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เปล่ียนสนามรบ
เป็นสนามการค้า 

โชติช่วง 
ชัชวาล 

Thailand  
4.0 

ปี พ.ศ. 2524 ประเทศไทย
สามารถนำก๊าซธรรมชาติจาก
อ่าวไทยมาใช้ประโยชน์
ทดแทนเชื้อเพลิงซึ่งมีราคา
แพงได้เป็นครั้งแรก และนับ
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
ประเทศสู่ยุคโชติช่วงชัชวาล
อย่างแท้จริง 

เป็นการทูตแนวใหม่โดยทำให้
ประเทศที่มีอุดมการณ์และ
ระบอบการปกครองต่างกัน หัน
มาร่วมมือกันในด้านที่ไม่มี
ความขัดแย้งกันได้ นั่นก็คือ 
ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ทุก
ประเทศในอินโดจีนหันมา
เจรจาหารือกับไทยด้านการค้า 
การลงทุน นอกจากนี้แนวคิดดัง
กล่าวยังนำไปสู่การสร้าง
สันติภาพในภูมิภาค โดยไทย
ได้เข้าไปช่วยเหลือในการ
เจรจา นำสันติภาพมาสู่กัมพูชา
เป็นผลสำเร็จ  

นำพาประเทศให้หลุดพ้นจาก
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
กับดักความเหล่ือมล้ำและกับดัก
ความไม่สมดุลในการพัฒนา  
พร้อมๆกับปฎิรูปประเทศไทยสู่
ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน 
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
ขับเคล่ือนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก
ประชารัฐ  จนสามารถเป็น
ประเทศโลกที่หนึ่งในศตวรรษ 
ที่ 21        

Thailand 4.0:  
โมเดลขับเคล่ือนสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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โมเดลขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 

โมเดล 
Thailand 1.0 

คว
าม

มั่ง
คั่ง

ข
อง

ช
าต

ิ 

โมเดล 
Thailand 2.0 

โมเดล 
Thailand 3.0 

•  เน้นเกษตรกรรม 
•  เน้นหัตถกรรม 

•  เน้นอุตสาหกรรมเบา 
•  เน้นทดแทนการนำเข้า 
•  เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
       และแรงงานราคาถูก 

•  เน้นอุตสาหกรรมหนัก 
•  เน้นการส่งเสริมการส่งออก 
•  เน้นการลงทุนและการนำ 
      เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

Industrialization 

Globalization 

การเผชิญ 
3 กับดักใน 

Thailand 3.0 

กับดัก 
ความไม่สมดุล 

กับดักประเทศ 
รายได้ปานกลาง 

กับดัก 
ความเหล่ือมล้ำ 
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3 กับดักใน 
Thailand 3.0 

กับดัก 
ความไม่สมดุล 

กับดักประเทศ 
รายได้ปานกลาง 

กับดัก 
ความเหล่ือมล้ำ 

3 กลไกขับเคล่ือน 
Thailand 4.0 

สร้างความย่ังยืนผ่าน 
Green 

Growth Engine 

สร้างความมั่นคงผ่าน 
Inclusive 

Growth Engine 

สร้างความมั่งค่ัง
ผ่านCompetitive  
Growth Engine 

การเปล่ียนผ่านจาก Thailand 3.0 สู่ Thailand 4.0 

ประเทศใน
โลกท่ีหน่ึง 
ภายในปี 

2575 
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ประเทศในโลกท่ีหน่ึง ภายในปี 2575 
Thailand 4.0

•  การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย

และพัฒนา  

•  การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

•  การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี การ

ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์  

•  การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรม 

•  กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการ

ขนาดใหญ่  

•  การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพ่ือรองรับ

การเปล่ียนแปลงในอนาคต  

•  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อ

การทำธุรกิจ 

•  การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

•  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบ

ประชารัฐ 

•  การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด 

และจังหวัด 

•  การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  

•  การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

•  การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถ

แข่งขันได้ในเวทีโลก  

•  การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้าง

ทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ

ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปล่ียนแปลง

จากภายนอก  

•  การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์

ที่กำหนดแบบมีเงื่อนไข 

•  การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และ

การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อส่ิง

แวดล้อม  

•  การมุ่งเน้นการใช้พลังงาน

ทดแทน  

•  การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึง

ถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน 

(Cost Advantage) เป็นหลัก มา

สู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จาก

การลดความสูญเสียที่เกิดข้ึนทั้ง

ระบบ (Lost Advantage) 

•  การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็น

องค์กรที่คิดดีทำดี (Doing Good, 

Doing Well) 

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก  

สร้างความย่ังยืนผ่าน 
Green 

Growth Engine 

สร้างความมั่นคงผ่าน 
Inclusive 

Growth Engine 

สร้างความมั่งค่ัง
ผ่านCompetitive  
Growth Engine 
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โมเดลประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาสู่ความมั่งค่ัง มั่นคง และย่ังยืน 

Thailand 4.0 

เชื่อมไทยสู่
ประชาคมโลก 

สร้าง 
ความเข้มแข็ง
จากภายใน 

ความอยู่ดี มีสุข 
(Social  

Well - beings) 

ความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ 

(Economic Wealth) 

การยกระดับ 
คุณค่ามนุษย ์

(Human Wisdom) 

การรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
(Environmental 

Wellness) 

การอนุรักษ์โลก 
(Saved the Planet) 

ความเจริญรุ่งเรือง 
ร่วมกัน  

(Shared Prosperity) 

สันติภาพท่ีมั่นคง  
(Secured Peace) 

การเจริญเติบโต 
ท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Growth) 

เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

SEP 

SDGs 
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เป้าหมายและวาระขับเคล่ือน Thailand 4.0 



เป้าหมาย Thailand 4.0 : ประเทศรายได้สูงท่ีกระจายตัว 
 

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

•  ระดับความเหล่ือมล้ำในสังคม  (วัดผลจาก Gini Coefficient) จาก 
0.465 ในปี 2556 เป็น 0.2-0.4 ตามมาตรฐาน OECD ภายในปี 2575 

Roadmap 

กระจุก 

ปานกลาง สูง 

กระจาย 

รายได้ 

เป้าหมาย 

คว
าม

มั่ง
คั่ง
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สร้างสังคมคุณภาพใน 4 มิติ 

•  สร้างโอกาสที่เป็นธรรมอย่างถ้วนทั่ว (Social Inclusiveness)  
•  สร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม (Social - Economic Security) 
•  เติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม (Social Empowerment) 
•  ฟ้ืนความสมานฉันท์ความเป็นปีกแผ่นของคนในสังคม (Social Cohesion) 

ประชานิยม 

สวัสดิการสังคม 

เป้าหมาย Thailand 4.0 : สังคมท่ีมีคุณภาพ  

ปัจจุบัน ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ปี 

Roadmap 

เป้าหมาย 
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First S-Curve 
ยกระดับอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
เพ่ือต่อยอดการเจริญเติบโต 

•  ยานยนต์แห่งอนาคต 

•  ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ 
•  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

•  เกษตรเชิงประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ  
•  อาหารแห่งอนาคต 

•  อุตสาหกรรมชีวภาพ: พลังงาน-เคมีชีวภาพ  

•  หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 

•  อุตสาหกรรมดิจิตอล 

•  อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน  

•  อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 

New S-Curve  
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจไทย 

แบบก้าวกระโดด 

เป้าหมาย Thailand 4.0 : คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเน้น
นวัตกรรมสามารถแข่งขันระดับโลก 

พ่ึงพาเทคโนโลยี
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%  
      (เทียบเท่าเกาหลีใต)้ 
•  พัฒนานักวิจัยจาก X  เป็น Y 
•  มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 100 ของโลกจำนวน  5  สถาบัน  
      ภายในปี 2575 
•  นักวิทยาศาสตร์ไทยได้รับรางวัล Noble Prize อย่างน้อย 1 ท่าน 
      ภายในป ี2575 

5 เทคโนโลยี 
เป้าหมาย 

•  Biotech 
•  Bio-Med 
•  Mechatronics 
•  Embedded Technologies 
•  Service Design & Technology  

เป้าหมาย Thailand 4.0 : จากรากแขนงสู่รากแก้ว  

สร้างพ้ืนฐาน 
ในการพัฒนาเทคโนโลย ี

สัดส่วนการพัฒนา 
เทคโนโลยีของตนเอง 

40:60 

สัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง 

70:30 

ภายใน 1 ปี ภายใน 5 ปี ภายใน 10 ปี 

Roadmap 
5 เทคโนโลยี 

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 เทคโนโลยี 

•  Food & Agriculture 

•  Digital & IOT 

•  Creative, Culture &  

      High Value Services 

เป้าหมาย Thailand 4.0 : วิสาหกิจและ Startup ท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

วิสาหกิจ/Startup 

1,000 ราย 5,000 ราย 10,000 ราย 

ภายใน 1 ปี ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ปี 

•  Smart Devices & Robotics  

•  Health & Wellness 

Roadmap 

เป้าหมาย 
วิสาหกิจและ Startup  

ที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 12 



•  PISA score จากลำดับ 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: คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 

•  คนไทยที่มีความรู้ ทักษะ  
      ความสามารถสูง 

•  คนไทยที่มีความรู้ ทักษะ  
      ความสามารถจำกัด 

•   คนไทยที่มีจิตสาธารณะ  
       รับผิดชอบต่อสังคม  

•  คนไทยที่เห็นแต่ 
      ประโยชน์ส่วนตน 

•   คนไทยที่เป็น Digital Thai  •  คนไทยที่เป็น Analog Thai  

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

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

Roadmap 

เป้าหมาย 
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 13 



Trading & Service 
Nation 

ในระดับภูมิภาค
ภายใน 10 ปี 

ศูนย์กลาง 
ตลาดทุนของ 

ASEAN  
ภายใน 10 ปี 

5 
Smart Cities 
ภายใน 10 ปี 

สังคมคาร์บอนต่ำเต็มรูปแบบ 
ภายใน  10 ปี 

เป้าหมาย Thailand 4.0 : ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเวทีโลก 

10 
Liveable Cities 

ภายใน 5 ปี 

ความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ อยู่ใน  
10 ลำดับแรกของโลก 

ภายใน 10 ปี 

5 บรรษัท 
ข้ามชาติ 

สัญชาติไทย 
ภายใน 5 ปี 

ระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถ
ปรับสภาพตามภูมิอากาศ

เต็มรูปแบบ  
ภายใน 10 ปี 
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เตรียมคนไทย 
4.0 

สู่โลกท่ีหน่ึง 

พัฒนาคลัสเตอร ์
เทคโนโลยี/ อุตสาหกรรม 

แห่งอนาคต 

บ่มเพาะเครือข่าย
วิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรม 

เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ภายในผ่าน     

18 กลุ่มจังหวัด  
และ 77 จังหวัด 

บูรณการอาเซียน 
เชื่อมไทยสู่ 

ประชาคมโลก 

5 วาระขับเคล่ือน Thailand 4.0 

เมล็ดพันธุ์ 
ชุดใหม่ 

จากปักชำ 
สู่รากแก้ว 

จากลำต้นท่ีแข็งแรง 
สู่การแผ่กิ่งก้านสาขา 

เป็นส่วนหน่ึงของ 
ระบบนิเวศน์โลก 

มั่น
คั่ง

 ม
ั่น

คง
 ยั่

งยื
น
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เปล่ียนจากคำถามว่า “จะทำได้หรือ ?” 
เป็นคำถามว่า “จะทำอย่างไร ?” 



เตรียมคนไทย 4.0  
เพ่ือก้าวสู่โลกท่ีหน่ึง 

“คนไทย 4.0  
คือหัวใจท่ีสำคัญท่ีสุดของ  

Thailand 4.0”  



เรียนรู้ 
อย่างมีเป้าหมาย 

(Purposeful 
Learning)  

เรียนรู้ 
อย่างสร้างสรรค์ 

(Generative 
Learning)  

เรียนรู้ 
เพ่ือส่วนรวม 

(Mindful 
Learning)  

เรียนรู้ 
เพ่ือการนำไปปฏิบัติ 

(Result-Based 
Learning) 

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 
การดำรงอยู่ 

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ 

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 
การทำงาน 

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 
การดำเนินธุรกิจ 

พลวัตโลกใน 
ศตวรรษท่ี 21 

การปรับเปล่ียนสู่โลกในศตวรรษท่ี 21 
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•  การเรียนเพ่ือตอบโจทย์
เฉพาะ
บุคคล(Personalized) 

•  การเรียนตามมาตรฐาน  
       (Standardized)  

•  การเรียนท่ีเกิดจาก 
       ความอยากรู้  
       อยากทำ และอยากเป็น   
       (Passion-Driven) 

•  การเรียนตามภาค
บังคับ(Duty-Driven) 

เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม 

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

2.0 

3.0 
4.0 

สามารถใช้ความรู้ 
สร้างนวัตกรรม 

สามารถสร้าง 
องค์ความรู้ 

สามารถเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

เรียนรู้ 
จากอาจารย์ 

1.0 
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•  การเรียนท่ีเริ่มจากการใช้
ความคิด (Idea-Based) 

•  การเรียนจากข้อเท็จจริง 
      (Fact-Based) 

•  การเรียนด้วยความกระตือรือร้น 
      (Active Learning) 

•  การเรียนแบบเฉื่อยชา 
       (Passive Learning) 

•  การชี้แนะอยู่ห่างๆ 
      (Mentoring)  

•  การเรียนแบบถ่ายทอด 
      (Transmitting) 

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เน้นการใช้ความคิด  
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

การเรียนรู้ 
สิ่งใหม่ๆ 

การไม่ติดยึด 
ละท้ิงสิ่งท่ีรู้มา 

เรียนรู้สิ่งท่ีรู้แล้ว 
ด้วยมุมมองใหม่ 

Unlearn Relearn 

Learn 

•  การเรียนรู้ในห้องเรียน/ 
       ในโรงเรียน/ในระบบ 

•  การเรียนรู้นอกห้องเรียน/ 
       นอกโรงเรียน/นอกระบบ 

•  คิดในกรอบ •  คิดนอกกรอบ 
20 



•  การรังสรรค์ร่วม 
      (Common Creating) 

•  การรังสรรค์ส่วนบุคคล 
      (Individual Creating) 

•  รางวัลจากการทำงานร่วมกัน 
      (Sharing Incentive) 

•  รางวัลจากการแข่งขัน 
      (Competing Incentive) 

เรียนรู้เพ่ือส่วนรวม เน้นปลูกจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

Open 

Collaborating 

Sharing 

•  คุณค่าร่วม 
      (Sharing Value) 

•  ผลประโยชน์ร่วม 
      (Common Interest) 

21 



•  ความสำเร็จวัดจากการ
บรรลุผลสัมฤทธิ ์

•  ความสำเร็จวัดจากการ
เรียนให้จบครบหน่วยกิต  

•  เน้นการทำโครงงาน 
       ในรูปแบบต่างๆ 

•  เน้นการเรียนแบบ   
ฟังบรรยาย 

เรียนรู้เพ่ือการนำไปปฏิบัติ ผ่าน STEAM 

คนไทย 4.0 คนไทย 3.0 

•  เน้นการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา 

•  เน้นการเรียนจากทฤษฎี 

Science 

Technology 

Engineering 

Art 

Mathematics 

•  ใบปริญญา •  จบแล้วต้องมีงานทำ 
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สังคมไทย 4.0 

สังคมท่ีเป่ียมสุข  
(Society with Happiness) 

สังคมท่ีมีความหวัง  
(Society with Hope) 

สังคมท่ีสมานฉันท์  
(Society with Harmony) 

4 กระบวนการเรียนรู้ จะตระเตรียมคนไทย 4.0 เพ่ือ
เปล่ียนผ่านสู่สังคมไทย 4.0  

เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย 
(Purposeful Learning)  

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
(Generative Learning)  

เรียนรู้เพ่ือส่วนรวม 
(Mindful Learning)  

เรียนรู้เพ่ือการนำไปปฏิบัติ 
(Result-Based Learning) 

คนไทย 4.0 
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ปัญญาท่ีเฉียบแหลม (Head) 

ทักษะท่ีเห็นผล (Hand) 

สุขภาพท่ีแข็งแรง (Health) 

จิตใจท่ีงดงาม (Heart) 



เปล่ียนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน 

เปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน 

เปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์และทักษะครู 

เปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้ 

ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกท่ีหน่ึง  

เปล่ียนแปลงเป้าหมายของการเรียนรู้ 

หลักคิด หลักปฏิบัติ 

เรียนรู้ 
อย่างมีเป้าหมาย 

(Purposeful 
Learning)  

เรียนรู้ 
อย่างสร้างสรรค์ 

(Generative 
Learning)  

เรียนรู้ 
เพ่ือส่วนรวม 

(Mindful Learning) 
  

เรียนรู้ 
เพ่ือการนำไปปฏิบัติ 

(Result-Based 
Learning) 
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ภายใน 1 ปี ภายใน 3-5 ปี 

•  เด็กทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ •  เด็กทุกคนต้องมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

•  Education for All •  Good Education for All 

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

Roadmap ขับเคล่ือนการศึกษา เพ่ือเตรียมคนไทย 4.0 
สู่โลกท่ีหน่ึง  

•  ปลูกฝังรักการเรียนรู ้ •  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        

•  บริหารจัดการภาระหนี้ครู •  ครูมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
       เป็นวิชาชีพท่ีมั่นคง มีรายได้สูง 
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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 

คร ู นักเรียน 

ผู้ปกครอง 

คร ู นักเรียน 

ผู้ปกครอง 

คร ู นักเรียน 

ผู้ปกครอง 

คร ู นักเรียน 

บทบาท 
ในการ 

ร่วมรังสรรค์ 
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•  การศึกษาหน้าที่พลเมือง (Civic Education) 

•  ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมช่วยกันเปล่ียนผ่านการ
ศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ 

•  ฟ้ืนฟูโครงการ “บวร”และ ปราชญ์ชาวบ้าน 

•  บูรณาการเชื่อมโยงการศึกษากระแสหลักและการศึกษาทางเลือก 

•  ปรับเปล่ียนค่านิยมและทัศนคติในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ใหม ่

•  เชื่อมโยง Internet ครอบคลุม 30,000 หมู่บ้าน 

•  ยกย่องครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ เป็น Nation Builder  

10 มาตรการเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการภายใน 1 ปี 

•  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม Edutainment และส่ือการเรียนรู ้ 

•  Free Wifi 10,000 แห่ง ทั่วประเทศ 

•  สร้างแพลทฟอร์มกลางสำหรับ E-Learning ของประเทศ 
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ทักษะท่ีสำคัญในปี 2020 

● Multiskilling 

● Upskilling 

● Reskilling 

ทักษะท่ีสำคัญ 
ในปี 2020 

ทักษะท่ีมีความสำคัญมากข้ึน 
•  Cognitive Abilities 
•  Systems Skills 
•  Complex Problem Solving 
•  Content Skills 
•  Process Skills 

ทักษะท่ีมีความสำคัญน้อยลง 
•  Social Skills 
•  Resource Management Skills 
•  Technical Skills 
•  Physical Abilities 
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ยุทธศาสตร์การปรับเปล่ียน 
และพัฒนาทักษะ 



การเปล่ียนแปลงในเน้ืองาน  

Repetitive/Routine 
Jobs 

เน้ืองาน 1.0 เน้ืองาน 4.0 

Non-Routine/ 
Task Specific/ 

Project-Based Jobs 
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•  งาน Repetitive/Routine Jobs จะถูกแทนท่ีด้วยหุ่นยนต์ และ Automation 
•  งาน Non-Routine/Task Specific/Project-Based Jobs ส่วนใหญ่จะเป็น

งานท่ีต้องใช้ High Skill  

Semi-Routine 
Jobs 



สร้างกลไกบูรณาการการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา
อาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงและกำหนด
เส้นทางชีวิตสู่อนาคต 

1) ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา  
     ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ 
 
2) พัฒนาระบบการศึกษา ฝึกอบรม และ 
    พัฒนาทักษะให้ตอบสนองความต้องการ   
    ภาคอุตสาหกรรม 
 
3) ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางวิชาชีพบน 
    ฐานทักษะและความเชี่ยวชาญ 
 
4)  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โปรแกรม 
In School 

โปรแกรม 
Starting Work 

โปรแกรม Growing 
Your Career 

วง
จร

ช
ีวิต

 

•  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 

สร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ ภายใน 1  ปี  

เป้าหมาย 

กลไก 
การศึกษา 

การพัฒนา 
อาชีพ 

การฝึก 
ทักษะ 
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กรอบยุทธศาสตร์ National  
Brainpower Development 

การบริหาร 
Stock of 
Talents 

การบริหาร 
Flow of Talents 

ตลาด 
High Skilled 

Talent  

การพัฒนาทักษะ
อาชีพอย่างต่อ

เน่ือง 

สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ 

ผลิตภาพของ High 
Skilled Talent 

ผลิตภาพ  
ของประเทศ 

ขีดความสามารถ 
การแข่งขันของประเทศ 

กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ National Brainpower Development 
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เป้าหมายกำลังคน 

•  AI 
•  System Integrator 

กลุ่มเกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  
(Food & Agriculture - Biotech) 
 
 
กลุ่มสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์  
(Health & Wellness – Biomedical) 
 
กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์  
ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์  
(Smart Devices & Robotics – Mechatronics) 
 
กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง  
ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
(Digital & IOT - Embedded Technology) 
 
กลุ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
ใช้ความรู้ด้านการบริการเพ่ิมมูลค่า  
(Creative & Culture - High Value Services) 

•  วิศวกรอาหาร 
•  วิศวกรเกษตร 
•  โภชนากร 

•  วิศวกรชีวการแพทย์ 

•  วิศวกรเมคคาทรอนิ
กส์ 

•  วิศวกรระบบราง 
•  วิศวกรอากาศยาน 

•  Cultural Design 
•  Fashion Design 
•  Graphic Design 
•  Industrial Design 
•  Universal Design  
•  Travel Technology   

กลุ่มอุตสาหกรรม/  
เทคโนโลยีเป้าหมาย 

ทักษะ/ 
อาชีพ 1 ปี 3 ปี 5 ปี 

จัดเตรียม National Brainpower Development Strategy ภายใน1 ปี 
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พัฒนาคลัสเตอร์
เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

Becoming 
the Global Niches 



พัฒนา 5 กลุ่มเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กลุ่มเกษตรและอาหาร  
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  
(Food & Agriculture  

– Biotech) 

กลุ่มสุขภาพ  
ใช้เทคโนโลยชีีวการแพทย์  

(Health & Wellness  
– Biomedical) 

กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์  
ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์  

(Smart Devices & Robotics 
 – Mechatronics) 

กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง  
ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  

(Digital & IOT  
- Embedded Technology) 

กลุ่มสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม  

และบริการเพ่ิมมูลค่า  
(Creative & Culture  

- High Value 
Services) 

5 กลุ่มเทคโนโลย/ี 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

1.  การส่งออกสินค้าท่ีผลิตจาก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพ่ิมข้ีนจาก X  เป็น Y 

2.  ระดับการพ่ึงพิงการนำเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศลดลง
จาก  X เป็น Y ในปี Z  

3.  มีนักวิจัยท่ีสามารถทำงานในภาค
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก X เป็น Y  
ในปี Z 

4.  Brain Power ใน 5 กลุ่ม
เทคโนโลย/ีอุตสาหกรรมจำนวน X  
ราย ในปี Z 

5.  มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถ
ในการวิจัยท่ีสูงข้ึนติดอันดับ X   
ของโลกจำนวน  แห่งในปี 

เป้าหมาย 

34 



กลุ่มเกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Food & Agriculture – Biotech) 

•  พัฒนา Advanced Bio-Based Industry 

•  พัฒนาการส่งออกเทคโนโลยีการเกษตร 

•  พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 

“ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของผลิตผลเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม  
โดยอาศัยฐานความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้ส่งออก

เทคโนโลยีด้านการเกษตร เมล็ดพันธุ์ วัคซีน อาหารสัตว์” 
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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 การพัฒนาสู่ Advanced Bio-Based Industry 

Fragmented Integrated Value Chain 
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ยกระดับ Bio-Based Industry สู่ Consumer Value Chain ภายใน 5 ปี 

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

Lactic Acid

PLA
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ผู้ส่งออกเทคโนโลยีการเกษตร 

•  Precision 
Agriculture 

 
•  Digital 

Agriculture 

•  อุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุ ์

 

•  อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล
การเกษตร 

•  พืชเครื่องเทศ 
สมุนไพร แมลงท่ีมี
มูลค่าสูง 

 

•  ปุ๋ยส่ังตัด 
•  Application 

สำหรับเกษตรกร  

เมล็ดพันธุ์ผัก พริก 
มะเขือเทศ ธัญพืช 

•  เครื่องปลูกข้าว 
•  เครื่องควบคุมการ

ให้น้ำ 
 

•  เกษตรกร   
•   SME 
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อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 

•  ส่วนประกอบอาหาร 

•  By products 

 

•  อาหารแปรรูป 
 
•  อาหารสุขภาพ 
 
 
 

•  เครื่องมือแปรรูป 
•  Robotics 
•  Microwave 

Process  
•  High Pressure 

Process 

•  Smart Packaging 
สำหรับอาหาร 
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ภายใน 1 ปี 

•  App สำหรับเกษตรกร 
•  ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์

คุณภาพ 
•  Smart Farmers 
 
 
 
 

ภายใน 3 ปี 
 

•  ระบบการแชร์ข้อมูล 
การจัดการ Big data 

•  ศูนย์กลางอาหาร, 
ingredient คุณภาพระ
ดับพรีเมี่ยม 

•  ศูนย์กลางอาหารสัตว์ 

ภายใน 5  ปี 
 

•  การผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร / 
Biotechnology  มูลค่าสูง 

•  ศูนย์กลางการส่งออก
เทคโนโลยีสำหรับ
การเกษตร อุตสาหกรรม
อาหาร บรรจุภัณฑ ์

 

เป้าหมายกลุ่มเกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Food & Agriculture – Biotech) 
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•  พัฒนาชีววัตถุ /วัคซีน 

•  พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร 

•  พัฒนา Aging Industry 

กลุ่มสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์  
(Health & Wellness – Biomedical) 

“ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี 2025” 
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การผลิตยาประเภทชีววัตถุ วัคซีน และชุดตรวจ สำหรับ
ยารักษาโรคไต โรคมะเร็ง และ โรคแพ้ภูมิตนเอง 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร 

สมุนไพรเป้าหมาย 

4 เมืองสมุนไพรเป้าหมาย 

1. กระดูกไก่ดำ – พัฒนาเป็นยาทาภายนอกแก้ปวด  
2. ยาเพชรสังฆาต – พัฒนาเป็นยาแก้ริดสีดวง  
3. ตำรากลีบบัวแดง – เป็น Functional Food  
    ช่วยเรื่อง Cognitive Function 
4. ขมิ้นชัน มะขามป้อม เป็น Dietary Supplement    
    สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน  
5. ยาฆ่าเชื้อเปลือกมังคุด  

1. ปราจีนบุรี 
2. เชียงราย 
3. สกลนคร 
4. สุราษฎร์ธานี 

● แพทย์แผนไทย เพ่ิมทางเลือก 
● ลดการนำเข้ายา 2,600 ล้านบาทต่อปี 
● สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
● มูลค่าการตลาด 10,000 ล้านบาทต่อปี  

117,104.80	

0.00	
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40,000.00	
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100,000.00	

120,000.00	

140,000.00	

2530	2532	2534	2536	2538	2540	2542	2544	2546	2548	2550	2552	2554	

มูลค่าการผลิตและการนำสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
สำหรับยาแผนปัจจุบัน ตั้งแต่ ปี 2530-2555 

ล้านบาท 

ที่มา :  สำนักยา กระทรวงสาธารณสุข 
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พัฒนา Aging Industry เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย 
ภายใน 1 ปี 

ภายใน 3-5 ปี 

•  Healthy Aging, 
Happy Aging 
Campaign 

•  Telemedicine, Online 
Hospital 

•  ส่งเสริมการผลิตและส่ง
ออกอุตสาหกรรมหุ่น
ยนต์สำหรับผู้สูงวัย 

•  EMR Health 
Analytics 

•  Stem Cells 
•  Diagnostic Kits 
•  Biomarkers 
•  Precision Medicine 
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ภายใน 10 ปี 
•  ยา (small molecules) ชนิด

ใหม่ 
•  ยาสำหรับการรักษาท่ีมีเป้า

หมาย (targeted therapy) 
•  วัคซีนข้ันสูงชนิดใหม่ 
•  ยาชีววัตถุชนิดใหม่ 
•  หุ่นยนต์และเครื่องมือผ่าตัด

ด้านการแพทย์ 
•  อุปกรณ์ด้านการแพทย์ชนิดฝัง 

(Implanted-devices) 
•  Automated diagnostic 

devices 

ภายใน 5 ปี 
•  ยาชีววัตถุชนิดใหม่เพื

อรักษามะเร็งและโรภูมิแพ้ 
•  วัคซีนข้ันสูง 
•  ชุดตรวจวินิจฉัยท่ีมี

ศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
•  หุ่นยนต์ทางการแพทย์ท่ีได้

มาตรฐานสากล 
•  Quality reagents f 
•  Smart Village for Aging 
•  Digital Health 
 

ภายใน 1-3 ปี 
•  ยา Generic  
•  ยาชีววัตถุประเภท 

Biosimilar 
•  ชีวเภสัชภัณฑ์ และ 

products from probiotics 
•  สมุนไพร และเครื่องสำอาง 
•  Smart Medical และ 

Devices Robotics เพ่ือ
ช่วยคนพิการ 

•  ศูนย์บำบัดฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ 
•  ผลิตภัณฑ์และอาหารเพ่ือ

สุขภาพ 
•  Medical Tourism 

Outcomes 3-10 ปี 
มูลค่าการลงทุน 

20,000 ล้านบาท+ 

ผลิตภัณฑ์ 

ไม่ต่ำกว่า 20 ข้อตกลง 

มูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า 
100,000ล้านบาท (ไทยและ

อาเซียน ) 

การจ้างงาน 

Knowledge Works 
High Tech Labors 

>50,000 ตำแหน่ง 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ร่วมรับ โครงการวิจัย ระดับ multi 
national และสามารถรองรับการติดเชื้อ

โรคเขตร้อน 

เป็นส่วนหนึ่งของ global supply chain 

เป้าหมายกลุ่มสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์  
(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 

การพัฒนา Digital Government 

•  การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
•  การเชื่อมโยงฐานข้อมูล (Big Data) 
•  การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Services) 
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การพัฒนา IoT Value Chain 

Smart Module 

Customer 
Service 

Applications Customer 

❖  เซนเซอร ์
❖  ชิฟสมองกล

ฝังตัว 
❖  โมดูลไร้สาย 

❖  เครื่องขาย
อัตโนมัต ิ

❖  อุปกรณ์
อัจฉริยะ 

❖  รถอัจฉริยะ 
❖  นาฬิกา

อัจฉริยะ 

❖  ระบบเครือ
ข่าย 

❖  การเชื่อมต่อ
และส่ือสาร 

❖  คุณภาพการ
ส่ือสาร 

❖  ย่านความถ่ี
ให้บริการ 

❖  ระบบ IoT  
❖  แพลตฟอร์ม

ให้บริการ 
❖  ระบบคิดค่า

บริการ 
❖  ระบบ

วิเคราะห์
ข้อมูล 

❖  ระบบเชื่อม
ต่อกลาง 

❖  โซลูชันแบบ
ครบวงจร 

❖  ระบบบริหาร
จัดการช้อมูล 

❖  ระบบบริการ
หลังบ้าน 

❖  ผู้ให้บริการ 
❖  CRM & 

Billing 
❖  ระบบลูกค้า

สัมพันธ ์

❖  งานบริการ
สำหรับผู้ซื้อ 

❖  งานบริการ
สำหรับผู้ขาย 

Smart Object Connectivity Platform Software 
Customization 
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Smart City 
Smart Thailand 

50 



การพัฒนาระบบ Public Health Care สำหรับ Smart City 

คลินิกชุมชน/เอกชน 

เมือง/ชุมชน/ 
หมู่บ้าน 

ศูนย์สุขภาพชุมชน/เอกชน 

โรงพยาบาลชุมชน/เอกชน โรงพยาบาล 
ประจำจังหวัด 

Smart City  
Cloud 

อุปกรณ์ตรวจวัด 
ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น 

ข้อมูลสุขภาพจาก 
การวินิจฉัยโดยแพทย ์

ข้อมูลสุขภาพจาก 
เครื่องมือทางการแพทย ์

ปรึกษาด้านสุขภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น 

ปรึกษาด้านสุขภาพ 
ตรวจ วิเคราะห์ และรักษาโรค 

ปรึกษาด้านสุขภาพ 
วินิจฉัยอาการและแนวโน้มการเกิดโรค 
ตรวจ วิเคราะห์ 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 

52 



ข้ันตอนท่ี 2 
เร่งสร้างระบบ IoT  

Cloud และช่องทางการ 
ส่ือสารพ้ืนฐาน  

(Fiber, 3G, LoRA) 

ข้ันตอนท่ี 3 
สร้างการเชื่อมต่อและ

แลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างระบบต่างๆของ 

Smart City 

ข้ันตอนท่ี 4 
ออกแบบสร้างชุดข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบ 

ข้ันตอนท่ี1 
โครงการนำร่อง 
พร้อมใช้งาน ท่ี

สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 

ข้ันตอนท่ี 5 
เปิดบริการสาธารณะ 
ไปยังเมืองต่างๆ และ 

ทำให้เกิด Ecosystem  
ได้ในท่ีสุด 
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1.  การสร้างความเข้าใจในบริบทของ Smart City 
2.  สร้างระบบต้นแบบที่สามารถเข้าถึงประชาชน
ในเมืองให้เข้าถึงได้ง่าย 

3.  วางโครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

4.  สร้าง Community ของกลุ่มนักวิจัย ภาค
เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 

5.  วาง Roadmap ของระบบ IoT Smart City 
หลักที่ทุกเมืองต้องการ 

6.  MOU ร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถานบันการ
ศึกษา และภาคเอกชน 

ภายใน 1 ป	ี ภายใน 3 ี	 ภายใน 5 ี	

1.  ขยาย MOU ไปยังเครือข่ายเมืองทั่ว
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.  สร้างโครงข่ายสื่อสารครอบคลุมไปยัง
หน่วยงานราชการ สถานที่ต่างๆ 
โรงเรียน และชุมชนบ้านเรือน 

2.  จัดตั้ง ASEAN Smart City Hub เพื่อ
ดึงเครือข่ายจากภายนอกให้เข้มแข็งขึ้น 

3.  สร้างระบบ Digital Economy เพื่อ
เชื่อมโยงระบบต่างๆของ Smart City 
ให้เป็นหนึ่งเดียว  

4.  จัดตั้ง Metropolis Innovation 
Centre ในหัวเมืองใหญ่ๆ เพื่อเป็น   
คลัสเตอร์หลักของแต่ละภูมิภาค 
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ที่มา: เอกวิทย ์ณ ถลาง. “ภาพรวมภูมิปัญญาไทย”, 2544.  Suntaree Komin. “Psychology of the Thai People”, 1990. นิทรรศการ "ออก..แบบ..ไทย ห้าทศวรรษการออกแบบสมัย
ใหม่ของไทย", 2550. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมระดมความคิดเห็นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 

ละเอียด พิถีพิถัน §  จิตรกรรม ประติมากรรม ประณีตศิลป์ สถาปัตยกรรม 

เปิดรับและประยุกต์ §  อาหาร วรรณกรรม ดนตรี การแสดง 

เป็นกันเอง มีน้ำใจ เคารพผู้ใหญ่ §  งานบริการ การดูแลสุขภาพ สปา โรงแรม 

มองโลกในแง่บวก สร้างสรรค์ §  งานออกแบบ ส่ือโฆษณา ภาพยนตร์ แอนเิมชั่น เกมส์ 

มีทักษะฝีมือเชิงช่าง  §  เครื่องจักสาน เครื่องเงินและทอง เครื่องไม้ 

ความหลาก
หลาย 

เชิงวัฒนธรรม 

ความหลาก
หลาย 

เชิงชีวภาพ 
วิถีชีวิตเกษตร ใกล้ชิดธรรมชาติ §  อาหาร เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ 

ความหลากหลาย §  อาหาร เครื่องแต่งกาย สมุนไพร 

สนุกสนาน มีชีวิตชีวา §  ดนตรี การแสดง การละเล่น เทศกาล ประเพณี 

สะท้อนความเชื่อและศาสนา §  ประติมากรรม วรรณกรรม พิธีกรรม 

กลุ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ใช้ความรู้ด้านการบริการ
เพ่ิมมูลค่า (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 องค์ประกอบขับเคล่ือน 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 ในต่างประเทศ 

Bilbao, Spain 

Netherlands 

Poland 

Taiwan 
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Creative District ในประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร 

เชียงใหม ่

ราชบุร ี

สุพรรณบุร ี

เพชรบุร ี
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Art and Craft Market ในต่างประเทศ 

Center 

Store 

Festival / Street Fair    
Flea Market 

Museum  
Souvenir Shop  

Craft Tourism 

The	NaQonal	

Center	for	CraR	

and	Design,	UK	

French	

FederaQon	of	

CraR	

Professionals

Los	Angeles	

County	Store	
Kunst	of	

Haandvaerk,	

Copenhagen	

Montmatre,	

Paris

Renegade	CraR	

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	

CraRs	Center	

Chiang	Mai	

Phuket	

Siam	

Discovery	
Propaganda	

Thailand

Queen	

Sirikit	

Museum	

of	TexQles

Bangkok	

Bangkok	Art	

And	Culture	

Center

Baan	

Tasawang,	

Silk	Village,	

Surin

Baan	Kang	Wat	

ArQst	Village	in		

Chiang	Mai
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Art and Craft ในต่างประเทศ 

/  62 



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 ในการยกระดับมูลค่าเพ่ิมของวิสาหกิจ 

จากคุณค่า สู่มูลค่า 
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“ประเทศไทยเป็น Creative Hub ของอาเซียนภายในปี 2025” 

•  กองทุนเพ่ือการพัฒนา Creative Thailand 

•  พัฒนา Design Service Cluster 

•  ผลักดัน 5F Campaign 

•  สร้าง Creative Academy เพ่ือพัฒนา Creative Talents ภา
ยใ

น
 1

 ปี
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ภายใน 5 ปี ภายใน 3 ปี ภายใน 1 ปี 

“ประเทศไทยเป็น Creative Hub ของอาเซียนภายในปี 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 จังหวัด 50 จังหวัด 20 จังหวัด 

50 ชุมชน 200 ชุมชน 500 ชุมชน 

5 ตลาด 20 ตลาด 50 ตลาด 
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ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศน์ทางปัญญา 

ปฏิรูประบบวิจัยให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

จัดวางระบบขับเคล่ือนรายคลัสเตอรเ์ทคโนโลย/ีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

พัฒนา Innovation-Driven Collaborative Model 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน เพ่ือการลงทุน ในการพัฒนาเทคโนโลย/ีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจตามประเภทของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 

มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ 

1

2

3

4

5

6

สร้างเทคโนโลยี / 
อุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต 

สร้างวิสาหกิจไทย 
ท่ีเข้มแข็ง 

เตรียมคนไทย 4.0  
สู่โลกท่ีหนึ่ง 

โครงสร้างพ้ืนฐาน  
และระบบนิเวศน์ทางปัญญา 
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มหาวิทยาลัย 

 

 

เอกชน มหาวิทยาลัย 4.0 

ปฏิรูประบบวิจัยให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจท่ีขับ
เคล่ือนด้วยนวัตกรรมภายใน 1 ปี 

1 
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•  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
หรือ วช. เป็นหน่วยงานกำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยที่
ครอบคลุมทุกมิติ เน้นนโยบายวิจัย
ภาครัฐเป็นหลัก โยงกับการจัดสรรงบ
ประมาณแผ่นดินให้หน่วยจัดสรรทุน
วิจัย ควรปรับองค์กรให้บริหารได้
คล่องตัว เช่น เดียวกับ สวทน. ไม่ควร
เป็นหน่วยราชการ 

•  สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำหนด
นโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนำไป
สู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเน้นนโยบายการวิจัย
ของภาคเอกชน ขับเคล่ือนให้เกินงาน
วิจัย และนวัตกรรมในภาคเอกชน 

•  ให้มีคณะกรรมการกำกับเพียงชุด
เดียว มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าใจงานวิจัย 
จากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
เอกชน (ไม่ควรเน้นกรรมการตามตำ
หน่งของหน่วยงานรัฐเพราะไม่เข้าใจ
งานวิจัย และไม่สามารถขับเคล่ือนให้
ถูกทิศทางได้) 

หน่วยนโยบายวิจัยของชาติ  หน่วยให้ทุนวิจัย  

•  หน่วยให้ทุนวิจัย แบ่งเป็น  
         1) หน่วยให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้อง  
         2) หน่วยให้ทุนด้านเกษตร  
         3) หน่วยให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  
         4) หน่วยให้ทุนด้านการพัฒนาชุมชน
และสังคมเชิงพ้ืนที่  
 
งบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยให้ทุนทั้ง 4 นี้ 
ควรเป็น package ครั้งละ 5 ปี ให้ทั้ง 4 
หน่วยงานเป็นองค์กรอิสระข้ึนอยู่กับนายก
รัฐมนตรี ไม่สังกัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 
เพ่ือให้ปราศจากอิทธิพลของการเมือง และ
วัฒนธรรมราชการท่ีเชื่องช้า ไร้ประสิทธิภาพ 

•  จัดตั้งกองทุนวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม โดยรัฐและเอกชนร่วม
ลงทุนในสัดส่วน รัฐ:เอกชน = 30:70 
โดยให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่เอกชน
ทันทีที่ลงทุนในกองทุน 

•  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้อง
สนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องใช้
งบประมาณอย่างน้อย 5% ในการ
พัฒนาท้องถ่ินด้วยการวิจัย  

หน่วยทำวิจัย  

•  มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยพ้ืน
ฐาน และประยุกต์ มหาวิทยาลัย
ที่มีศักยภาพ (กลุ่มมหาวิทยาลัย
วิจัย) ให้ทำวิจัยต่อยอดจน
สามารถสร้างต้นแบบเทคโนโลยี 
และร่วมกับเอกชนสร้าง
นวัตกรรม 

•  สวทช. เน้นการพัฒนา
เทคโนโลยี การสร้างต้นแบบ 
เพ่ือส่งต่อให้ภาคเอกชนนำไป
ผลิต รัฐลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบุคลากร ส่วนงบประมาณ
การวิจัยให้ขอจากภาคเอกชน
เป็นหลัก 
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Agriculture & 
Food 

Health & 
Wellness 

Smart Devices & 
Robotics Digital & IOT Creative & 

Culture 

สำนักงานบริหาร 
กลุ่มอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเป้าหมาย 

Hub-North: 
Sugarcane/ 

Functional Food 

Hub-South: Rubber/ 
Seafood/Halal 

Hub-Northeast: 
Sugarcane/ 

Cassava/Livestock 

Hub-Central: 
Seeds/Ageing Food/ 

Functional Food 

งบประมาณจากรัฐ ลงไปท่ี Hub เพ่ือ
บริหารเครือข่าย 

จัดวางระบบขับเคล่ือนรายคลัสเตอรเ์ทคโนโลยี/
อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน 6 เดือน 

2 
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•  เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ และผู้
เชี่ยวชาญจากทั่วโลก  

•  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 / อุตสาหกรรม

เป้าหมาย รายสาขา 

วิสาหกิจขนาดใหญ่ 

เงินทุนเพ่ือการวิจัย 

เทคโนโลยี/ 
บุคลากร 

นักวิจัย 

•  วิจัยประยุกต์ 
•  การพัฒนาเทคโนโลยี 
•  การศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ 

•  ประเมินความต้องการ 
•  จัดทำ Innovation Workshop 

วิสาหกิจขนาดเล็ก 

จัดวางระบบขับเคล่ือนรายกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมาย 
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เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้  
และผู้เชี่ยวชาญจากท่ัวโลก  

กลุ่มเกษตรและอาหาร  
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  
(Food & Agriculture  

– Biotech) 

กลุ่มสุขภาพ  
ใช้เทคโนโลยชีีวการแพทย์  

(Health & Wellness  
– Biomedical) 

กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์  
ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์  

(Smart Devices & Robotics 
 – Mechatronics) 

กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง  
ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  

(Digital & IOT  
- Embedded Technology) 

กลุ่มสร้างสรรค์ วัฒนธรรม  
และบริการเพ่ิมมูลค่า  
(Creative & Culture  

- High Value Services) 
5 กลุ่มเทคโนโลย/ี 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

-  CMU 
-  MIT Media 

Lab 
-  Stanford 

Startup 
Garage  

-  Wageningen 
-  UC Davis 
-  Cornell 
-  Purdue 

-  KOCCA 
-  KIDP 
-  Stanford  
-  D-School 
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน เพ่ือการลงทุน ในการ
พัฒนาเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน 1  ปี 

•  พัฒนา Multilayered Capital Markets เพ่ือสนับสนุนการ
รังสรรค์นวัตกรรม และ Startups 

•  ส่งเสริม Capability-Based Investment 

•  ใช้ระบบ Program-Based Multiyear Budgeting 
จัดสรรเงินทุนรายเทคโนโลย/ีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

•  ตั้งกองทุนเพ่ือให้เงินสนับสนุน เงินให้กู้ยืม และชดเชยดอกเบ้ีย 
(Performance Based Conditional Grants & Subsidies) 

•  จัดตั้งกองทุนเพ่ือการยกระดับขีดความสามารถของเทคโนโลยี/
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

4 
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ปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจตามประเภทของมหาวิทยาลัย
ให้ชัดเจนภายใน 1  ปี 
 

มหาวิทยาลัยวิจัย  
เป็นแกนนำของเครือข่าย เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความ
รู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ การสร้าง
นวัตกรรมข้ันสูง สร้างกำลังคน ตอบสนองวาระของชาติ 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับ
นานาชาติ สร้าง Research Consortium เฉพาะด้าน เพ่ือ
รองรับการ ลงทุนจากภาครัฐ และเอกชน 

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง  
เน้นเน้นการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างกำลังคน
เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ 5 กลุ่มเทคโนโลย ี
 
มหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน  
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือพ้ืนให้มี
ศักยภาพสูงข้ึน ผลักดันให้จังหวัดต่าง ๆ พัฒนาเป็น 
“จังหวัด 4.0” เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยเพ่ือ
สร้างศักยภาพของชุมชน และพ้ืนที ่

•  ให้มีอันดับโลกที่ดีข้ึนใน QS หรือ 
THE 

•  ดูจากผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือสิทธิบัตร 
รวมทั้งนวัตกรรมที่นำไปถ่ายทอดสู่การ
ใช้ประโยชน์ คุณภาพบัณฑิต และการมี
งานทำ ความพึงพอใจของนายจ้าง รวม
ทั้งอันดับในภูมิภาคอาเซียนดีข้ึน 

•  งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและพ้ืนที่ 
คุณภาพบัณฑิต และการมีงานทำ ความ
พึงพอใจของนายจ้าง 

การประเมินมหาวิทยาลัย 

5 
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•  ผ่อนปรนระเบียบในร่าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมให้ทันสมัย 

•  แก้กฏหมายที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรมในประเทศ เช่น พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Bayh-Dole Act) 

•  ปฏิรูปกระบวนการด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

•  ปฏิรูปกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์  เช่น อย. สมอ.  

•  ยกเว้นภาษีนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์การวิจัย 

•  เร่งกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทย 

•  สร้าง Career Path สำหรับบุคลากรในตำแหน่งนักวิจัย 

ปลดลอ็กข้อจำกัดและผลักดันมาตรการสนับสนุนอ่ืน ๆ
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 

6 
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บ่มเพาะผู้ประกอบการ
และพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจท่ีขับเคล่ือน

ด้วยนวัตกรรม 

Cluster of 
Innovation- Driven 

Enterprises  



Process 
Innovation 

Business 
Innovation 

Product 
Innovation 

•  Scalability 

•  Innovative Business 
Model ของ  Startups 
และ IDEs 

•  System Integration 

•  Mass Customization 

ปรับเปล่ียนจาก “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก” 

ทำน้อย 
ได้มาก 

ทำมาก 
ได้น้อย 

โภคภัณฑ์ 
(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 เครื่องจักร เครื่องจักร x เครื่องจักร 

Industry 4.0 

ระ
ดับ

ข
อง

ผลิ
ตภ

าพ
 

Process Innovation:  
ส่งเสริมการเปล่ียนผ่านวิสาหกิจสู่ Industry 4.0 
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ธุรกิจการค้า 

สุขภาพ 

แฟชั่น 

การท่องเท่ียว 

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 

ส่งเสริมการรังสรรค์ Business Innovation ในวิสาหกิจไทย 
•  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 ปี 

การขับเคล่ือนสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
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บ่มเพาะ 3 วัฒนธรรมผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 
ภายใน 1  ปี 

วัฒนธรรม 
การขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

(Culture of Innovation) 

วัฒนธรรม 
การร่วมรังสรรค์ 

(Culture of  Collaboration) 

วัฒนธรรม 
การขับเคล่ือนสู่ความยั่งยืน 
(Culture of Sustainability) 

วัฒนธรรมผู้ประกอบการ
ในศตวรรษที่ 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 

บ่มเพาะวัฒนธรรมการขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
(Culture of Innovation) เพ่ือเปล่ียนจาก “ทำมากได้
น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก” 

Culture of Innovation 	
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พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพากันเอง 

รวมกันเป็นกลุ่ม 
อย่างมีพลัง 

•  เครือข่ายการผลิตระดับโลก 
•  บรรษัทข้ามชาติ 
•  กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแข็งแกร่ง 

•  เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ 
•  ฐานข้อมูลร่วมของอุตสาหกรรม 
•  บรรทัดฐานและแนวทางปฎิบัต ิ
  ของอุตสาหกรรม 

•  เพ่ิมรายได้ 
•  ลดค่าใช้จ่าย 
•  เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 
•  วินัยทางการเงินและการลงทุน 
•  ธรรมาภิบาล 

บ่มเพาะวัฒนธรรมการร่วมรังสรรค์ (Culture of 
Collaboration) ผ่านการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง 
รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง 

Culture of Collaboration	
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การรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Environmental Wellness) 

ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
(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 

บ่มเพาะวัฒนธรรมการขับเคล่ือนสู่ความย่ังยืน  
(Culture of Sustainability) ผ่านการพัฒนาอย่าง
สมดุลใน 4 มิติ 

การยกระดับคุณค่ามนุษย์ 
(Human Wisdom) 

•   Human potentiality 
•   Human creativity &  
     value creation 
•   Intellectual independence 
•   Individual autonomy 
•   Free culture 

ความอยู่ดี 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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กลุ่มวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม (Smart SMEs) 

กลุ่มวิสาหกิจการเกษตรสมัยใหม่  
(Smart Farmers) 

กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น  
(Start-Ups) 

กลุ่มวิสาหกิจบริการมูลค่าสูง 
(High Value Services) 

4 กลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

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 

•  ส่งเสริมเครื่องมือกับเกษตรกร 

•  ดูแลระดับราคาพืชผลเกษตร 

•  แปรรูปสินค้าเกษตรข้ันต้น 

•  ขยายตลาดกลางสินค้าเกษตร 

•  เชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่ตลาดโดยประชารัฐ 

•  ปฏิรูประบบสหกรณ์ 

•  ส่งเสริมโครงการ “คนกล้าคืนถ่ิน” 

เปล่ียน Suffered Farmers เป็น Survived Farmers ภายใน 1 ปี   

Suffered  
Farmers  

Survived  
Farmers  
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•  กองทุนเพ่ือยกระดับขีดความสามารถภาคเกษตร 
•  กองทุนเพ่ือสร้างผู้ประกอบการการเกษตรในพ้ืนท่ี 
 

•  ระบบประกันราคาพืชผลเกษตร 
•  ยกเครื่องตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร 
•  พัฒนาตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร 
 

เปล่ียน Survived Farmers เป็น Smart Farmers ภายใน 3 ปี  

เสถียรภาพราคา 

กองทุน 

Suffered  
Farmers  

Survived  
Farmers  

Smart 
Farmers  
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เปล่ียน Survived Farmers เป็น Smart Farmers ภายใน 3 ปี(ต่อ)  

•  Big Data ทางการเกษตร 
•  Cloud Services สำหรับภาคเกษตร 
•  Precision Technologies 
•  Mechanization, IOT ภาคเกษตร 

•  สร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 
•  เพ่ิมคุณภาพผลผลิต ความปลอดภัย (Food Safety) การเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม  พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

 
•  Smart Farmer Academy 
•  ฝีกอบรมด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ ตลอดจนเรื่องความ

ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
•  ปฎิรูปตลอดสายจากห่วงโซ่การผลิตถึงห่วงโซ่ผู้บริโภค 
•  การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยี 

•  ส่งเสริม Startup  ภาคเกษตร 
•  พัฒนาคลัสเตอรภ์าคบริการด้านเกษตร 
•  พัฒนาการท่องเที่ยวภาคเกษตร 

องค์ความรู้และ
การบริหารจัดการ 

Agribusiness, 
Microcluster 

Spring* 
ภาคเกษตร 

Digital 
Agriculture 

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

•  เกิดเป็นชุมชน Agri-Business 
•  สามารถเชื่อมต่อระหว่างเมือง และชุมชน 

โดยผ่าน Green Tourism 
•  เกิดการสร้างงานให้กับสุภาพสตรี 

•  สร้างตลาดของสินค้าเกษตรที่ครบวงจร 
ตั้งแต่การผลิต แปรรูปและบริการ 

•  เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตการเกษตร 
•  พัฒนาธุรกิจการเกษตรที่หลากหลาย 
•  เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง 

         สนับสนุนภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป และภาคบริการ (การตลาด การขนส่ง 
และโลจิสต์ติก ระบบการจำหน่าย)  เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ การจ้างงาน 
การสร้างรายได้ ่ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ เกิดเป็น “Agri-Business, Microcluster” ในพ้ืนที่ 

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 ปี ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ปี 

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

Cost Down  Value Up 

Local 

Global 
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•  ฟ้ืนฟู SMEs ท่ีมีศักยภาพ ผ่านโครงการ 
Rescue SMEs 

•  Ease of Doing Business 
•  บูรณาการ Funding & Sourcing 
•  จัดตั้ง One Stop Service สำหรับ SMEs 
 
•  ขยายผลโครงการพ่ีจูงน้องโดยประชารัฐ 
•  ให้แต้มต่อ SMEs ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 

•  ส่งเสริมการทำตลาดในต่างประเทศผ่าน
โครงการ SME Proactive 

•  พัฒนา Regional Sourcing/Value Chain 

ปรับเปล่ียนจาก Suffered SMEs สู่ Survived SMEs ภายใน 1 ปี 

Suffered  
SMEs  

Survived  
SMEs  
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•  กองทุนเพ่ือยกระดับขีดความสามารถสู่ IDEs 
•  ส่งเสริม SMEs Investment Companies 
•  Venture Capital 

•  สถาบันพัฒนาเทคโนโลย/ีอุตสาหกรรมเป้าหมายรายสาขา 
•  Incubator, Accelerator 

ปรับเปล่ียนจาก Survived SMEs สู่ Smart Enterprises ภายใน 5 ปี 

Suffered  
SMEs 

Survived  
SMEs 

Smart 
SMEs 

กองทุน 

องค์กร 
สนับสนุน 
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ปรับเปล่ียนจาก Survived SMEs สู ่Smart SMEs ภายใน 5 ปี (ต่อ) 

•  Spring* สำหรับ  SMEs  
•  พัฒนา Service Oriented Supporting Industries (อาทิ 

Service Design, Machine Tools, Logistics Service 
Providers, Information Services, etc.) 

•  Digital Transformation สำหรับ SMEs 
•  Open Innovation สำหรับ SMEs 
•  SMEs Big Data 
•  ส่งเสริมให้ SMEs ลงทุนใน R&D  
 
 
•  Global Collaborative Network & Partnerships 
•  สร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน 

•  จัดตั้ง Entrepreneurial Academy 
•  พัฒนาโปรแกรม e-Learning สำหรับ SMEs 
•  พัฒนาทักษะสำหรับคลัสเตอรเ์ทคโนโลย/ีอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

การยกระดับ 
ขีดความสามารถ 

เครือข่าย 
ความร่วมมือ 

องค์ความรู้ 
และการบริหาร 

จัดการ 

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

ส่งเสริมพัฒนาการให้บริการอุตสาหกรรม 
(Supply Side)  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และกฏระเบียบ (Infrastructures)  

เชื่อมโยงระหว่าง  ส.อ.ท  ประชารัฐ และยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 

•  แหล่งเงินทุนสำหรับ SMEs ในการยกระดับ
อุตสาหกรรม ให้มีมากที่จะเปล่ียนแปลงผลผลิตของ
ชาติได้ 

•  การให้สินเชื่อ Softloans ในการเปล่ียนผ่านสู่ 
Industry 4.0 

•  ปรับโครงสร้างสถาบันของรัฐ อาทิ ปรับTGI เป็น
สถาบันเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิต 
(Manufacturing Automatic and Robotic 
Institute : MARI) และองค์กรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

•  ปรับมาตรการทางภาษีต่างๆ 
•  ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
•  สนับสนุนสาธารณูปโภคด้าน Software และ ICT 

 
 

•  ส่งเสริมและพัฒนา High Skilled Talents  (Industrial 
Service Provider)  

•  ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
•  Reverse Engineering 
•  พัฒนา System Integrator 

ขับเคล่ือน SMEs Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่ 
Industry 4.0 ภายใน 10  ปี 

2.0 
3.0 

4.0 
ภายใน  

5 ปี 

ภายใน  
10 ปี 
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โครงสร้างการส่งออกภาคบริการของไทย 

ที่มา: วิเคราะห์โดยกระทรวงพาณิชย์ จากข้อมูล Global Trade จาก TradeMap 

กลุ่มวิสาหกิจบริการมูลค่าสูง 
(High Value Service Businesses) 
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ส่งเสริม 6 คลัสเตอร์บริการ 
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้มากข้ึน  

บริการด้านสุขภาพ และการแพทย์ 
Wellness & Medical Services  

อุตสาหรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
Creative Economy Industry 

โลจิสติกส์การค้า และการอำนวยความสะดวก 
               Trade Logistics & Facilitation 

บริการเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและอ่ืน ๆ  
Institutional Services & Related บริการท่ีสนับสนุนการค้า 

Trade Supporting Services 

ธุรกิจดิจิตอล 
Digital Business 

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

คอนเทนต ์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง –  หนัง/ 
บรอดแคสต ์ แอนิเมชั่น  เกม  ซอฟท์แวร์   
โฆษณา  การจัดงาน (Event) 
การออกแบบ – สินค้า แฟชั่น กราฟฟิค  
สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน 

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

การศึกษา  การบริหารกิจการการให้บริการ 
การโรงแรม การเล้ียงรับรอง   
การบริหารจัดการองค์กร  สถาบันความรู้  
การสร้างสรรค์ต่าง ๆ  

แพ็คเกจจิ้ง ส่ิงพิมพ์ IT ข้อมูลข่าวสาร 

สตาร์ทอัพ, แพลตฟอร์ม 
ออนไลน ์

6 คลัสเตอร ์
บริการเป้าหมาย 
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พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของ 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย ภายใน 3 ปี 

•  ส่งเสริม Incubator และ Accelerator สำหรับ High Value Service Startup 

•  กำหนดมาตรฐานในการให้บริการใน 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 การพัฒนา Startups 
ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและปลายทางการลงทุน Startups อาเซียน 

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 10 ภายใน 3 ปี 

สนับสนุนด้านการเงินและลดความเส่ียง 
(Finance and Risk Capital) 

ส่งเสริมศักยภาพ   Startups ไทย 
(Capability to Grow) 

เปิดรับขีดความสามารถใหม่และเชื่อมโยง 
กับภูมิภาคและประชาคมโลก (Global 
Linkage) 

เป้าหมาย 
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กลยุทธ์ ประเด็น หน่วยงาน 

1 จัดตั้ง Government Angel Fund 
เพ่ือสร้าง Seed Money และเอกชนท่ี
สนใจร่วมลงทุน 

● สนับสนุน Pre – Seed ให้กับสตาร์ทอัพเพ่ือสร้าง 
Prototype สูงสุดร้อยละ 85 ของค่าใช้จ่ายจริง  
● สร้าง Matching Fund องค์กรเอกชน หรือ VC 
และรัฐในสัดส่วน 1:6 

ก.คลัง 
ก.พาณิชย์ 
ก.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2 ยกเว้นภาษีการลงทุนในสตาร์ทอัพ 
หรือภาษีเงินได้ท้ังหมดของสตาร์ทอัพท่ี
ผ่านเกณฑ์ 6 ปีแรก 

ก.คลัง 

3 สนับสนุนภาคเอกชน ตั้ง Angel 
Fund และ Corporate Venture Fund 

● องค์กรเอกชนสามารถหักค่าใช้จ่ายภาษีจากการ
ลงทุน 
● ถ้าลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีกำไรทั้งหมด แต่ต้อง
เข้า Exit & Expand Scheme ในตลาดหลักทรัพย์
ท่ีตั้งข้ึนใหม่ 

ก.คลัง 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สภาอุตฯ/สภาหอ
การค้าฯ  

4 สร้างความเข้าใจและแรงจูงใจให้เกิด 
Angel Investor 

● ข้ึนทะเบียน High Net Worth Individual และ 
Angel Investor 
● สร้างความเข้าใจในการลงทุนในสตาร์ทอัพ 
● นักลงทุนสามารถนำมาหักภาษีได้และได้รับการ
ยกเว้นภาษีเมื่อได้ผลกำไรจากการ เข้า Exit & 
Expand Scheme ในตลาดหลักทรัพย์ท่ีตั้งข้ึนใหม่ 

ก.คลัง 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สภาอุตฯ/สภาหอ
การค้าฯ  

สนับสนุนด้านการเงินและลดความเสี่ยง (Finance and Risk Capital) 
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ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทย (Capability to Grow) 

กลยุทธ์ ประเด็น หน่วยงาน 

1 รัฐร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์
ให้คำปรึกษา สตาร์ทอัพ ด้านธุรกิจ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามพ้ืนท่ีและ
ความถนัดพิเศษ 

● สร้าง Cluster ความถนัดของสถานศึกษาและ
มหาวิทยาลัยในแต่ละพ้ืนท่ี 
● เชื่อมโยงการทำงานกับเอกชนในพ้ืนท่ี 
● สนับสนุนมหาวิทยาลัยและเอกชนในการดึง
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพ่ือให้
บริการความรู้กับสตาร์ทอัพ 
● โครงการแลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
จากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยชั้นนำของโลก 

สกอ. 
มหาวิทยาลัย 
สภาอุตฯ/สภาหอ
การค้าฯ 

2 มหาวิทยาลัยจัดตั้ง VC Unit เพ่ือร่วม
ลงทุนกับงานวิจัยของคณาจารย์ 
นักศึกษา และสตาร์ทอัพ 

● มหาวิทยาลัยจัดตั้งบริษัทท่ีสมารถร่วมทุนใน
นวัตกรรม 
● ภาคเอกชนร่วมกำหนดทิศทางการลงทุนและ
วิจัย 

สกอ. 
มหาวิทยาลัย 
สภาอุตฯ/สภาหอ
การค้าฯ 

3 สนับสนุนภาคเอกชนจัดตั้ง Startup 
Center  

● ให้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และร่วมลงทุนกับ
สตาร์ทอัพ 
● รัฐให้ทุนสนับสนุนเอกชนจัดตั้ง Incubator/
Accelerator Platform ในอุตสาหกรรมท่ีตอบ
สนองแนวทางประเทศไทย 4.0 
● รัฐร่วมลงทุนในลักษณะ Matching Fund 

สภาอุตฯ/สภาหอ
การค้าฯ 
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เปิดรับขีดความสามารถใหม่และเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประชาคมโลก  
(Global Linkage) 

กลยุทธ์ ประเด็น หน่วยงาน 

1 ประกาศ Startup Visa เพ่ือดึงดูด
พรสวรรค์และขีดความสามารถใหม่ ๆ 

● Startup Visa ท่ีมีนวัตกรรมท่ีส่งเสริม 
Thailand 4.0 และมีศักยภาพในการลงทุนและ
เติบโต 
● ต้องเป็นเจ้าของหรือร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 

ก.ต่างประเทศ 
ก.แรงงาน 

2 ให้สตาร์ทอัพไทยสามารถจ้างแรงงาน
ทักษะสูงต่างชาติได้โดยง่าย 

● ปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดทำ 
Work Permit สำหรับสตาร์ทอัพ 
● ให้การสนับสนุนทักษะท่ีขาดแคลน เช่น 
Programmer, Data Scientist 

ก.ต่างประเทศ 
ก.แรงงาน 
 

3 สนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์กับสตาร์ทอัพ นักลงทุน และ
ท่ีปรึกษาจากท่ัวโลก 

● โครงการแลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
จากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยชั้นนำของโลก 
● จัดตั้ง ASEAN Global Startup Center ใน
เมืองสำคัญ ๆ เพ่ือดึงให้เกิดการลงทุนและเชื่อม
โยงองค์ความรู้และความร่วมมือ เช่น Silicon 
Valley, Berlin, Tel Aviv, Seoul 
● โครงการ Startup Exchange Program/
Mentor Exchange Program 
● จัดตั้งคณะทำงานหรือท่ีปรึกษาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญจากท่ัวโลก 
● ร่วมกับองค์การนานาชาติ เช่น WEF เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ
บุคลากร 

ก.ต่างประเทศ 
ก.พาณิชย์ 
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เปิดรับขีดความสามารถใหม่และเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประชาคมโลก  
(Global Linkage) 

กลยุทธ์ ประเด็น หน่วยงาน 

4 สร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายใน
การลงทุนสตาร์ทอัพ (Startup 
Investment Destination) 

● ปรับกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการลงทุนจากต่าง
ประเทศ 
● โครงการร่วมมือกับประเทศในอาเซียนในการ
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือส่งเสริมสตาร์ทอัพร่วมกัน 
ตัวอย่าง ASEAN Fintech Collaboration 
Program 
● จัด ASEAN Startup Expo/Forum เป็นประจำ
ทุกปี เพ่ือเป็น Showcase ของสตาร์ทอัพอาเซียน 
และศูนย์รวมนักลงทุนท่ัวโลก 
● ASEAN / World Startup Roadshow เพ่ือ
แนะนำศักยภาพสตาร์ทอัพไทยและอาเซียน 
● กำหนด Startup District ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

ก.ต่างประเทศ 
ก.พาณิชย์ 
BOI 

106 



การเสริมความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศผ่านกลไกของ 
18 กลุ่มจังหวัด และ 77 

จังหวัด 

18 Regional  
States 

เชื่อมโยงกับโลก 



เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในผ่าน 18 คลัสเตอรจ์ังหวัด  
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กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  

จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ
สระบุรี 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 
 

คลัสเตอรอุ์ตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิง
แวดล้อม เมืองนวัตกรรมด้านอาหาร แหล่ง
องค์ความรู้ด้านการศึกษานวัตกรรม และโล
จิสติกส์ (Green Industry Cluster, Food 
Innopolis, Innovation Education and 
Logistics Hub) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 
 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมรดกโลก 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัย
และอาหารเพ่ือสุขภาพ (Functional 
Food, Food for ageing เป็นต้น) 

•  แหล่งองค์ความรู้ด้านการศึกษา
นวัตกรรม 

•  ศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
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กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  

จังหวัด ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ฐานการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ (Organic 
Food Production Based) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอาหารสุขภาพและ
ออแกนิค 
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กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ และสระแก้ว 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว การท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และประตูสู่อาเซียนและ
โลก  (Green Industry Hub, Green Tourism 
and Gateway to ASEAN & Global) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสีเขียว
และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับส่ิง
แวดล้อม ธรรมชาติและสุขภาพ 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอาหารเพ่ือสุขภาพ 
•  การค้าที่เชื่อมโยงกับกัมพูชา อาเซียนและ

โลก 
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

จังหวัด กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
แห่งภาคตะวันตก 

(Western Creative Tourism and trade 
Destination) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัยและ
อาหารเพ่ือสุขภาพ 
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางการค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตรและ
การท่องเที่ยวนานาชาติ (Seafood and 
Agricultural Trade Centre and Global 
Tourism Destination) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการประมงและอาหาร
แปรรูป 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
นานาชาติ 
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  

จังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และ 
สุราษฎร์ธานี 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรภาคใต้ 
(ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้) (Southern 
Agricultural Trading Centre (Rubber, Oil 
Palm and Fruit)) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับยางพาราและปาล์ม
น้ำมัน 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับผลไม้และอาหาร
ปลอดภัย 
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

จังหวัด กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ระดับโลก (Creative Cluster-city of 
Gastronomy and World Class 
Tourism) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัย
และอาหารเพ่ือสุขภาพ และ
วิทยาการอาหาร 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพระดับโลก 
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน  



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

เมืองนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรภาคใต้และประตูสู่อาเซียนตอนใต้ 
(ยางพารา อาหารฮาลาล ประมง) (Southern 
Agricultural and Food Innopolis and 
Gateway to Southern ASEAN) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการเกษตรและ
อาหาร (ยางพารา อาหารทะเล อาหาร
และผลิตภัณฑ์ 
ฮาลาล) 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอาเซียนตอนใต้ 
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

จังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค อุตสาหกรรมไฮเทคและ
อุตสาหกรรมสะอาด และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Organic Fruit, Hi-Tech & Clean Industry and 
Medical Tourism Destination) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการอาหารและผลไม้เพ่ือ
สุขภาพ 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสะอาดและ
การท่องเที่ยวโรงงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับบริการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และ
อุดรธานี 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางการค้าของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและ
ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน (GMS 
Trading Centre and Gateway to Eastern 
ASEAN & China) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอาเซียนตะวันออก
และจีน 

•  การค้าสินค้าเกษตร อาหารและบริการ
การท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

จังหวัด นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ และการท่อง
เที่ยวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแห่งภาค ตะวันออก
เฉียงเหนือ (Agricultural and Livestock Centre 
and North-eastern Green Tourism 
Destination) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการเกษตรและปศุสัตว์
คุณภาพสูง 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมและศาสนา 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
กลาง  

จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารและโลจิสติ
กส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-
eastern Agricultural Food Innopolis and 
Logistic Hub) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการเกษตรและ
อาหารที่มีนวัตกรรม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับบริการการศึกษา 
บริการสุขภาพและการประชุม
นานาชาติ และโลจิสติกส์ 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง 1  

จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์อารยธรรมขอม
และกีฬา และศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร 
(Khmer Civilization and Sport 
Creative Cluster and Agricultural 
trading Centre) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการสินค้า
เกษตร 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
อารยธรรมของและการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง 2  

จังหวัด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และ
อุบลราชธานี 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก และประตูสู่
อาเซียนตะวันออก (World Jasmine Rice 
Production Centre and Gateway to 
Eastern ASEAN) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการข้าวหอม
มะลิ 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัย
และอาหารเพ่ือสุขภาพ  

•  การค้าชายแดน 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมือง
นวัตกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพภาคเหนือ 
(Northern Creative Cluster and 
Agricultural and Food Innopolis) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัยและ
อาหารเพ่ือสุขภาพ  
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

จังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับส่ิง
แวดล้อมตอนเหนือประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและ
อาเซียน+3 (Northern Trade and Green 
Tourism Destination and Gateway to GMS & 
ASEAN+3) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับ GMS และการค้า
ชายแดน และอาเซียน+3 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัยและ
อาหารเพ่ือสุขภาพ 
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

จังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางการค้าและการบริการส่ีแยกอินโดจีนและ
ประตูสู่เมียนมา (Indo-China Trade and Service 
Centre and Gateway to Myanmar) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าชายแดนเมียนมา 
•  การค้าที่เชื่อมโยงกับบริการบนเส้นทาง

เศรษฐกิจเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก 
•  การบริการโลจิสติกส์ บริการสุขภาพและ

บริการสำหรับผู้สูงอายุ 
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  



กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และ
อุทัยธานี 

ตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์
ทางการค้า 

ศูนย์กลางธุรกิจข้าวและท่องเที่ยวมรดก
โลก (Rice Business Centre and 
heritage tourism Destination) 

ประเด็นการ
ค้าร่วม 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับธุรกิจข้าวและ
อาหารปลอดภัย 

•  การค้าที่เชื่อมโยงกับมรดกโลก 
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  



•  ใช้แนวคิด Area-Based Collaboration ระหว่างจังหวัดในคลัสเตอร ์

•  ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคล่ือน 

•  บูรณาการเชื่อมโยง 
          - จังหวัดภายในคลัสเตอร ์
          - ระหว่างคลัสเตอรจ์ังหวัด 
          - คลัสเตอรจ์ังหวัดกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
 
•  จัดสรรงบประมาณตามคลัสเตอรจ์ังหวัด-จังหวัด 
 

แนวทางการขับเคล่ือนคลัสเตอร์จังหวัด  
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ให้คลัสเตอร์จังหวัดเป็นต้นแบบของการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
 

● ขับเคล่ือน 17 SDGs ผ่านกลไกของคลัสเตอร์จังหวัด  

 
● การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทาง 
    เศรษฐกิจ 
● อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 
● ลดความเหล่ือมล้ำ 
● แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 

 
● การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
● การศึกษาท่ีเท่าเทียม 
● ความเท่าเทียมทางเพศ 
 
 
 

 
● ขจัดความยากจน 
● ขจัดความหิวโหย 
● เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
● สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
 

 
● การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 
● พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
● การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
● การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ 
    ทรัพยากรทางทะเล 
● การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

การยกระดับคุณค่ามนุษย์ การรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
18  

คลัสเตอร ์
จังหวัด  

ความอยู่ดีมีสุข 
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เป้าหมายของการสร้างกลไกการเติบโตในระดับจังหวัด 
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หมายเหต:ุ  ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 
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ความ 
น่าสนใจต่ำ 

ลำดับ 
ความสำคัญต่ำ 

งบประมาณ 
จัดสรรน้อย 

โครงสร้าง 
พ้ืนฐานไม่ดี 

ระดับ 
การลงทุนต่ำ 

ค่าจ้าง 
ระดับต่ำ ระดับ 

การบริโภคต่ำ 

ระดับ 
ผลิตภาพ 

ต่ำ 

การจ้างงาน 
ต่ำ 

แรงจูงใจ 
ระดับต่ำ 

ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวม 

จังหวัดต่ำ 

วงจรอุบาทว์ในพ้ืนท่ี 

เมือง 
ที่น่าทำงาน 

สวรรค์ของ 
การช๊อปปิ้ง 

เมืองที่ 
น่าลงทุน 

เมืองที่น่าอยู ่
เมืองที่น่า 
ท่องเที่ยว 

เมืองแห่ง 
การศึกษา 

พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 

ปลดลอ็กวงจรอุบาทว์ ปรับเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 
 

ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวม 

จังหวัดสูง 
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•  เป็นสัญญาประชาคมของประชารัฐในระดับพ้ืนท่ี  
 
•  เป็นการวางยุทธศาสตร์ทั้งระยะส้ัน กลาง ยาว เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 

โมเดล Thailand 4.0 

•  เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ประชาชนจะมีความเป็นเจ้าของ จึงเป็นก
ระบวนการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย 

•  เป็น Demand Side Approach ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ลด
โอกาสการสูญเสียจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจาก Supply 
Side Approach ท่ีมาจากภาคราชการ 

•  ปิดก้ันโอกาสการแทรกแซง หรือดำเนินมาตรการประชานิยมท่ีมาจากนักการเมืองอย่าง
ในอดีต 

•  จะกระตุ้นให้เกิดการทำให้จังหวัดเป็นพ้ืนท่ีท่ีน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากภายนอก 
การสร้างคนในพ้ืนท่ีให้มีผลิตภาพสูง รวมถึงการสร้างสินค้าและบริการมูลค่าสูงของ
จังหวัดท่ีสามารถแข่งขันได้ 

แผนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัด 4.0 
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•  การสร้างนวัตกรรม   
•  การพัฒนาโมเดลธุรกิจ   
•  การทำธุรกิจบนดิจิตอลแพลท

ฟอร์ม   
•  การสร้างเครื่องข่ายการค้า  
•  การลงทุนในต่างประเทศ  

•  การยกระดับมาตรฐานและ
ผลิตภาพ   

•  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
•  การสร้างเครือข่ายธุรกิจ   
•  การเข้าถึงตลาด 

•  การเกษตร 
•  OTOP 
•  SMEs 
•  Biz Club  
•  ธุรกิจบริการ 
•  การท่องเท่ียว  
•  ฯลฯ 

กลุ่มเป้าหมายภายใต้แผนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัด 4.0 

แผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ 3.0 สู่ 4.0 

ภายใน  
1-3 ปี  

ภายใน 
 3-5 ปี  

แผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ 2.0 สู่ 3.0 

แผนขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 4.0 
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•  ผ่านกลไกประชารัฐเชิงพ้ืนที ่ระหว่างผู้ว่าราชการ
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า  
สภาอุตสาหกรรม YEC, Young FTI, BizClub ท้องถ่ิน 
ผู้นำชุมชน ฯลฯ  

•  ขับเคล่ือนผ่านวิสาหกิจเชิงสังคม อาทิ บริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคี, PPP 

ใช้แนวคิด Area-Based Collaboration 
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•  บ่งชี้อุปสรรคในชิงระบบ กฎระเบียบ เพ่ือเสนอให้

รัฐบาลปลดลอ็กข้อจำกัด 

•  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
อาทิ คมนาคม โลจิสติกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ตลาดกลาง
สินค้าเกษตร  ตลาดชุมชน ตลาดอีคอมเมอร์ส ตลอด
จนถึงกองทุนพัฒนาจังหวัด  Provincial Venture 
Capital ฯลฯ 

 

สร้าง 77 New Growth Engines ผ่านแนวคิดจังหวัด 4.0 
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Local Infrastructures 

Market Governance 

Trading System Development and Connectivity 

ตลาดกลาง 

Thai Food Complex 

ตลาดสด 
ตลาดชุมชน 

(ตลาดต้องชม) 

หมู่บ้าน 
ทำมาค้าขาย Digital Trade 

Infrastructures 
Development 

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ยุ้งฉาง 

Farm Outlet 

Smart  
Farmer 

SMEs 
Trader 

§  จัดตั้งคลังสินค้า ไซโล  
  ในพ้ืนท่ีชายแดนและเขตเศรษฐกิจ 
§  สร้างสภาพคล่อง : แปลงใบ

ประทวนสินค้าเป็นสินทรัพย์ 

เพ่ิมความเข้มข้น 
§  กม.ราคา 
§  กม.ชั่งตวงวัด 
§  กม.ค้าข้าว 

ปรับปรุง 
§  กม.แข่งขัน 
§  กม.คลัง

สินค้า 

Market 
System 
พัฒนาตลาด
และการ
เชื่อมโยง
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 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบตลาดให้แข็งแกร่ง 
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Category Subject Matter ภายใน 1 ป ี ภายใน 3 ป ี ภายใน 5 ป ี

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 

หมู่บ้านทำมาค้าขาย 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. และจัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจทำหน้าที่การตลาด 
โดยมีคณะกรรมการภายใต้แนวคิดประชารัฐโดยการแก้ไขปัญหามาจากความต้องการ
ของประชาชน 

•  ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจในการเข้าไปแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภค
บริโภค โดยปราศจากการแทรกแซงจากการฝ่ายการเมือง (ลักษณะ COFCO หรือ 
Temasek) 

•  รัฐให้เงินทุนประเดิมในการดำเนินงาน และเงินอุดหนุน 

เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบตลาด 
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Category Subject Matter ภายใน 1 ป ี ภายใน 3 ป ี ภายใน 5 ป ี

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 

§  ให้สินเชื่อดอกเบ้ียต่ำในการจัดตั้งคลังสินค้าในพ้ืนที่เป้าหมาย  

การแปลงใบประทวนสินค้าเป็น
สินทรัพย ์

§  ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย กำหนดให้ใบประทวนเป็นหลักทรัพย ์

Legal 
Reform 

กฎหมายสหกรณ์ 
ปรับปรุงกลไกการได้มาของคณะกรรมการสหกรณ์  
กำหนดให้สหกรณ์เป็นธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการภาวะขาดทุนได้ (กรรมการสามารถ
นำรายได้หรือดอกผลไปลงทุนได้) 

กฎหมายจดทะเบียนการค้า §  One-Business, One-Purpose 

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า §  เป็นองค์กรอิสระ 
§  แก้ไขบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ 

กฎหมายราคา §  จัดทำโครงสร้างต้นทุนในลักษณะ Economic Approach 

กฎหมายการชั่ง ตวง วัด §  เป็นหน่วยงานรัฐระดับกรม  
§  พัฒนางานมาตรวิทยา และตรวจรับรอง 

กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน §  ปรับแก้ไขกฎหมายให้จังหวัดสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนจังหวัดได้ 

กฎหมายภาษีเงินได้ 

§  กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการเงินการคลัง และภาษีจังหวัด 
§  ให้จังหวัดสามารถจัดเก็บภาษีและนำภาษีมาบริหารท้องถ่ินได้ 
§  ให้จังหวัดมีอำนาจในการให้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจที่เป็นเป้าหมายในการขับ

เคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัด 

กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา §  ให้เป็นหน่วยงานอิสระในรูปแบบองค์กรมหาชน ทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมนวัตกรรม
ของชาติ 

เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบตลาด 
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Legal Reform 

กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายภาษีเงินได้ 

กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการชั่ง ตวง วัด 

กฎหมายราคา 

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

กฎหมายจดทะเบียนการค้า 

กฎหมายสหกรณ์ 

§  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
§  เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจ 

§  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
§  เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจ 

§  สร้างความชัดเจน 
§  ดูแลและส่งเสริมได้อย่าง

ถูกต้อง 

§  ภาษีจากสังคมสู่สังคม 
§  จังหวัดสามารถขับ

เคล่ือนนโยบายได้อย่าง
มีเอกภาพ 

§  ส่งเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

§  รูปแบบการดำเนินงานเป็นสากล 

§  การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

มีธรรมนูญการค้า เพ่ือ 
•  ดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเสมอ

ภาคและเป็นธรรม 
•  เสริมสร้างบรรยากาศการค้าการ

ลงทุน 

§  ต้นทุนและราคาอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมกับพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

Facilitate	

Trade	

Manage Trade 

บิัทประเทศไทย 
Manage Supply 

Manage Demand 

สร้างพลวัตทางเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนในระดับจังหวัด/คลัสเตอรจ์ังหวัดอย่างต่อเน่ือง 

Liquidate Trade 

Financial	Support	

LogisQcs		

Provider	

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

§  สร้างขีดความสามารถในการตอบโต้เพ่ือพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 

Key Market System 
Thai Food Complex 

ตลาดประูลิน้า 

ูน์กระจายิน้า 

ตลาดกลาง 

Big Data Database 

Information 

Intelligence 

Warehouse	

Silo	

Cold	Storage	

Market Infrastructure  

Support  

Private Sector 

Industry	Based		

Choice	

Awareness	

Social	

SancQon	

Self-	

ProtecQon	

Smart	 
Farmer 

SMEs  
Trader 
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บูรณการอาเซียน  
เชื่อมประเทศไทย 
สู่ประชาคมโลก 

กลุ่มจังหวัด จังหวัด ชุมชน โลก อาเซียน 



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

Import 
Substitution 

Export 
Promotion 

Foreign Direct 
Investment 

Financial 
Liberalization 

Dual Track 
Development 

Trading & Service  
Nation 

V
al

ue
 C

re
at

io
n 

วางยุทธศาสตร์ทางการค้าการลงทุนในเวทีโลก 
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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 

กรอบยุทธศาสตร์ 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 

องค์ประกอบสำคัญของการเป็น Trading & Service Nation 
ภายใน 5  ปี 
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ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คลัสเตอรอุ์ตสาหกรรม 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) 

การจัดตั้งธุรกิจ 
เพ่ือให้บริการ  
(Commercial 
Presence) 

การให้บริการ 
โดยบุคคลธรรมดา  

(Movement of  
Natural Persons) 

4 รูปแบบการค้าภายใต้ One World, One Market 

การบริการให้ “ชาวต่าง
ชาติ” ท่ีเกิดข้ึน “ใน

ประเทศไทย” 

การบริการให้ “ชาวต่าง
ชาติ”ท่ีเกิดข้ึนท่ี “ต่าง

ประเทศ”  
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การบริการให้ “ชาวต่างชาต”ิ ท่ีเกิดข้ึน “ในประเทศไทย” 

4 รูปแบบการค้าภายใต้ One World, One Market 

เป็นภาคบริการท่ีผู้ประกอบการไทยมีความโดด
เด่น เพราะมีผู้บริโภคต่างชาติเข้ามาใช้บริการใน
ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก อาทิ ธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยว บริการทางการแพทย์ และ บริการ
ทางการศึกษา  

เป็นการบริการชาวต่างชาติ โดยผู้ให้บริการชาว
ไทยไม่ต้องปรากฏตัวอยู่ในประเทศของลูกค้า 
เป็นการให้บริการผ่านส่ือ และโทรคมนาคม เช่น 
การบัญชี บริการด้าน IT แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 
หรือผู้ประกอบการในกลุ่ม Startups 

การบริการ 
ข้ามพรมแดน  

(Cross Border 
Supply) 

การบริโภค 
ในต่างประเทศ  
(Consumption 

Abroad) 
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การบริการให้ “ต่างชาต”ิท่ีเกิดข้ึนท่ี “ต่างประเทศ”  

4 รูปแบบการค้าภายใต้ One World, One Market 

เป็นการไปประกอบอาชีพสาขาบริการต่าง ๆ 
ชั่วคราวในต่างประเทศ เช่น การประกอบ
วิชาชีพให้คำปรึกษากฎหมายที่ต่างประเทศ 
ครูไทยที่ไปสอนภาษาไทยที่ต่างประเทศ วิศวกร
ไทยในต่างประเทศ หรือ นักออกแบบและสร้าง
ภาพการ์ตูนไทยที่ไปทำงานในสตูดิโอระดับโลก 

ผู้ให้บริการไทยออกไปตั้งธุรกิจเพ่ือให้บริการ
ในต่างประเทศ เช่น ธนาคารพาณิชย์ไทยใน 
CLMV ร้านสปา คลินิกความงามในต่าง
ประเทศ การก่อสร้าง ร้านอาหารไทยที่มีกว่า 
12,000 แห่งทั่วโลก เป็นต้น  

การให้บริการ 
โดยบุคคลธรรมดา  

(Movement of  
Natural Persons) 

การจัดตั้งธุรกิจ 
เพ่ือให้บริการ  
(Commercial 
Presence) 
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ระบบการบริหารจัดการการขับเคล่ือน Thailand 4.0 



ระบบการบริหารจัดการการขับเคล่ือน Thailand 4.0 

Governing Body 

Executing Body 

Designing Body  

•  วาง Roadmapของการขับเคล่ือนวาระใน Thailand 4.0 
•  จัดลำดับความสำคัญของแต่ละวาระการขับเคล่ือน 
•  ตั้งเป้าหมาย และพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับยุทธศาสตร์

และระดับปฏิบัติการ 
•  ออกแบบกระบวนงาน ข้ันตอนการดำเนินการ หน่วยงานหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน กำลังคน งบประมาณ อย่างละเอียด 
•  ส่ือสารและทำความเข้าใจกับสาธารณะ 

•  ประสานงานขับเคล่ือนผ่านกลไกประชารัฐ 
•  จัดสรรงบประมาณและกำลังคนเพ่ือขับเคล่ือน 
•  ประเมินผลและจัดทีมเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อติดขัด 

•  เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

•  บูรณาการเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่าง
กระทรวงต่างๆ 
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การดำเนินการ 



วาระท่ี 1 : เตรียมคนไทย 4.0 เพ่ือก้าวสู่โลกท่ีหน่ึง 

เป้าหมาย คุณลักษณะเป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา โครงการ 

กลุ่มนักศึกษา
ก่อนเข้า
มหาวิทยาลัย 
<16 

1.  เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจเปิด
กว้างในส่ิงใหม่ๆ 
(Passion-Driven) 

2.  คิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่ๆ 
(Generative 
Learning) 

สร้างโอกาสให้เรียนรู้ด้าน
ความรู้ทักษะเพ่ิมท่ีมีความ
สนใจในกลุ่มนักศึกษาเป้า
หมายผ่านเครือข่ายของ
ภาครัฐ/ช่องทางอิเลคทรอนิ
กส์ 
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
โครงการแลกเปล่ียน 

•  โครงการประกวดแข่งขันในสาขาวิชาใหม่
ในทุกระดับการศึกษา เช่นการวาดภาพ การ
ถ่ายภาพ การทำ Mobile application 
Robotic ต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสาในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในทุกระดับ 

153 



วาระท่ี 1 : เตรียมคนไทย 4.0 เพ่ือก้าวสู่โลกท่ีหน่ึง (ต่อ)   

เป้าหมาย คุณลักษณะเป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา โครงการ 

กลุ่มนักศึกษา
ระดับ
มหาวิทยาลัย 
<22 

1.  เรียนท่ีเกิดจาก
ความส่ิงท่ีอยากทำ
ตอบโจทย์เฉพาะ
บุคคล 
(Personalized   

2.  คิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่ๆ 
(Generative 
Learning) และการ
คิดในกรอบ 

สร้างโอกาสนักศึกษา
สามารถพัฒนาความรู้
ทักษะเพ่ิมเติมในสาขา
เฉพาะท่ีหลักสูตรในระดับ
มหาวิทยาลัยไม่รองรับ เพ่ือ
เตรียมพร้อมกำลังคนใน
การเข้าสู่ภาคการผลิตและ
บริการ 

•  โครงการเรียนรู้สาขาวิชาเฉพาะด้านท่ีผ่านช่อง
ทางชมรมท่ีเป็นสาขาวิชาท่ีเป็นช่วยให้ก้าวไปสู่
คนทำงานแบบ 4.0 ท่ีสามารถเข้าสู่โลกท่ีหนึ่ง 
ในมหาวิทยาลัยต้นแบบเพ่ือให้ 

•  โครงการพัฒนาเรียนรู้อาชีพ กับบริษัทในภาค
เอกชน เช่น เรียนAnimation Design กับ
สมาคมแอนเิมชั่น 

•  โครงการมหาวิทยาลัยแบบเรียน 2 ภาษา ใน
โปรแกรมต้นแบบ 
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วาระท่ี 1 : เตรียมคนไทย 4.0 เพ่ือก้าวสู่โลกท่ีหน่ึง (ต่อ)  

เป้าหมาย คุณลักษณะเป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา โครงการ 

กลุ่มคนวัย
ทำงานในภาค
เอกชน/ภาค
รัฐ/คนที่ไม่ได้
ทำงานประจำ 

1.  เรียนที่เกิดจากความ
ส่ิงที่อยากทำตอบ
โจทย์เฉพาะบุคคล 
(Personalized   

2.  เรียนรู้ในเพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการ
เฉพาะขององค์กร 
(Specialized skill 
learning) 

3.  เรียนรู้การทำงานร่วม
กัน (Sharing 
Incentive) 

4.  คิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่ๆ 
(Generative 
Learning) 

5.  เรียนรู้ในการสร้าง
งานให้เป็น 
(Working Labor at 
Home) 

6.  เรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ
เพ่ือสร้างประโยชน์ 
Re-productive 
Learning Engine 

เพ่ิมความรู้ ทักษะของคนวัย
ทำงานผ่านการสร้างแรง
จูงใจผ่านมาตรการลดหย่อน
การฝึกอบรม/ผ่านมาตรการ
ของภาครัฐ และสนับสนุนคน
ไม่ได้ทำงานประจำสามารถ
ทำงานอยู่บ้านได้ 
เพ่ิมความรู้ ทักษะของ
พนักงานของรัฐโดยการ
สร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการ
เลือนข้ึนตำแหน่ง หรืออัตรา
เงินเดือน 

•  มาตรการลดหย่อนสำหรับบริษัทเอกชนในการส่ง
พนักงานไปอบรมในสาขาวิชาเป้าหมาย หรือเข้า
ร่วมในการสัมมนาทางวิชาการ convention ระดับ
นานาชาต ิ

•  โครงการพัฒนาเจ้าพนักงานรัฐแบบ Active Public 
Servant  

•  โครงการคูปองอบรมวิชาชีพ 24 ชั่วโมง สำหรับ
กลุ่มคนที่ยังไม่ได้ทำงานการ หรือทำงานอยู่บ้าน 
เช่น Design Social Media Marketing ต่างๆ เพ่ือ
สร้าง Productivity ให้กับแรงงาน 

•  โครงการพัฒนาทักษะความรู้เพ่ือสนับสนุนอุตสาหา
กรรมอนาคต  

•  โครงการ Re-skill Labor ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับ Digital Transformation และ Industry 4.0 
ในภาคอุตสหาหกรรมการผลิตและการบริการ 
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วาระท่ี 2 : พัฒนาคลัสเตอรเ์ทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
คลัสเตอร์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา

อุตสาหกรรม โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยีอาหาร 
เกษตร และเทคโนโลยี
ชีวภาพ (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  
เทคโนโลยีในพันธุ์
พืชเป้าหมายเพ่ือการ
บริโภค vs วัตถุดิบ
การผลิต 

2.  เลือกมุ่งเน้นการ
พัฒนา Agro-
Product champion 
ที่สร้างมูลค่าและมี
ปริมาณความ
ต้องการในอนาคต  

3.  พัฒนาอุตสาหกรรม
รับจ้างพัฒนาวิจัย
เกษตรอย่างเป็น
ระบบสำหรับภาค
เอกชนทั้งใน และ
ต่างประเทศ 

•  โครงการจัดตั้ง National Agro 
Research (NAR) ในการกำกับ
การดูแลการพัฒนา วิจัยเกษตร
ของพืชเศรษฐกิจแต่ละกลุ่ม  

•  โครงการ Food Research & 
Innovation Platform เฉพาะ
รายพืชเศรษฐกิจโดยสนับสนุน
ทุนการดำเนินงานในศูนย์วิจัย
ของมหาวิทยาลัยและมากำกับ
นโยบายโดยคณะกรรมการของ
แต่ละกลุ่ม 

•  โปรแกรมคัดเลือกพันธุ์พืช
เกษตรเพ่ือการต่อยอดและขยาย
ผล (Agro product champion 
Bank) 

•  โครงการศึกษาพันธุ์เกษตรด้าน
คุณค่าโภชนาการ (Food 
Nutritious Fact) 

•  โครงการพัฒนาขยายผล และ
ต่อยอดพันธุ์เกษตรเป้าหมาย 
(Genomic Study) 

•  โครงการกำหนดโจทย์การวิจัย
พืชแบบรวมศูนย์กลาง 
(Research Focus) และ
มาตรการให้ทุนวิจัยแบบ Block 
Funding ระยะยาวต่อเนื่อง 
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คลัสเตอร์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา
อุตสาหกรรม โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยีอาหาร 
เกษตร และเทคโนโลยี
ชีวภาพ (Food, 
Agriculture & Bio-
Tech) 
 

2. อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร  
(Food Processing 
Industry) 

ผลิตอาหารแปรรูปสำหรับ
ตามตลาดเฉพาะกลุ่ม 
ใช้ระบบออโตเมชั้นในการ
ควบคุมการผลิตรักษา
คุณภาพ 

1.  ปรับเปล่ียน
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีและใช้
ระบบออโตเมชั่นมา
ใช้ในกระบวนการ
ผลิตและควบคุม 
รักษาคุณภาพของ
วัตถุดิบ 

2.  พัฒนาอาหารแปรรูป
สำหรับผู้บริโภค
เฉพาะกลุ่ม 

3.  พัฒนา Zone เกษตร 
City เช่น Herbal 
City / Tea City / 
Durian City ตลาด 
Supply Chain 

โปรแกรมเพ่ิมขีดความสามารถจาก
ระบบออโตเมชั่น Enhance Thai 
Food Processing Automation 
•  โครงการ Food Process 

Automation ในส่วนทีเป็น 
common processเชื่อมโยงกับ
ผู้ให้บริการด้านการวางระบบ 
Automation ในประเทศ 

•  โครงการพัฒนาอาหารสำหรับผู้
บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น คนสูง
อายุ คนโรคเบาหวาน คนขาด
สารอาหาร ฯลฯ 

•  โครงการพัฒนากลุ่มพ้ืนที่
เกษตร City (Cluster Agro 
City) 

3. อุตสาหกรรมเชื้อ
เพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ (Biofuels & 
Biochemical) 

ใช้ Biotech ในการพัฒนา
ผลผลิตของวัตถุดิบ
พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุดหรือให้เหมาะสมกับ
การใช้งานแต่ละประเภท 

1.  ลงทุนการวิจัยด้าน 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ในการ
พัฒนาพันธุ์พืช
พลังงานเป้าหมาย 
หรือกระบวนการ
สกัดที่ได้ผลผลิตสูง 

2.  เลือกพัฒนากลุ่มพืช
พลังงานที่สามารถ
ผลิตพลังงานได้สูง 

โปรแกรมคัดเลือกพันธุ์พืชพลังงาน 
Agro Energy product champion 
เพ่ือการต่อยอดและขยายผล 
•  โครงการพัฒนาพันธุ์เกษตรไทย

ด้านการให้พลังงานสูงสุด 
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คลัสเตอร์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา
อุตสาหกรรม โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยี
สาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 
(Health, Wellness 
& Bio-Med) 

4. อุตสาหกรรมการ
แพทย์ครบวงจร 
(Medical Hub)  
4.1อุตสาหกรรม

อุปกรณ์การ
แพทย์ 
(Medical 
Device 
Industry) 

เป็นผู้ผลิตและใช้ใน
ประเทศ และส่งออก
ตลาดรองในประเทศ
เพ่ือนบ้าน หรือตลาดรอง 
เช่น อินเดีย ที่มีความ
ต้องการสูง 

1.  เลือกผลิตอุปกรณ์
การแพทย์ที่มี
การนำเข้าสูงที่
ประเทศมีศักยภาพ 

2.  สร้างตลาดกำลัง
ซื้อในประเทศโดย
ใช้กำลังซื้อจาก
ภาครัฐในการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
อุปกรณ์การแพทย์ 

3.  ใช้มาตรการจูงใจ
ในการใช้อุปกรณ์
การแพทย์ของใน
ประเทศ 

•  โครงการ Medical Kit Made 
in Thailand e.g., อุปกรณ์ 
Single Use Device) สำหรับ
โรงพยาบาลรัฐ 

•  โครงการ Medical device 
สำหรับผู้สูงอายุ 

•  มาตรการจูงใจการใช้
อุปกรณ์การแพทย์ไทย
สำหรับโรงพยาบาลเอกชน 

•  โครงการ Smart Medical 
device application สำหรับ
ผู้สูงอายุ 
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คลัสเตอร์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา
อุตสาหกรรม โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยี
สาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ (Health, 
Wellness & Bio-Med) 
 

4.2 อุตสาหกรรม
สมุนไพร (Thai 
Herb Industry) 

เพ่ิมความน่าเชื่อถือของ
สินค้าในตลาดผู้บริโภค 
เพ่ิมจำนวนสมุนไพรท่ีผ่าน
รับรองด้านคุณสมบัติท่ีเชื่อ
ถือได้ 

1.  ลดระยะเวลาในการ
รับรองคุณสมบัติการ
ใช้สมุนไพร  

2.  สร้างความน่าเชื่อถือ
เรื่องของสรรพคุณ
ของสมุนไพรไทย
เปรียบเทียบกับยา
ประเภทอ่ืนๆ 

3.  สร้างให้สมุนไพร
ไทยมีประสิทธิภาพ
และการออกฤทธิ์ที่
ได้รวดเร็วเปรียบ
เทียบกับยาประเภท
อ่ืนๆ 

โปรแกรมเพ่ิมขีดความสามารถของ
สมุนไพรไทย 

•  โครงการวัดประสิทธิภาพการ
ใช้สมุนไพรไทยกับยาจีน หรือ
ยาเคมี 

•  โครงการศึกษากลุ่มสมุนไพร
สำหรับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ
กลุ่ม เช่น เช่น การชะลอวัย 
ความงาม ผิวพรรณ  

•  โครงการสร้างตลาด 10 
สมุนไพรสำหรับกลุ่มผู้บริโภค
เฉพาะ 

•  โครงการลดระยะเวลาการ
รับรองคุณสมบัติสมุนไพรไทย
ของ อย. 

•  โครงการใช้สมุนไพรไทย
สำหรับครัวเรือน 

•  โครงการพัฒนาคลัสเตอร์
สมุนไพร (Herbal City) เชื่อม
โยงพ้ืนท่ีการผลิต 

4.3 บริการทางการ
แพทย์ (Medical 
Services) 

เพ่ิมจำนวนผู้ใช้บริการ
ทางการแพทย์จากต่าง
ประเทศไทย 
เพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ของผู้ให้บริการ 

•  พัฒนาช่องทางด้าน
การบริการด้านการ
เพ่ิมให้ง่ายต่อการให้
บริการ 

•  สร้างความแตกต่าง
กันด้านการบริการ
ให้มีความเฉพาะด้าน
ในแต่ละผู้ให้บริการ 

•  โครงการเมืองพักพ้ืน Post 
Medical Recovery City 

•  โครงการจัดทำเมือง Medical 
Hub & City ในภูมิภาครองรับ
กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท 
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คลัสเตอร์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา
อุตสาหกรรม โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่
มีมูลค่าสูง (Creative, 
Culture & High Value 
Services) 

5. อุตสาหกรรมการ
บริการที่เพ่ิมมูลค่าเช่น 
การออกแบบ
สร้างสรรค์ แอนิเมชั่น
และไมซ์ 

  

สร้างงานผลงาน Thai 
Creative ด้านต่างๆไปสู่ต่าง
ประเทศ และส่งออก 
Creative ไปต่างประเทศ 
เพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวไมซ์ 

  
  

•  สนับสนุนการนำเสนอ
ผลงาน ของ Thai 
Creative ในเวทีโลก 

•  สนับสนุนระบบ ธุรกิจ
ในกาสนับสนุนการ
ซื้อขายผลงาน 
Creative Thais 
อย่างเป็นระบบ 

•  พัฒนากำลังคนใน
การเข้าสู่สนับสนุน
อุตสาหกรรม 

•  พัฒนาเมืองไมซ์และ
กิจกรรมไมซ์และการ
จัดงานให้ที่ดึงดูดคน
เข้างานจากต่าง
ประเทศ 

  
  

•  โครงการพัฒนาธุรกิจตัวกลาง 
หรือหน่วยงานสนับสนุนการซื้อ
ขายงาน Movie หรือ Animation 
Game ของไทย 

•  โครงการจัดทำภาพยนตร์กลุ่ม
ตลาด Mass โดยแทรกการนำ
เสนอสินค้า การบริการไทย แหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น ภาพยนตร์เกาหลี  
โดย creative ไทย 

•  โครงการ Thai Animation 
สำหรับตลาดต่างประเทศ 

•  โครงการการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
การพัฒนา Creative Thailand 
เพ่ือต่อยอด Creative Talent จาก
งานประกวดต่างๆ โดยการให้ทุน 
Startup เพ่ือต่อยอดผลงาน 

•  โครงการเฝ้าระวังการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผลงานของคนไทย 

•  โครงการ Creative Training /
Animation Training Bootcamp 

•  โครงการไมซ์ซิตี้เมืองรอง (MICE 
City) เพ่ือกระจายการจัดประชุม
นิทรรศการไปยังพ้ืนทีต่างจังหวัด 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจในต่างจังหวัด 

•  โครงการจัดกลุ่มงานนิทรรศการ 
Industry Cluster Calendar 
ประจำปีสำหรับไมซ์ 
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คลัสเตอร์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา
อุตสาหกรรม โครงการ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทันสมัย 
(Advance Technology 
Industry) 

  

6. อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (New 
Automotive Industry) 

สร้างอุตสาหกรรมสนับสนุน
รถยนต์อนาคต Mass 
logistics  

•  ใช้กลไกด้านภาษีใน
การพัฒนา
อุตสาหกรรม 

•  ร่วมพัฒนา
อุตสาหกรรมกับบริษัท
ชั้นนำอุตสาหกรรมใน
แต่ละสาขาในต่าง
ประเทศ 

•  พัฒนาอุตสาหกรรม
บำรุงรักษาสนับสนุน
รถไฟฟ้า รถไฟไทย  

•  มาตรการภาษีในการพัฒนา
อุตสาหกรรมรถยนต์อนาคต Mass 
logistics 

•  โครงการสนามทดสอบชิ้นส่วนยาน
ยนต ์

•  โครงการ่วมมือในการวิจัยการพัฒนา
อุปกรณ์รถยนต์อนาคตร่วมกับผู้ผลิต
ชิ้นส่วนต่างๆ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทันสมัย 
(Advance Technology 
Industry) 
 

7. อุตสาหกรรมออโตเมชั่น
และหุ่นยนต์ (Industry 
Automation & 
Robotics)  

เปล่ียนอุตสาหกรรมท่ีใช้
แรงงานสูงมาสู่ออโตเมชั่นใน
อุตสาหกรรมแรงงานสูง รวม
ถึงภาคบริการ 

•  พัฒนาผู้ให้บริการ SI 
สำหรับ Automation 

•  สนับสนุนการนำเช้า
ชิ้นส่วนเพ่ือการ
ประกอบและผลิตระบบ 
ออโตเมชั่น 

•  มาตรการจูงใจทาง
ภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 

•  โครงการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนเพ่ือ
การประกอบและผลิตระบบ ออโตเม
ชั่น 

•  โครงการพัฒนา System Integrator 
ไทยเพ่ือสนับสนุน Industrial 
Automation สำหรับอุตสาหกรรมเป้า
หมาย 

•  มาตรการจูงใจด้านภาษีสำหรับการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตไปสู่ 
Industrial Automation 

•  โครงการสนับสนุนการประดิษฐ์ 
Creative Robot สำหรับภาคบริการ 
ตอบปัญหาผู้บริโภค 

•  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
Creative Robot ต่างๆ 

•  โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์สนับสนุน
การพัฒนาประดิษฐ์ Creative Robot 
เช่นการพัฒนาผู้ให้การบริการทำ 
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 ซ่อมบำรุง
สำหรับภูมิภาคอาเซียน 

•  สนับสนุนการจัดตั้ง
ธุรกิจการให้บริการ
ซ่อมบำรุงเครื่องบิน
ของประเทศไทย 

•  พัฒนาช่างเทคนิค
ซ้อมเพ่ือรองรับการ
บริการในภูมิภาค 

•  โครงการสนับสนุนการธุรกิจการ
ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องบิน
ของไทย 

•  โครงการพัฒนาช่างเทคนิคซ้อม
บำรุงเครื่องบินร่วมกับต่าง
ประเทศ 

กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ที่เชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญา
ประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, 
IoT, Artificial 
Intelligence) 
 

9. อุตสาหกรรมดิจิตอล 
(Digital Equipment 
Industry)  

สร้างผู้ประกอบการ Startup 
ที่พัฒนาอุปกรณ์ที่ตอบ
ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและการบริการ 

•  คัดเลือกในการ
พัฒนาสร้างผู้
ประกอบการ Startup 
จากกลุ่มที่มีศักยภาพ
เพ่ือการต่อยอด 

•  โครงการ Uplift Startup เพ่ือ
ต่อยอด Surviving Startup 

•  โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการสำหรับธุรกิจ Digital 
Startup 

•  โครงการสนับสนุนให้บริษัทราย
ใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรม
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 
Digital Startup ตอบโจทย์
ปัญหา 

•  โครงการสนับสนุนการประดิษฐ์ 
Digital Application /device 
สำหรับภาคบริการ ตอบปัญหา
ของธุรกิจ e.,g Aging Society  

•  โครงการพัฒนา Digital 
Application & Equipment 
สำหรับ Agro SMEs Business 
& Tourism & MICE & Health 
Services 

•  โครงการใช้ศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) สำหรับข้อมูลภาครัฐ 
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คลัสเตอร์ อุตสาหกรรม เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา
อุตสาหกรรม โครงการ 

กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ที่เชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญา
ประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว (Digital, IoT, 
Artificial Intelligence) 

10. อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

  

สร้างผู้ประกอบการ 
Startup ที่พัฒนาอุปกรณ์ที่
ตอบปัญหาของภาค
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การบริการ 

•  พัฒนาและขยาย
ความต้องการของ
อุปกรณ์ IoT ต่างๆ 
โดยขับเคล่ือน 
Smart City  60:40 
ผลิตในไทย 

•  สนับสนุนการสร้าง
พัฒนาต้นแบบใน
ส่วนที่เป็น Platform 

  

•  โครงการเมืองอัจฉริยะ Smart 
City โดยเงินนักลงทุนเอกชน 

•  โครงการ Smart Command 
center : 1 province โดยเชื่อม
โยงระบบ Safety และ Early 
Warning ของแต่ละเทศบาล 
อบต และจังหวัดเข้าด้วยกัน เช่น 
วงจรปิดใน Province wide 
surveillance ในแต่ละพ้ืนที ่

•  โครงการพัฒนาอุปกรณ์เครือ
ข่ายสนับสนุนการพัฒนา Smart 
City  

•  โครงการเชื่อมผลงานวิจัยของ 
NECTEC แบบมุ่งเป้าหมายไปสู่
เชิงพาณิชย์ 

•  โครงการประเมิน Smart City 
Index  

วาระท่ี 2 : พัฒนาคลัสเตอรเ์ทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ต่อ)  
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วาระท่ี 3 : บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือน 
ด้วยนวัตกรรมเพาะเครือข่ายวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา โครงการ 
1.  กลุ่ม SME 

& Start-Up 
น้อยกว่า  
<2 ปี 

1.  เพ่ิมอัตราการอยู่รอดของ
กลุ่ม SMEs & Startup 

2.  เพ่ิมคุณภาพของกลุ่มท่ีจะเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ 
(Startup) 

3.  เพ่ิมจำนวนของกลุ่มท่ีจะเป็น
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 มีช่องทางใน
การทดสอบตลาด 

•  สนับสนุนเงินกองทุนของรัฐ
เพ่ือสร้าง SME & Start-Up 

•  มาตรการลดหย่อยทางภาษี
สำหรับกลุ่ม Start-up 

•  วางโครงสร้างสถาบันการ
ศึกษาสนับสนุนกลุ่ม Start-
up 

1.  โครงการ Start-up Survival 
program 

2.  โครงการ Start-up Seed 
Fund โดยกลุ่มคณะกรรมการ
ประเมินท่ีมีศักยภาพ 

3.  โครงการสนับสนุนให้องค์กร
ขนาดใหญ่สนับสนุน Start-up 
ท่ีเก่ียวข้องเช่น CP- AgroTec 
startup CPN- Retail tech  

4.  โครงการสร้างทักษะการ
บริหารจัดการของ Startup 

5.  โครงการหา Partnership 
สำหรับกลุ่ม Startup 

6.  โครงการ Referee panel 
สำหรับ 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.  เพ่ิมโอกาสด้านการตลาดให้กลุ่ม 
SME เพ่ือให้ดำเนินการธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง 

•  นำระบบดิจิทัล (Digital) มาใช้
ในการ Uplift SMEs และเพ่ิม
ประสิทธิภาพดำเนินธุรกิจ 

•  สนับสนุนในการ Scale up 
Business และการทำการตลาด 

1.  โครงการ SMEs Survival 
program เพ่ือแก้ไขปัญหาStartup 
กลุ่มเป้าหมาย 

2.   กลุ่ม 
Traditional 
SME ที่ทำ
ธุรกิจการผลิต 

1.  เพ่ิมนวัตกรรมในสินค้า
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
เทคโนโลยีและใช้ระบบออโตเม
ชั่นมาใช้ในกระบวนการผลิต
และควบคุมคุณภาพ 

•  ส่งเสริมให้นำระบบดิจิทัล 
(Digital) มาใช้ในการลดต้นทุน
กับกลุ่ม Traditional SMEs ใน
ด้านบริการจัดการการผลิต 

•  Scale up Business และการ
ตลาด Market ไปสู่ตลาด CLMV 

•  สร้างกำลังซื้อในประเทศโดยใช้
กำลังซื้อจากภาครัฐกับกลุ่ม 
SMEs 

1.  โครงการสนับสนุนการใช้ 
Industrial Automation ใน
กระบวนหลักของกลุ่ม SMEs ด้าน
การผลิต 

2.  โครงการจัดทำ Shared Platform 
จากการเลือกซื้อ IP เพ่ีอการพัฒนา
และผลิตสินค้าเป้าหมาย  

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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ด้วยนวัตกรรมเพาะเครือข่ายวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (ต่อ) 



ด้าน เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา โครงการ 
1. ด้านเศรษฐกิจ •  กระจายทรัพยากร 

ความเจริญ ความ
มั่งคั่ง  

•  เพ่ิมโอกาสลงไปสู่
ระดับพ้ืนท่ี 

•  ตอบโจทย์ความ
ต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

•  กำหนดและพัฒนา S-Curve 
อุตสาหกรรมเดิมโดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

•  พัฒนา Strategy Cluster ในกลุ่ม
จังหวัดเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่าง 
18 Regional States ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 

1.  โครงการวางยุทธศาสตร์ 4.0 ระดับกลุ่มจังหวัด 
2.  โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม การบริการระดับกลุ่ม ท่ี

ใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของตั้งแต่ 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 

การบริการท่ีใช้ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจเฉพาะโดยการเลือก New 
S-Curve Industry ของ
อุตสาหกรรมในจังหวัดและ/หรือ 
First S-curve Industry ของจังหวัด 
เช่น Herbal City, Durian City, 
Tea City และ Medical services, 
Spa Product City Fruit City เลือก
สินค้าเกษตร 1 อุตสาหกรรมเฉพาะ 

1.  โครงการวางยุทธศาสตร์ 4.0 ของจังหวัดเป็นสัญญาประชาคมของ
ประชารัฐในระดับพ้ืนท่ีท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ท่ี
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดล Thailand 4.0 

2.  โครงการยกระดับเกษตรใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ในจังหวัดทำให้รูป
แบบของวิสาหกิจชุมชน หรือชมรม โดยมีกำหนดเครื่องข่าย
สถาบันการศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม/
ผลิตภัณฑ์เป้าหมายหรือมีความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี 

3.  โครงการสร้างกลุ่มวิสาหกิจในการสนับสนุน supply chain 1 
สินค้าเกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

4.  โครงการสร้าง S-Curve สำหรับสินค้า OTOP เดิมในจังหวัด 
5.  โครงการพัฒนา สินค้า GI ของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์แบบ

พ้ืนท่ีเพาะปลูกไวน์ (Scientific based) 
•  กำหนดแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนท่ีเฉพาะ

เรื่อง (Micro Problem Solving) ท่ี
เก่ียวข้องสำหรับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 

1. โครงการ Micro Problem Solving รวบรวมคัดเลือกปัญหาหลัก 
และแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะพ้ืนท่ี เฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ
อุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 

• บริหารจัดการควบคุมการผลิตและ
การตลาดของสินค้าเป้าหมาย 

1. โครงการพัฒนาตลาดให้ 1 สินค้าเกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรมเป้า
หมายท่ีจังหวัดกำหนด 

2. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดของสินค้าเป้าหมายท่ีกำหนด 
3. โครงการ e-Mall /e-commerce ในการสร้างร้านค้าของจังหวัด

บนอินเทอเน็ต 

วาระท่ี 4 : การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่ม
จังหวัด และ 77 จังหวัด 
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ด้าน เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา โครงการ 
 
2. ด้านสังคม  •  ยกระดับคุณภาพชีวิต

โดยการสร้างรายได้ท่ีมี
ความมั่นคงในพ้ืนท่ี 

•  ยกระดับคุณภาพชีวิตมี
รายได้มั่นคงจากระดับ
ความยากจน  

•  ลดการย้ายถ่ินฐาน
เข้าไปเมืองลดการ
แทรกแซง หรือดำเนิน
มาตรการประชานิยม
ท่ีมาจากนักการเมือง 

•  พัฒนาอาชีพในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด
ทำให้คนในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด โดย
การสร้างงานทำให้คนในพ้ืนท่ีอยู่ใน
พ้ืนของกลุ่มจังหวัดท่ีไม่ย้ายถ่ินฐาน
เข้าไปเมืองใหญ่ 

1.  โครงการพัฒนาทักษะรองรับเกษตร อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
กลุ่ม 

สร้างกลุ่ม และอาชีพให้คนอยู่ในพ้ืนท่ี 
ในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจ
เฉพาะเพ่ือการพัฒนาสินค้า-
อุตสาหกรรม เฉพาะของจังหวัด 
(Economic Based Community 
Group) 

1. โครงการจัดกลุ่มและเพ่ิมจำนวนวิสาหกิจเศรษฐกิจเฉพาะในการ
เพ่ิมอาชีพสำหรับคนในพ้ืนท่ี เฉพาะสินค้าท่ีมีศักยภาพ e.g., GI 
product. 

•  สร้างระบบภูมิคุ้มกันแทรกแซง หรือ
ดำเนินมาตรการประชานิยม 

1.  โครงการเฝ้าระวังการแทรกแซง หรือดำเนินมาตรการประชา
นิยมท่ีมาจากนักการเมือง 

 
3.ด้านส่ิง
แวดล้อม 

•  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 และสร้างระบบเตือน
ภัยPredictive Warning จากข้อมูล Sensor ระดับกลุ่ม เช่น ภัย
จากน้ำท่วม แห้งแล้ง ฝนตกหนัก ดินถลุ่ม 

•  ศึกษาและตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อมจากการพัฒนา 1 สินค้า
เกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรม 

•  วางแนวทางในการแก้ไขผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนาพัฒนา 
1 สินค้าเกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรม 

1.  โครงการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการ
พัฒนา 1 สินค้าเกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรมท่ีกำหนด 

2.  โครงการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนา 1 สินค้าเกษตร 
หรือ 1 อุตสาหกรรมท่ีกำหนด 

 
4.โครงสร้าง
พ้ืนท่ีฐานด้าน 
ดิจิดัล (Digital 
Infrastructure) 

•  เป็นประเทศ Digital 
Economy ของ
ภูมิภาค 

•  พัฒนาโครงสร้าง Digital 
connectivity ในระดับภูมิภาค 

1.  โครงสร้างพ้ืนท่ีฐานด้านดิจิดัล (Digital Infrastructure) 

วาระท่ี 4 : การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่ม
จังหวัด และ 77 จังหวัด (ต่อ) 
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วาระท่ี 5 : บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
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ด้าน เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา โครงการ 

 
การค้า (Trade) 1.  เป็น Trading & 

Service Nation 
ของภูมิภาค  

2.  เป็นประเทศ 
Logistic Hub  
ของภูมิภาค 

•  ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์กลาง
ภูมิภาคในประเทศไทย(Regional 
Head Quarter)  

•  พัฒนาให้เป็นเมืองด้านการบริการ 
•  ปรับปรุงระบบ Logistics เชื่อมโยง

การขนส่งในประเทศ 
•  ลดข้อจำกัดด้านการค้าภาษีสำหรับ

การ Re-export เพ่ือให้เกิดเป็น Full 
Trading Nation 

1.  โครงการศึกษาลดข้อจำกัดด้านภาษี 
ปรับปรุงมาตรการในการเข้าสู่การเป็น 
Trading Nation  

2.  โครงการตั้งพ้ืนที่สำหรับการเป็น Trading 
Area ของประเทศไทยจาการลดข้อจำกัด
ด้านภาษี ปรับปรุงมาตรการต่างๆ  

 
การลงทุนและ
ตลาดทุน 
(Investment & 
Capital) 

1.  เป็นศูนย์กลาง
ตลาดทุนของ
อาเซียน  

2.  เป็นพ้ืนที่ลงทุน 
(Inward & 
outward 
investment  

•  การพัฒนาพ้ืนที่ลงทุน Eastern 
Economic Corridor  

•  การจัดตั้งพ้ืนที่ลงทุนเฉพาะ Special 
Economic Zone ในบริเวณ
ชายแดน 

•  การจัดหาทุนสำหรับคนในอาเซียน 
(ASEAN) ในการดึงดูดคน (Talent 
Worker) เข้ามาทำงานมาสร้างสรรค์
ในประเทศไทย 

•  การพัฒนา Strategic Industry 
Clusters  

1.  โครงการส่งเสริมการลงทุนใน Eastern 
Economic Corridor 

2.  โครงการส่งเสริมการลงทุนใน Special 
Economic Zone 

3.  โครงการสร้างกองทุน ASEAN Fund 
สำหรับวิจัยและพัฒนา 

4.  โครงการพัฒนา Strategic Industry 
Clusters ภายใต้ Thailand 4.0 
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