการเพ่ิมมูลค่า  

(Creative & Culture  

- High Value 

Services) 

5 กลุ่มเทคโนโลยี/ 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

1. การส่งออกสินค้าที่ผลิตจาก

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เพ่ิมขี้นจาก X  เป็น Y 

 

2. ระดับการพึ่งพิงการน าเข้า

เทคโนโลยีจากต่างประเทศลดลง

จาก  X เป็น Y ในปี Z  

 

3. มีนักวิจัยที่สามารถท างานใน

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจาก X 

เป็น Y  ในปี Z 

 

4. Brain Power ใน 5 กลุ่ม

เทคโนโลยี/อุตสาหกรรมจ านวน 

X  ราย ในปี Z 

 

5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถ

ในการวิจัยที่สูงขึ้นติดอันดับ X   

ของโลกจ านวน  แห่งในปี 

เป้าหมาย 
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กลุ่มเกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยชีวีภาพ 

(Food & Agriculture – Biotech) 

• พัฒนา Advanced Bio-Based Industry 

• พัฒนาการส่งออกเทคโนโลยีการเกษตร 

• พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 

“ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางของผลติผลเกษตรและอาหารระดบัพรเีมยีม  

โดยอาศยัฐานความหลากหลายทางชวีภาพและเทคโนโลยชีวีภาพ เปน็ผูส้ง่ออก

เทคโนโลยดีา้นการเกษตร เมลด็พนัธุ์ วัคซนี อาหารสตัว”์ 
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Value 

Volume 

• Agricultural Products 

• Basic Food Industries 

• Basic Petrochemicals 

• Bio-Fuels 

• Neutraceuticals 

• Bio-based Medicines 

• Specialty Chemicals 

• Bio-based Plastics 

 

Roadmap การพฒันาสู ่Advanced Bio-Based Industry 

Fragmented Integrated Value Chain 
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ยกระดบั Bio-Based Industry สู่ Consumer Value Chain ภายใน 5 ป ี

© 2012 Society of Chemical Industry and John Wiley & Sons, Ltd | Biofuels, Bioprod. Bioref. 6:240–245 (2012); DOI: 10.1002/bbb 

Lactic Acid 

PLA 

37 



ผู้ส่งออกเทคโนโลยีการเกษตร 

• Precision 

Agriculture 

 

• Digital 

Agriculture 

• อุตสาหกรรม

เมล็ดพันธุ์ 

 

• อุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล

การเกษตร 

• พืชเคร่ืองเทศ 

สมุนไพร แมลงที่มี

มูลค่าสูง 

 

• ปุ๋ยส่ังตัด 

• Application 

ส าหรับเกษตรกร  

เมล็ดพันธุ์ผัก พริก 

มะเขือเทศ ธัญพืช 

• เครื่องปลูกข้าว 

• เครื่องควบคุมการ

ให้น้ า 

 

• เกษตรกร   

•  SME 
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อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 

• ส่วนประกอบอาหาร 

 

• By products 

 

 

• อาหารแปรรูป 

 

• อาหารสุขภาพ 

 

 

 

• เครื่องมือแปรรูป 

• Robotics 

• Microwave 

Process  

• High Pressure 

Process 

 

• Smart Packaging 

ส าหรับอาหาร 
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ภายใน 1 ปี 

 

• App ส าหรับเกษตรกร 

• ศูนย์กลางเมลด็พันธุ์

คุณภาพ 

• Smart Farmers 

 

 

 

 

ภายใน 3 ปี 

 

• ระบบการแชรข์้อมลู 

การจดัการ Big data 

• ศูนย์กลางอาหาร, 

ingredient คุณภาพ

ระดับพรเีมีย่ม 

• ศูนย์กลางอาหารสัตว์ 

 

 

ภายใน 5  ปี 

 

• การผลติสินคา้

อุตสาหกรรมเกษตร / 

Biotechnology  มูลค่าสงู 

• ศูนย์กลางการสง่ออก

เทคโนโลยสี าหรบั

การเกษตร อุตสาหกรรม

อาหาร บรรจภุณัฑ์ 

 

 

เป้าหมายกลุม่เกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

(Food & Agriculture – Biotech) 
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• พัฒนาชวีวตัถ ุ/วัคซนี 

• พัฒนาอตุสาหกรรมสมนุไพร 

• พัฒนา Aging Industry 

กลุ่มสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย ์ 

(Health & Wellness – Biomedical) 

“ประเทศไทยเปน็ Medical Hub ของอาเซยีนภายในปี 2025” 
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การผลติยาประเภทชวีวตัถ ุวัคซีน และชุดตรวจ ส าหรบั

ยารักษาโรคไต โรคมะเรง็ และ โรคแพภ้มูตินเอง 
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การพฒันาอตุสาหกรรมสมนุไพร 

สมุนไพรเปา้หมาย 

4 เมืองสมุนไพรเปา้หมาย 

1. กระดูกไก่ด า – พัฒนาเป็นยาทาภายนอกแก้ปวด  

2. ยาเพชรสังฆาต – พัฒนาเป็นยาแก้ริดสีดวง  

3. ต ารากลีบบัวแดง – เป็น Functional Food  

    ช่วยเรื่อง Cognitive Function 

4. ขม้ินชัน มะขามป้อม เป็น Dietary Supplement    

    ส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน  

5. ยาฆ่าเช้ือเปลือกมังคุด  

1. ปราจีนบุรี 

2. เชียงราย 

3. สกลนคร 

4. สุราษฎร์ธานี 

● แพทย์แผนไทย เพ่ิมทางเลือก 

● ลดการน าเข้ายา 2,600 ล้านบาทต่อปี 

● สร้างอาชีพ สร้างรายได้  

● มูลค่าการตลาด 10,000 ล้านบาทต่อปี  

117,104.80 

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

มูลค่าการผลติและการน าสั่งยาเขา้มาในราชอาณาจกัร 

ส าหรับยาแผนปจัจบุนั ตั้งแต่ ปี 2530-2555 
ล้านบาท 

ที่มา :  ส านักยา กระทรวงสาธารณสุข 
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พัฒนา Aging Industry เพือ่รองรบัสงัคมผู้สูงวยั 

ภายใน 1 ปี 

ภายใน 3-5 ปี 

• Healthy Aging, 

Happy Aging 

Campaign 

• Telemedicine, Online 

Hospital 

• ส่งเสริมการผลิตและ

ส่งออกอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ส าหรับผู้สูงวัย 

• EMR Health 

Analytics 

• Stem Cells 

• Diagnostic Kits 

• Biomarkers 

• Precision Medicine 
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ภายใน 10 ปี 
• ยา (small molecules) ชนิด

ใหม่ 

• ยาส าหรับการรกัษาที่มี

เป้าหมาย (targeted therapy) 

• วัคซีนขั้นสูงชนิดใหม่ 

• ยาชีววัตถุชนดิใหม่ 

• หุ่นยนต์และเครือ่งมือผา่ตัด

ด้านการแพทย ์

• อุปกรณ์ดา้นการแพทยช์นดิฝงั 

(Implanted-devices) 

• Automated diagnostic 

devices 

ภายใน 5 ป ี
• ยาชีววัตถุชนดิใหมเ่พอื

รักษามะเรง็และโรภมูแิพ้ 

• วัคซีนขั้นสูง 

• ชุดตรวจวินิจฉยัที่มี

ศักยภาพเชงิพาณิชย์ 

• หุ่นยนต์ทางการแพทยท์ี่ได้

มาตรฐานสากล 

• Quality reagents f 

• Smart Village for Aging 

• Digital Health 

 

ภายใน 1-3 ปี 
• ยา Generic  

• ยาชีววัตถุประเภท 

Biosimilar 

• ชีวเภสัชภัณฑ์ และ 

products from 

probiotics 

• สมุนไพร และเครือ่งส าอาง 

• Smart Medical และ 

Devices Robotics เพื่อ

ช่วยคนพิการ 

• ศูนย์บ าบดัฟื้นฟูผูสู้งอายุ 

• ผลิตภัณฑ์และอาหารเพือ่

สุขภาพ 

• Medical Tourism 

Outcomes 3-10 ปี 

มูลค่าการลงทุน 

20,000 ล้านบาท+ 

ผลิตภัณฑ์ 

ไม่ต่ ากว่า 20 ข้อตกลง 

มูลค่าตลาดไม่ต่ ากว่า 100,000

ล้านบาท (ไทยและอาเซียน ) 

การจ้างงาน 

Knowledge Works 

High Tech Labors 

>50,000 ต าแหน่ง 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ร่วมรับ โครงการวิจัย ระดับ multi 

national และสามารถรองรับการติดเชือ้

โรคเขตร้อน 

เป็นส่วนหนึ่งของ global supply chain 

เป้าหมายกลุม่สขุภาพ ใช้เทคโนโลยชีีวการแพทย ์ 

(Health & Wellness – Biomedical) 
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Digital & IOT - Embedded Technology 

 

 

 

 

 

 

Cybersecurity 

- Threats analysis 

- Threats 

prevention 

- Information 

security/design 

 

 

 

 

 

 

 

Data Analytics 

- Modeling 

- Machine learning 

- Data mining 

- Artificial 

intelligence 

 

 

 

 

 

 

 

Internet of Things 

- Device & system 

- Connectivity 

- Platform 

- Visualization 

 

การพฒันา Digital Government 

• การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 

• การเชื่อมโยงฐานข้อมูล (Big Data) 

• การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Services) 
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การพฒันา IoT Value Chain 

Smart Module 

Customer 
Service 

Applications Customer 

❖ เซนเซอร์ 

❖ ชิฟสมองกล

ฝังตัว 

❖ โมดูลไร้สาย 

❖ เครื่องขาย

อัตโนมัติ 

❖ อุปกรณ์

อัจฉริยะ 

❖ รถอัจฉริยะ 

❖ นาฬิกา

อัจฉริยะ 

❖ ระบบ

เครือข่าย 

❖ การเชื่อมต่อ

และสื่อสาร 

❖ คุณภาพการ

สื่อสาร 

❖ ย่านความถี่

ให้บริการ 

❖ ระบบ IoT  

❖ แพลตฟอร์ม

ให้บริการ 

❖ ระบบคิด

ค่าบริการ 

❖ ระบบ

วิเคราะห์

ข้อมูล 

❖ ระบบ

เชื่อมต่อ

กลาง 

❖ โซลูชันแบบ

ครบวงจร 

❖ ระบบบริหาร

จัดการช้อมูล 

❖ ระบบบริการ

หลังบ้าน 

❖ ผู้ให้บริการ 

❖ CRM & 

Billing 

❖ ระบบลูกค้า

สัมพันธ์ 

❖ งานบริการ

ส าหรับผู้ซื้อ 

❖ งานบริการ

ส าหรับผู้ขาย 

Smart Object Connectivity Platform 
Software 

Customization 
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Smart City 

Smart Thailand 
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การพฒันาระบบ Public Health Care ส าหรับ Smart City 

คลินิกชุมชน/เอกชน 

เมือง/ชุมชน/ 

หมู่บ้าน 

ศูนย์สุขภาพชุมชน/เอกชน 

โรงพยาบาลชุมชน/เอกชน โรงพยาบาล 
ประจ าจังหวัด 

Smart City  

Cloud 

อุปกรณ์ตรวจวัด 
ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น 

ข้อมูลสุขภาพจาก 
การวินิจฉัยโดยแพทย์ 

ข้อมูลสุขภาพจาก 
เครื่องมือทางการแพทย์ 

ปรึกษาด้านสุขภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบ้ืองต้น 

ปรึกษาด้านสุขภาพ 

ตรวจ วิเคราะห์ และรักษาโรค 

ปรึกษาด้านสุขภาพ 

วินิจฉัยอาการและแนวโน้มการเกิดโรค 

ตรวจ วิเคราะห ์และรักษาโรค 
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Smart City 

Innovation Centre 

City Management 

- Traffic and transportation 

- City Zoning 

- Safety Management 

- Energy and Environment 

Economic 

- Tourism economy impact 

- Global Digital Hub 

People 

- Wealthy 

- Healthy 

Possible Investors 
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ขั้นตอนที ่2 
เร่งสร้างระบบ IoT  

Cloud และช่องทางการ 
สื่อสารพื้นฐาน  

(Fiber, 3G, LoRA) 

ขั้นตอนที ่3 
สร้างการเชื่อมต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างระบบต่างๆของ 
Smart City 

ขั้นตอนที ่4 
ออกแบบสร้างชุดข้อมูล 

จากการวิเคราะห ์
อย่างเป็นระบบ 

ขั้นตอนที่1 
โครงการน าร่อง 
พร้อมใช้งาน ท่ี

สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 

ขั้นตอนที ่5 
เปิดบริการสาธารณะ 
ไปยังเมืองต่างๆ และ 
ท าให้เกิด Ecosystem  

ไดใ้นที่สุด 
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1. การสร้างความเข้าใจในบริบทของ Smart City 
2. สร้างระบบต้นแบบท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน

ในเมืองให้เข้าถึงได้ง่าย 
3. วางโครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานให้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
4. สร้าง Community ของกลุ่มนักวิจัย 

ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 
5. วาง Roadmap ของระบบ IoT Smart City 

หลักท่ีทุกเมืองต้องการ 
6. MOU ร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถานบัน

การศึกษา และภาคเอกชน 

ภายใน 1 ปี ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ปี 

1. ขยาย MOU ไปยังเครือข่ายเมอืงทั่ว
ประเทศ 

2. วางโครงข่ายการสื่อสารเพื่อรองรับ
ระบบ IOT และระบบ Cloud Data 
Services เต็มรูปแบบ เพื่อเป็น 
Information of Everythings 

3. จัดตั้ง Smart City Centre ของ
เทศบาลเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการ
ระบบได้เอง และมีการอบรมแก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

1. สร้างโครงข่ายสื่อสารครอบคลุมไปยงั
หน่วยงานราชการ สถานที่ต่างๆ 
โรงเรียน และชุมชนบ้านเรือน 

2. จัดตั้ง ASEAN Smart City Hub เพื่อ
ดึงเครือข่ายจากภายนอกให้เข้มแข็งขึน้ 

3. สร้างระบบ Digital Economy เพื่อ
เชื่อมโยงระบบต่างๆของ Smart City 
ให้เป็นหนึ่งเดียว  

4. จัดตั้ง Metropolis Innovation 
Centre ในหัวเมืองใหญ่ๆ เพื่อเป็น   
คลัสเตอร์หลักของแต่ละภูมิภาค 

54 



ที่มา: เอกวิทย ์ณ ถลาง. “ภาพรวมภูมิปัญญาไทย”, 2544.  Suntaree Komin. “Psychology of the Thai People”, 1990. นิทรรศการ "ออก..แบบ..ไทย ห้าทศวรรษการออกแบบ
สมัยใหม่ของไทย", 2550. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมระดมความคิดเห็นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 

ละเอียด พิถีพิถัน  จิตรกรรม ประติมากรรม ประณีตศิลป์ สถาปัตยกรรม 

เปิดรับและประยกุต์  อาหาร วรรณกรรม ดนตรี การแสดง 

เป็นกันเอง มีน้ าใจ เคารพผูใ้หญ่  งานบริการ การดูแลสุขภาพ สปา โรงแรม 

มองโลกในแงบ่วก สร้างสรรค์  งานออกแบบ สื่อโฆษณา ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เกมส ์

มีทักษะฝมีอืเชงิชา่ง   เครื่องจักสาน เครื่องเงินและทอง เครื่องไม้ 

ความ

หลากหลาย 

เชงิวฒันธรรม 

ความ

หลากหลาย 

เชิงชวีภาพ 

วิถีชีวิตเกษตร ใกล้ชิดธรรมชาติ  อาหาร เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ 

ความหลากหลาย  อาหาร เครื่องแต่งกาย สมุนไพร 

สนุกสนาน มีชีวิตชีวา  ดนตรี การแสดง การละเล่น เทศกาล ประเพณี 

สะท้อนความเชือ่และศาสนา  ประติมากรรม วรรณกรรม พิธีกรรม 

กลุ่มสรา้งสรรค์และวฒันธรรม ใช้ความรูด้า้นการบรกิาร

เพิ่มมูลค่า (Creative & Culture - High Value Services) 
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Thailand Creative Champions Thai DNA 

5Fs 

จาก Thai DNA สู่ Thailand Creative Champions 

Fun 

Fulfilling 

Flexible 

Favoring 

Friendly 

FESTIVAL 
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Creative 

People 

Creative 

Districts 

Creative 

Industries 

3 องค์ประกอบขับเคลือ่น Creative Thailand 

• Creative Talent 

• Creative Entrepreneur 

• Creative Maker 

• Craft Master 

• Arisan  

• Creative Industry Cluster 

• Creative Startup 

• Creative Product/Service 

• Creative Tourism 

• Liveable City 

• Creative Community 

• Art & Craft Market 

• OTOP Village 

 

Design 

Services 
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Creative District ในตา่งประเทศ 

Bilbao, Spain 

Netherlands 

Poland 

Taiwan 
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Creative District ในประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร 

เชียงใหม่ 

ราชบรุี 

สุพรรณบรุี 

เพชรบรุี 
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Art and Craft Market ในตา่งประเทศ 

Center 

Store 

Festival / Street Fair    
Flea Market 

Museum  
Souvenir Shop  

Craft Tourism 

The National 
Center for Craft 
and Design, UK 

French 
Federation of 
Craft 
Professionals 

Los Angeles 
County Store 

Kunst of 
Haandvaerk, 
Copenhagen 

Montmatre, 
Paris 

Renegade Craft 
Fair, Chicago 

Kennedy 
Museum 

Louvre 
Museum 

Kanasawa 
Japan 

Scotland 
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Art and Craft Market ในประเทศไทย 

Center 

Store 

Festival / Street Fair    
Flea Market 

Museum  
Souvenir Shop  

Craft Tourism 

SACICT 

Bang Sai Royal 
Folk Arts and 
Crafts Center 

Chiang Mai 

Phuket 

Siam 
Discovery  

Propaganda 
Thailand 

Queen 
Sirikit 
Museum 
of Textiles 

Bangkok 

Bangkok Art 
And Culture 
Center 

Baan 
Tasawang, 
Silk Village, 
Surin 

Baan Kang Wat 
Artist Village in  
Chiang Mai 
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Art and Craft ในประเทศไทย 
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Creative Product  ในประเทศไทย 
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Creative Talent ในประเทศไทย 
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ใช้ Design Thinking ในการยกระดบัมลูคา่เพิ่มของวสิาหกิจ 

จากคณุคา่ สู่มูลค่า 
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“ประเทศไทยเป็น Creative Hub ของอาเซยีนภายในป ี2025” 

• กองทุนเพื่อการพัฒนา Creative Thailand 

• พัฒนา Design Service Cluster 

• ผลักดัน 5F Campaign 

• สร้าง Creative Academy เพื่อพัฒนา Creative Talents ภ
า
ย
ใ
น
 1

 ป
 ี
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ภายใน 5 ปี ภายใน 3 ปี ภายใน 1 ป ี

“ประเทศไทยเป็น Creative Hub ของอาเซยีนภายในป ี2025” 

พัฒนา Creative 

Startup 

พัฒนา 1 Province,  

1 Creative Products 

พัฒนา 1 Province,  

1 Creative District 

พัฒนา Art & Craft 

Market 

500 ราย 3,000 ราย 5,000 ราย 

77 จังหวดั 50 จังหวดั 20 จังหวดั 

50 ชุมชน 200 ชุมชน 500 ชุมชน 

5 ตลาด 20 ตลาด 50 ตลาด 
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ยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบนิเวศนท์างปัญญา 

ปฏิรูประบบวิจัยให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

จัดวางระบบขับเคลื่อนรายคลัสเตอร์เทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

พัฒนา Innovation-Driven Collaborative Model 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพ่ือการลงทุน ในการพัฒนาเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจตามประเภทของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 

มาตรการสนับสนุนอื่นๆ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

สร้างเทคโนโลยี / 

อุตสาหกรรม 

แห่งอนาคต 

สร้างวิสาหกิจไทย 

ท่ีเข้มแข็ง 

เตรียมคนไทย 4.0  

สู่โลกท่ีหนึ่ง 

โครงสร้างพื้นฐาน  

และระบบนิเวศน์ทางปัญญา 

69 



มหาวิทยาลัย 

 

 

เอกชน มหาวิทยาลัย 4.0 

ปฏิรปูระบบวจิัยใหส้อดคล้องกบัระบบเศรษฐกิจที่

ขับเคลือ่นดว้ยนวตักรรมภายใน 1 ป ี
1 
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• ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

หรือ วช. เป็นหน่วยงานก าหนด

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยที่

ครอบคลุมทุกมิติ เน้นนโยบายวิจัย

ภาครัฐเป็นหลัก โยงกับการจัดสรร

งบประมาณแผ่นดินให้หน่วยจัดสรร

ทุนวิจัย ควรปรับองค์กรให้บริหารได้

คล่องตัว เช่น เดียวกับ สวทน. ไม่ควร

เป็นหน่วยราชการ 

 

• ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ก าหนด

นโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัน

น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดยเน้นนโยบายการวิจัย

ของภาคเอกชน ขับเคล่ือนให้เกิน

งานวิจัย และนวัตกรรมในภาคเอกชน 

 

• ให้มีคณะกรรมการก ากับเพียงชุด

เดียว มีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าใจงานวิจัย 

จากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ

เอกชน (ไม่ควรเน้นกรรมการตามต า

หน่งของหน่วยงานรัฐเพราะไม่เข้าใจ

งานวิจัย และไม่สามารถขับเคล่ือนให้

ถูกทิศทางได้) 

 

 

หน่วยนโยบายวจิยัของชาต ิ หน่วยใหท้นุวจิยั  

• หน่วยให้ทุนวิจัย แบ่งเป็น  

         1) หน่วยให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง  

         2) หน่วยให้ทุนด้านเกษตร  

         3) หน่วยให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ  

         4) หน่วยให้ทุนด้านการพัฒนาชุมชน

และสังคมเชิงพื้นที่  

 

งบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยให้ทุนทั้ง 4 น้ี 

ควรเป็น package ครั้งละ 5 ปี ให้ทั้ง 4 

หน่วยงานเป็นองค์กรอิสระขึ้นอยู่กับ

นายกรัฐมนตรี ไม่สังกัดกระทรวงใด

กระทรวงหน่ึง เพื่อให้ปราศจากอิทธิพลของ

การเมือง และวัฒนธรรมราชการที่เชื่องช้า 

ไร้ประสิทธิภาพ 

 

• จัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อพัฒนา

นวัตกรรม โดยรัฐและเอกชนร่วม

ลงทุนในสัดส่วน รัฐ:เอกชน = 30:70 

โดยให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่เอกชน

ทันทีท่ีลงทุนในกองทุน 

 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้อง

สนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาชุมชน

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้

งบประมาณอย่างน้อย 5% ในการ

พัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย  

หน่วยท าวจิยั  

• มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัย

พื้นฐาน และประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ (กลุ่ม

มหาวิทยาลัยวิจัย) ให้ท าวิจัยต่อ

ยอดจนสามารถสร้างต้นแบบ

เทคโนโลยี และร่วมกับเอกชน

สร้างนวัตกรรม 

 

• สวทช. เน้นการพัฒนา

เทคโนโลยี การสร้างต้นแบบ 

เพื่อส่งต่อให้ภาคเอกชนน าไป

ผลิต รัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

และบุคลากร ส่วนงบประมาณ

การวิจัยให้ขอจากภาคเอกชน

เป็นหลัก 
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Agriculture & 

Food 

Health & 

Wellness 

Smart Devices & 

Robotics 
Digital & IOT 

Creative & 

Culture 

ส านักงานบรหิาร 

กลุ่มอตุสาหกรรมและ

เทคโนโลยเีปา้หมาย 

Hub-North: 

Sugarcane/ 

Functional Food 

Hub-South: Rubber/ 

Seafood/Halal 

Hub-Northeast: 

Sugarcane/ 

Cassava/Livestock 

Hub-Central: 

Seeds/Ageing Food/ 

Functional Food 

งบประมาณจากรฐั ลงไปที ่Hub เพื่อ

บริหารเครอืขา่ย 

จัดวางระบบขับเคลือ่นรายคลสัเตอรเ์ทคโนโลย/ี

อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน 6 เดอืน 
2 
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• เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ และ

ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก  

• พัฒนาระบบนวัตกรรมแบบเปิด 

• สร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย และภาครัฐ  

พัฒนา Innovation-Driven Collaborative Model 

ภายใน 1 ปี 
3 
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มหาวิทยาลัย 

National Labs 

มหาวิทยาลัย 

ชุมชน 

สถาบันพัฒนา 

เทคโนโลย/ี

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

รายสาขา 

High-tech 

New Venture 

ศูนย์สนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยี / 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

รายสาขา 

วิสาหกิจขนาดใหญ ่

เงินทุนเพ่ือการวิจัย 

เทคโนโลย/ี 

บุคลากร 

นักวิจัย 

• วิจัยประยุกต์ 

• การพัฒนาเทคโนโลยี 

• การศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย ์

• ประเมินความต้องการ 

• จัดท า Innovation Workshop 

วิสาหกิจขนาดเล็ก 

จัดวางระบบขบัเคลือ่นรายกลุ่มอตุสาหกรรม/เทคโนโลยเีปา้หมาย 
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เชื่อมโยงเครอืขา่ยวจิัยและพฒันา องค์ความรู ้ 

และผู้เชี่ยวชาญจากทัว่โลก  

กลุ่มเกษตรและอาหาร  

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  

(Food & Agriculture  

– Biotech) 

กลุ่มสุขภาพ  

ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์  

(Health & Wellness  

– Biomedical) 

กลุ่มเครื่องมืออัจฉรยิะและหุ่นยนต์  

ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์  

(Smart Devices & Robotics 

 – Mechatronics) 

กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง  

ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  

(Digital & IOT  

- Embedded Technology) 

กลุ่มสร้างสรรค์ วัฒนธรรม  

และบริการเพ่ิมมูลค่า  

(Creative & Culture  

- High Value Services) 
5 กลุ่มเทคโนโลยี/ 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

- CMU 

- MIT Media 

Lab 

- Stanford 

Startup 

Garage  

- Wageningen 

- UC Davis 

- Cornell 

- Purdue 

- KOCCA 

- KIDP 

- Stanford  

- D-School 
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พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางการเงิน เพื่อการลงทุน ในการ

พัฒนาเทคโนโลยี/อตุสาหกรรมเปา้หมายภายใน 1  ปี 

• พัฒนา Multilayered Capital Markets เพื่อสนับสนุนการ

รังสรรค์นวัตกรรม และ Startups 

• ส่งเสริม Capability-Based Investment 

• ใช้ระบบ Program-Based Multiyear Budgeting 

จัดสรรเงินทุนรายเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

• ตั้งกองทุนเพ่ือให้เงินสนับสนุน เงินให้กู้ยืม และชดเชยดอกเบี้ย 

(Performance Based Conditional Grants & Subsidies) 

• จัดตั้งกองทุนเพื่อการยกระดับขีดความสามารถของเทคโนโลยี/

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

4 
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ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกจิตามประเภทของมหาวทิยาลัย

ให้ชัดเจนภายใน 1  ป ี

 
มหาวทิยาลยัวจิยั  
เป็นแกนน าของเครือข่าย เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ การสร้าง

นวัตกรรมขั้นสูง สร้างก าลังคน ตอบสนองวาระของชาติ 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับ

นานาชาติ สร้าง Research Consortium เฉพาะด้าน 

เพ่ือรองรับการ ลงทุนจากภาครัฐ และเอกชน 

 

มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  
เน้นเน้นการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างก าลังคน

เฉพาะทางที่เช่ียวชาญ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องท่ีสอดคล้องกับ 5 กลุ่มเทคโนโลย ี

 

มหาวทิยาลยัเพือ่ชมุชน  
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือพื้นให้มี

ศักยภาพสูงขึ้น ผลักดันให้จังหวัดต่าง ๆ พัฒนาเป็น 

“จังหวัด 4.0” เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัยเพ่ือ

สร้างศักยภาพของชุมชน และพื้นที่ 

• ให้มีอันดับโลกที่ดีขึ้นใน QS หรือ 

THE 

• ดูจากผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือสิทธิบัตร 

รวมทั้งนวัตกรรมที่น าไปถ่ายทอดสู่การ

ใช้ประโยชน์ คุณภาพบัณฑิต และการมี

งานท า ความพึงพอใจของนายจ้าง 

รวมทั้งอันดับในภูมิภาคอาเซียนดีขึ้น 

• งานวิจัยท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนและพื้นที่ 

คุณภาพบัณฑิต และการมีงานท า ความ

พึงพอใจของนายจ้าง 

การประเมนิมหาวทิยาลยั 
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• ผ่อนปรนระเบยีบในรา่ง พระราชบญัญัติการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิาร

พัสดุภาครฐั เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการใชจ้่ายงบประมาณ

ตามระเบียบเงนิรายได้ของมหาวทิยาลัยเพ่ือพัฒนานวตักรรมให้ทันสมัย 

 

• แก้กฏหมายที่เก่ียวข้องให้เอื้อต่อการสรา้งนวตักรรมในประเทศ เช่น พ.ร.บ. 

ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Bayh-Dole Act) 

 

• ปฏิรูปกระบวนการด้านการจดทะเบยีนทรพัย์สินทางปญัญา 

 

• ปฏิรูปกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรบัรองมาตรฐานหรือคณุภาพ

ผลิตภัณฑ์  เช่น อย. สมอ.  

 

• ยกเว้นภาษนี าเข้าวสัดุและอปุกรณ์การวิจยั 

 

• เร่งกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์นวตักรรมทีข่ึ้นทะเบยีนนวตักรรมไทย 

 

• สร้าง Career Path ส าหรับบุคลากรในต าแหน่งนักวจิัย 

 

ปลดล็อกขอ้จ ากดัและผลกัดนัมาตรการสนบัสนนุอื่น ๆ

ให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปี 
6 
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บ่มเพาะผูป้ระกอบการ

และพฒันาเครอืขา่ย

วิสาหกจิทีข่บัเคลื่อน

ด้วยนวตักรรม 

Cluster of 

Innovation- Driven 

Enterprises  



Process 

Innovation 

Business 

Innovation 

Product 

Innovation 

• Scalability 

• Innovative Business 

Model ของ  Startups 

และ IDEs 

• System Integration 

• Mass Customization 

ปรับเปลี่ยนจาก “ท ามากไดน้อ้ย” เป็น “ท านอ้ยไดม้าก” 

ท าน้อย 

ได้มาก 

ท ามาก 

ได้น้อย 

โภคภณัฑ์ 

(Commodity) 

นวัตกรรม 

(Innovation) 
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Mechanics 

Automation & 

Robots 

Fully-Integrated 

• Machine2Machine 

• IoT 

• Big Data 
Industry 2.0 

Industry 3.0 

คน x คน คน x เครือ่งจกัร เครือ่งจกัร x เครือ่งจกัร 

Industry 4.0 

ร
ะด
บั
ข
อ
ง
ผ
ล
ติ
ภ
า
พ

 
Process Innovation:  

ส่งเสรมิการเปลีย่นผ่านวสิาหกจิสู ่Industry 4.0 
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ธุรกิจการคา้ 

สุขภาพ 

แฟชั่น 

การทอ่งเทีย่ว 

อาหาร 

Makers 

• From branded boutiques to online 

marketplaces 

• Increasingly personal, predictive and 

positive 

• More individual and intelligent wellbeing 

• Harnessing technology and data to 

enable high performance 

• Delivering more rich and authentic 

experiences, supported by premium 

brands and new business  models 

• Become smart and on-demand 

• Responsive to global aspirations of  

connected markets and customized to 

local needs 

• Driven by new business models, new 

 categories and extreme experiences 

Source : Game Changers 

ส่งเสรมิการรงัสรรค์ Business Innovation ในวิสาหกจิไทย 
• Amazon 

• Positive Luxury 

• Aussie Farmers Direct 

• Trader Joe’s 

• 23and Me 

• Organova 

• Epocrates 

• Intuitive Surgical 

• Toms 

• Rapha 

• Patagonia 

• Ashmei 

• Zipcars 

• Air Asia 

• Virgin Galactic 

• Red Bus 

• Nespresso 

• Zespri 

• Moa Beer 

• LA Organic 

• Tesla 

• GE 

• 3D Hubs 

• Space X 82 



เป้าหมาย 

• สัดส่วนสินค้าโภคภัณฑ์ : สินค้านวัตกรรม 

      จาก 90 : 10 ในปัจจุบัน เป็น  60 : 40   

      ภายใน 5 ปี 

• สัดส่วน Product Innovation : 

Process/Business Innovation  

     จาก 90 : 5 : 5  ในปัจจุบัน เป็น  40 : 30 : 30   

     ภายใน 5 ป ี

การขบัเคลือ่นสูเ่ศรษฐกจิฐานนวตักรรม 
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บ่มเพาะ 3 วัฒนธรรมผู้ประกอบการในศตวรรษที ่21 

ภายใน 1  ป ี

วัฒนธรรม 

การขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม 

(Culture of Innovation) 

วัฒนธรรม 

การร่วมรังสรรค ์

(Culture of  Collaboration) 

วัฒนธรรม 

การขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน 

(Culture of Sustainability) 

วัฒนธรรม

ผู้ประกอบการใน

ศตวรรษที่ 21 
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• Value Added 

• Individuals 

• Propensity to Imitate 

• Following the Rule of the Game 

• Keeping Status Quo 

• Replicating 

• Value Creation 

• Co-creation 

• Propensity to Innovate 

• Change the Rule of the Game 

• Responding to Change 

• Re-conceiving 

Ordinary Enterprises Smart Enterprises 

บ่มเพาะวฒันธรรมการขับเคลือ่นดว้ยนวตักรรม 

(Culture of Innovation) เพือ่เปลีย่นจาก “ท ามากได้

น้อย” เป็น “ท านอ้ยไดม้าก” 

Culture of Innovation  
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พึ่งพาตนเอง 

พึ่งพากนัเอง 

รวมกนัเปน็กลุม่ 

อย่างมพีลงั 

• เครือข่ายการผลิตระดับโลก 

• บรรษัทข้ามชาติ 

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่แข็งแกรง่ 

• เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ 

• ฐานข้อมูลร่วมของอุตสาหกรรม 

• บรรทัดฐานและแนวทางปฎิบัติ 

  ของอุตสาหกรรม 

• เพ่ิมรายได ้

• ลดค่าใช้จ่าย 

• เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 

• วินัยทางการเงินและการลงทุน 

• ธรรมาภิบาล 

บ่มเพาะวฒันธรรมการร่วมรังสรรค ์(Culture of 

Collaboration) ผ่านการพึง่พาตนเอง พึ่งพากนัเอง 

รวมกนัเปน็กลุ่มอยา่งมพีลงั 

Culture of Collaboration 
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การรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

(Environmental Wellness) 

ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 

(Economic Wealth) 

•  Profitability 

•  Return on investment 

•  Growth 

•  Customer satisfaction  

      & retention 

•  Resource/ energy use 

•  Waste management   

      practices 

•  Water & air quality 

•  Integrity of supply chain 

•  Compliance with 

      standards 

บ่มเพาะวฒันธรรมการขับเคลือ่นสูค่วามยั่งยนื  

(Culture of Sustainability) ผ่านการพฒันาอยา่ง

สมดุลใน 4 มิติ 

การยกระดบัคณุคา่มนษุย ์

(Human Wisdom) 

•  Human potentiality 

•  Human creativity &  

     value creation 

•  Intellectual independence 

•  Individual autonomy 

•  Free culture 

ความอยูด่ ีมีสุข 

 (Social Well-being) 

•  Labor practices 

•  Maintenance of human rights 

•  Impact on the communities 

•  Taking responsibility 

       for products 

Culture of Sustainability 
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กลุ่มวิสาหกิจที่ขบัเคลือ่นดว้ย

นวัตกรรม (Smart SMEs) 

กลุ่มวิสาหกิจการเกษตรสมยัใหม่  

(Smart Farmers) 

กลุ่มวิสาหกิจเริม่ตน้  

(Start-Ups) 

กลุ่มวิสาหกิจบรกิารมูลค่าสงู 

(High Value Services) 

4 กลุ่มเปา้หมายวสิาหกิจที่ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม 

Traditional Services                     High Value Services 

คุณค่าของความคิด                         มูลค่าทางธุรกิจ 

Suffered  

Farmers  

Survived  

Farmers  

Smart 

Farmers  

Suffered  

SMEs  

Survived  

SMEs  

Smart 

SMEs  
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• พักหนี้เกษตรกร 

 

• รวมนาแปลงใหญ่ 

 

• ส่งเสริมเครือ่งมือกับเกษตรกร 

 

• ดูแลระดับราคาพืชผลเกษตร 

 

• แปรรูปสนิคา้เกษตรขั้นต้น 

 

• ขยายตลาดกลางสินคา้เกษตร 

 

• เชื่อมโยงสินคา้เกษตรสูต่ลาดโดยประชารัฐ 

 

• ปฏิรูประบบสหกรณ์ 

 

• ส่งเสริมโครงการ “คนกล้าคนืถิ่น” 

เปลีย่น Suffered Farmers เป็น Survived Farmers ภายใน 1 ปี   

Suffered  

Farmers  

Survived  

Farmers  
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• กองทุนเพ่ือยกระดับขีดความสามารถภาคเกษตร 

• กองทุนเพ่ือสร้างผู้ประกอบการการเกษตรในพื้นท่ี 

 

 

 

• ระบบประกันราคาพืชผลเกษตร 

• ยกเครื่องตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร 

• พัฒนาตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร 

 

เปลี่ยน Survived Farmers เป็น Smart Farmers ภายใน 3 ปี  

เสถียรภาพราคา 

กองทนุ 

Suffered  

Farmers  

Survived  

Farmers  

Smart 

Farmers  
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เปลี่ยน Survived Farmers เป็น Smart Farmers ภายใน 3 ปี(ตอ่)  

 

• Big Data ทางการเกษตร 

• Cloud Services ส าหรับภาคเกษตร 

• Precision Technologies 

• Mechanization, IOT ภาคเกษตร 

 

 

• สร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

• เพ่ิมคุณภาพผลผลิต ความปลอดภัย (Food Safety) การเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

 

 

• Smart Farmer Academy 

• ฝีกอบรมด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ ตลอดจนเรื่องความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

• ปฎริูปตลอดสายจากห่วงโซ่การผลิตถึงห่วงโซ่ผู้บริโภค 

• การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยี 

 

 

• ส่งเสริม Startup  ภาคเกษตร 

• พัฒนาคลัสเตอร์ภาคบริการด้านเกษตร 

• พัฒนาการท่องเที่ยวภาคเกษตร 

องค์ความรูแ้ละ

การบรหิารจดัการ 

Agribusiness, 

Microcluster 

Spring* 

ภาคเกษตร 

Digital 

Agriculture 

*Spring – Standard, Productivity and Innovation 
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พัฒนา Agribusiness, Microcluster 

• เกิดเป็นชุมชน Agri-Business 

• สามารถเช่ือมต่อระหว่างเมือง และชุมชน 

โดยผ่าน Green Tourism 

• เกิดการสร้างงานให้กับสุภาพสตรี 

• สร้างตลาดของสินค้าเกษตรท่ีครบวงจร 

ต้ังแต่การผลิต แปรรูปและบริการ 

• เช่ือมโยงเครือข่ายผู้ผลิตการเกษตร 

• พัฒนาธุรกิจการเกษตรที่หลากหลาย 

• เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง 

 

         สนับสนุนภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป และภาคบริการ (การตลาด การขนส่ง 

และโลจิสต์ตกิ ระบบการจ าหน่าย)  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพืน้ที ่การจ้างงาน 

การสร้างรายได้  ่ชุมชนสามารถพึง่ตนเองได้ เกิดเป็น “Agri-Business, Microcluster” ในพื้นที่ 

Agribusiness  

Microcluster 

Smart 

Farmers 

ต้นแบบ 100 ราย 1,000 ราย 5,000 ราย 

ภายใน 1 ปี ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ปี 
เป้าหมาย 
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Microcluster Map 

เป้าหมาย 
ภายใน 1 ป ี ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ปี 

100 แห่ง 500 แห่ง 1,000 แห่ง 
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Roadmap การพฒันาสู ่Smart SMEs 

Cost Down  Value Up 

Local 

Global 
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• ฟื้นฟู SMEs ท่ีมศีักยภาพ ผ่านโครงการ 

Rescue SMEs 

 

• Ease of Doing Business 

• บูรณาการ Funding & Sourcing 

• จัดตั้ง One Stop Service ส าหรับ SMEs 

 

• ขยายผลโครงการพี่จูงน้องโดยประชารัฐ 

• ให้แต้มต่อ SMEs ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 

 

• ส่งเสริมการท าตลาดในต่างประเทศผ่าน

โครงการ SME Proactive 

• พัฒนา Regional Sourcing/Value Chain 

ปรบัเปลีย่นจาก Suffered SMEs สู่ Survived SMEs ภายใน 1 ปี 

Suffered  

SMEs  

Survived  

SMEs  
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• กองทุนเพ่ือยกระดับขีดความสามารถสู่ IDEs 

• ส่งเสริม SMEs Investment Companies 

• Venture Capital 

 

 

• สถาบันพัฒนาเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมายรายสาขา 

• Incubator, Accelerator 

ปรับเปลีย่นจาก Survived SMEs สู่ Smart Enterprises ภายใน 5 ปี 

Suffered  

SMEs 

Survived  

SMEs 

Smart 

SMEs 

กองทุน 

องค์กร 

สนับสนุน 
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ปรับเปลีย่นจาก Survived SMEs สู่ Smart SMEs ภายใน 5 ปี (ต่อ) 

• Spring* ส าหรับ  SMEs  

• พัฒนา Service Oriented Supporting Industries (อาทิ 

Service Design, Machine Tools, Logistics Service 

Providers, Information Services, etc.) 

• Digital Transformation ส าหรับ SMEs 

• Open Innovation ส าหรับ SMEs 

• SMEs Big Data 

• ส่งเสริมให้ SMEs ลงทุนใน R&D  

 

 

• Global Collaborative Network & Partnerships 

• สร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน 

 

 

• จัดตั้ง Entrepreneurial Academy 

• พัฒนาโปรแกรม e-Learning ส าหรับ SMEs 

• พัฒนาทักษะส าหรับคลัสเตอรเ์ทคโนโลยี/อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

การยกระดบั 

ขีดความสามารถ 

เครือข่าย 

ความร่วมมอื 

องค์ความรู้ 

และการบรหิาร 

จัดการ 

*Spring – Standard, Productivity and Innovation 
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แหล่งสนันสนุนเงนิทนุแก ่SMEs (Funding)  

ส่งเสริมพัฒนาการใหบ้รกิารอุตสาหกรรม 

(Supply Side)  

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

และกฏระเบยีบ (Infrastructures)  

เชื่อมโยงระหว่าง  ส.อ.ท  ประชารฐั และยุทธศาสตรก์ระทรวงอุตสาหกรรม 

• แหล่งเงินทุนส าหรับ SMEs ในการยกระดับ

อุตสาหกรรม ให้มีมากท่ีจะเปลี่ยนแปลงผลผลิตของ

ชาติได้ 

• การให้สินเช่ือ Softloans ในการเปลี่ยนผ่านสู่ 

Industry 4.0 

• ปรับโครงสร้างสถาบันของรัฐ อาทิ ปรับTGI เป็น

สถาบันเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิต 

(Manufacturing Automatic and Robotic 

Institute : MARI) และองค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

• ปรับมาตรการทางภาษีต่างๆ 

• ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

• สนับสนุนสาธารณูปโภคด้าน Software และ ICT 

 

 

 

 

 

 

 

• ส่งเสริมและพัฒนา High Skilled Talents  (Industrial 

Service Provider)  

• ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

• Reverse Engineering 

• พัฒนา System Integrator 

ขับเคลื่อน SMEs Digital Transformation เพื่อกา้วสู่ 

Industry 4.0 ภายใน 10  ปี 

2.0 

3.0 

4.0 
ภายใน  

5 ปี 

ภายใน  

10 ปี 
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โครงสรา้งการส่งออกภาคบรกิารของไทย 

ที่มา: วิเคราะห์โดยกระทรวงพาณิชย์ จากข้อมูล Global Trade จาก TradeMap 

กลุ่มวสิาหกจิบรกิารมลูคา่สงู 

(High Value Service Businesses) 
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ส่งเสรมิ 6 คลัสเตอรบ์รกิาร 

นอกเหนอืจากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วใหม้ากขึน้  

บริการดา้นสขุภาพ และการแพทย์ 

Wellness & Medical Services  
อุตสาหรรมสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

Creative Economy Industry 

โลจสิตกิสก์ารคา้ และการอ านวยความสะดวก 

               Trade Logistics & Facilitation 

บริการเกีย่วกบัสถาบนัการศกึษาและอืน่ ๆ  

Institutional Services & Related 
บริการทีส่นบัสนนุการคา้ 

Trade Supporting Services 

ธุรกจิดจิติอล 

Digital Business 

บริการด้านการแพทย์  -  การรักษาแบบพิเศษ  
อาทิ ทันตกรรม ศัลยกรรม การผ่าตัด 
สุขภาพและความงาม – สปา สมุนไพร ความงาม 
บริการผู้สูงอายุ 

คอนเทนต ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง –  หนัง/ 
บรอดแคสต์  แอนเิมชั่น  เกม  ซอฟท์แวร ์  
โฆษณา  การจัดงาน (Event) 
การออกแบบ – สินค้า แฟชั่น กราฟฟิค  
สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน 

ภูมิภาค – อาเซียน/โลก  
ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSP) 
องค์ประกอบในด้านโลจิสติกส์ เพ่ือเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทย 

การศึกษา  การบริหารกิจการการให้บรกิาร 
การโรงแรม การเลี้ยงรับรอง   
การบริหารจัดการองค์กร  สถาบันความรู้  
การสร้างสรรค์ต่าง ๆ  

แพ็คเกจจิ้ง สิ่งพิมพ์ IT ข้อมูลข่าวสาร 

สตาร์ทอัพ, แพลตฟอร์ม 
ออนไลน ์

6 คลัสเตอร ์

บริการเปา้หมาย 
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พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของ 6 คลัสเตอรบ์รกิารเปา้หมาย ภายใน 3 ปี 

• ส่งเสริม Incubator และ Accelerator ส าหรับ High Value Service Startup 

• ก าหนดมาตรฐานในการให้บริการใน 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย  

• ส่งเสริมการลงทุนใน 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย   

• สร้าง Global Collaborative Network ใน 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย   

• จัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนา 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย   

• จัดตั้ง Service Innopolis 

• พัฒนา Service Design Cluster เพ่ือสนับสนุน High Value Services 

• พัฒนาและขยาย 4 Modes of Supply  

• สร้าง Global Market Network ใน 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย   
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ธุรกิจ  

Start-up 

ธุรกิจ 

Spring-up 

ธุรกิจ  

Step-up 

Roadmap การพฒันา Startups 

ผลักดนัประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางเชือ่มโยงและปลายทางการลงทนุ Startups อาเซยีน 

เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกจิไดร้อ้ยละ 10 ภายใน 3 ป ี

สนับสนุนด้านการเงินและลดความเสี่ยง 

(Finance and Risk Capital) 

 

ส่งเสริมศักยภาพ   Startups ไทย 

(Capability to Grow) 

 

เปิดรับขีดความสามารถใหม่และเชื่อมโยง 

กับภูมิภาคและประชาคมโลก (Global 

Linkage) 

เป้าหมาย 
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กลยุทธ ์ ประเดน็ หน่วยงาน 

1 จัดตั้ง Government Angel Fund 

เพื่อสร้าง Seed Money และเอกชนที่

สนใจร่วมลงทุน 

● สนับสนุน Pre – Seed ให้กับสตาร์ทอัพเพื่อสร้าง 

Prototype สูงสุดร้อยละ 85 ของค่าใช้จ่ายจริง  

● สร้าง Matching Fund องค์กรเอกชน หรือ VC 

และรัฐในสัดส่วน 1:6 

ก.คลัง 

ก.พาณิชย ์

ก.วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2 ยกเว้นภาษีการลงทุนในสตาร์ทอัพ 

หรือภาษีเงินได้ทั้งหมดของสตาร์ทอัพที่

ผ่านเกณฑ์ 6 ปีแรก 

ก.คลัง 

3 สนับสนุนภาคเอกชน ตั้ง Angel 

Fund และ Corporate Venture Fund 

● องค์กรเอกชนสามารถหักค่าใช้จ่ายภาษีจากการ

ลงทุน 

● ถ้าลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีก าไรทั้งหมด แต่ต้อง

เข้า Exit & Expand Scheme ในตลาดหลักทรัพย์

ท่ีตั้งขึ้นใหม่ 

ก.คลัง 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สภาอุตฯ/สภา

หอการค้าฯ  

4 สร้างความเข้าใจและแรงจูงใจให้เกิด 

Angel Investor 

● ขึ้นทะเบียน High Net Worth Individual และ 

Angel Investor 

● สร้างความเข้าใจในการลงทุนในสตาร์ทอัพ 

● นักลงทุนสามารถน ามาหักภาษีได้และได้รับการ

ยกเว้นภาษีเมื่อได้ผลก าไรจากการ เข้า Exit & 

Expand Scheme ในตลาดหลักทรัพย์ที่ตั้งขึ้นใหม่ 

ก.คลัง 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สภาอุตฯ/สภา

หอการค้าฯ  

สนับสนนุดา้นการเงินและลดความเสีย่ง (Finance and Risk Capital) 
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ส่งเสรมิศักยภาพสตารท์อัพไทย (Capability to Grow) 

กลยุทธ ์ ประเดน็ หน่วยงาน 

1 รัฐร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์

ให้ค าปรึกษา สตาร์ทอัพ ด้านธุรกิจ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามพื้นที่และ

ความถนัดพิเศษ 

● สร้าง Cluster ความถนัดของสถานศึกษาและ

มหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นที่ 

● เชื่อมโยงการท างานกับเอกชนในพื้นที่ 

● สนับสนุนมหาวิทยาลัยและเอกชนในการดึง

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อ

ให้บริการความรู้กับสตาร์ทอัพ 

● โครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

จากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยชั้นน าของโลก 

สกอ. 

มหาวิทยาลัย 

สภาอุตฯ/สภา

หอการค้าฯ 

2 มหาวิทยาลัยจัดตั้ง VC Unit เพื่อร่วม

ลงทุนกับงานวิจัยของคณาจารย์ 

นักศึกษา และสตาร์ทอัพ 

● มหาวิทยาลัยจัดตั้งบริษัทที่สมารถร่วมทุนใน

นวัตกรรม 

● ภาคเอกชนร่วมก าหนดทิศทางการลงทุนและ

วิจัย 

สกอ. 

มหาวิทยาลัย 

สภาอุตฯ/สภา

หอการค้าฯ 

3 สนับสนุนภาคเอกชนจัดตั้ง Startup 

Center  

● ให้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และร่วมลงทุนกับ

สตาร์ทอัพ 

● รัฐให้ทุนสนับสนุนเอกชนจัดตั้ง 

Incubator/Accelerator Platform ใน

อุตสาหกรรมที่ตอบสนองแนวทางประเทศไทย 4.0 

● รัฐร่วมลงทุนในลักษณะ Matching Fund 

สภาอุตฯ/สภา

หอการค้าฯ 
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เปิดรบัขดีความสามารถใหม่และเชือ่มโยงกบัภมูิภาคและประชาคมโลก  

(Global Linkage) 

กลยุทธ ์ ประเดน็ หน่วยงาน 

1 ประกาศ Startup Visa เพื่อดึงดูด

พรสวรรค์และขีดความสามารถใหม่ ๆ 

● Startup Visa ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริม 

Thailand 4.0 และมีศักยภาพในการลงทุนและ

เติบโต 

● ต้องเป็นเจ้าของหรือร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพไม่

น้อยกว่าร้อยละ 15 

ก.ต่างประเทศ 

ก.แรงงาน 

2 ให้สตาร์ทอัพไทยสามารถจ้างแรงงาน

ทักษะสูงต่างชาติได้โดยง่าย 

● ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท า 

Work Permit ส าหรับสตาร์ทอัพ 

● ให้การสนับสนุนทักษะที่ขาดแคลน เช่น 

Programmer, Data Scientist 

ก.ต่างประเทศ 

ก.แรงงาน 

 

3 สนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนองค์ความรู้ 

ประสบการณ์กับสตาร์ทอัพ นักลงทุน และ

ที่ปรึกษาจากทั่วโลก 

● โครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

จากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยชั้นน าของโลก 

● จัดตั้ง ASEAN Global Startup Center ใน

เมืองส าคัญ ๆ เพื่อดึงให้เกิดการลงทุนและ

เชื่อมโยงองค์ความรู้และความร่วมมือ เช่น 

Silicon Valley, Berlin, Tel Aviv, Seoul 

● โครงการ Startup Exchange 

Program/Mentor Exchange Program 

● จัดตั้งคณะท างานหรือที่ปรึกษาท่ีมีความ

เชี่ยวชาญจากท่ัวโลก 

● ร่วมกับองค์การนานาชาติ เช่น WEF เพื่อสร้าง

ความเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

บุคลากร 

ก.ต่างประเทศ 

ก.พาณิชย์ 
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เปิดรบัขดีความสามารถใหม่และเชือ่มโยงกบัภมูิภาคและประชาคมโลก  

(Global Linkage) 

กลยุทธ ์ ประเดน็ หน่วยงาน 

4 สร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายใน

การลงทุนสตาร์ทอัพ (Startup 

Investment Destination) 

● ปรับกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนจาก

ต่างประเทศ 

● โครงการร่วมมือกับประเทศในอาเซียนในการ

ปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพร่วมกัน 

ตัวอย่าง ASEAN Fintech Collaboration 

Program 

● จัด ASEAN Startup Expo/Forum เป็นประจ า

ทุกปี เพื่อเป็น Showcase ของสตาร์ทอัพอาเซียน 

และศูนย์รวมนักลงทุนทั่วโลก 

● ASEAN / World Startup Roadshow เพื่อ

แนะน าศักยภาพสตาร์ทอัพไทยและอาเซียน 

● ก าหนด Startup District ตามศักยภาพของพื้นท่ี 

ก.ต่างประเทศ 

ก.พาณิชย ์

BOI 
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การเสรมิความเข้มแขง็

ของเศรษฐกจิ

ภายในประเทศผา่น

กลไกของ 18 กลุ่ม

จังหวดั และ 77 จังหวดั 

18 Regional  

States 

เชื่อมโยงกบัโลก 



เสริมความแข็งแกรง่เศรษฐกจิภายในผา่น 18 คลัสเตอรจ์ังหวดั  
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กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  

จังหวดั นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ

สระบุร ี

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

 

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม เมืองนวัตกรรมด้านอาหาร 

แหล่งองค์ความรู้ด้านการศึกษานวัตกรรม 

และโลจิสติกส์ (Green Industry Cluster, 

Food Innopolis, Innovation Education 

and Logistics Hub) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอตุสาหกรรมที่

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมมรดกโลก 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอาหารปลอดภัย

และอาหารเพ่ือสุขภาพ (Functional 

Food, Food for ageing เป็นต้น) 

 แหล่งองค์ความรู้ด้านการศึกษา

นวัตกรรม 

 ศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
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กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน 1  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  

จังหวดั ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ฐานการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ (Organic 

Food Production Based) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอาหารสุขภาพและ

ออแกนิค 
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กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน 2  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

จังหวดั ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 

สมุทรปราการ และสระแก้ว 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว การท่องเที่ยวที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประตูสู่อาเซียนและ

โลก  (Green Industry Hub, Green Tourism 

and Gateway to ASEAN & Global) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอตุสาหกรรมสีเขียว

และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและสุขภาพ 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับกมัพูชา อาเซียนและ

โลก 
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กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนกลาง 



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

จังหวดั กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

แห่งภาคตะวันตก 

(Western Creative Tourism and trade 

Destination) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอาหารปลอดภัยและ

อาหารเพ่ือสุขภาพ 
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กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

จังหวดั ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ

สมุทรสาคร 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางการค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตรและ

การท่องเที่ยวนานาชาติ (Seafood and 

Agricultural Trade Centre and Global 

Tourism Destination) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการประมงและอาหาร

แปรรูป 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว

นานาชาติ 

113 

กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  

จังหวดั ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และ 

สุราษฎร์ธานี 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรภาคใต้ 

(ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้) (Southern 

Agricultural Trading Centre (Rubber, Oil 

Palm and Fruit)) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับยางพาราและปาล์ม

น้ ามัน 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับผลไม้และอาหาร

ปลอดภัย 
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กลุ่มจังหวดัภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

จังหวดั กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร

และศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

ระดับโลก (Creative Cluster-city of 

Gastronomy and World Class 

Tourism) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอาหารปลอดภยั

และอาหารเพ่ือสุขภาพ และ

วิทยาการอาหาร 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวที่

มีคุณภาพระดับโลก 
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กลุ่มจังหวดัภาคใตฝ้ั่งอันดามัน  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

จังหวดั นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

เมืองนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรภาคใต้และประตูสู่อาเซียนตอนใต้ 

(ยางพารา อาหารฮาลาล ประมง) (Southern 

Agricultural and Food Innopolis and 

Gateway to Southern ASEAN) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการเกษตรและ

อาหาร (ยางพารา อาหารทะเล อาหาร

และผลิตภัณฑ์ 

ฮาลาล) 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอาเซียนตอนใต้ 
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กลุ่มจังหวดัภาคใตช้ายแดน  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

จังหวดั จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค อุตสาหกรรมไฮเทคและ

อุตสาหกรรมสะอาด และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Organic Fruit, Hi-Tech & Clean Industry and 

Medical Tourism Destination) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการอาหารและผลไม้เพ่ือ

สุขภาพ 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอตุสาหกรรมสะอาดและ

การท่องเที่ยวโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับบริการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ 
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กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออก  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

จังหวดั เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู และ

อุดรธานี 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางการค้าของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน (GMS 

Trading Centre and Gateway to Eastern 

ASEAN & China) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอาเซียนตะวันออก

และจีน 

 การค้าสินค้าเกษตร อาหารและบริการ

การท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง 
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กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

จังหวดั นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ และการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (Agricultural and 

Livestock Centre and North-eastern Green 

Tourism Destination) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการเกษตรและปศุสัตว์

คุณภาพสูง 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวที่เปน็

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและศาสนา 
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กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง  

จังหวดั กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารและโลจิ

สติกส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-

eastern Agricultural Food Innopolis and 

Logistic Hub) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการเกษตรและ

อาหารที่มีนวัตกรรม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับบริการการศึกษา 

บริการสุขภาพและการประชุม

นานาชาติ และโลจิสติกส์ 
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กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1  

จังหวดั นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์อารยธรรมขอม

และกีฬา และศูนย์กลางการค้าสินค้า

เกษตร (Khmer Civilization and Sport 

Creative Cluster and Agricultural 

trading Centre) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการสินค้า

เกษตร 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว

อารยธรรมของและการท่องเที่ยวเชิง

กีฬา 
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กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 2  

จังหวดั ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และ

อุบลราชธานี 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก และประตูสู่

อาเซียนตะวันออก (World Jasmine Rice 

Production Centre and Gateway to 

Eastern ASEAN) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการข้าวหอม

มะลิ 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอาหารปลอดภัย

และอาหารเพ่ือสุขภาพ  

 การค้าชายแดน 
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กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

จังหวดั เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมือง

นวัตกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพภาคเหนือ 

(Northern Creative Cluster and 

Agricultural and Food Innopolis) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอาหารปลอดภัยและ

อาหารเพ่ือสุขภาพ  
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กลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 1  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

จังหวดั เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมตอนเหนือประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

และอาเซียน+3 (Northern Trade and Green 

Tourism Destination and Gateway to GMS & 

ASEAN+3) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับ GMS และการค้า

ชายแดน และอาเซียน+3 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวที่เปน็มิตร

กับส่ิงแวดล้อม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับอาหารปลอดภัยและ

อาหารเพ่ือสุขภาพ 
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กลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 2 



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

จังหวดั ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางการค้าและการบริการส่ีแยกอนิโดจนีและ

ประตูสู่เมียนมา (Indo-China Trade and Service 

Centre and Gateway to Myanmar) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับการค้าชายแดนเมียนมา 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับบริการบนเส้นทาง

เศรษฐกิจเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก 

 การบริการโลจิสติกส์ บริการสุขภาพและ

บริการส าหรับผู้สูงอายุ 
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กลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนล่าง 1  



กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

จังหวดั ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และ

อุทัยธานี 

ต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์

ทางการคา้ 

ศูนย์กลางธุรกิจข้าวและท่องเที่ยวมรดก

โลก (Rice Business Centre and 

heritage tourism Destination) 

ประเดน็

การคา้รว่ม 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับธุรกจิขา้วและ

อาหารปลอดภัย 

 การค้าที่เช่ือมโยงกับมรดกโลก 
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• ใช้แนวคิด Area-Based Collaboration ระหว่างจังหวัดในคลัสเตอร ์

 

• ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน 

 

• บูรณาการเชื่อมโยง 

          - จังหวัดภายในคลัสเตอร์ 

          - ระหว่างคลัสเตอรจ์ังหวัด 

          - คลัสเตอรจ์ังหวัดกับภูมิภาคอื่นของโลก 

 

• จัดสรรงบประมาณตามคลัสเตอรจ์ังหวัด-จังหวัด 

 

แนวทางการขบัเคลื่อนคลสัเตอร์จังหวดั  
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ให้คลสัเตอรจ์ังหวดัเป็นตน้แบบของการพฒันาทีย่ัง่ยนื  
 

● ขับเคลื่อน 17 SDGs ผ่านกลไกของคลสัเตอรจ์ังหวดั  

 

● การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทาง 

    เศรษฐกิจ 

● อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 

● ลดความเหลื่อมล้ า 

● แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน 

 

● การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 

● การศึกษาท่ีเท่าเทียม 

● ความเท่าเทียมทางเพศ 

 

 

 

 

● ขจัดความยากจน 

● ขจัดความหิวโหย 

● เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน 

● สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 

 

 

● การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 

● พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

● การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

● การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ 

    ทรัพยากรทางทะเล 

● การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

ความมั่งคัง่ทางเศรษฐกจิ 

การยกระดับคณุคา่มนษุย ์ การรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
18  

คลัสเตอร์ 

จังหวัด  

ความอยูด่มีสีุข 
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เป้าหมายของการสรา้งกลไกการเตบิโตในระดบัจังหวดั 
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หมายเหตุ:  ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ:  ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 
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ความ 

น่าสนใจต่ า 

ล าดับ 

ความส าคัญต่ า 

งบประมาณ 

จัดสรรน้อย 

โครงสร้าง 

พ้ืนฐานไม่ดี 

ระดับ 

การลงทุนต่ า 

ค่าจ้าง 

ระดับต่ า ระดับ 

การบริโภคต่ า 

ระดับ 

ผลิตภาพ 

ต่ า 

การจ้างงาน 

ต่ า 
แรงจูงใจ 

ระดับต่ า 

ผลิตภัณฑ์ 

มวลรวม 

จังหวัดต่ า 

วงจรอุบาทวใ์นพืน้ที่ 

เมือง 

ที่น่าท างาน 

สวรรค์ของ 

การช๊อปปิ้ง 

เมืองที่ 

น่าลงทุน 

เมืองที่น่าอยู่ 
เมืองที่น่า 

ท่องเที่ยว 

เมืองแห่ง 

การศึกษา 

พื้นที่ที่มีศักยภาพ 

ปลดลอ็กวงจรอบุาทว ์ปรับเปลีย่นเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพ 

 

ผลิตภัณฑ์ 

มวลรวม 

จังหวัดสูง 
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• เป็นสัญญาประชาคมของประชารัฐในระดับพ้ืนที่  

 

• เป็นการวางยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 

โมเดล Thailand 4.0 

 

• เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ประชาชนจะมีความเป็นเจ้าของ จึงเป็น

กระบวนการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย 

 

• เป็น Demand Side Approach ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ลด

โอกาสการสูญเสียจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจาก Supply 

Side Approach ท่ีมาจากภาคราชการ 

 

• ปิดกั้นโอกาสการแทรกแซง หรือด าเนินมาตรการประชานิยมท่ีมาจากนักการเมืองอย่าง

ในอดีต 

 

• จะกระตุ้นให้เกิดการท าให้จังหวัดเป็นพื้นที่ท่ีน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากภายนอก 

การสร้างคนในพื้นที่ให้มีผลิตภาพสูง รวมถึงการสร้างสินค้าและบริการมูลค่าสูงของ

จังหวัดที่สามารถแข่งขันได้ 

แผนขบัเคลือ่นยทุธศาสตรจ์ังหวดั 4.0 
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• การสร้างนวัตกรรม   

• การพัฒนาโมเดลธุรกิจ   

• การท าธุรกิจบนดิจิตอลแพลท

ฟอร์ม   

• การสร้างเคร่ืองข่ายการค้า  

• การลงทุนในต่างประเทศ  

• การยกระดับมาตรฐานและ

ผลิตภาพ   

• การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

• การสร้างเครือข่ายธุรกิจ   

• การเข้าถึงตลาด 

• การเกษตร 

• OTOP 

• SMEs 

• Biz Club  

• ธุรกิจบริการ 

• การท่องเท่ียว  

• ฯลฯ 

กลุ่มเป้าหมายภายใตแ้ผนขบัเคลื่อนยทุธศาสตรจ์งัหวดั 4.0 

แผนพัฒนากลุม่วสิาหกิจ 3.0 สู่ 4.0 

ภายใน  

1-3 ปี  

ภายใน 

 3-5 ป ี 

แผนพัฒนากลุม่วสิาหกิจ 2.0 สู่ 3.0 

แผนขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์

จังหวดั 4.0 
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• ผ่านกลไกประชารัฐเชิงพื้นที่ ระหว่างผู้ว่าราชการ

จังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า  

สภาอุตสาหกรรม YEC, Young FTI, BizClub ท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชน ฯลฯ  

 

• ขับเคลื่อนผ่านวิสาหกิจเชิงสังคม อาทิ บริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคี, PPP 

ใช้แนวคิด Area-Based Collaboration 
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• บ่งชี้อุปสรรคในชิงระบบ กฎระเบียบ เพื่อเสนอให้

รัฐบาลปลดล็อกข้อจ ากัด 

 

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

อาทิ คมนาคม โลจิสติกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ตลาดกลาง

สินค้าเกษตร  ตลาดชุมชน ตลาดอีคอมเมอร์ส ตลอด

จนถึงกองทุนพัฒนาจังหวัด  Provincial Venture 

Capital ฯลฯ 

 

สร้าง 77 New Growth Engines ผ่านแนวคดิจังหวดั 4.0 
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Local Infrastructures 

Market Governance 

Trading System Development and Connectivity 

ตลาดกลาง 

Thai Food Complex 

ตลาดสด 
ตลาดชุมชน 

(ตลาดต้องชม) 

หมู่บ้าน 

ท ามาค้าขาย 
Digital Trade 

Infrastructures 

Development 

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ยุ้งฉาง 

Farm Outlet 

Smart  

Farmer 
SMEs 

Trader 

 จัดตั้งคลังสินค้า ไซโล  

  ในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจ 

 สร้างสภาพคล่อง : แปลงใบ

ประทวนสินค้าเป็นสินทรัพย์ 

 

เพิ่มความเข้มข้น 

 กม.ราคา 

 กม.ชั่งตวงวัด 

 กม.ค้าข้าว 

ปรับปรุง 

 กม.แข่งขัน 

 กม.

คลังสินค้า 

Market 

System 
พัฒนาตลาด

และการ

เช่ือมโยง

สินค้า 

พัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ 

Local  

Infrastructures 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

Market Governance 

พัฒนากฎระเบียบและการ

บังคับใช้ 

Cluster  

Management 

พัฒนานักธุรกิจเกษตร 

ตลาดประมูล 

ศูนย์กระจาย 

 ระดับประเทศ 4 แห่ง/ 4 มุมเมือง 

 ระดับภาค 18 แห่ง  

 ระดับจังหวัด 77 แห่ง 

Smart 

Consumer 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบตลาดใหแ้ข็งแกรง่ 
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Category Subject Matter ภายใน 1 ปี ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ปี 

Major Market 

System 

Distribution Center 
 เขตเศรษฐกิจ  (1)  เขตเศรษฐกิจ  (2) 

 จุดผ่านแดน (1) 

 เขตเศรษฐกิจ (3) 

 จุดผ่านแดน (4) 

ตลาดกลาง ระดับประเทศ (4) ระดับภาค  (18) ระดับจังหวัด  (77) 

ตลาดสด 352 500 1,000 

ตลาดข้อตกลง (สินค้า) 20 40 50 

ตลาดอิเลคทรอนิคส์ 
• Showcase 

• Trading Floor 

• Interactive Trading 

• Price Indicator 

World Agriculture Price& 

Quality Indicator 

Primary 

Market 

System 

หมู่บ้านท ามาค้าขาย 10 20 77 

ตลาดชุมชน 77+77 231 400 

Farm Outlet 42+10 100 150 

Market 

Infrastructure 

(Service 

Provider) 

ไซโล  18 40 77 

ห้องเย็น  160 250 500 

คลังสินค้า  51 100 150 

Trade 

Management 

บริษัทการค้าไทย  

(Business Units) 

• แก้ไขกฎหมายโดย ควบรวม อคส.+ อตก. และจัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจท าหน้าท่ีการตลาด 

โดยมีคณะกรรมการภายใต้แนวคิดประชารัฐโดยการแก้ไขปัญหามาจากความต้องการ

ของประชาชน 

• ท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจในการเข้าไปแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภค

บริโภค โดยปราศจากการแทรกแซงจากการฝ่ายการเมือง (ลักษณะ COFCO หรือ 

Temasek) 

• รัฐให้เงินทุนประเดิมในการด าเนินงาน และเงินอุดหนุน 

เป้าหมายการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบตลาด 
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Category Subject Matter ภายใน 1 ปี ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ปี 

Liquidate 

Trade 

กองทุนส่งเสริมนวัตกรรมสินค้า

เกษตรและอาหาร 

 ยกร่าง พ.ร.บ. การค้าสินค้าเกษตร 

 Scholarship (high school to Ph.D.)  

 Soft Loan for Start-up (SME Traders) 

กองทุนเพ่ือการพัฒนาคลังสินค้า/

ไซโล/ห้องเย็น 

 ให้สินเชื่อดอกเบ้ียต่ าในการจัดตั้งคลังสินค้าในพื้นที่เป้าหมาย  

การแปลงใบประทวนสินค้าเป็น

สินทรัพย์ 

 ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย ก าหนดให้ใบประทวนเป็นหลักทรัพย์ 

Legal 

Reform 

กฎหมายสหกรณ ์

ปรับปรุงกลไกการได้มาของคณะกรรมการสหกรณ์  

ก าหนดให้สหกรณ์เป็นธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการภาวะขาดทุนได้ (กรรมการสามารถ

น ารายได้หรือดอกผลไปลงทุนได้) 

กฎหมายจดทะเบียนการค้า  One-Business, One-Purpose 

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
 เป็นองค์กรอิสระ 

 แก้ไขบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ 

กฎหมายราคา  จัดท าโครงสร้างต้นทุนในลักษณะ Economic Approach 

กฎหมายการช่ัง ตวง วัด 
 เป็นหน่วยงานรัฐระดับกรม  

 พัฒนางานมาตรวิทยา และตรวจรับรอง 

กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน 
 ปรับแก้ไขกฎหมายให้จังหวัดสามารถก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนจังหวัดได้ 

กฎหมายภาษีเงินได้ 

 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการเงินการคลัง และภาษีจังหวัด 

 ให้จังหวัดสามารถจัดเก็บภาษีและน าภาษีมาบริหารท้องถิ่นได้ 

 ให้จังหวัดมีอ านาจในการให้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจที่เป็นเป้าหมายในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัด 

กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 ให้เป็นหน่วยงานอิสระในรูปแบบองค์กรมหาชน ท าหน้าที่ดูแลและส่งเสริมนวัตกรรม

ของชาติ 

เป้าหมายการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบตลาด 

137 



Legal Reform 

กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายภาษีเงินได้ 

กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการชั่ง ตวง วัด 

กฎหมายราคา 

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

กฎหมายจดทะเบียนการค้า 

กฎหมายสหกรณ์ 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

 เพิ่มขีดความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจ 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

 เพิ่มขีดความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจ 

 สร้างความชัดเจน 

 ดูแลและส่งเสริมได้อย่าง

ถูกต้อง 

 ภาษีจากสังคมสู่สังคม 

 จังหวัดสามารถ

ขับเคลื่อนนโยบายได้

อย่างมีเอกภาพ 

 ส่งเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รูปแบบการด าเนินงานเป็นสากล 

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

มีธรรมนูญการค้า เพื่อ 

• ดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเสมอ

ภาคและเป็นธรรม 

• เสริมสร้างบรรยากาศการค้าการ

ลงทุน 

 ต้นทุนและราคาอยู่ใน

เกณฑ์ที่เหมาะสมกับพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

Facilitate 
Trade 

Manage Trade 

บรษิัทประเทศไทย 
Manage Supply 
Manage Demand 

สร้างพลวตัทางเศรษฐกิจใหเ้กดิขึน้ในระดับจงัหวดั/คลสัเตอรจ์งัหวดัอยา่งต่อเนื่อง 

Liquidate Trade 

Financial Support 

Logistics  
Provider 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

 สร้างขีดความสามารถในการตอบโต้เพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 

Key Market System 
Thai Food Complex 
ตลาดประมลูสนิค้า 
ศนูย์กระจายสนิค้า 
ตลาดกลาง 

Big Data Database 

Information 

Intelligence 

Warehouse 

Silo 

Cold Storage 

Market Infrastructure  

Support  
Private Sector 

Industry Based  

Choice 

Awareness 

Social 
Sanction 

Self- 
Protection 

Smart  
Farmer 

SMEs  
Trader 
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บูรณการอาเซยีน  

เชื่อมประเทศไทย 

สู่ประชาคมโลก 
กลุ่มจงัหวดั จังหวดั ชุมชน โลก อาเซยีน 



1960s 1970s 1980s 1990s 2000-2010s 2020s 

Import 

Substitution 

Export 

Promotion 

Foreign Direct 

Investment 

Financial 

Liberalization 

Dual Track 

Development 

Trading & Service  

Nation 

V
a

lu
e

 C
re

a
ti
o

n
 

วางยุทธศาสตร์ทางการคา้การลงทุนในเวทีโลก 
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Border 

Bridges 

Nation Nodes Trade in Goods Trade in Services 

Inward 

Investment 

Outward 

Investment 

• Relaxing Constraints 

• Pro-competitive Public Policies 

• Enhancing Global Business 

Opportunities 

• Capacity Building 

กรอบยทุธศาสตร ์Trading & Service Nation 

Market-led 

Economy 
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Global 

Connectivity 

• Digital Economy 

• Logistic Hub 

 

• Regional Head Quarter 

• Strategic Industry Clusters 

• Eastern Economic Corridor 

• Special Economic Zone 

Center of  

Excellence 

องคป์ระกอบส าคญัของการเป็น Trading & Service Nation 

ภายใน 5  ปี 
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ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ 



CLMV As Our Extending Nation ภายใน 3 ปี 

• จาก Country Focus เป็น City Focus 

• จาก Free Flow of Goods/Services, 

Capital เป็น Free Flow of Goods 

/Services, Capital, Information, Talent 

• ส่งเสริม Regionalization ของวิสาหกิจไทย  

• พัฒนา Regional Sourcing, Regional Market 

Development, Regional Human Capital 

Development, Regional Capital Market 

Development, Regional Transport & Logistics, etc. 

• ส่งเสริม G2G, B2B และ 

P2P 
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การบริการ 

ข้ามพรมแดน  

(Cross Border 

Supply) 

การบริโภค 

ในต่างประเทศ  

(Consumption 

Abroad) 

การจัดตัง้ธรุกิจ 

เพื่อใหบ้รกิาร  

(Commercial 

Presence) 

การให้บรกิาร 

โดยบุคคลธรรมดา  

(Movement of  

Natural Persons) 

4 รูปแบบการคา้ภายใต ้One World, One Market 

การบริการให้ 

“ชาวต่างชาติ” ท่ีเกิดขึ้น 

“ในประเทศไทย” 

การบริการให้ 

“ชาวต่างชาติ”ท่ีเกิดขึ้นท่ี 

“ต่างประเทศ”  
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การบรกิารให้ “ชาวตา่งชาติ” ที่เกิดขึน้ “ในประเทศไทย” 

4 รูปแบบการคา้ภายใต ้One World, One Market 

เป็นภาคบรกิารทีผู่้ประกอบการไทยมีความโดด

เด่น เพราะมีผู้บรโิภคต่างชาติเข้ามาใชบ้รกิารใน

ประเทศไทยเปน็จ านวนมาก อาทิ ธุรกิจบริการ

ท่องเที่ยว บริการทางการแพทย์ และ บริการทาง

การศึกษา  

เป็นการบรกิารชาวต่างชาติ โดยผู้ให้บริการชาว

ไทยไม่ต้องปรากฏตัวอยู่ในประเทศของลกูคา้ 

เป็นการให้บรกิารผ่านสือ่ และโทรคมนาคม เช่น 

การบัญชี บริการด้าน IT แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 

หรือผู้ประกอบการในกลุ่ม Startups 

การบรกิาร 

ข้ามพรมแดน  

(Cross Border 

Supply) 

การบรโิภค 

ในตา่งประเทศ  

(Consumption 

Abroad) 
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การบรกิารให้ “ต่างชาต”ิทีเ่กิดขึน้ที ่“ต่างประเทศ”  

4 รูปแบบการคา้ภายใต ้One World, One Market 

เป็นการไปประกอบอาชพีสาขาบรกิารต่าง ๆ 

ชั่วคราวในต่างประเทศ เช่น การประกอบ

วิชาชีพให้ค าปรึกษากฎหมายทีต่่างประเทศ ครู

ไทยที่ไปสอนภาษาไทยที่ต่างประเทศ วิศวกร

ไทยในต่างประเทศ หรือ นักออกแบบและสรา้ง

ภาพการ์ตูนไทยทีไ่ปท างานในสตูดิโอระดับโลก 

ผู้ให้บริการไทยออกไปตั้งธุรกิจเพื่อให้บรกิาร

ในต่างประเทศ เช่น ธนาคารพาณิชย์ไทยใน 

CLMV ร้านสปา คลินิกความงามใน

ต่างประเทศ การก่อสร้าง ร้านอาหารไทยที่มี

กว่า 12,000 แห่งทั่วโลก เป็นต้น  

การใหบ้รกิาร 

โดยบคุคลธรรมดา  

(Movement of  

Natural Persons) 

การจดัตัง้ธรุกจิ 

เพื่อใหบ้รกิาร  

(Commercial 

Presence) 
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ระบบการบรหิารจัดการการขบัเคลื่อน Thailand 4.0 



ระบบการบรหิารจัดการการขบัเคลื่อน Thailand 4.0 

Governing Body 

Executing Body 

Designing Body  

• วาง Roadmapของการขับเคล่ือนวาระใน Thailand 4.0 

• จัดล าดับความส าคัญของแต่ละวาระการขับเคลื่อน 

• ตั้งเป้าหมาย และพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับยุทธศาสตร์

และระดับปฏิบัติการ 

• ออกแบบกระบวนงาน ขั้นตอนการด าเนินการ หน่วยงานหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน ก าลังคน งบประมาณ อย่างละเอียด 

• สื่อสารและท าความเข้าใจกับสาธารณะ 

• ประสานงานขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ 

• จัดสรรงบประมาณและก าลังคนเพ่ือขับเคล่ือน 

• ประเมินผลและจัดทีมเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อติดขัด 

• เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

• บูรณาการเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่าง

กระทรวงต่างๆ 
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การด าเนนิการ 



วาระที่ 1 : เตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสูโ่ลกที่หนึง่ 

เป้าหมาย คุณลกัษณะเปา้หมาย แนวทางของการพฒันา โครงการ 

กลุ่มนักศึกษา

ก่อนเข้า

มหาวิทยาลัย 

<16 

1. เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง

แรงบันดาลใจเปิด

กว้างในสิ่งใหม่ๆ 

(Passion-Driven) 

2. คิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมใหม่ๆ 

(Generative 

Learning) 

สร้างโอกาสให้เรียนรู้ด้าน

ความรู้ทักษะเพิ่มที่มีความ

สนใจในกลุ่มนักศึกษา

เป้าหมายผ่านเครือข่ายของ

ภาครัฐ/ช่องทาง

อิเลคทรอนิกส์ 

เรียนรู้ในรูปแบบโครงการ 

Project Based Learning 

และสนับสนุนให้เกิดการ

แสดงความสามารถผ่านการ

แข่งขันระดับต่างๆ 

• โครงการเรียนรู้เตรียมความพร้อมนักเรียน

ไทย 4.0 เสริมนอกโรงเรียนในการเรียนรู้ใน

สาขางานอนาคตผ่านชมรม หรือส่ือการเรียน

การสอนอิเลคทรอนิกส์  

• โครงการเรียนรู้ให้คิดแบบคนไทย 4.0 

STEM Project Based Learning Science 

Technology Engineering and 

Mathematic ในระดับมัธยม 

• โครงการศึกษาเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ระดับ

มัธยม 

• โครงการนักเรียนไทย 2 ภาษา พร้อมการ

โครงการแลกเปลี่ยน 

• โครงการประกวดแข่งขันในสาขาวิชาใหม่

ในทุกระดับการศึกษา เช่นการวาดภาพ การ

ถ่ายภาพ การท า Mobile application 

Robotic ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสาในการใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในทุกระดับ 
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วาระที่ 1 : เตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสูโ่ลกที่หนึง่ (ต่อ)   

เป้าหมาย คุณลกัษณะเปา้หมาย แนวทางของการพฒันา โครงการ 

กลุ่มนักศึกษา

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

<22 

1. เรียนที่เกิดจาก

ความสิ่งที่อยากท า

ตอบโจทย์เฉพาะ

บุคคล 

(Personalized   

2. คิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมใหม่ๆ 

(Generative 

Learning) และการ

คิดในกรอบ 

สร้างโอกาสนักศึกษา

สามารถพัฒนาความรู้

ทักษะเพิ่มเติมในสาขา

เฉพาะที่หลักสูตรในระดับ

มหาวิทยาลัยไม่รองรับ เพ่ือ

เตรียมพร้อมก าลังคนใน

การเข้าสู่ภาคการผลิตและ

บริการ 

• โครงการเรียนรู้สาขาวิชาเฉพาะด้านที่ผ่าน

ช่องทางชมรมที่เป็นสาขาวิชาที่เป็นชว่ยให้ก้าว

ไปสู่คนท างานแบบ 4.0 ที่สามารถเข้าสู่โลกที่

หนึ่ง ในมหาวิทยาลัยต้นแบบเพ่ือให้ 

• โครงการพัฒนาเรียนรู้อาชีพ กับบริษัทใน

ภาคเอกชน เช่น เรียนAnimation Design กับ

สมาคมแอนิเมชั่น 

• โครงการมหาวิทยาลัยแบบเรียน 2 ภาษา ใน

โปรแกรมต้นแบบ 
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วาระที่ 1 : เตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสูโ่ลกที่หนึง่ (ต่อ)  
เป้าหมาย คุณลักษณะเปา้หมาย แนวทางของการพฒันา โครงการ 

กลุ่มคนวัย

ท างานใน

ภาคเอกชน/

ภาครัฐ/คนที่

ไม่ได้ท างาน

ประจ า 

1. เรียนที่เกิดจากความ

สิ่งที่อยากท าตอบ

โจทย์เฉพาะบุคคล 

(Personalized   

2. เรียนรู้ในเพื่อตอบ

โจทย์ความต้องการ

เฉพาะขององค์กร 

(Specialized skill 

learning) 

3. เรียนรู้การท างาน

ร่วมกัน (Sharing 

Incentive) 

4. คิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมใหม่ๆ 

(Generative 

Learning) 

5. เรียนรู้ในการสร้าง

งานให้เป็น 

(Working Labor at 

Home) 

6. เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

เพื่อสร้างประโยชน์ 

Re-productive 

Learning Engine 

เพิ่มความรู้ ทักษะของคนวัย

ท างานผ่านการสร้าง

แรงจูงใจผ่านมาตรการ

ลดหย่อนการฝึกอบรม/ผ่าน

มาตรการของภาครัฐ และ

สนับสนุนคนไม่ได้ท างาน

ประจ าสามารถท างานอยู่

บ้านได้ 

เพิ่มความรู้ ทักษะของ

พนักงานของรัฐโดยการ

สร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการ

เลือนขึ้นต าแหน่ง หรืออัตรา

เงินเดือน 

• มาตรการลดหย่อนส าหรับบริษัทเอกชนในการส่ง

พนักงานไปอบรมในสาขาวิชาเป้าหมาย หรือเข้า

ร่วมในการสัมมนาทางวิชาการ convention ระดับ

นานาชาติ 

• โครงการพัฒนาเจ้าพนักงานรัฐแบบ Active Public 

Servant  

• โครงการคูปองอบรมวิชาชีพ 24 ชั่วโมง ส าหรับ

กลุ่มคนท่ียังไม่ได้ท างานการ หรือท างานอยู่บ้าน 

เช่น Design Social Media Marketing ต่างๆ เพื่อ

สร้าง Productivity ให้กับแรงงาน 

• โครงการพัฒนาทักษะความรู้เพื่อสนับสนุนอุตสาหา

กรรมอนาคต  

• โครงการ Re-skill Labor ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ

รองรับ Digital Transformation และ Industry 4.0 

ในภาคอุตสหาหกรรมการผลิตและการบริการ 
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วาระที ่2 : พัฒนาคลสัเตอรเ์ทคโนโลย ีและอุตสาหกรรมแหง่อนาคต 

คลัสเตอร ์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย 
แนวทางของการพฒันา

อุตสาหกรรม 
โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยีอาหาร 

เกษตร และ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

(Food, Agriculture & 

Bio-Tech) 

1. การเกษตรและ

เทคโนโลยี 

ชีวภาพ  

(Agriculture & 

Biotechnology) 

  

เพ่ิมมูลค่า คุณภาพ และลด

ต้นทุนโดยการใช้ Biotech 

ในการผลิตพืชผลทางการ

เกษตร  

มุ่งเป็นประเทศรับจ้างวิจัย

เกษตร และส่งออก

เทคโนโลยีเกษตรภูมิภาค 

1. ลงทุนการวิจัยด้าน 

วิทยาศาสตร์ 

Biotech Genomic  

เทคโนโลยีในพันธ์ุ

พืชเป้าหมายเพ่ือ

การบริโภค vs 

วัตถุดิบการผลิต 

2. เลือกมุ่งเน้นการ

พัฒนา Agro-

Product champion 

ที่สร้างมูลค่าและมี

ปริมาณความ

ต้องการในอนาคต  

3. พัฒนาอุตสาหกรรม

รับจ้างพัฒนาวิจัย

เกษตรอย่างเป็น

ระบบส าหรับ

ภาคเอกชนทั้งใน 

และต่างประเทศ 

• โครงการจัดต้ัง National Agro 

Research (NAR) ในการก ากับ

การดูแลการพัฒนา วิจัยเกษตร

ของพืชเศรษฐกิจแต่ละกลุ่ม  

• โครงการ Food Research & 

Innovation Platform เฉพาะ

รายพืชเศรษฐกิจโดยสนับสนุน

ทุนการด าเนินงานในศูนย์วิจัย

ของมหาวิทยาลัยและมาก ากับ

นโยบายโดยคณะกรรมการของ

แต่ละกลุ่ม 

• โปรแกรมคัดเลือกพันธ์ุพืช

เกษตรเพ่ือการต่อยอดและขยาย

ผล (Agro product champion 

Bank) 

• โครงการศึกษาพันธ์ุเกษตรด้าน

คุณค่าโภชนาการ (Food 

Nutritious Fact) 

• โครงการพัฒนาขยายผล และ

ต่อยอดพันธ์ุเกษตรเป้าหมาย 

(Genomic Study) 

• โครงการก าหนดโจทย์การวิจยั

พืชแบบรวมศูนย์กลาง 

(Research Focus) และ

มาตรการให้ทุนวิจัยแบบ Block 

Funding ระยะยาวต่อเน่ือง 
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คลัสเตอร ์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย 
แนวทางของการพฒันา

อุตสาหกรรม 
โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยีอาหาร 

เกษตร และ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

(Food, Agriculture & 

Bio-Tech) 

 

2. อุตสาหกรรมการแปร

รูปอาหาร  (Food 

Processing 

Industry) 

ผลิตอาหารแปรรูปส าหรับ

ตามตลาดเฉพาะกลุ่ม 

ใช้ระบบออโตเมช้ันในการ

ควบคุมการผลิตรักษา

คุณภาพ 

1. ปรับเปลี่ยน

อุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีและใช้

ระบบออโตเมช่ันมา

ใช้ในกระบวนการ

ผลิตและควบคุม 

รักษาคุณภาพของ

วัตถุดิบ 

2. พัฒนาอาหารแปรรูป

ส าหรับผู้บริโภค

เฉพาะกลุ่ม 

3. พัฒนา Zone เกษตร 

City เช่น Herbal 

City / Tea City / 

Durian City ตลาด 

Supply Chain 

โปรแกรมเพ่ิมขีดความสามารถจาก

ระบบออโตเมช่ัน Enhance Thai 

Food Processing Automation 

• โครงการ Food Process 

Automation ในส่วนทีเป็น 

common processเช่ือมโยงกับ

ผู้ให้บริการด้านการวางระบบ 

Automation ในประเทศ 

• โครงการพัฒนาอาหารส าหรับ

ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น คน

สูงอายุ คนโรคเบาหวาน คน

ขาดสารอาหาร ฯลฯ 

• โครงการพัฒนากลุ่มพ้ืนที่

เกษตร City (Cluster Agro 

City) 

3. อุตสาหกรรม

เช้ือเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ 

(Biofuels & 

Biochemical) 

ใช้ Biotech ในการพัฒนา

ผลผลิตของวัตถุดิบ

พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพ

สูงสุดหรือให้เหมาะสมกับ

การใช้งานแต่ละประเภท 

1. ลงทุนการวิจัยด้าน 

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ในการ

พัฒนาพันธุ์พืช

พลังงานเป้าหมาย 

หรือกระบวนการ

สกัดที่ได้ผลผลิตสูง 

2. เลือกพัฒนากลุ่มพืช

พลังงานที่สามารถ

ผลิตพลังงานได้สูง 

โปรแกรมคัดเลือกพันธ์ุพืชพลังงาน 

Agro Energy product champion 

เพ่ือการต่อยอดและขยายผล 

• โครงการพัฒนาพันธุ์เกษตรไทย

ด้านการให้พลังงานสูงสุด 
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คลัสเตอร ์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย 
แนวทางของการพฒันา

อุตสาหกรรม 
โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยี

สาธารณสุข สุขภาพ 

และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ 

(Health, Wellness 

& Bio-Med) 

4. อุตสาหกรรม

การแพทย์ครบ

วงจร (Medical 

Hub)  

4.1อุตสาหกรรม

อุปกรณ์

การแพทย์ 

(Medical 

Device 

Industry) 

เป็นผู้ผลิตและใช้ใน

ประเทศ และส่งออก

ตลาดรองในประเทศ

เพื่อนบ้าน หรือตลาดรอง 

เช่น อินเดีย ที่มีความ

ต้องการสูง 

1. เลือกผลิตอุปกรณ์

การแพทย์ที่มีการ

น าเข้าสูงท่ีประเทศ

มีศักยภาพ 

2. สร้างตลาดก าลัง

ซื้อในประเทศโดย

ใช้ก าลังซื้อจาก

ภาครัฐในการ

พัฒนา

อุตสาหกรรม

อุปกรณ์การแพทย์ 

3. ใช้มาตรการจูงใจ

ในการใช้อุปกรณ์

การแพทย์ของใน

ประเทศ 

• โครงการ Medical Kit 

Made in Thailand e.g., 

อุปกรณ์ Single Use 

Device) ส าหรับโรงพยาบาล

รัฐ 

• โครงการ Medical device 

ส าหรับผู้สูงอายุ 

• มาตรการจูงใจการใช้

อุปกรณ์การแพทย์ไทย

ส าหรับโรงพยาบาลเอกชน 

• โครงการ Smart Medical 

device application ส าหรับ

ผู้สูงอายุ 

  

วาระที ่2 : พัฒนาคลสัเตอรเ์ทคโนโลย ีและอุตสาหกรรมแหง่อนาคต (ต่อ)  

155 



คลัสเตอร ์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย 
แนวทางของการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยี

สาธารณสุข สุขภาพ 

และเทคโนโลยีทางการ

แพทย์ (Health, 

Wellness & Bio-Med) 

 

4.2 อุตสาหกรรม

สมุนไพร (Thai 

Herb Industry) 

เพิ่มความน่าเชื่อถือของ

สินค้าในตลาดผู้บริโภค 

เพิ่มจ านวนสมุนไพรที่ผ่าน

รับรองด้านคุณสมบัติที่

เชื่อถือได้ 

1. ลดระยะเวลาในการ

รับรองคุณสมบัติการ

ใช้สมุนไพร  

2. สร้างความน่าเชื่อถือ

เรื่องของสรรพคุณ

ของสมุนไพรไทย

เปรียบเทียบกับยา

ประเภทอ่ืนๆ 

3. สร้างให้สมุนไพร

ไทยมีประสิทธิภาพ

และการออกฤทธิ์ที่

ได้รวดเร็ว

เปรียบเทียบกับยา

ประเภทอ่ืนๆ 

โปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถของ

สมุนไพรไทย 

• โครงการวัดประสิทธิภาพการ

ใช้สมุนไพรไทยกับยาจีน หรือ

ยาเคมี 

• โครงการศึกษากลุ่มสมุนไพร

ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ

กลุ่ม เช่น เช่น การชะลอวัย 

ความงาม ผิวพรรณ  

• โครงการสร้างตลาด 10 

สมุนไพรส าหรับกลุ่มผู้บริโภค

เฉพาะ 

• โครงการลดระยะเวลาการ

รับรองคุณสมบัติสมุนไพรไทย

ของ อย. 

• โครงการใช้สมุนไพรไทย

ส าหรับครัวเรือน 

• โครงการพัฒนาคลัสเตอร์

สมุนไพร (Herbal City) 

เชื่อมโยงพื้นที่การผลิต 

4.3 บริการทาง

การแพทย์ 

(Medical 

Services) 

เพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการทาง

การแพทย์จากต่างประเทศ

ไทย 

เพิ่มคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการให้บริการ

ของผู้ให้บริการ 

• พัฒนาช่องทางด้าน

การบริการด้านการ

เพิ่มให้ง่ายต่อการ

ให้บริการ 

• สร้างความแตกต่าง

กันด้านการบริการ

ให้มีความเฉพาะด้าน

ในแต่ละผู้ให้บริการ 

• โครงการเมืองพักพื้น Post 

Medical Recovery City 

• โครงการจัดท าเมือง Medical 

Hub & City ในภูมิภาครองรับ

กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท 
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156 



คลัสเตอร ์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย 
แนวทางของการพฒันา

อุตสาหกรรม 
โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

วัฒนธรรม และบริการที่

มีมูลค่าสูง (Creative, 

Culture & High Value 

Services) 

5. อุตสาหกรรมการ

บริการที่เพิ่มมูลค่าเช่น 

การออกแบบ

สร้างสรรค์ แอนิเมชั่น

และไมซ์ 

  

สร้างงานผลงาน Thai 

Creative ด้านต่างๆไปสู่

ต่างประเทศ และส่งออก 

Creative ไปต่างประเทศ 

เพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวไมซ์ 

  
  

• สนับสนุนการน าเสนอ

ผลงาน ของ Thai 

Creative ในเวทีโลก 

• สนับสนุนระบบ ธุรกิจ

ในกาสนับสนนุการ

ซื้อขายผลงาน 

Creative Thais 

อย่างเป็นระบบ 

• พัฒนาก าลังคนใน

การเข้าสู่สนบัสนนุ

อุตสาหกรรม 

• พัฒนาเมืองไมซ์และ

กิจกรรมไมซ์และการ

จัดงานให้ที่ดึงดูดคน

เข้างานจาก

ต่างประเทศ 

  

  

• โครงการพัฒนาธุรกิจตัวกลาง 

หรือหน่วยงานสนับสนนุการซื้อ

ขายงาน Movie หรือ Animation 

Game ของไทย 

• โครงการจัดท าภาพยนตร์กลุ่ม

ตลาด Mass โดยแทรกการ

น าเสนอสินคา้ การบริการไทย 

แหล่งท่องเที่ยว เช่น ภาพยนตร์

เกาหลี  โดย creative ไทย 

• โครงการ Thai Animation 

ส าหรับตลาดต่างประเทศ 

• โครงการการจัดต้ังกองทุนเพือ่

การพัฒนา Creative Thailand 

เพื่อต่อยอด Creative Talent 

จากงานประกวดต่างๆ โดยการให้

ทุน Startup เพื่อต่อยอดผลงาน 

• โครงการเฝ้าระวังการละเมิด

ลิขสิทธิ์ของผลงานของคนไทย 

• โครงการ Creative Training 

/Animation Training Bootcamp 

• โครงการไมซ์ซิต้ีเมืองรอง (MICE 

City) เพื่อกระจายการจัดประชุม

นิทรรศการไปยังพื้นทีต่างจังหวัด 

เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่วและ

ธุรกิจในต่างจังหวัด 

• โครงการจัดกลุ่มงานนิทรรศการ 

Industry Cluster Calendar 

ประจ าปีส าหรับไมซ์ 
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คลัสเตอร ์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย 
แนวทางของการพฒันา

อุตสาหกรรม 
โครงการ 

กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีทันสมัย 

(Advance Technology 

Industry) 

  

6. อุตสาหกรรมยานยนต์

สมัยใหม่ (New 

Automotive Industry) 

สร้างอุตสาหกรรมสนับสนนุ

รถยนต์อนาคต Mass 

logistics  

• ใช้กลไกด้านภาษีใน

การพัฒนา

อุตสาหกรรม 

• ร่วมพัฒนา

อุตสาหกรรมกับบริษทั

ชั้นน าอุตสาหกรรมใน

แต่ละสาขาใน

ต่างประเทศ 

• พัฒนาอุตสาหกรรม

บ ารุงรักษาสนบัสนนุ

รถไฟฟ้า รถไฟไทย  

• มาตรการภาษีในการพัฒนา

อุตสาหกรรมรถยนตอ์นาคต Mass 

logistics 

• โครงการสนามทดสอบชิน้ส่วนยาน

ยนต์ 

• โครงการ่วมมือในการวิจัยการพฒันา

อุปกรณ์รถยนตอ์นาคตร่วมกบัผู้ผลิต

ชิ้นส่วนต่างๆ 

กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีทันสมัย 

(Advance Technology 

Industry) 

 

7. อุตสาหกรรมออโต

เมช่ันและหุ่นยนต ์

(Industry Automation 

& Robotics)  

เปล่ียนอุตสาหกรรมที่ใช้

แรงงานสูงมาสู่ออโตเมช่ันใน

อุตสาหกรรมแรงงานสูง 

รวมถึงภาคบริการ 

• พัฒนาผู้ให้บริการ SI 

ส าหรับ Automation 

• สนับสนุนการน าเชา้

ชิ้นส่วนเพื่อการ

ประกอบและผลิตระบบ 

ออโตเมช่ัน 

• มาตรการจูงใจทาง

ภาษีเพื่อสร้าง

แรงจูงใจ 

• โครงการลดภาษีน าเข้าชิน้ส่วนเพื่อ

การประกอบและผลิตระบบ ออโต

เมช่ัน 

• โครงการพัฒนา System Integrator 

ไทยเพื่อสนับสนุน Industrial 

Automation ส าหรับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 

• มาตรการจูงใจด้านภาษสี าหรับการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตไปสู่ 

Industrial Automation 

• โครงการสนับสนุนการประดิษฐ์ 

Creative Robot ส าหรับภาคบริการ 

ตอบปัญหาผู้บรโิภค 

• โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

Creative Robot ต่างๆ 

• โครงการพัฒนาระบบนเิวศน์สนับสนนุ

การพัฒนาประดิษฐ์ Creative Robot 

เช่นการพัฒนาผูใ้ห้การบริการท า 

Prototype 
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คลัสเตอร ์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย 
แนวทางของการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
โครงการ 

กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีทันสมัย 

(Advance 

Technology Industry) 

 

8. อุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส์ 

(Aviation and 

Logistics Industry)  

สร้างให้เกิดอุตสาหกรรม

การบิน และ ซ่อมบ ารุง

ส าหรับภูมิภาคอาเซียน 

• สนับสนุนการจัดตั้ง

ธุรกิจการให้บริการ

ซ่อมบ ารุงเครื่องบิน

ของประเทศไทย 

• พัฒนาช่างเทคนิค

ซ้อมเพ่ือรองรับการ

บริการในภูมิภาค 

• โครงการสนับสนุนการธุรกิจการ

ให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่องบิน

ของไทย 

• โครงการพัฒนาช่างเทคนิคซ้อม

บ ารุงเครื่องบินร่วมกับ

ต่างประเทศ 

กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล 

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

ที่เช่ือมต่อและบังคับ

อุปกรณ์ต่างๆ 

ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝัง

ตัว (Digital, IoT, 

Artificial Intelligence) 

 

9. อุตสาหกรรมดิจิตอล 

(Digital Equipment 

Industry)  

สร้างผู้ประกอบการ Startup 

ที่พัฒนาอุปกรณ์ที่ตอบ

ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม

การผลิตและการบริการ 

• คัดเลือกในการ

พัฒนาสร้าง

ผู้ประกอบการ 

Startup จากกลุ่มที่มี

ศักยภาพเพ่ือการต่อ

ยอด 

• โครงการ Uplift Startup เพ่ือต่อ

ยอด Surviving Startup 

• โครงการสนับสนุนการบริหาร

จัดการส าหรับธุรกิจ Digital 

Startup 

• โครงการสนับสนุนให้บริษัทราย

ใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรม

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 

Digital Startup ตอบโจทย์

ปัญหา 

• โครงการสนับสนุนการประดิษฐ์ 

Digital Application /device 

ส าหรับภาคบริการ ตอบปัญหา

ของธุรกิจ e.,g Aging Society  

• โครงการพัฒนา Digital 

Application & Equipment 

ส าหรับ Agro SMEs Business 

& Tourism & MICE & Health 

Services 

• โครงการใช้ศูนย์ข้อมูล (Data 

Center) ส าหรับข้อมูลภาครัฐ 
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คลัสเตอร ์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย 
แนวทางของการพฒันา

อุตสาหกรรม 
โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล 

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

ที่เช่ือมต่อและบังคับ

อุปกรณ์ต่างๆ 

ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝัง

ตัว (Digital, IoT, 

Artificial Intelligence) 

10. อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 

  

สร้างผู้ประกอบการ 

Startup ที่พัฒนาอุปกรณ์ที่

ตอบปัญหาของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

และการบริการ 

• พัฒนาและขยาย

ความต้องการของ

อุปกรณ์ IoT ต่างๆ 

โดยขับเคลื่อน 

Smart City  60:40 

ผลิตในไทย 

• สนับสนุนการสร้าง

พัฒนาต้นแบบใน

ส่วนที่เป็น Platform 

  

• โครงการเมืองอัจฉริยะ Smart 

City โดยเงินนักลงทุนเอกชน 

• โครงการ Smart Command 

center : 1 province โดย

เช่ือมโยงระบบ Safety และ 

Early Warning ของแต่ละ

เทศบาล อบต และจังหวัดเข้า

ด้วยกัน เช่น วงจรปิดใน 

Province wide surveillance 

ในแต่ละพ้ืนที่ 

• โครงการพัฒนาอุปกรณ์

เครือข่ายสนับสนุนการพัฒนา 

Smart City  

• โครงการเช่ือมผลงานวิจัยของ 

NECTEC แบบมุ่งเป้าหมายไปสู่

เชิงพาณิชย์ 

• โครงการประเมิน Smart City 

Index  
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วาระที่ 3 : บ่มเพาะผูป้ระกอบการและพฒันาเครอืขา่ยวสิาหกจิที่ขบัเคลือ่น 

ด้วยนวัตกรรมเพาะเครือขา่ยวสิาหกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม  

กลุ่มเปา้หมาย เป้าหมาย แนวทางการพฒันา โครงการ 

1. กลุ่ม SME 

& Start-Up 

น้อยกว่า  

<2 ปี 

1. เพ่ิมอัตราการอยู่รอดของ

กลุ่ม SMEs & Startup 

2. เพ่ิมคุณภาพของกลุ่มที่จะ

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ 

(Startup) 

3. เพ่ิมจ านวนของกลุ่มที่จะเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ 

(Startup) ในแต่ละสาขา 

เช่น Food Tech Agri Tech 

ฯลฯ ให้เหมาะสมกับตลาด 

• สร้างช่องทางให้กลุ่ม SME 

& Start-Up เข้าถึง eco-

system ในการสนับกลุ่มการ

พัฒนาและการตลาด Start-

up เช่น การเข้าถึงสถาบัน

การทดสอบผลิตภัณฑ์ มีช่อง

การผลิตสินค้าง มีช่องทาง

ในการทดสอบตลาด 

• สนับสนุนเงินกองทุนของรัฐ

เพ่ือสร้าง SME & Start-Up 

• มาตรการลดหย่อยทางภาษี

ส าหรับกลุ่ม Start-up 

• วางโครงสร้าง

สถาบันการศึกษาสนับสนุน

กลุ่ม Start-up 

1. โครงการ Start-up Survival 

program 

2. โครงการ Start-up Seed 

Fund โดยกลุ่มคณะกรรมการ

ประเมินที่มีศักยภาพ 

3. โครงการสนับสนุนให้องค์กร

ขนาดใหญ่สนับสนุน Start-up 

ที่เกี่ยวข้องเช่น CP- AgroTec 

startup CPN- Retail tech  

4. โครงการสร้างทักษะการ

บริหารจัดการของ Startup 

5. โครงการหา Partnership 

ส าหรับกลุ่ม Startup 

6. โครงการ Referee panel 

ส าหรับ Start-up  

e.g., งาน Techsauce หรือ 

SMEs ตีแตก 
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กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1.  กลุ่ม 

Surviving 

SME ที่อยู่

รอดมาได้เกิน 

>3 ปี 

1. เพิ่มโอกาสด้านการตลาดให้กลุ่ม 

SME เพ่ือให้ด าเนินการธุรกิจได้

อย่างต่อเนื่อง 

• น าระบบดิจิทัล (Digital) มาใช้

ในการ Uplift SMEs และเพ่ิม

ประสิทธิภาพด าเนินธุรกิจ 

• สนับสนุนในการ Scale up 

Business และการท าการตลาด 

1. โครงการ SMEs Survival 

program เพ่ือแก้ไขปัญหาStartup 

กลุ่มเป้าหมาย 

2.   กลุ่ม 

Traditional 

SME ที่ท า

ธุรกิจการ

ผลิต 

1. เพิ่มนวัตกรรมในสินค้า

ผลิตภัณฑ์ 1 ผู้ประกอบ 1 สินค้า

นวัตกรรมใหม่ 

2. ปรับเปล่ียน SME เดิมไปสู่การ

เป็นHigh Value SMEs 

business โดยใช้ technology 

innovation ในธุรกิจ 

  

• ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ

บริการของกลุ่ม SMEs 

• สนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าในการ

สร้าง Shared Platform ในกลุ่ม

สินค้าเป้าหมาย  

• ปรับเปล่ียนอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีและใช้ระบบออโต

เมชั่นมาใช้ในกระบวนการผลิต

และควบคุมคุณภาพ 

• ส่งเสริมให้น าระบบดิจิทัล 

(Digital) มาใช้ในการลดต้นทุน

กับกลุ่ม Traditional SMEs ใน

ด้านบริการจัดการการผลิต 

• Scale up Business และ

การตลาด Market ไปสู่ตลาด 

CLMV 

• สร้างก าลังซื้อในประเทศโดยใช้

ก าลังซื้อจากภาครัฐกับกลุ่ม 

SMEs 

1. โครงการสนับสนุนการใช้ 

Industrial Automation ใน

กระบวนหลักของกลุ่ม SMEs ด้าน

การผลิต 

2. โครงการจัดท า Shared Platform 

จากการเลือกซื้อ IP เพี่อการ

พัฒนาและผลิตสินค้าเป้าหมาย  

3. โครงการสนับสนุนการ Digital 

Transformation ของ SMEs ไทย 

4. โครงการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีสาระสนเทศในการ 

5. บริหารจัดการการตลาดของ 

SMEs (Website  Social Media 

Marketing) 

6. โครงการสร้าง 1 SMEs : 1 

Innovation Champion  
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วาระที ่4 : การเสรมิความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิภายในประเทศผา่นกลไกของ 18 กลุ่ม

จังหวดั และ 77 จังหวดั 
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ด้าน เป้าหมาย แนวทางของการพฒันา โครงการ 

1.ด้านเศรษฐกิจ • กระจายทรัพยากร 

ความเจริญ ความมั่ง

ค่ัง  

• เพิ่มโอกาสลงไปสู่

ระดับพื้นท่ี 

• ตอบโจทย์ความ

ต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

• ก าหนดและพัฒนา S-Curve 

อุตสาหกรรมเดิมโดยใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• พัฒนา Strategy Cluster ในกลุ่ม

จังหวัดเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่าง 

18 Regional States ท่ีสามารถ

เชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 

1. โครงการวางยุทธศาสตร์ 4.0 ระดับกลุ่มจังหวัด 

2. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม การบริการระดับกลุ่ม ท่ี

ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของต้ังแต่ 2 จังหวัด 2 จังหวัด โดย

การเลือก New S-Curve Industry ของอุตสาหกรรมในจังหวัด

และ/หรือ First S-curve Industry ของจังหวัด เช่น Palm City 

Rubber City เป็นต้น 

3. โครงการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างจังหวัด 

• พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 

การบริการที่ใช้ในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเฉพาะโดยการเลือก New 

S-Curve Industry ของ

อุตสาหกรรมในจังหวัดและ/หรือ 

First S-curve Industry ของ

จังหวัด เช่น Herbal City, Durian 

City, Tea City และ Medical 

services, Spa Product City Fruit 

City เลือกสินค้าเกษตร 1 

อุตสาหกรรมเฉพาะ 

1. โครงการวางยุทธศาสตร์ 4.0 ของจังหวัดเป็นสัญญาประชาคมของ

ประชารัฐในระดับพื้นท่ีท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ท่ี

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดล Thailand 4.0 

2. โครงการยกระดับเกษตรใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ในจังหวัดท าให้

รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หรือชมรม โดยมีก าหนดเครื่องข่าย

สถาบันการศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม/

ผลิตภัณฑ์เป้าหมายหรือมีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นท่ี 

3. โครงการสร้างกลุ่มวิสาหกิจในการสนับสนุน supply chain 1 

สินค้าเกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

4. โครงการสร้าง S-Curve ส าหรับสินค้า OTOP เดิมในจังหวัด 

5. โครงการพัฒนา สินค้า GI ของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์แบบ

พื้นท่ีเพาะปลูกไวน์ (Scientific based) 

• ก าหนดแก้ไขปัญหาเชิงพื้นท่ีเฉพาะ

เรื่อง (Micro Problem Solving) ท่ี

เกี่ยวข้องส าหรับอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 

1. โครงการ Micro Problem Solving รวบรวมคัดเลือกปัญหาหลัก 

และแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะพื้นท่ี เฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของ

อุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 

• บริหารจัดการควบคุมการผลิตและ

การตลาดของสินค้าเป้าหมาย 

1. โครงการพัฒนาตลาดให้ 1 สินค้าเกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรม

เป้าหมายท่ีจังหวัดก าหนด 

2. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดของสินค้าเป้าหมายท่ีก าหนด 

3. โครงการ e-Mall /e-commerce ในการสร้างร้านค้าของจังหวัด

บนอินเทอเน็ต 



ด้าน เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา โครงการ 
 
2. ด้านสังคม  

 
• ยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยการสร้างรายได้ที่มี
ความม่ันคงในพืน้ที ่

• ยกระดับคุณภาพชีวิตมี
รายได้ม่ันคงจากระดับ
ความยากจน  

• ลดการย้ายถิ่นฐานเข้า
ไปเมืองลดการ
แทรกแซง หรือด าเนิน
มาตรการประชานยิม
ที่มาจากนักการเมือง 

 
• พัฒนาอาชีพในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดท า
ให้คนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด โดยการ
สร้างงานท าให้คนในพื้นท่ีอยู่ในพื้น
ของกลุ่มจังหวัดท่ีไม่ย้ายถิ่นฐานเข้า
ไปเมืองใหญ่ 

 
1. โครงการพัฒนาทักษะรองรับเกษตร อุตสาหกรรมเป้าหมายของ

กลุ่ม 

 
สร้างกลุ่ม และอาชีพให้คนอยู่ในพื้นท่ี 
ในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจ
เฉพาะเพื่อการพัฒนาสินค้า-
อุตสาหกรรม เฉพาะของจังหวัด 
(Economic Based Community 
Group) 

 
1. โครงการจัดกลุ่มและเพิ่มจ านวนวิสาหกิจเศรษฐกิจเฉพาะในการ
เพิ่มอาชีพส าหรับคนในพื้นท่ี เฉพาะสินค้าท่ีมีศักยภาพ e.g., GI 
product. 

 
• สร้างระบบภูมิคุ้มกันแทรกแซง หรือ
ด าเนินมาตรการประชานิยม 

 
1. โครงการเฝ้าระวังการแทรกแซง หรือด าเนินมาตรการประชา

นิยมที่มาจากนักการเมือง 
 
3.ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 
• ลดผลกระทบต่อสิง
แวดล้อมจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เช่น
ด้านมลภาวะจาก
การเกษตร หรือ
อุตสาหกรรม 

• ลดโอกาสการสูญเสีย
จากการใช้ทรัพยากร
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

• ลดผลกระทบต่อสิง
แวดล้อมจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัด เช่นด้าน
มลภาวะจาก
การเกษตร 

 
• ตรวจสอบเฝ้าระวังผลผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อม 

  

 
1. โครงการวางระบบการเฝ้าระวังสิงแวดล้อมโดยระบบ Early 

Warning Technology Sensor และสร้างระบบเตือนภัย
Predictive Warning จากข้อมูล Sensor ระดับกลุ่ม เช่น ภัยจาก
น้ าท่วม แห้งแล้ง ฝนตกหนัก ดินถลุ่ม 

 
• ศึกษาและตรวจสอบผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา 1 สินค้า
เกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรม 

• วางแนวทางในการแก้ไขผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาพัฒนา 
1 สินค้าเกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรม 

 

1. โครงการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ

พัฒนา 1 สินค้าเกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรมที่ก าหนด 

 
2. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา 1 สินค้าเกษตร 

หรือ 1 อุตสาหกรรมที่ก าหนด 

 
4.โครงสร้าง
พื้นท่ีฐานด้าน 
ดิจิดัล (Digital 
Infrastructure) 

 
• เป็นประเทศ Digital 

Economy ของ
ภูมิภาค 

 
• พัฒนาโครงสร้าง Digital 

connectivity ในระดับภูมิภาค 

 
1. โครงสร้างพื้นท่ีฐานด้านดิจิดัล (Digital Infrastructure) 

วาระที ่4 : การเสรมิความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิภายในประเทศผา่นกลไกของ 18 กลุ่ม

จังหวดั และ 77 จังหวดั (ต่อ) 
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ด้าน เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา โครงการ 

 
การค้า (Trade) 

 
1. เป็น Trading & 

Service Nation 
ของภูมิภาค  

2. เป็นประเทศ 
Logistic Hub  
ของภูมิภาค 

 
• ส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ังศูนย์กลาง

ภูมิภาคในประเทศไทย(Regional 
Head Quarter)  

• พัฒนาให้เป็นเมืองด้านการบริการ 
• ปรับปรุงระบบ Logistics เช่ือมโยง

การขนส่งในประเทศ 
• ลดข้อจ ากัดด้านการคา้ภาษีส าหรับ

การ Re-export เพ่ือให้เกิดเป็น Full 
Trading Nation 

 
1. โครงการศึกษาลดข้อจ ากดัด้านภาษี 

ปรับปรุงมาตรการในการเข้าสู่การเปน็ 
Trading Nation  

2. โครงการต้ังพ้ืนที่ส าหรับการเป็น Trading 
Area ของประเทศไทยจาการลดขอ้จ ากดั
ด้านภาษี ปรับปรุงมาตรการต่างๆ  

 
การลงทุนและ
ตลาดทุน 
(Investment & 
Capital) 

 
1. เป็นศูนย์กลาง

ตลาดทุนของ
อาเซียน  

2. เป็นพ้ืนที่ลงทุน 
(Inward & 
outward 
investment  

 
• การพัฒนาพื้นที่ลงทุน Eastern 

Economic Corridor  
• การจัดต้ังพ้ืนที่ลงทุนเฉพาะ Special 

Economic Zone ในบริเวณ
ชายแดน 

• การจัดหาทุนส าหรับคนในอาเซียน 
(ASEAN) ในการดึงดูดคน (Talent 
Worker) เข้ามาท างานมาสร้างสรรค์
ในประเทศไทย 

• การพัฒนา Strategic Industry 
Clusters  

 
1. โครงการส่งเสริมการลงทุนใน Eastern 

Economic Corridor 
2. โครงการส่งเสริมการลงทุนใน Special 

Economic Zone 
3. โครงการสร้างกองทุน ASEAN Fund 

ส าหรับวิจัยและพัฒนา 
4. โครงการพัฒนา Strategic Industry 

Clusters ภายใต้ Thailand 4.0 
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