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ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีการปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบเพียงครั้งเดียวในสมัยล้นเกล้า
รัชกาลที่ 5 ราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 สืบเนื่องถึงรัชกาลที่ 5 เป็นช่วงเวลาที่
ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตท่ามกลางกระแสภัยคุกคามจากภายนอก อันได้แก่ การล่าอาณานิคมของประเทศ
ตะวันตก ด้วยเหตุนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองรัชกาลจึงต้องทรงดาเนินการปฏิรูปปรับเปลี่ยนประเทศให้เกิด
ความทันสมัยและทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ประเทศไทยต้องถูกยึดครองเป็นดินแดนอาณา
นิคม การดาเนินนโยบายดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 4 และได้รับการสานต่ออย่างเป็นรูปธรรม
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านการปฏิรูประบบการปกครองและระบบราชการของไทยครั้งสาคัญ โดยเปลี่ยนจาก
เดิมที่เคยปกครองในรูปแบบอาณาจักรโบราณและนครรัฐ ซึ่งปราศจากศูนย์อานาจที่ชัดเจนและขาดความเป็น
เอกภาพ อันไม่ส่งเสริมต่อความมั่นคงของชาติให้เป็นการปกครองรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะเป็น “รัฐชาติ” โดย
การรวมศูนย์อานาจเข้าสู่ส่วนกลางหรือเมืองหลวง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ เกิดความชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี
ณ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะ “เปลี่ยนผ่าน” วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายต่อหลาย
ครั้ ง ควบคู่กับ การเปลี่ ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลกในศตวรรษที่ 21 หากประเทศไทยไม่มีการกาหนด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนไม่ดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านการปฏิรูปและ
การปรั บเปลี่ ยนอย่ างจริ งจั ง ประเทศไทยอาจจะประสบกับสภาวะเสื่อมถอยจากประเทศในโลกที่ส องใน
ปัจ จุบัน เป็น ประเทศในโลกที่ส ามในอนาคตก็เ ป็น ได้ แต่หากดาเนินการปฏิรูปสาเร็จจะทาให้ประเทศไทย
สามารถก้าวไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง”
อัน เป็น ดั่ง พระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่า “เราจาต้อง
ก้าวไปข้างหน้าเสมอ เราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด แม้ว่าหยุดอยู่กับที่ก็ไม่ได้ เพราะการหยุดก็เสมอด้วย
การถอยหลัง”

เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
โลกมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา พอจะจาแนกได้เป็น 4 ยุคด้วยกัน
ยุคที่ 1 เกิดการปฎิวัติในภาคเกษตร หรือที่เรียกกันว่า Green Evolution
ยุคที่ 2 เกิดการปรับเปลี่ยนสู่สังคมอุตสาหกรรม ผ่าน Industrial Revolution ครั้งที่ 1 และ 2
ยุคที่ 3 เกิด Digital Revolution เป็นระลอกๆ
ยุคที่ 4 คือ The Fourth Industrial Revolution หรือยุคปัจจุบัน เกิดการรวมตัวและแตกตัวของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 3 Domains หลัก ดังนี้
 Bio Domain เช่น Bioprint, Genetic Transformation
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 Physical Domain เช่น Autonomous Vehicle (รถที่ขับเองได้) วัสดุศาสตร์ นาโน
เทคโนโลยี และ 3D/4D Printing
 Digital Domain เช่น Internet of Thing (IoT), Digital Manufacturing
จากนี้ไป นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆจะเกิดจากการรวมตัวและแตกตัวของ 3 Domains นี้

โลกในระยะเปลี่ยนผ่าน
การเคลื่อนจากโลกในศตวรรษที่ 20 มาสู่โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไขและข้อจากัดชุดใหม่ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาชุดของ
ขีดความสามารถชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
ใน The Fourth Industrial Revolution นั้น Artificial Intelligence (AI) จะมาแทน Knowledge
Worker ถ้าเราตามมันทัน เราจะทางานร่วมกับมันได้ แต่ถ้าเราไม่ทันมัน AI จะทางานแทนเรา เรากาลังอยู่ใน
“The Age of Disruption” ดังนั้น ที่มีผู้กล่าวว่า "When Pattern are Broken, New Worlds
Emerge" ดูเหมือนกาลังจะเกิดขึ้น ตอนนี้ โลกเหมือนอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน (Metamorphosis) เปรียบเปรย
เหมือนกับเป็นตัวหนอน อยู่ดีๆก็กลายเป็นดักแด้ ผู้คนอาจจะรู้สึกอึดอัด รู้สึกหวาดกลัวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่
โลกใหม่ (เพราะไม่คุ้นเคยมาก่อน) แต่จะรู้สึกดีขึ้น ความเป็นปกติสุขเกิ ดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตอนที่เปลี่ยนผ่านจาก
ดักแด้กลายเป็นผีเสื้อ
มี 5 กระแสที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน คือ
 Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหลของทุน สินค้าและบริการ ผู้คน
อย่างเสรี จนกลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างสนิท (Connected World) เกิดการขยับ
ปรับเปลี่ยนจาก One Country, One Destiny เป็น One World, One Destiny
 Digitization การติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ก ารเปลี่ ย นรู ป แบบจากการสื่ อ สารกั บ Someone,
Somewhere และ Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime เรากาลัง
ดารงชีวิตอยู่ใน 2 อารยธรรมไปพร้อมๆกัน คืออารยธรรมในโลกจริง และอารยธรรมในโลก
เสมือน ในโลกของดิจิตอล ก่อให้เกิด Network Externalities ดังนั้น รูปแบบการเติบโตจะ
ไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์เดิมว่าด้วย Diminishing Return to Scale อีกต่อไป แต่
รูปแบบการเติบโตจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Exponential Return to Scale มากขึ้น
 Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น โดยในปี 1995 โลกมีคนในเมืองเพียง
ร้อยละ 30 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 ในปี 2014 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66 ใน
ปี 2050 ดังนั้น วิถีชีวิต พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม
ชนบทเป็ น สั ง คมเมื อ ง จะเกิ ด ประเด็ น ท้ า ทายชุ ด ใหม่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในมิ ติ พ ลั ง งาน การ
คมนาคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ
ซึ่งหากเตรียมการไว้ได้ไม่ดีพอ เมืองเหล่านี้จะกลายเป็น Mega-Slums แต่หากเตรียมการได้
ดีพอ เมืองเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น Smart Cities
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 Individualization ผู้คนในศตวรรษที่ 21 จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น มีความคิดความ
อ่า นเป็ น ของตั ว เองมากขึ้ น ต้อ งการแสดงออกมากขึ้น ความเป็น ปัจ เจกจะเกิด ขึ้น ได้ 2
รูปแบบ คือ Collective Individuals และ Contra-Individuals รูปแบบแรกเป็นรูปแบบ
ที่ส ร้างสรรค์ ที่ผู้ คนอยากอยู่ร่ว มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม เกิดเป็นสั งคมที่เข้มแข็ง แต่ใน
รู ป แบบที่ ส อง เป็ น รู ป แบบที่ ผู้ ค นต่ า งคนต่ า งอยู่ มองแต่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตน เกิ ด สั ง คมที่
เปราะบาง โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจะมีอยู่สูง
 Commonization ในโลกทีย่ ิ่งเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้องพึ่งพิงอิงอาศัยกัน
มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ความเสี่ยงและภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็น
การเฉพาะ หากแต่ส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องเผชิญที่เรียกกัน
ว่า “Global Commons” อาทิ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด การก่อการร้าย
ภาวะโลกร้อน เป็นต้น นั่นหมายความว่า จากนี้ไป เวลาสุขประชาคมโลกจะสุขด้วยกัน และ
เวลาทุกข์ประชาคมโลกก็จะทุกข์ด้วยกันด้วย
ทั้ง 5 กระแสดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ
1) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการดารงอยู่
2) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการดาเนินธุรกิจ
3) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการทางาน
4) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการเรียนรู้

วัฒนธรรมของการดารงอยู่ชุดใหม่ การดารงชีวิตให้อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 จะเกิดจาก Power
of Shared Knowledge ไม่ใช่ Power of Knowledge ดังเช่นในศตวรรษที่ผ่านมา โดยในยุคศตวรรษที่
21 การได้มาซึ่งความรู้ (Producing Knowledge) นั้นไม่เพียงพอ สิ่งที่สาคัญควบคู่กันไปก็คือ การสร้าง
ความหมายและนัยในองค์ความรู้นั้น (Producing Meaning)
ในโลกศตวรรษที่ 20 เรามองเห็น “ข้อเสียในสิ่งที่ดี” (Negative Side of the Good) โลกใน
ศตวรรษที่ 21 เราต้องค้นหา “ข้อดีในสิ่งที่ไม่ดี” (Positive Side of the Bad) ตัวอย่างเช่น การปรับตัวให้
เข้ากับ Climate Change นามาสู่การปรับเปลี่ยนสู่ สังคมคาร์บอนต่า และการพัฒนา Green Growth
Industries เป็นต้น

วัฒนธรรมของการดาเนินธุรกิจชุดใหม่ ในอดีตการทาธุรกิจ ยึดหลักการ Economies of
Scale กล่าวคือ ยิ่งผลิตมากเท่าไหร่ ต้นทุนถูกลงเท่านั้น ซื้อมากเท่าไหร่ได้ราคาถูกมากเท่านั้น ณ วันนี้ โลกได้
เปลี่ยนไปแล้ว โลกของดิจิตอลเอื้อบริษัทเล็กๆอย่าง SMEs และ Startups มีโอกาสมากขึ้น จากปัจจัยต่างๆ
ดังต่อไปนี้
 Open Innovation Economy เกิดกระแสของนวัตกรรมแบบเปิด ผ่านหลักคิดว่าด้วย NEA:
N : Nobody owns ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง
E : Everybody can use it ทุกคนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ได้
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A : Anybody can improve it ใครๆก็สามารถเข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
 เกิดธุรกิจภายใต้แนวคิด Sharing Economy อาทิ UBER, Airbnb, Co-Working Space เป็นต้น
 เกิดธุรกิจภายใต้ Do It Yourselves Economy (DIY) จากนี้ไป Maker และ Buyer เริ่มแยก
ออกจากกันไม่ได้เด็ดขาดเหมือนในอดีต จึงเกิดคาว่า Prosumer กล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถเป็น
ทั้ง Producer และ Consumer ด้วยในเวลาเดียวกัน
ดังนั้น การทาธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เริ่มจากการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า ผ่านนวัตกรรมใน
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และ นวัตกรรมเชิงธุรกิจ เป็นสาคัญ กระบวนทัศน์ในการทาธุรกิจ มี
การปรับเปลี่ยนจาก “Make & Sell” Paradigm ในยุค Industrial Revolution เป็น “Sense &
Respond” Paradigm ในยุค Digital Revolution และเปลี่ยนจาก “Sense & Respond” Paradigm
ในยุค Digital Revolution เป็น “Care & Share” Paradigm ในยุค The Forth Industrial Revolution
ดังเช่นในปัจจุบัน

วัฒนธรรมของการทางานชุดใหม่ การใช้ชีวิตสมัยก่อน มนุษย์เรามี 4 กิจกรรมหลักคือ ทางาน
พักผ่อน จับจ่ายซื้อของ และ ท่องเที่ยว เราจะใช้เวลาแต่ละช่วงเป็นเรื่องๆ ไป แต่ปัจจุบันนี้ ดิจิตอลเทคโนโลยี
ทาให้เราสามารถทากิจกรรมหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน (Multiplexing)
การเชื่อมโยงต่อกันเป็นเครือข่ายจะมีมากขึ้น ดังนั้น จะทางานกันบนแพลทฟอร์มในระบบเปิดมากขึ้น
ในลักษณะงานที่ต้องมีการประสานและร่วมมือกันมากขึ้น และมีลักษณะของการแชร์หรือแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
กันมากขึ้น
งานในลักษณะ Routine Job จะค่อยๆลดน้อยถอยลง และจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และ
Automation ในทิศทางของกระแส Industry 4.0 งานในลักษณะ Non-Routine Job จะทวีความสาคัญ
มากขึ้น

วัฒนธรรมของการเรียนรู้ชุดใหม่ โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 กระแสหลักคือ
1) เกิด Demonopolization of Knowledge ไม่มีการผูกขาดความรู้ 2) เกิด Democratization of
Information ไม่มีการผูกขาดข้อมูล และ 3) เกิด Disruption of Technology & Innovation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ๆ จากการรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดิมตลอดเวลา
เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว วัฒนธรรมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบไป
ด้วย 3 องค์ประกอบสาคัญคือ Learn, Unlearn และ Relearn
“Unlearn” คือการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มา ต้องปรับตัวให้ทันตลอดเวลา ส่วน “Relearn” นั้นคือ
สิ่งที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ๆ ดังนั้น ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม สาหรับ "Learn" นั้น โจทย์ที่สาคญในศตวรรษที่ 21 คือ จะเรียนรู้อย่างไรให้มีความสามารถในการ
รังสรรค์นวัตกรรม
หลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว เริ่มมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจให้สอดรับ
กับพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ยกตัวอย่างเช่น
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A Nation of Maker ของสหรัฐอเมริกา
Design in Innovation ของสหราชอาณาจักร
Made in China 2025 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Make in India ของอินเดีย
Smart Nation ของสิงคโปร์
Creative Economy ของเกาหลีใต้

ถึงเวลาของการปรับเปลี่ยนโมเดลประเทศไทย ให้สอดรับกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21

สามกับดักที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ในอดีตจะพบว่าประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจาก Thailand 1.0
ที่เน้นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาสู่ Thailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาสู่ Thailand 3.0 ที่
เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จวบจนปัจจุบัน
Thailand 3.0 เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กระแสโลกาภิวัตน์เปิดกว้าง มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยี
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ในประเทศ ทาให้อุตสาหกรรมไทยมีความซับซ้ อนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต จากการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า มาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ค่านิยมชุดใหม่
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุนิยม ปัจเจกนิยม สุขนิยม และสากลนิยม ได้เข้ามาแทนที่ค่านิยมดั้งเดิมที่เน้นการเอื้อเฟื้อ
แบ่งปัน ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง การมีครอบครัวที่อบอุ่น และท้องถิ่นนิยม อย่างน่าใจหาย
ในช่วงต้นของการขับเคลื่อน Thailand 3.0 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่ร้อย
ละ 7-8 ซึ่งเป็นช่ว งเวลาที่มีการคาดหวังว่า ประเทศไทยจะก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เฉก
เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดาเนินไปได้ด้วยดี แต่ใน
ความเป็นจริง Thailand 3.0 เป็นโมเดลการพัฒนาที่ค่อนข้าง “เปราะบาง” เป็นการเร่งการเจริญเติบโต เพื่อ
ไล่กวดให้ทันประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงใช้วิธีการแบบ “มักง่าย” ด้วยการพัฒนาบน “การปักชา” จึงมีการ
เจริญเติบโตแบบรากแขนง เทคโนโลยีและทุนของต่างชาติที่นาเข้ามาไม่มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อย่างจริงจัง ขาดการสะสมทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ ประเทศไทยจึงถูกมองเป็น “ประเทศที่
ดูเหมือนทันสมัย แต่ไม่พัฒนา”
การที่ไม่มีฐานรากที่แข็ งแรงของตนเอง ไม่มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ พึ่งพิงกับโอกาสของการค้าและการ
ลงทุนจากภายนอก แต่ละเลยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในที่สุดประเทศไทยจึงต้องเผชิญกับวิกฤตต้ม
ยากุ้ง ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งหลังจากการเกิดวิกฤตแล้ว อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลง
มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3-4 มาเกือบ 20 ปีจวบจนปัจจุบัน นี่คือภาวะของการติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง” (Middle Income Trap)
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การติดอยู่ ในกับ ดักประเทศรายได้ขนาดปานกลาง สะท้ อนให้ เ ห็ นว่าประเทศไทยกาลั ง ติดอยู่ใ น
“Competitive Nutcracker” กล่าวคือ เราไม่สามารถที่จะขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันที่
ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อาทิ อิตาลี ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ ใน
ขณะเดียวกัน เราก็ไม่สามารถขยับลงมาแข่งกับประเทศคู่แข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตสินค้าต้นทุนต่า ด้วย
แรงงานจานวนมหาศาลและราคาถูก อย่างจีนหรือเวียดนามได้ เราติดอยู่ตรงกลาง ที่เรียกว่า “Stuck in the
Middle”
ในโลกของการแข่งขัน เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศนั้น จาเป็นจะต้องยกเครื่องกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเสียใหม่ เน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ แทนการ
เน้นทรัพยากรพื้นฐาน ที่นับวันจะหมดลงเรื่อยๆ เป็นการเติมเต็ม”ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยู่
ด้วย “ความได้เปรียบในการแข่งขัน” เพื่อ “สร้างมูลค่า” แทนที่จะเป็นแค่ “เพิ่มมูลค่า” ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจชุดใหม่ จึงเป็นไปในลักษณะ “ทาน้อยได้มาก” ไม่ใช่ในลักษณะ “ทามากได้น้อย”
แบบเดิมอีกต่อไป
นอกเหนือจากการติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ภายใต้ Thailand 3.0 ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมลา” (Inequality Trap) กล่าวคือ ช่องว่างของรายได้และโอกาสของคนจน
และคนรวยถ่างออกมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้าทางรายได้สูงเป็นอันดับ 2 ของ
ทวีปเอเชีย หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของประชากรและการถือครองทรัพย์สิน ระหว่างปีพ.ศ. 2531-2550
สัดส่วนรายได้ของประชากรร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด มีรายได้ ร วมกันประมาณร้อยละ 55 ของรายได้ร วมทั้ง
ประเทศ ในขณะที่กลุ่มที่จนที่สุดร้อยละ 20 มีรายได้รวมเพียงร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั้งประเทศเท่านั้น
โดยสัดส่วนรายได้ดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ในระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา และ ข้อมูล
การถือครองทรัพย์สินครัวเรือน แสดงว่า ในปีพ.ศ. 2549 กลุ่มประชากรที่รวยที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศ มี
ทรัพย์สินประมาณ 70 เท่าของกลุ่มที่จนที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศ
นอกเหนือจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและกับดักความเหลื่อมล้า อีกหนึ่งกับดักที่ประเทศไทย
เผชิญคือ “กับดักความไม่สมดุล” (Imbalance Trap) โดยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเน้น
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แต่ละเลยการรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการยกระดับศักยภาพ
และภูมิปัญญามนุษย์ จนส่งผลกระทบเชิงลบในมิติต่างๆ มากมาย
ทั้ง 3 กับดักใน Thailand 3.0 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้างความมั่งคั่ง มี
ความมั่งคงในแนวทางที่ยั่งยืนได้มากกว่านี้ นี่คือเหตุผลสาคัญของการปรับเปลี่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจ จาก
Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0

โมเดล Thailand 4.0
Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง กับดักความเหลื่อมล้า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลก
ที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่าง
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เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่
ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก
“ประชารัฐ”
สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 (ดังรูปที่ 1.1) คือ
1. อยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness)
และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลาง
เป็ น คนส่ ว นใหญ่ ของประเทศ เกิด ความเท่ าเที ยมในสั ง คม ความเหลื่ อ มล้ าอยู่ ในระดับ ต่า มี
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี
2. เป็น คนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมตลอดทุ ก ช่ ว งชี วิ ต เป็ น คนทั น โลก ทั น เทคโนโลยี สามารถอยู่ บ นเวที โ ลกได้ อ ย่ า ง
ภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อทาให้โลกดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น
3. เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการ
ผลิตต่า สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป
4. เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่า
ในสิ น ค้ าและบริ การ มีความสามารถทางการค้ าขาย สามารถเข้าถึ งตลาดในประเทศ ตลาด
อาเซียน และตลาดโลก ทาให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส
5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทางานในถิ่น
ฐานบ้านเกิดได้ โดยไม่จาเป็นต้องเข้ามาทางานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส
และงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

รูปที่ 1.1: Thailand 4.0
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การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
Thailand 4.0 เป็นโมเดลที่ได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา
ประเทศ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดารัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้ง
แรกในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ไว้
ความตอนหนึ่งว่า
“การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้
ของประชาชนเป็น เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้
พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้น
ที่สูงขึ้น โดยลาดั บต่ อไป หากมุ่งแต่จ ะทุ่มเทสร้ า งความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจขึ้น ได้ร วดเร็ วแต่
ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้อง
ด้วย จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ได้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด”
Thailand 4.0 น้อมนาพระราชดารัสข้างต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถอดรหัสออกมา
เป็น 2 ยุทธศาสตร์สาคัญคือ
1. การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within)
2. การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World)
หากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในคือ Competitiveness การเชื่อมโยงกับโลกภายนอกก็คือ
Connectivity ซึ่งทั้ง Competitiveness และ Connectivity เป็น 2 ปัจจัยที่จะต้องดาเนินควบคู่กันในการ
สร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับประเทศ

การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทางคือ
1)
2)
3)
4)

จากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลก สู่ การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
จากการเน้นการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ สู่ การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม
จากการเน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพ สู่ การเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี
จากการกระจุกของความมั่งคั่งและโอกาส สู่ การกระจายของความมั่งคั่งและโอกาส

การปรั บ เปลี่ ย นใน 4 ทิศทางดัง กล่ าว จะเกิดขึ้ นได้ จาเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องเน้น “การพัฒนาที่
สมดุล”ใน 4 มิติ อันประกอบด้วย
1. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth)
2. ความอยูด่ ีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings)
3. การรักษ์ส่งิ แวดล้อม (Environmental Wellness)
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4. การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)
การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติของ Thailand 4.0 ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สอดรับกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ ได้อย่างแนบ
แน่นและลงตัว (ดังรูปที่ 1.2)

รูปที่ 1.2: การพัฒนาที่สมดุล SEP for SDGs

การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความ
เข้มแข็งก็จะเกิดการพัฒนาขีดความสามารถและมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอเมื่อเผชิญกับโอกาสและภัยคุกคามจาก
โลกภายนอก
ในการเชื่อมโยงกับโลกภายในมี 3 ระดับ คือ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสู่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก (ดูรูปที่ 1.3)

รูปที่ 1.3: การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
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เพื่อให้อยู่กับประชาคมโลกอย่างเป็นปกติสุข ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 รัฐบาลจึงได้น้อม
นาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยเน้น
1. การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet)
2. การสร้างสันติภาพที่มั่นคง (Secured Peace)
3. การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)
4. การสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity)
อาจกล่าวได้ว่า แก่นยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกนั้น ตั้งอยู่บนฐานความคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดรับกับ
Sustainable Development Goals ของ UN (ดังรูปที่ 1.4)

รูปที่ 1.4: การสอดรับกันระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ SDGs ใน Thailand 4.0
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กลไกขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่ภายใต้ Thailand 4.0
Thailand 4.0 มีเป้าหมายเพื่อหลุดพ้น 3 กับดัก โดยปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตชุด
ใหม่ (New Growth Engines) เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ภายในปี 2575
ดังนี้ (ดังรูปที่ 1.5)
1. หลุ ด พ้น จากกับ ดั กประเทศรายได้ป านกลาง ด้ ว ยการสร้า งความมั่งคั่ งผ่ าน กลไกขั บเคลื่อ น
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Competitive Growth
Engines) เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยเปลี่ยนจาก “ทามากได้น้อย” เป็น “ทาน้อยได้
มาก” ซึ่งประกอบไปด้วย
● การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
● การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
● การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
● การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
● การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
● การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจ
● การบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่พร้อมดาเนินการ ทั้งใน Physical และ Digital
Platforms
● กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่
● ฯลฯ
2. หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้า ด้วยการสร้างความมั่นคงผ่าน กลไกการกระจายรายได้ โอกาส
และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth Engine) โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจาก
ความมั่งคั่งที่กระจุกเป็นความมั่งคั่งที่กระจาย ด้วยหลักคิดที่ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ประกอบไปด้วย
● การยกระดับ Digital Skill Literacy, ICT Literacy, Information Literacy และ
Media Literacy ของคนไทย
● การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด
● การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน
● การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
● การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก
● การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตจากภายนอก
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● การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ
● การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดแบบมีเงื่อนไข
● ฯลฯ
3. หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุล ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่าน กลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู่ “การพัฒนาที่
สมดุล” ประกอบไปด้วย
● การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
● การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน
● การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็น
หลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost
Advantage)
● การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีทาดี” (Doing Good, Doing Well)
● ฯลฯ

รูปที่ 1.5: กลไกขับเคลื่อนการเติบโตชุดใหม่ ใน Thailand 4.0
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เป้าหมาย Thailand 4.0
Thailand 4.0 กาหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า ” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
● พ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก 5,410
ดอลล่าร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2557 เป็น 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2575
● อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากระดับร้อยละ 3-4 เป็นร้อยละ 5-6 ตามศักยภาพที่ควรจะ
เป็นของประเทศภายใน 5 ปี
● การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) จากร้อยละ 1.3 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น
มากกว่าร้อยละ 5 ต่อปีอย่างต่อเนื่องภายใน 10 ปี
● ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Trading & Service Nation ในระดับภูมิภาค ภายใน 10 ปี
● ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดทุนของ ASEAN ภายใน 10 ปี
● มี 5 บรรษัทข้ามชาติระดับโลกสัญชาติไทย ภายใน 10 ปี
● มีความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ใน 10 ลาดับแรกของโลก ภายใน 10 ปี
● เพิ่มระดับการวิจัยและพัฒนา จากร้อยละ 0.25 GDP ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 4.0
(เทียบเท่าประเทศเกาหลีใต้)
● สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาให้แข็งแกร่งภายใน 5 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก จาก 10:90 ในปัจจุบัน เป็น 30:70
ภายใน 10 ปี และปรับขึ้นเป็น 60:40 ภายใน 20 ปี

ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม
เป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิงใครไว้ข้างหลัง” (Inclusive Society) ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คน
ในสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้นความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่น
ของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
● ระดับความเหลื่อมล้าในสังคม (วัดผลจาก Gini Coefficient) จาก 0.465 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น
0.2-0.4 ตามมาตรฐาน OECD ภายในปี พ.ศ. 2575
● ปรับเปลี่ยนสู่ระบบสวัสดิการสังคมอย่างสมบูรณ์ ภายใน 20 ปี
● เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จานวน 20,000 ครัวเรือน ภายใน 5 ปี และ
100,000 ครัวเรือน ภายใน 10 ปี
● ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เป็น Smart SME จานวน 100,000
สถานประกอบการ ภายใน 5 ปี และเพิ่มเป็น 500,000 ราย ภายใน 10 ปี
- 15 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

● พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถเข้าสู่ตลาดได้ตาม
แนวทางประชารัฐจานวน 20,000 ราย ภายใน 5 ปี และเพิ่มเป็น 100,000 ราย ภายใน 10 ปี

การยกระดับคุณค่ามนุษย์
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย
4.0 ในโลกที่หนึ่ง”
● PISA score จากลาดับที่ 47 จาก 76 ประเทศ เป็น 1 ใน 20 ประเทศแรก ภายใน 20 ปี
● ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) จาก 0.722 (ในปี พ.ศ. 2556) หรืออันดับที่ 89 เป็น 0.80 (กลุ่ม
Very High Human Development) หรือ 50 อันดับแรก ภายใน 10 ปี
● ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
จานวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี
● มหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกของโลก จานวน 5 สถาบัน ภายใน 20 ปี
● นักวิทยาศาสตร์ไทยได้รับรางวัล Noble Prize อย่างน้อย 1 ท่านภายใน 20 ปี

การรักษ์สิ่งแวดล้อม
มี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่า”
อย่างเต็มรูปแบบ
 มี 10 เมืองที่น่าอยู่ของโลก ภายใน 5 ปี
 มี 5 เมืองอัจฉริยะ เต็มรูปแบบ ภายใน 10 ปี
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ตอนที่ 2 : ห้าวาระในการขับเคลื่อน Thailand 4.0
สื บ เนื่ องจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว ในวารสารชัยพั ฒ นาประจาเดือ น
สิงหาคม 2542
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก
มองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะด้วยซ้าไป”
รัฐบาลจึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 5 วาระ ดังนี้ (ดังรูปที่ 2.1)
วาระที่ 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง
วาระที่ 2 : การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
วาระที่ 3 : การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
วาระที่ 4 : การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด
วาระที่ 5 : การบูรณการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
ทั้ง 5 วาระ สามารถร้อยเรียงเข้าด้วยกัน และเปรียบได้ดังนี้
1. การตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่ ด้วยการเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมในการก้าวสู่โลกที่หนึ่ง
2. การเปลี่ยนจากการปักชาสู่การมีรากแก้วที่แข็งแรง ด้วยการพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3. การมีลาต้นที่แข็งแกร่งสามารถงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขา ด้วยการบ่มเพาะผู้ประกอบการและ
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด
4. การเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์โลก ด้วยการบูรณการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
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รูปที่ 2.1: ห้าวาระในการขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0
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วาระที่ 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง
เปรียบเสมือนการตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่ ด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ใน
ศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับ การพัฒนา “คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง”
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 คือ คนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่
เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart)
การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเงื่อนไขที่จาเป็นในการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุม
การปรับเปลี่ยนใน 4 มิติดังต่อไปนี้
1. เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จากัด เป็น คนไทยที่มีความรู้ และทักษะ
สูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม
2. เปลี่ ย นจากคนไทยที่ ม องเน้ น ประโยชน์ ส่ ว นตน เป็ น คนไทยที่ มี จิ ต สาธารณะ และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
3. เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็น คนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล
4. เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น Analog Thai เป็น คนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถดารงชีวิต
เรียนรู้ทางาน และประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล
โดยเริ่มจากการเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในตัวคน (Growth for People) ผ่านการสร้างสังคม
แห่งโอกาส เพื่อเติมเต็มศักยภาพ เมื่อคนเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ จะกลายเป็นตัวหลักใน
การขับเคลื่อนการเจริญเติบโต (People for Growth) และนาพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่าง
แท้จริง (ดูรูปที่ 2.2)

รูปที่ 2.2: Growth for People/ People for Growth
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การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้
แนวคิด Growth for People/ People for Growth นามาสู่ประเด็นท้าทายดังต่อไปนี้
 จะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมี
พลังและมีความหมาย (Purposeful People)
 จะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการรังสรรค์
นวัตกรรม (Innovative People)
 จะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful
People)
 จะพั ฒ นาอย่ า งไรให้ ค นไทยเป็ น คนที่ มุ่ ง การท างานให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ (Action-Based
People)
จากประเด็นท้าทายดังกล่าวข้างต้นนามาสู่ “การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้” ของคนไทยทั้งระบบ
1. การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมี
ความหมาย (Purposeful Learning)
o ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบเฉื่อยชา (Passive Learning) เป็น การเรียนด้วย
ความกระตือรือร้น (Active Learning)
o ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามภาคบังคับ (Duty-Driven) เป็น การเรียนที่เกิดจาก
ความอยากรู้ อยากทา และอยากเป็น (Passion-Driven)
o ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามมาตรฐาน (Standardized) เป็น การเรียนเพื่อตอบ
โจทย์เฉพาะบุคคล (Personalized)
2. การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ (Generative Learning)
o ปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็น การเรียนรู้
นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ
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o ปรับเปลี่ยนจากการเรียนจากข้อเท็จจริง (Fact-Based) เป็น การเรียนที่เริ่มจากการ
ใช้ความคิด (Idea-Based)
o ปรับเปลี่ยนจากการคิดในกรอบ (In the Box) เป็น การคิดนอกกรอบ (Out of the
Box)
o ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบถ่ายทอด (Transmitting) เป็น การเรียนแบบชี้แนะ
(Mentoring)
3. การปรั บ เปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ พื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต สาธารณะ ยึ ด ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง ( Mindful
Learning)
o ปรับเปลี่ยนจากการเน้นผลประโยชน์ร่วม (Common Interest) เป็น การเน้นสร้าง
คุณค่าร่วม (Sharing Value)
o ปรับเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในรายบุคคล (Individual Creating)
เป็น การมุ่งเน้นการระดมความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม (Common Creating)
o ปรับเปลี่ยนจากการให้รางวัลจากการแข่งขัน (Competing Incentive) เป็น การให้
รางวัลจากการทางานร่วมกัน (Sharing Incentive)
4. การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งการทางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Learning)
o ปรับเปลี่ยนจากการเรียนโดยเน้นทฤษฎี เป็น การเรียนที่เน้นการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา
o ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบฟังบรรยาย เป็น การทาโครงงานและแก้ปัญหาโจทย์
ในรูปแบบต่างๆ
o ปรั บ เปลี่ ย นจากการวั ด ความส าเร็ จ จากระบบการนั บ หน่ ว ยกิ ต เป็ น การวั ด
ความสาเร็จจากการบรรลุผลสัมฤทธิ์
o ปรับเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อวุฒิการศึกษา เป็นการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ
การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรรษที่ 21 และการตระเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่
หนึ่ง ผ่าน 4 กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวใจสาคัญในการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่ “สังคมไทย
4.0” นั่นคือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และ สังคมที่มีความสมานฉันท์
(Harmony) ในที่สุด
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การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรรษที่ 21 และการตระเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่
หนึ่ง ผ่าน 4 กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน เป้าหมายและระบบการบริหารจัดการ
การเรียนรู้ กระบวนทัศน์และทักษะครู หลักสูตรการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนระบบ
นิเวศน์ของการเรียนรู้

การพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้และทักษะสูง
พร้อม ๆ กับเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาทักษะและอาชีพ เป็นประเด็นที่
สาคัญ เพื่อรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21
ทักษะที่มีความสาคัญมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย
• Cognitive Abilities
• Systems Skills
• Complex Problem Solving
• Content Skills
• Process Skills
ในขณะที่ทักษะที่จะมีความสาคัญน้อยลงในศตวรรษที่ 21 จะประกอบด้วย
• Social Skills
• Resource Management Skills
• Technical Skills
• Physical Abilities
พร้อม ๆ กันนั้น ภายใต้กระแส Industry 4.0 งานต่าง ๆ ที่เป็น Repetitive / Routine Jobs จะ
ค่อย ๆ ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และ Automation (ดูรูปที่ 2.3)
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รูปที่ 2.3 : การเปลี่ยนแปลงในเนื้องาน
หนึ่งในยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0 คือ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยน
แรงงานให้สอดคล้องกับ Industry 4.0 ดังนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการ Reskilling, Upskilling
และ Multiskilling ในแรงงานปัจจุบัน โดยเน้นการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับงานที่เป็น Non – Routine /
Task Special / Project – Based Jobs มากขึ้น
รัฐบาลจะวางระบบเพื่อบูรณการการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงและกาหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยกาหนดเป้าหมายไว้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1) ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ
2) พั ฒ นาระบบการศึ ก ษา ฝึ ก อบรม และพั ฒ นาทั ก ษะให้ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรม
3) ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางวิชาชีพบนฐานทักษะและความเชี่ยวชาญ
4) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยการสร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ ใน 3 ระดับด้วยกันประกอบด้วย
 โปรแกรม In School อาทิ Education & Career Guidance, Enhanced
Internship, Individual Learning Portfolio และ Young Talent Program
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 โปรแกรม Starting Work อาทิ Education & Career Guidance, Earn & Learn
Program, Skill Development Credit และ Individual Learning Portfolio
 โปรแกรม Growing Your Career อาทิ Education & Career Guidance, SkillsBased Modular Course, Mid-Career Enhanced Subsidy, Sectoral Manpower
Plan, Leadership Development Program, Skill Development Credit และ
Individual Learning Portfolio

กรอบยุทธศาสตร์ Brain Power Development
เพื่อให้ Thailand 4.0 บรรุลุผลสัมฤทธิ์ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบยุทธศาสตร์ “National
Brain Power Development” เพื่อพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงที่ชัดเจน โดยเน้น
การบริ ห ารจั ดการ Stock & Flow ของแรงงานที่มีความรู้และทักษะสู ง ผ่ านกลไกของ Talent
Development และ Talent Mobility ทาให้ตลาดแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง เป็นตลาดแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อม ๆ กับการมีระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ที่เหมาะสม เป้าหมายเพื่อยกระดับผลิตภาพของแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ของการยกระดับผลิตภาพของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในที่สุด
การเตรียม คนไทย 4.0 จึงเป็นการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ทักษะ (Skill-Set) และ
พฤติกรรม (Behavior Set) ของคนไทยทั้งระบบ เพื่อให้ คนไทย 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนผ่าน
สู่ Thailand 4.0 ที่มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างแท้จริง

รากฐานการพัฒนา Thailand 4.0 เริ่มต้นที่ “คนไทยทุกคน”
ปัจจัยสาคัญที่สุดการขับเคลื่อนประเทศไทย ตาม Thailand 4.0 ก็คือ “คนไทย” เนื่องจากการ
พัฒนาทุนมนุษย์ที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จะเป็นรากฐานในการเสริมสร้างคุณภาพและความ
เข้มแข็งให้กับสังคมไทย รวมทั้งสร้างรากฐานความมั่นคงของประเทศในทุกด้าน และเมื่อคนไทยมีคุณภาพก็
จะสามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคมได้ การพัฒนาสังคมจึงต้องมุ่งพัฒนาโดยเน้นเรื่องคุณภาพและความ
ยั่งยืน บนพื้นฐานแนวคิดของการ "รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน"
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คนไทยทุกคนเป็นคนที่สาคัญของประเทศ คนไทยบางกลุ่มอาจมีศักยภาพหรือความพร้อมอยู่แล้ว
แต่คนไทยบางกลุ่มอาจอยู่ระหว่างการค้นหาศักยภาพ ลองผิดลองถูก และขาดเพียงโอกาสเท่านั้น ประเทศไทย
จะก้าวไปข้างหน้ าไม่ได้ห ากละทิ้งคนไทยกลุ่มใดกลุ่ มหนึ่งไว้ ดังนั้นการพัฒ นาคนไทยทุกคนจึงเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญยิ่ง
เป้าหมายการพัฒนา Thailand 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกกลุ่มให้ดี
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนที่ยังต้องการเติมเต็มศักยภาพ หรือผู้ด้อยโอกาส หรือที่กาลังประสบกับปัญหา
ความยากจนอย่างมาก จะต้องทาให้คนในกลุ่มเหล่านี้สามารถมี “โอกาสทางสังคม (Social Mobility)”
โดยเน้นป้องกันความเสี่ยงจากการตกอยู่ในวงจรแห่งความล้มเหลวหรือกับดักความยากจน ในลักษณะการให้
แต้มต่อและสร้างโอกาส พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชน

คนไทยจะเติบโตและพัฒนาอย่างไร
การสร้างคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 คือ การปลดล็อคข้อจากัดที่มีอยู่ในตัวคน ซึ่งคนไทยแต่ละกลุ่ม
อาจมีข้อจากัดที่ต้องการปลดล็อคต่างกันออกไป
คนไทย 4.0
คนไทย 3.0
คนไทย 2.0
คนไทย 1.0

มีศักยภาพและความพร้อมในระดับสูงแล้ว
มีรายได้ปานกลาง มีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพ
ติดอยู่ในวงจรแห่งความยากจน
เป็นผู้ด้อยโอกาส

 คนไทย 4.0 หรือคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมในระดับสูงแล้ว ต้องเน้นให้มีความ
แข็งแกร่งในการสร้างความเจริญเติบโต เพื่อเป็นกลุ่มแนวหน้าในการสร้างความเจริญเติบโต
ให้กับประเทศและ “รู้จักปัน” หันมาร่วมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนไทยคนอื่นๆ ให้เข้มแข็ง
เติบโตไปด้วยกัน คนไทยกลุ่มนี้มีความพร้อมพื้นฐานที่ดีในระดับหนึ่งแล้ว หากแต่ต้องปลด
ล็อคเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมหรืองานวิจัยพัฒนา
และสร้ างความพร้ อมในการแสวงหาโอกาสจากภายนอกประเทศเพื่อเป็นกลุ่ มผู้ นาช่ว ย
ขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
 คนไทย 1.0 คนไทย 2.0 หรือคนไทยที่ยังติดอยู่ในวงจรแห่งความยากจน ยังอาจขาด
โอกาส หรือ คนไทย 3.0 อาจอยู่ในระดับรายได้ปานกลางแต่ยังขาดความมั่นคง กลุ่มนี้
เป็นกลุ่มคนที่สาคัญของประเทศ จุดเน้นอยู่ที่การสร้างความเจริญเติบโตภายในตัวคน การ
ค้นพบอาชีพที่เหมาะสมมีรายได้เพียงพอ ด้วยการ “รู้จักเติม” การเติมความรู้และสร้าง
โอกาสเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับคนกลุ่มนี้ ซึ่งหมายความว่า เติมความรู้ทักษะที่จาเป็นที่
ขาดไปเหมาะสมกับอาชีพ มีทักษะในการเปลี่ยนแปลงปรับตัว ได้รับโอกาสที่ดีเพื่อที่จะทาให้
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เริ่มเข้าสู่วงจรแห่งการพัฒนา ซึ่งเรื่องการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเทคโนโลยีดิจิทัล
จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนไทยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ได้รับ “การเติมความรู้และสร้างโอกาสแบบ
ไร้พรมแดนหรือขีดจากัด” เกิดการพัฒนาความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต บริบทในพื้นที่ ประยุกต์ให้เกิดการเจริญเติบโตภายในชุมชน ภายในประเทศไทย
ได้ ควบคู่ไปกับการเริ่มเตรียมพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกหรือแสวงหาโอกาส
ที่เปิดกว้างระดับโลกต่อไป

วาระการพัฒนาคนไทย
การพัฒนาคนไทยกลุ่มต่างๆ เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อยู่ในสังคม
คุณภาพนั้น ต้องเน้นพื้นฐานแนวคิดของการ "รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน" ไม่ว่าจะเป็นคนไทย 1.0 คน
ไทย 2.0 คนไทย 3.0 หรือคนไทย 4.0 ต้องรู้จัก
- เติมในสิ่งที่จาเป็น
- เติมในสิ่งที่ต้องการ
- เติมให้เต็มอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
คนไทย 1.0 ถึง 3.0 หรือคนไทยที่ยังติดอยู่ในวงจรแห่งความยากจน หรือยังอาจขาดโอกาส ยังขาด
ความมั่งคง มั่งคั่ง จะต้องได้รับการเติมเต็มพัฒนาในเรื่องสาคัญๆ ดังนี้
 การเติมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยและสังคมไทยมีความเข้มแข็ง
 การสร้างและส่งเสริมโอกาสทางสังคม
 การสร้างและพัฒนากลไกในระดับพื้นที่

การเติมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยประกอบด้วยการเติมความรู้

พัฒนาทักษะ

และสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย และกลุ่มเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง
1. เติมความรู้ พัฒนาทักษะ
 ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ของคนไทย บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถ
ในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ คนไทยจะต้องเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ สร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการจะต้องได้รับการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ด้วยตนเองโดยเสริมกระบวนการเรียนรู้พัฒนาที่เชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิต บริบทพื้นถิ่น
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 สร้างช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาคนไทยในช่องทางต่ างๆ ให้ขยายวงกว้าง เช่น การเรียนรู้
ผ่านเว็บไซต์ Talent Action Plan การสร้างเครือข่ายมืออาชีพ (Professional Network)
พัฒนา Smart People และประยุกต์เข้ากับอาชีพต่างๆ เช่น Smart Farmer
 พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของคนไทย 1.0 ถึง 4.0 เช่น โครงการการเปลี่ยนแปลงศักยภาพด้าน
ผู้นาและการจัดการ ทักษะในเชิงพาณิชย์และพฤติกรรมทางด้านดิจิทัล
 พัฒนาความก้าวหน้าอาชีพเพื่อประชาชน เพื่ออนาคต (For People, For the Future)
 จัดโครงสร้างพื้นฐานทางบริการที่ทาให้คนไทยทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อลดความแตกต่าง
 โครงการแปลงงานวิจัยมาปรับใช้ ต่อยอดกิจกรรม
2. สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย และกลุ่มเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง
 คนไทยกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาทางสังคมที่สุ่มเสี่ยงที่จะทาให้
ชีวิตตกอยู่ในวงจรแห่งความล้มเหลว ยากจนหรือเสี่ยงที่จะจนซ้าซากเพราะปัญหาซ้าซ้อน
เช่น ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปกป้องคุ้มครองและสร้างโอกาสให้กลุ่มคน
เร่ร่อน ขอทาน และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ
 สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยไม่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น รณรงค์สร้างความตระหนัก รู้เท่า
ทัน ความเสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ เช่ น ยาเสพติ ด อบายมุ ข การกระท าผิ ด กฎหมาย และสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันโดยเน้ นพื้นฐานความเข็มแข็งของครอบครัว ทาให้ สามารถผ่านพ้นความเสี่ยง
วิกฤต หรือนาพาตนเองเข้าสู่วงจรที่ดีเข้าถึงโอกาสที่รัฐได้จัดไว้
 โครงการเสริ มขี ดความสามารถ พัฒ นาตนเองของกลุ่ มเป้าหมาย เพื่อ ให้ ผู้ มี รายได้ น้อ ย
ผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มที่มีศักยภาพได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ด้วย
ตนเอง มีโอกาสทดลอง เริ่มประกอบอาชีพใหม่ที่มีโอกาสรายได้ดีกว่า มีการป้องกันความ
เสี่ยง
 โครงการบรรเทาปัญหาสังคมและทาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น นโยบายเงินบานาญ ให้คาแนะนาแก่ประชาชน บุคคลที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
ให้ช่วยเหลือประชาชนคนไทยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 ออกมาตรการที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานการครองชีพให้กับประชาชน เพื่อแก้ไข ลดผลกระทบ ลด
ความเสี่ยงในการกู้ยืมเป็นหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ
 มีมาตรการช่วยเหลือคนด้อยโอกาสให้สามารถเลื่อนระดับจากที่พออยู่รอดในสังคม เช่น มี
นโยบายทางภาษีส่งเสริมเอกชนจ้างงานผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้
ได้มีการประกอบอาชีพที่ดี
 มีนโยบายที่นาไปสู่การเสริมสร้างสวัสดิการพื้นฐาน ควบคู่ไปกับผลักดันให้คนไทยเรียนรู้ที่จะ
วางแผนการใช้ชีวิตด้านต่างๆ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เช่น วางแผนด้านรายได้ การออม
การมีหลักประกันทางสุขภาพ เป็นต้น โดยรัฐมีมาตรการสร้างแรงจูงใจและมาตรการจูงใจ
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การสร้างและส่ ง เสริม โอกาสทางสั งคม

เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของคนในการ
ช่วยเหลือตนเองในการดารงชีวิต การมีอาชีพ รายได้ และสนับสนุนส่งเสริมสังคมให้เปิดโอกาสแห่งชีวิต
 ลดความไม่เ ท่าเที ย มกัน มีโ ครงการให้ เงินอุด หนุนด้ านสวั ส ดิการต่างๆ เช่ น การศึกษา
สุขภาพ ที่อยู่อาศัย
 รัฐสนั บสนุน การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การสนับสนุนด้านความรู้ ด้าน
การเงิน
 โครงการเสริมความรู้และพัฒนาทักษะองค์รวม และประเด็นพัฒนาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
 โครงการให้เงินโอนหรือความช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) โดย
รัฐมีมาตรการช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส ด้วยการกาหนดเกณฑ์เงื่อนไข และ "การสร้าง
แต้มต่อ" สร้างโอกาสให้กับคนไทยในสังคมที่ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ยากจนมากจน
ไม่ มี ร ายได้ พ อยั ง ชี พ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คนจน คนด้ อ ยโอกาสในเรื่ อ งความจ าเป็ น พื้ น ฐาน
ตัวอย่างเช่น รัฐออกมาตรการทางการเงินเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพพร้อมมี
หน่วยงานหรือทีมงานเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้และช่วยเหลือทางปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐ มี
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านรายได้หรืออาชีพ ควบคู่กับการกาหนดเงื่อนไข (Condition
Design) ให้คนไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนการช่วยแบบให้เปล่าระยะสั้นที่ไม่ยั่งยืน โดย
กาหนดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระยะยาวของคน อาทิ ต้องมีการออมเพื่อวัย
เกษียณ มีเงื่อนไขกาหนดให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษา เข้าฝึกอบรมหรือการฝึกอาชีพใน
ภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ เป็นต้น
 โครงการภาษีคนจนคนขยัน หรือภาษีเงินได้ติดลบ (Negative Income Tax) เพื่อช่วย
สนั บ สนุ น คนจนหรื อผู้ มีร ายได้น้ อย ไม่ต้ องมีภ าระภาษี และคนที่ข ยัน ก็มี การได้ รับ เงิ น
อุดหนุนจากรัฐบาล
 โครงการเงินรายได้เพิ่มเพื่อการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส
 โครงการส่งเสริมโอกาสให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีแหล่งรายได้
ต่อเนื่อง รองรับสังคมผู้สูงอายุ
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อลดการที่ ผู้ด้อยโอกาส
ถูกตัดขาดออกจากสังคม และเข้าถึงบริการ โครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่ช่วยเสริมสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ มีรายได้

การสร้างและพัฒนากลไกในระดับพืนที่

เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกขับเคลื่อนที่คนไทยส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) โดยพัฒนากลไกในระดับพื้นที่ให้
เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น
 พัฒนากลไกการสร้างความเจริญให้กระจายไปในระดับพื้นที่ต่างๆ เชื่อมโยงไปถึงชุมชน เพื่อ
เป็นแพลตฟอร์มให้คนไทยที่อยู่ทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐจัดให้
ขจัดปัญหาเรื่องความห่างไกลในการเข้าถึง เช่น โครงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในระดับชุมชน
- 28 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน










โครงการเรี ยนรู้ผ่ านทางไกลหรือออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับความต้องการคนกลุ่ มต่างๆ เช่น
เกษตรกร พ่อค้าผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ เป็นต้น
สร้างกลไกเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางสังคมในระดับพื้นที่ สร้างกลไกการเฝ้าระวังในชุมชน
พัฒนากลไกอาสาสมัครและปฏิบัติการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและจัดสวัสดิการสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
เสริมศักยภาพครอบครัวและชุมชน ในเรื่องการพัฒนาอาชีพ รายได้และความเข็มแข็งมั่นคง
ในมิติสังคม
พัฒ นา “โมเดลต้ น แบบ” เสริมสร้า งอาชี พและครอบครัว ชุมชนเข้ม แข็ ง และขยายผล
“โมเดลต้นแบบ”
พัฒนาระบบติดตาม แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกในพื้นที่
พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย เช่น เรื่องฐานข้อมูล
สร้างเสริมพลังให้กับจังหวัดจัดการตนเอง
ส่งเสริมการพัฒนาและการขับเคลื่อนเพื่อสังคม (Social Movement) ของ Change Agent
ต่างๆ อาทิ สร้างเสริมระบบ CSR วิสาหกิจเพื่อสังคม การใช้กลไกประชารัฐ โดยรัฐมี
มาตรการภาษีหรื อมาตรการจูงใจเพื่อให้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพความพร้อม
ช่วยเหลือคนไทยและสังคมไทย อย่างแบ่งปันหรือสร้างโอกาสให้คนที่ด้อยโอกาส
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วาระที่ 2 : พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ประเทศไทยมี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของการมีความหลากหลายทางชีวภาพ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เมื่อเทียบกับหลายประเทศ อย่างไรก็ดี ภายใต้การแข่งขันของระบบเศรษฐกิจโลก
ดังเช่นในปัจจุบัน โอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ จะมีอยู่จากัด ความจาเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่จะต้องปรับเปลี่ยนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ดังกล่าวให้เป็น “ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ” ด้วย
การเติมเต็มผ่านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

สิบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญในประเด็นนี้ จึงได้กาหนดให้มีการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ดังต่อไปนี้

การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (The First S-Curves)
เป็นอุตสาหกรรมซึง่ มีฐานที่แข็งแรงอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แต่จาเป็นต้องต่อยอดให้มีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี และรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ประกอบไปด้วย
 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical
and Wellness Tourism)
 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnology)
 อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)

การสร้าง 5 อุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curves)
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันในอนาคต ประกอบไปด้วย
 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics)
 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & Biochemicals)
 อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
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 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
โดยในขณะนี้ รัฐบาลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และร่าง
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย กฎหมาย 2
ฉบับดังกล่าวเป็นการเพิ่มเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนสาหรับใช้ในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าสูง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งร่าง
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ กาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
● การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีการเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะ
ทาให้การส่งเสริมการลงทุนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้แก่
o การยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูง หรือกิจการวิจัยและพัฒนา (เพิ่มจากเดิมที่ยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด
ไม่เกิน 8 ปี)
o กรณี กิจ การที่ ไม่ค วรให้ ยกเว้น ภาษี เงิน ได้ แต่ ยังมี ความส าคัญอยู่ อาจได้รับ การ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 50% เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี
o กรณีไม่ได้รั บ ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ อาจอนุญาตให้นาเงินลงทุนไม่เกิน
70% ของเงินที่ลงทุนแล้ว มาหักออกจากกาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้ หรือที่เรียกว่า Investment Tax Allowance
(ITA)
o ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการ
ทดสอบที่เกี่ยวข้อง
● ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
เป็น พ.ร.บ.ที่ให้สิทธิประโยชน์ด้วยวิธีเจรจาต่อรองระหว่างรัฐกับบริษัท เพื่อแข่งขันกับประเทศ
ต่างๆ ในการดึงดูดโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศต้องการ โดยมีคณะอนุกรรมการสรรหา
และเจรจา (รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) เป็นผู้เจรจา และมีคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. นี้ประกอบด้วย

- 31 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

o เงินสนั บสนุ นจากกองทุนขนาด 10,000 ล้านบาท (ในช่ว งเริ่มต้น ) เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือการ
พัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
o การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี
o สิ ทธิป ระโยชน์ อื่น ๆ ตาม พ.ร.บ.ส่ งเสริ มการลงทุน เช่น การยกเว้ นอากรขาเข้ า
เครื่องจักรและวัตถุดิบ และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายฯ อาจกาหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมแต่ละรายได้รับสิทธิประโยชน์
แตกต่างกันได้ โดยจะพิจารณาจากความจาเป็น ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ประเทศได้รับ

จาก 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สู่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เป้าหมายหลักของ Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง จากการ “ปักชา” สู่การมี “ราก
แก้ว” ของตนเอง ดังนั้น ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รัฐบาลมีนโยบายสาคัญในการปรับเปลี่ยนจาก
“ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ” สู่ “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองในระดับที่เหมาะสม” จึงได้กาหนด 5 กลุ่มเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการ
พัฒนาขึ้นในประเทศ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Food & Agriculture - Biotech)
2. กลุม่ สุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Health & Wellness – Biomedical)
3. กลุม่ เครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart Devices & Robotics
– Mechatronics)
4. กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital & IOT - Embedded
Technology)
5. กลุ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ใช้ Service Design ในการสร้างมูลค่า (Creative & Culture High Value Services)
เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นการรังสรรค์นวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนา
ใน 3 นวัตกรรมสาคัญคือ นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และ นวัตกรรมเชิงธุรกิจ
แต่ละกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้มีการกาหนด 1) วิสัยทัศน์ 2) เป้าหมายการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 3) กลไกขับเคลื่อน และ 4) Roadmap การพัฒนา ดังต่อไปนี้
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กลุ่มที่ 1 เกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Food & AgricultureBiotech)
วิสัยทัศน์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม เป็นผู้
ส่งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตร เมล็ดพันธุ์ วัคซีน สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

5 ปี
50,000

10 ปี
200,000

15 ปี
500,000

20 ปี
1,000,000

กลไกขับเคลื่อน
คลัสเตอร์เทคโนโลยี
(Cluster of Technology)

จุดตังต้นที่จะต้องริเริ่ม
(Killer Applications)

ปัจจัยที่จะต้องเติมให้เต็ม
(Missing Links)

 Precision Agriculture
 Digital Agriculture
Technology & Management
 Data Mining &
Computational Intelligence
 Biophysics Sensors
 Genomics
 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
 เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน
 ชุดตรวจสอบโรคพืชและ
สัตว์ สารพิษ
 การบูรณาการ GenotypePhenotype-MicroclimateNutrition
 Organic Farming และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว
 Plasma Technology

 ต้นน้า
- Smart Farm และ Food
Innovation ในพืชเศรษฐกิจ
หลัก เช่น อ้อย ข้าว ยาง ปาล์ม
น้ามัน ภายใต้สถานการณ์โลก
ร้อน
- Exotic Crops และ
Traceability
- การผลิตวัตถุดิบเกษตรสาหรับ
Niche Market
อาทิ Functional Food
Ingredients ให้เพียงพอต่อการ
ผลิตในระดับอุตสาหกรรม
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
วัตถุดิบเกษตรของไทย
 กลางน้า
- โรงงานผลิต Thai Food
Ingredient, Thai Food
Recipe
- นวัตกรรมการผลิตที่สามารถ
เพิ่มปริมาณ คุณภาพ และ/หรือ
ยืดอายุการเก็บรักษาของผลผลิต
- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่ต้องผ่อนปรน
(Constrain Relaxation)
 โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน  ช่องทางที่ SME
จะเข้าถึงเทคโนโลยีเกษตรและ
เกษตรและอาหาร
อาหาร
 นักวิจัยที่สามารถปรับ
 กฎ ระเบียบสาหรับการใช้
เทคโนโลยีไปใช้งานจริง
เอนไซม์ ในอาหาร
 เทคโนโลยีการผลิต
 Lenient Regulations of
เครื่องจักรและการบารุงรักษา Health Claim
ของอุตสาหกรรมเกษตรและ
 GMOs
อาหาร
 นิยามของผลิตภัณฑ์ออกา
นิค
 กฎหมายและกฏระเบียบ
 การอานวยความสะดวกใน
เกี่ยวกับ GM
ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
 การสื่อสารระหว่าง
 การกระชับกระบวนการขึ้น
Approval Body กับผู้ผลิต
ทะเบียนปัจจัยการผลิตด้าน
เกี่ยวกับการยื่นขอ Kosher
การเกษตร (สารพิษ สารเสริม
และ Halal
อาหารเสริม ปุ๋ยชีวภาพ)
 ความร่วมมือและการลงทุน  การปรับปรุงกฎหมายของ
กระทรวงเกษตรฯ ให้ทันสมัย
ใน Scale-Up Facilities
 Big Data และ Database  การลดความซับซ้อนใน
ระบบการตรวจสอบโดย
Sharing
หน่วยงานภาครัฐ
 Translational
 กฎ ระเบียบของ
Researches
มหาวิทยาลัย และแหล่งทุนวิจัย
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 Feed Technology
 Traceability Technology
 Food Processing
Technology (อาทิ
Microwave, High Pressure
Processing,
Ohmic)
 Functional Foods
 เทคโนโลยีการหมัก
 Probiotics & Prebiotics
 Microbiota / Gut Health
 Bioconversion
 เทคโนโลยีบรรจุภณฑ์ (อาทิ
Pmart Packaging , Materials)
 Biopolymer/ Bio-based
& Synthetic Materials
 ระบบลอจิสติกส์การเกษตร
และอาหาร

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผัก
ผลไม้สดผัก เช่น Bioplastic
Bags
- เทคโนโลยีการกาจัด
ของเสีย
- By-Product Utilization
 ปลายน้า
- การวิเคราะห์และวิจัย
การตลาดระดับประเทศ
และภูมิภาค
- การบริหารห่วงโซ่อุปทานและ
ระบบลอจิสติกส์ของการส่งออก
สินค้าเกษตร

 ห้องแล๊ปที่ได้การรับรอง
มาตราฐาน
 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
และกฏระเบียบระหว่าง
ประเทศ ว่าด้วยการเกษตร
อาหาร และ Biotech
 การสร้างมูลค่าเพิ่มที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของตลาด

เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการจัดการ
ผลประโยชน์

Roadmap การพัฒนา

รูปที่ 2.4 : Roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุ่มเกษตรและอาหาร
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กลุ่มที่ 2 สุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Health & Wellness –
Biomedical)
วิสัยทัศน์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี 2025
เป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

5 ปี
30,000

10 ปี
100,000

15 ปี
200,000

20 ปี
500,000

กลไกขับเคลื่อน
คลัสเตอร์เทคโนโลยี
(Cluster of Technology)

จุดตังต้นที่จะต้องริเริม่
(Killer Applications)

ปัจจัยที่จะต้องเติมให้เต็ม
(Missing Links)

 Clinical Research
Management Service
 Bio-engineering และ
Bioprocess Engineering
 หุ่นยนต์ทางการแพทย์และ
Biomedical Engineering
 Diagnosis และ Medical
Devices
 Precision Medicine และ
Big Data
 Wellness Service และ
Treatment Innovation
 Regenerative Medicine
 สมุนไพรและการแพทย์แผน
ไทย
 Transborder Healthcare
 Nano Delivery Systems
 Chemical Synthesis /
Extraction/ Modification
 Nutraceuticals เครื่องสาองค์
และสปา

 Clinical Medicine,
Clinical Research Center &
Treatment และ Service
Innovation
- Business
- Professional Contracted
Research Organization (CRO)
 Drug, Biopharm,
Neutraceuticals, Drug
Delivery, Toxicity Study,
Bioequivalence และ
Pharmacokinetics
- ยาชีววัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Monoclonal Antibodies
- Neutraceuticals สาหรับ
สุขภาพและความงาม
- ยาสาหรับรักษาโรคใหม่ๆอาทิ
Dengue, Zika, Malaria
- อาหารสาหรับเด็กอ่อน ผู้สูงวัย
และ Non-Communicable
Diseases (NCDs)
 หุ่นยนต์ทางการแพทย์
- Global Rehab Aging
Robotics
- การฝึกอบรมทางการแพทย์
 การวินิจฉัยและเคื่องมือทาง
การแพทย์
- Sleep – Monitor + Imaging

 ประสิทธิภาพหน่วยงานใน
การกากับดูแลและรับรองเช่น
องค์การเภสัชกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์กลาง (Central
IRB) - ขาดความชัดเจนของ
นโยบายในการรับรองจริยธรรมที่
เป็นแนวทางเดียวกัน
 การเพิ่มจานวน Clinical
Research Centers
 การเพิ่มจานวนบุคลากร
 การสนับสนุน
Translational Research
 การเพิ่มจานวน
Knowledgeable Policy
Maker
 การเพิ่มจานวน
Knowledgeable Regulatory
Body
 การเพิ่มจานวน
CMO/CRO/Animal Testing
 การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา
 ความเชี่ยวชาญใน
Glycotechnology
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กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่ต้องผ่อนปรน
(Constrain Relaxation)
 เพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ระยะเวลาการขอการรับรองหรือ
รับบริการจากหน่วยงานในการ
กากับดูแลและรับรอง เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย.
องค์การเภสัช กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา, GLP PK lab
 เพิ่มการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จากผลงานวิจัยในประเทศ
 ISO Certified Testing
(ควรใช้สถาบันต่างประเทศมา
Certify)
 4. ลดภาระงานสอนและ
บริการของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยวิจยั

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
- Biosensor (Tropical DS.)
- Minimally Invasive Surgical
Devices
- Aging-Life Style
Management
Comprehensive
- เครืองมือที่ทาจากวัสดุยาง
ธรรมชาติ
- Low Tech - High Impact
Devices
- IoT Monitoring
Device+Software
- Medical Devices สาหรับ
เครื่องสาอาง
 Lab Services & One
Health/Animal Health
- Precision Medicine
- Cancer: Targeted Therapy,
Susceptibility
- Pharmacogenomics
- Prenatal Diagnosis Using
Maternal Blood
- การวินิจฉัย Rare Diseases
- Carrier Testing

 กฎระเบียบที่เหมาะสม
 มาตรการดึงดูดการลงทุน
สาหรับ VC, Angel Fund
 นโยบาย NHSC ที่ชัดเจน
 เครื่องมืออุปกรณ์สาหรับ
การตรวจรับรอง/Calibration
 การสร้างความเชื่อมั่นให้กบั
ผู้บริโภค
 การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
 กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
 ข้อมูลทางการตลาด
 การบริหารจัดการ
การตลาด และการผลักดัน
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

Roadmap การพัฒนา

รูปที่ 2.5 : Roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ
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Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

กลุ่มที่ 3 เครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart
Devices & Robotics – Mechatronics)
วิสัยทัศน์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นาของอาเซียนด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ
หุ่นยนต์บริการ

เป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

5 ปี
10,000

10 ปี
50,000

15 ปี
100,000

20 ปี
300,000

กลไกขับเคลื่อน
คลัสเตอร์เทคโนโลยี
(Cluster of Technology)
 Industrial Automation
 Healthcare & Medical
และ Service Robotics
 Navigation & Mapping
Mobility (Autonomous
Vehicle)
 Human-Robot
Interaction & AI Actuators,
Motors & Drives Software
Platform Communication &
Remote Control
 Mechanism Design
 Advanced Programming
 Internet of Things
 Precision Agriculture

จุดตังต้นที่จะต้องริเริม่
(Killer Applications)

ปัจจัยที่จะต้องเติมให้เต็ม
(Missing Links)

● หุ่นยนต์เพื่อการเพิ่มผลผลิต
- Vision System Equipped
Robotics, ASRS, AGVs
- Service Robots,
Automatic Guided Vehicle
(AGV), Industrial
Manipulators & Tools,
Industrial Robot Arm
● หุ่นยนต์การสารวจและ
การบารุงรักษา
- Submarine Cables
(Telecom Operators)
- UAV/Drones สาหรับการ
สารวจทางการเกษตรและป่าไม้
- Security Surveillance
● หุ่นยนต์สาหรับดูแลผู้สูงอายุ
และ Society Services Safety
- ยานพาหนะไร้คนขับ
- Exoskeleton Robot/Suit
● หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร
- Precision Farming
- เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ /
เครื่องปอกเปลือกผลไม้อัตโนมัติ
- Agritronics
● หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
และบริการ

 การส่งเสริมให้เกิดความ
ต้องการใช้หุ่นยนต์
ภายในประเทศ
 ระบบภาษีชิ้นส่วนที่เอื้อต่อ
การเกิดผู้บูรณาการระบบ
(System Integrators)
ภายในประเทศ
 บุคลากรที่มีความสามารถ
ทางด้านหุ่นยนต์มีจานวนจากัด
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กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่ต้องผ่อนปรน
(Constrain Relaxation)
1. การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ซื้อ
ระบบหุ่นยนต์ที่ประกอบและสร้าง
ภายในประเทศ
2. ระบบภาษีชิ้นส่วนเพื่อนามา
ประกอบเป็นหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติที่ต้องจูงใจให้เกิดการ
สร้างเทคโนโลยีนี้ในประเทศไทย
3. ต้องมีกลไกที่ทาให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง
หุ่นยนต์จากต่างประเทศ

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
- Telerobotics เพื่อการศึกษา
- Edutainment Robotics
- Security, Survey และ
Rehabilitation Robotics
- Agriculture Automation

Roadmap การพัฒนา

รูปที่ 2.6 : Roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์

กลุ่มที่ 4 ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital
& IoT - Embedded Technology)
วิสัยทัศน์ ใช้เทคโนโลยี Internet of Things เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้นาด้านการเกษตร
สุขภาพ และการท่องเที่ยว ในทวีปเอเชียอย่างยั่งยืน
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Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

เป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

5 ปี
50,000

10 ปี
300,000

15 ปี
600,000

20 ปี
1,000,000

กลไกขับเคลื่อน
คลัสเตอร์เทคโนโลยี
(Cluster of Technology)
เทคโนโลยีหลักที่มี
1. Internet of Things
2. Cybersecurity
3. Data Analytics
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
1. SaaS
2. PaaS

จุดตังต้นที่จะต้องริเริ่ม
(Killer Applications)
 เมืองอัจฉริยะ
 Smart Farm
 อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ

กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่ต้องผ่อนปรน
(Constrain Relaxation)
 มหาวิทยาลัย
 แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าใน กับมหาวิทยาลัย
อาชีพสาหรับบุคลากรใน
1. อนุญาตให้บุคลากรใน
ตาแหน่งนักวิจัย
มหาวิทยาลัยสามารถออกไปทา
2. บุคลากรที่มีศักยภาพ
Start - Up ได้โดยยังสามารถคง
สอดคล้องกับความต้องการของ สถานภาพการเป็นบุคลากรของ
ภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
กลไกความร่วมมือระหว่าง
2. ผลักดันในเกิดการใช้พื้นที่
ภาครัฐ เอกชน และ
ของบริษัทเอกชนและ
มหาวิทยาลัยในการดาเนิน
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่ม
งานวิจัย
เทคโนโลยีต้นน้า และกลุ่ม
 ด้านการวิจัยและพัฒนา
Design House ภายใน
มหาวิทยาลัย
1. Research Consortium
เฉพาะด้าน เพื่อรองรับการ
 แก้ไขกระบวนการที่
ลงทุนจาก ภาครัฐและเอกชน
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ
2. Spin - Off & Start Up
ของภาครัฐ
(SBIR) ภาครัฐและเอกชน
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
ส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุน
ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสาหรับ
สาหรับงานวิจัยที่มี
งานวิจัย (บุคลากร บริการ วัสดุ
โอกาสที่จะนาผลผลิตไปสร้าง
ครุภัณฑ์ ฯลฯ) ให้มีความสะดวก
ธุรกิจใหม่
รวดเร็ว คล่องตัว
3. งานวิจัยร่วมกับหน่วยงานชั้น
2. กระบวนการนาเข้าวัสดุ
นาในต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอด
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยให้เกิด
องค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนา
ความสะดวกรวดเร็ว
ต่อยอดงานวิจัย
4. การสนับสนุนเครื่องมือและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อ
การดาเนินงานวิจัย
5. แรงจูงใจเพื่อดึงดูดบุคลากรที่
มีศักยภาพ เช่น งานวิจัยที่
น่าสนใจความก้าวหน้าทางอาชีพ
ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางชั้นสูง
ปัจจัยที่จะต้องเติมให้เต็ม
(Missing Links)

- 39 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

Roadmap การพัฒนา

รูปที่ 2.7 : Roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

กลุ่มที่ 5 สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ใช้ความรูด้ ้านการบริการเพิ่มมูลค่า
(Creative & Culture - High Value Services)
วิสัยทัศน์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Hub) ของอาเซียน
ภายใน 10 ปี

เป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

5 ปี
500,000

10 ปี
2,000,000

15 ปี
5,000,000

20 ปี
10,000,000

Roadmap และกลไกการขับเคลื่อน
ภารกิจของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง คือ การขับ
เคลื่อนที่ใช้พื้นฐานของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น
- 40 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

Roadmap และกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมจะเริ่มจากการแปลงเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย หรือ ดีเอ็นเอของประเทศไทย (Thai DNA) อันประกอบไปด้วย 1) Fun 2) Flexible 3)
Flavoring 4) Fulfilling และ 5) Friendly ออกมาเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จะประกอบด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) การกาหนดมาตรฐานและมาตรการสนับสนุน การ
พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) ของ
ผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางนวัตกรรม
แผนการพัฒนาระยะเร่งด่วน 3-6 เดือน
 จัด ตังคณะกรรมการนโยบายระดับชาติ จัดตั้ง “คณะกรรมการส่ งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” ขึ้น เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 การจัดตังหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเป็น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดทาแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างสรรค์ การพัฒนา
องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ พร้อมทั้งทาหน้าที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
แผนการพัฒนาระยะสัน 6 เดือน – 1 ปี
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
- สร้างจิตสานึกและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของความคิดสร้า งสรรค์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ โดยเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ และบุคลากรสร้างสรรค์
ที่มีหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบพี่เลี้ยง และการให้คาปรึกษา ในสาขาต่างๆ
- ร่วมกับภาคการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและภาคธุรกิจ
 การสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เหมาะสม ประกอบด้วย
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Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

- พัฒนาย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนและธุรกิจในพื้นที่
- สร้างพื้นที่หรือแพลตฟอร์มการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริง
และในรูปแบบเสมือนจริง
- พัฒนาและปรับปรุงหน่วยบ่มเพาะ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ Creative-Based Startups การ
เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาสในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ ายทั้งใน
และต่างประเทศ
แผนการพัฒนาระยะกลาง 2-5 ปี
● จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
● พัฒนามาตรฐานวิชาชีพสร้างสรรค์ สารวจและจัดเก็บสถิติของอาชีพ/แรงงาน/ธุรกิจ (Skill
Mapping) ให้ครบทุกสาขาอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาระบบการติดตามความ
เคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบของดัชนีชี้วัด (Creativity Index)
● จัดทาหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้และความเข้าใจ เรื่อง การออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา เช่นเดียวกับการ
ปลูกฝังด้านศิลปะ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อคุณค่าของสร้างสรรค์ การออกแบบ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
● วางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา ทั้งกายภาพและดิจิทัล โดยพัฒนาระบบองค์ความรู้
กลางแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สร้ างสรรค์ ให้เกิดเป็นแหล่งบ่ม
เพาะความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง พร้อมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้สาคัญในการพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชน และพัฒนาธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● จัดทาบัญชีสินทรัพย์ทางปัญญาของประเทศไทย (IP Mapping) โดยการจัดทาฐานข้อมูล
“ทรัพยากรความเป็นไทย” ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม (อาหารไทย
ประเพณี ฯลฯ) สินทรัพย์ทางความคิดสร้างสรรค์ (งานออกแบบ สถาปัตยกรรม ฯลฯ) และความ
หลากหลายทางชีวภาพ (พืชพันธุ์ทางเกษตร แหล่งกาเนิดสินค้า ฯลฯ) และขึ้นทะเบียน/จด
ทรัพย์สินทางปัญญา ในระดับสากล
● พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) โดยขยายผลโครงการย่านสร้างสรรค์ (Creative
District) ต้นแบบ ไปปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนต่างๆในส่วนภูมิภาคให้ครบทั้ง
๔ ภูมิภาค
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● ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิต และรวบรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมของเอเชีย

กรอบยุทธศาสตร์ National Brainpower Development
ความต้องการกาลังคนในระยะเวลา 20 ปี ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการ
ประมาณการไว้ดังตารางดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Food & Agriculture - Biotech)
สาขา
วิศวกรการเกษตร
วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์อาหาร
นักเกษตรศาสตร์สมัยใหม่
นักเศรษฐศาสตร์การเกษตร/
การตลาด
นักวิชาการเกษตร/นักวิชาชีพ
เกษตร

5 ปี
1,000
2,000
10,000
1,000

10 ปี
5,000
10,000
30,000
5,000

15 ปี
10,000
20,000
50,000
10,000

20 ปี
20,000
50,000
100,000
20,000

5,000

10,000

20,000

50,000

กลุ่มที่ 2 สุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Health & Wellness – Biomedical)
สาขา
วิศวกรชีวการแพทย์
วิศวกรหุ่นยนต์การแพทย์
เภสัชกรผลิตยาและวัคซีน
นักออกแบบอุปกรณ์การแพทย์
ช่างซ่อมหุ่นยนต์การแพทย์

5 ปี
1,000
500
500
500
1,000

10 ปี
5,000
2,000
2,000
2,000
5,000
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15 ปี
10,000
5,000
5,000
5,000
10,000

20 ปี
20,000
10,000
10,000
10,000
20,000
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กลุ่มที่ 3 เครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart Devices &
Robotics – Mechatronics)
สาขา
วิศวกรแมคาทรอนิกส์
วิศวกรระบบราง
วิศวกรอากาศยาน
ช่างรถไฟฟ้า/ระบบราง
ช่างซ่อมอากาศยาน
ช่างซ่อมหุ่นยนต์

5 ปี
10,000
500
500
5,000
1,000
1,000

10 ปี
50,000
5,000
2,000
20,000
3,000
5,000

15 ปี
100,000
10,000
5,000
50,000
7,000
10,000

20 ปี
200,000
30,000
10,000
100,000
15,000
20,000

กลุ่มที่ 4 ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital & IOT Embedded Technology)
สาขา
วิศวกรคอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิศวกรเชิงระบบ
ช่างซ่อมระบบคอมพิวเตอร์

5 ปี
50,000
10,000
10,000
10,000

10 ปี
150,000
30,000
30,000
50,000

15 ปี
300,000
70,000
50,000
100,000

20 ปี
500,000
100,000
100,000
200,000

กลุ่มที่ 5 สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ใช้ความรู้ด้านการบริการเพิ่มมูลค่า (Creative & Culture High Value Services)
สาขา
Cultural Designer
Fashion Designer
Graphic Designer
Industrial Designer
Universal Designer
Travel Technology

5 ปี
10,000
10,000
30,000
20,000
10,000
10,000

10 ปี
30,000
30,000
700,000
40,000
30,000
50,000
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50,000
50,000
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80,000
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80,000

20 ปี
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การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อตอบโจทย์วาระประเทศ
Thailand 4.0 เป็นเรื่องของการปฏิรูปการวิจัยพั ฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นอกเหนือจากการระบุกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้ว Thailand 4.0 ได้กาหนดทิศทางการวิจัยของประเทศ ดังต่อไปนี้
1. การวิจัยจากนี้ไปจะต้องเป็นการวิจัยเพื่อสร้างฐานรากและต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้ เป็น Demand-Oriented มากขึ้น กล่าวคือ จะต้องตอบโจทย์ประเด็น ปัญหาและ
โอกาสในระดับโลกและระดับประเทศ และโอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชน
2. การวิจัยจากนี้ไปจะต้องอยู่ใน Global Platform โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกับพันธมิตรการ
วิจัยในระดับโลก
3. การวิจัยจากนี้ไปจะต้องมีความเฉพาะเจาะจง และมุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์หรือ
ประเด็นการวิจัยนั้นๆ
จากทิศทางการวิจัยข้างต้น “5 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” จึงถูกแปลงออกมาเป็น
“การวิจัยเชิงบูรณาการ” เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและโอกาสในระดับโลกและระดับประเทศ และโอกาส
ทางธุรกิจ ของภาคเอกชน ซึ่งมีอยู่หลากหลายประเด็น อาทิ เกษตรและอาหาร พลังงาน สังคมสูงวัย เมือง
อัจฉริยะ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบริหารจัดการน้า การปรับเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่า และการพัฒนาสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น (ดูรูปที่ 2.8) โดยในชั้นต้น จะขอเริ่มจาก 5 ประเด็นแรกก่อน อันประกอบด้วย
1. การวิจัยเชิงบูรณาการว่าด้วยเกษตรและอาหาร
2. การวิจัยเชิงบูรณาการว่าด้วยพลังงาน
3. การวิจัยเชิงบูรณาการว่าด้วยสังคมสูงอายุ
4. การวิจัยเชิงบูรณาการว่าด้วยเมืองอัจฉริยะ
5. การวิจัยเชิงบูรณาการว่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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รูปที่ 2.8 : การวิจัยเชิงบูรณการเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของประเทศ
ในแต่ละประเด็นการวิจัยเชิงบูรณาการ จะมีศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากมาย ตัวอย่างเช่น
ในประเด็นการวิจัยเรื่องเกษตรและอาหาร นอกจากจะมี เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาพันธุ์พืชหรืออาหาร
แล้ว ยังต้องการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และดิจิทัลสาหรับ Smart Farming และ Precision Agriculture เป็นต้น
(ดูรูปที่ 2.9)

รูปที่ 2.9 : แนวคิดการกาหนดวาระการวิจัยเชิงบูรณาการตามกลุ่มเทคโนโลยีโดยใช้แนวทางสหวิทยาการ
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เพื่อให้การสร้าง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมาย และการวิจัยเชิงบูรณการเกิดผลสัมฤทธิ์
ในทางปฏิบัติ จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนา “โครงสร้างพืนฐานทางการเงิน” สนับสนุน อันประกอบด้วย
• การจัดตั้งกองทุนเพื่อการยกระดับขีดความสามารถของเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมาย
• การใช้ระบบ Program-Based Multiyear Budgeting จัดสรรเงินทุนรายเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และรายวาระการวิจัยเชิงบูรณาการ
• การตั้งกองทุนเพื่อให้เงินสนับสนุน เงินให้กู้ยืม และชดเชยดอกเบี้ย (Performance Based
Conditional Grants & Subsidies
• การพัฒนา Multilayered Capital Markets เพื่อสนับสนุนการรังสรรค์นวัตกรรม และ Startups
• การส่งเสริม Capability-Based Investment โดย BOI
รายละเอียดของการขับเคลื่อนแต่ละวาระประเทศ จะอยู่ในตอนที่ 3 ว่าด้วยการปฏิรูปการวิจัย เพื่อ
ก้าวสู่ Thailand 4.0
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วาระที่ 3: บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การปรับเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศรายได้สูงนั้น หมายถึงการปรับเปลี่ยนจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า เป็น โครงสร้างเศรษฐกิจสร้างมูลค่า นั่นหมายถึงการปรับเปลี่ยนจากระบบ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ มาสู่ ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งหมดนี้จะเป็นไป
ไม่ได้เลย หากไม่มีการบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
หลักคิดของการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน คือการเปลี่ยนการเจริญเติบโตแบบรากแขนง เป็นการ
เจริญเติบโตแบบรากแก้ว เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง ยืนอยู่บนขาของตนเอง รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง ทั้ง
5 คลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจะเป็นรากแก้วที่ค้าลาต้นของผู้ประกอบการและเครือข่าย
วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อันประกอบด้วย
1. การเปลี่ยนเกษตรกรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers)
2. การเปลีย่ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบดั้งเดิม เป็น วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ทันสมัย (Smart SMEs)
3. การเปลี่ยนธุรกิจบริการแบบดั้งเดิม เป็นธุรกิจที่ให้บริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services)
4. การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ (Startups)

การปรับโครงสร้างเกษตรทังระบบ
รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง โดยดาเนิน 3
ยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆกันคือ ยุทธศาสตร์ระยะสั้น 1 ปี ยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง 1-3 ปี และ ยุทธศาสตร์
ระยะยาว 3-5 ปี

ยุทธศาสตร์ระยะสัน 1 ปี
โดยกาหนดมาตรการในการดูแลก่อนการเก็บเกี่ยว มาตรการหลังเก็บเกี่ยว และมาตรการสนับสนุน
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มาตรการก่อนเก็บเกี่ยว ในระยะสั้น มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการเพาะปลูกด้วยการ
แก้ไขปัญหาด้านปัจจัยและต้นทุนการผลิต อาทิ ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าแมลง ค่าเช่านา รวมทั้งสนับสนุน
เงินกู้เพื่อการเพาะปลูก
สาหรับมาตรการปฏิรูปปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก (ในระยะ 1 ปี) มุ่งเน้นการฝึกอบรมและสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบ การรวมนาแปลงใหญ่ การสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือ
ทางการเกษตร การจัดการและปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเพื่อให้เหมาะสมแก่สภาพดิน ภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ ซึ่งได้มีการนาพืชทางเลือกและการเลี้ยงสัตว์ มาเป็นแนวทางการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน

มาตรการหลังเก็บเกี่ยว มุง่ เน้นยกระดับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
รวมทั้งเสริมสภาพคล่องแก่กลไกการรวบรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับผลผลิต การขยายตลาดกลาง
สินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่ตลาดผู้บริโภคโดยประชารัฐ

มาตรการสนับสนุน มุ่งเน้นการลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยแก่เกษตรกร โดยพักชาระหนี้และลด
ดอกเบี้ยเงินกู้

ยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง 1-3 ปี
ประกอบด้วย
 การปฎิรูปสหกรณ์
 การจัดตั้งกองทุน ประกอบด้วยกองทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถภาคเกษตร และกองทุน
เพื่อสร้างผู้ประกอบการการเกษตรในพื้นที่
 การรักษาเสถียรภาพราคาพืชผลเกษตร อาทิ ระบบประกันราคาพืชผลเกษตร ยกเครื่อง
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร และ พัฒนาตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร
 การพัฒนาองค์ความรู้และการบริการจัดการ ประกอบด้วยการจัดตั้ง Smart Farmer
Academy ฝีกอบรมด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
 การยกระดับมาตรฐานผลิตภาพ และนวัตกรรมในภาคเกษตร อาทิ สร้างนวัตกรรมเกษตร
และอาหารเพิ่มคุณภาพผลผลิต ความปลอดภัย การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ
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 การส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจทางด้านเกษตร อาทิ การส่งเสริม Startup ภาคเกษตร
การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคบริการด้านเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเกษตร

ยุทธศาสตร์ระยะยาว 3-5 ปี
ประกอบด้วย
 การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
 การพัฒนาเกษตรดิจิตอล อาทิ Big Data ทางการเกษตร Cloud Services สาหรับภาค
เกษตร Precision Technologies และ IoT ภาคเกษตร
 การปฏิรูปตลอดสายจากห่วงโซ่การผลิตถึงห่วงโซ่ผู้บริโภค
 การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยี

การพัฒนาเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers)
การยกระดับภาคการเกษตรไทยเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 จาเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนโดย
เกษตรกรที่ทันสมัย
เกษตรกรที่ ทั น สมั ย หมายถึ ง เกษตรกรที่ ใ ช้ ก ารตลาดน าการผลิ ต มี จิ ต วิ ญ ญาณของการเป็ น
ผู้ประกอบการ รู้จักใช้การบริหารจัดการและเทคโนโลยี ทั้งในการผลิต การแปรรูป และบริการ แปลงออกมา
เป็นโมเดลธุรกิจทางการเกษตรสมัยใหม่ มีความเป็นผู้นา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสาคัญ
กับความยั่งยืน

ระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนา Smart Farmers
มีอยู่ 5 องค์ประกอบสาคัญ คือ

การศึกษาและการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนทั้งใน
ส่วนของกรอบความคิด ทักษะ และพฤติกรรม

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบไปด้วย
 กองทุนระหว่างการศึกษา
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-

กองทุนกู้ยืมเพื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (ก.ย.ส.)
 กองทุนระหว่างการประกอบอาชีพ
- Risk Management และ Mitigation
- Angel Fund และ Venture Capital Funds

ข้อมูลและระบบสารสนเทศทางการเกษตร (Big Data) ประกอบไปด้วย
-

ศูนย์ข้อมูลด้านความเหมาะสมของพื้นที่ผลิต
ศูนย์ข้อมูลประมาณการผลผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์ข้อมูลสภาวะการตลาดและการค้า
ศูนย์ข้อมูลบัญชีรายชื่อ Smart Farmers และผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ
ศูนย์ข้อมูลบัญชีรายชื่อหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ให้บริการสนับสนุนข้อมูลขั้นตอนด้านต่าง ๆ
ตลอดห่วงโซ่
- ระบบบริหารจัดการความรู้ด้านการเกษตร

การเชื่อมโยงห่วงโซ่ผู้ผลิตสู่ห่วงโซ่ผู้บริโภค ประกอบไปด้วย
- ปัจจัยการผลิต เช่น สายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
- ช่วงการเพาะปลูก เช่น Feed Technology เครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับเกษตรกรราย
ย่อย Precision Farming หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร IoT ภาคเกษตร
- หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ระบบการคัดคุณภาพ Food Processing Technology บรรจุภัณฑ์
ลอจิสติกส์ทั้งระบบ Cool Chain และ Cold Chain การเก็บรักษาและระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ Zero-Waste Technologies
- การตลาด เช่น E-Commerce

การพัฒนา Platform for Collaboration ประกอบไปด้วย
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแบ่งปันข้อมูลและความรู้
- พัฒนาระบบสหกรณ์แบบใหม่ที่เป็น Marketing Arms ให้กับเกษตรกรที่เป็น Smart
Farmer และการพัฒนาคลัสเตอร์
- พัฒนาระบบการเงินและบัญชีสหกรณ์
- สนับสนุน Smart Farmers ให้เป็นผู้บริหารสหกรณ์
- พัฒนากลไกโครงสร้างแบบ JA (Japan Agricultural Cooperatives) Group
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กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็น Smart Farmers
เกษตรกรพันธุ์ใหม่ (New Breeds) สร้างคนรุ่นใหม่ไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ชุมชน (Agent of Change) ต้องขยายโมเดลไปยังสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้มีคนรุ่นใหม่มากพอที่จะเกิด
ผลกระทบ (Impact)1 ประเด็นท้าทายของคนกลุ่มนี้ คือ ความด้อยประสบการณ์ ส่วนใหญ่มักมีปัญหาด้าน
เงินทุน ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา

เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Farmers) คนรุ่นใหม่จากต่างสาขาอาชีพที่ต้องการทาธุรกิจเกษตร
(เกษตรกรหน้าใหม่) สามารถดาเนินการได้ในแทบทุกจังหวัด คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในอาเภอเมืองซึ่งมีความ
พร้อมอยู่แล้วในระดับหนึ่ง การดาเนินการพร้อมกันในหลายจังหวัดจะเกิดผลกระทบ (Impact) ได้

เกษตรกรปัจจุบัน (Existing Farmers) ซึง่ มีอยู่เป็นจานวนมาก แต่ขับเคลื่อนยากมากเพราะ
อายุมาก ไม่มีสรรพกาลังและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น ในการขับเคลื่อนจะใช้แนวทางคู่ขนาน โดย
1. พัฒนา Young Farmers ที่มีอยู่ในทุกจังหวัดให้เป็น Smart Farmers
2. พัฒนา New Breed และทาการจับคู่เกษตรกรรุ่นใหม่นี้ กับ Existing Farmers ที่มีความพร้อม
และผ่านการคัดเลือก

เป้าหมาย
เป้าหมายผลผลิตสะสมการสร้าง Smart Farmers จาก Young Farmers
ระยะเวลา
จานวน Smart Farmers

5 ปี
300 คน

10 ปี
1,000 คน

15 ปี
1,500 คน

20 ปี
2,000 คน

15 ปี
1,500 คน

20 ปี
5,000 คน

เป้าหมายผลผลิตสะสมการสร้าง Smart Farmers จาก New Breeds
ระยะเวลา
จานวน Smart Farmers

5 ปี
100 คน

10 ปี
500 คน

1

ดังเช่นตัวอย่างของการพัฒนานิสิตในหลักสูตรบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ของสานักวิชาทรัพยากร
การเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เป้าหมายผลผลิตสะสมรวม
ระยะเวลา
จานวน Smart Farmers

5 ปี
400 คน

10 ปี
1,500 คน

15 ปี
3,000 คน

20 ปี
7,000 คน

การยกระดับขีดความสามารถของ SMEs
ความสาคัญของ SME ต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
จากปัจจุบันพบว่า GDP ของธุรกิจ SMEs ในปี 2558 มีมูลค่า 5,559,534 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
41.1 ของ GDP รวมทั้งประเทศ โดยมีจานวนวิสาหกิจรวม 2,765,986 ราย มีลักษณะการกระจายตัวอยู่ใน
กลุ่มภาคการขายส่ง ขายปลีกมากที่สุด รองลงมาอยู่ในภาคการบริการ และภาคอุตสาหกรรม
มีการจ้างงานในธุรกิจ SMES 10,749,735 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.44 ของการจ้างงานรวมทั้งหมด
สาหรับด้านการส่งออกปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกโดยรวม 7,227,927.43 ล้านบาท แต่เป็นการ
ส่งออกของ SMEs เพียง 1,980,434.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.40 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด หรือ
เมื่อพิจารณาจานวนของ SMEs ที่ส่งออกของประเทศในปี 2559 พบว่าเป็น SMEs 25,788 กิจการ จาก
จานวนทั้งสิ้น 37,641 กิจการ
จะเห็นได้ว่าสถิติที่กล่าวถึงสะท้อนความสาคัญของ SMEs ในการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ แต่ถ้าพิจารณาในเชิงคุณภาพจะเห็นได้ว่า ศักยภาพของ SMEs ไทยยังอยู่ในระดับที่ต่า
นโยบายที่จะขับเคลื่อน Thailand 4.0 ที่ล้วนต้องอาศัยองคาพยพทุกภาคส่วนในการยกระดับ
พัฒนาตนเองให้ “ก้าวข้าม” การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยเฉพาะในส่วน
ของการขับเคลื่อน SMEs ที่ถือเป็นฐานสาคัญของภาคเศรษฐกิจไทย

ปัญหาและความต้องการของ SME ในประเทศไทย
OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นต้นแบบของการส่งเสริม SMEs ได้ร่วมกับสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม(สสว.) จัดทาเอกสารประเมินการส่งเสริม SMEs ในไทย โดยได้ข้อมูลสรุปดังนี้
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 ประเทศไทยขาดการส่งเสริม SMEs อย่างบูรณาการ ที่ผ่านมา SMEs ของไทยพัฒนาอย่างไร้
ทิศทาง แผนแม่บท SMEs แห่งชาติจัดทาโดย สสว. ไม่มีหน่วยงานของรัฐอื่นนาไปปฏิบัติตาม
 ประเทศไทยขาดการสนับสนุนงบประมาณประจาปีอย่างต่อเนื่อง (Multi–Year Budgeting)
เพื่อส่งเสริม SMEs รายสาขาอย่างต่อเนื่องจนเป็นผลสาเร็จ ตาม Roadmap ของภาครัฐและ
เอกชน
 ประเทศไทยขาดการส่งเสริม SMEs แบบ Portfolio Approach ซึ่งจะแบ่ง SMEs เป็นกลุ่มตาม
วงจรธุรกิจ (Life Cycle) กล่าวคือ กลุ่มพึ่งเริ่มต้นธุรกิจ (Pre-Start-Up) กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ (StartUp) กลุ่มที่อยู่ในช่วงการขยายธุรกิจ (Expansion) กลุ่มที่อยู่ในช่วงการเติบโตของธุรกิจ (High
Growth) กลุ่มที่อยู่ในช่วงการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ (Internationalization) และกลุ่มที่อยู่
ในช่วงผกผันของธุรกิจ (Turn Around) ทาให้เกิดการส่งเสริม SMEs แบบซ้าซ้อน โครงการส่วน
ใหญ่ทั่วประเทศเน้นแต่ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Start-Up)เป็นหลัก ผลที่เกิดขึ้นก็คือ
OTOP ไม่สามารถเติบโต เป็น S
S ไม่สามารถเติบโตเป็น M
M ไม่สามารถเติบโตเป็น L
 OECD ยังพบว่าประเทศไทยประสบวิกฤตที่เรียกว่า “The Missing Middle” (Missing M)
กล่าวคือ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางเพียงไม่ถึง 14,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของธุรกิจ SMEs
ทั้งหมดในขณะที่สถิตติทั่วโลกแต่ละประเทศจะมี M อยู่ประมาณร้อยละ 5-10 ของ SMEs
ทั้งหมด
 โดยปกติธุรกิจขนาดกลาง (M) จะเป็นธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ และเป็นกลุ่มซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม มีนวัตกรรมใหม่ๆให้ประเทศ หากมีจานวน M
น้อยประเทศนั้นๆ ย่อมมีวิกฤตเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามมาโดยปกติ
 ธุรกิจขนาดกลาง (M) จะเป็นธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
และเป็นกลุ่มซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม มีนวัตกรรมใหม่ๆให้ประเทศ หากมีจานวน M น้อย
ประเทศนั้นๆ ย่อมมีวิกฤตเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามมา สถานการณ์
SMEs ของไทยในปัจจุบัน สัดส่วนของ SMEs ใน GDP ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 42% ในช่วงก่อน
วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี 2555 เหลือร้อยละ 37 ทาให้ความหวังของประเทศไทยในการก้าวข้าม
จาก ประเทศรายได้ปานกลาง เป็นเรื่องที่ห่างไกลความเป็นจริงมากขึ้น
 ผลิตภาพแรงงานของ SME ต่ามาก SMEs ไทยเกือบจะไม่ลงทุนในเทคโนโลยีเลย ในระยะเวลา 5
ปีที่ผ่านมา ทาให้ SMEs ไทยติดกับเรื่องการวิจัยและพัฒนา และจะส่งผลต่อขีดความสามารถของ
ประเทศในระยะยาว ทาให้ SMEs ของไทย ผลิตสินค้าที่ยังขาดการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
 ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ มีสัดส่วนในระบบเศรษฐกิจสูงมาก ธนาคารโลกรายงานว่ากว่า ร้อยละ
50 ของธุรกิจ SMEs อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งไม่จดทะเบียนการค้าและไม่มีการเสียภาษี
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แนวทางการขับเคลื่อน SME ตามกรอบ Thailand 4.0
เป้าหมาย เพิ่มรายได้และสัดส่วนใน GDP ของ SMEs ให้ถึงร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศ ภายใน
10 ปี

ตัวชีวัดความสาเร็จ ประกอบไปด้วย
1.
2.
3.

มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการภายในประเทศ (GDP) ของ SME ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 4 ต่อปี (เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้และสัดส่วนใน GDP ของ SME ให้ถึงร้อยละ
50 ของ GDP ประเทศภายในปี 2567)
มูลค่าการส่งออกสินค้าของ SMEs ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี (เพื่อเพิ่ม
สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ให้ถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ
ภายในปี 2563)
มีจานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเดิมเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า 60,000 รายต่อปี

กลุ่มเป้าหมาย SMEs เพื่อการพัฒนาตามศักยภาพ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs

ได้

กาหนดเป้าหมายในการส่งเสริมไว้ 3 กลุ่ม ด้วยกันคือ

กลุ่ม Turn Around SMEs เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความช่วยเหลือในหลายๆส่วน โดยที่ผ่านมาภาครัฐ
มีนโยบายออกมาช่วยเหลือให้ SMEs กลุ่มนี้ ผ่านโครงการ Rescue SMEs

กลุ่ม Regular SMEs เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมอยู่แล้วในระดับหนึ่ง และสามารถขยับตัวเอง โดย
จะต้องมีมาตรฐานที่อ ยู่ ในระดับ สากล มีก ารสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้ว ยผลผลิ ตและสร้า ง
มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม มาตรการต่างๆที่รัฐบาลดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนกลุ่ม Regular SMEs
ประกอบไปด้วย
 Ease of Doing Business
 บูรณาการแหล่งเงินทุนสาหรับ SMEs
 จัดตั้ง One Stop Service สาหรับ SMEs
 ขยายผลโครงการพี่จูงน้องโดยประชารัฐ
 ให้แต้มต่อ SMEs ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ส่งเสริมการทาตลาดในต่างประเทศผ่านโครงการ SME Proactive
 พัฒนาและเชื่อมโยง Regional Sourcing/Value Chain
 สนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตร
แนวโน้มเทคโนโลยีแก่ SME
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กลุ่ม Strong SMEs เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น Smart SMEs
มาตรการระยะสั้น (ภายใน 1 -3 ปี) ประกอบไปด้วย
 การพัฒนากองทุน ประกอบด้วย กองทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถสู่ IDEs การส่งเสริม SMEs
Investment Companies และธุรกิจ Venture Capital
 การจัดตั้งองค์กรสนับสนุน ประกอบไปด้วย สถาบันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทคโนโลยี/อุตสาหกรรม
เป้าหมายรายสาขา Incubator, Accelerator, IDE Center
 การยกระดับขีดความสามารถ ประกอบด้วย Spring สาหรับ SMEs (Standards, Productivity,
Innovation) การพัฒนา Service Oriented Supporting Industries (อาทิ Service Design,
Machine Tools, Logistics Service Providers, Information Services, etc.)
 การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย SMEs และหน่วยงานของรัฐ
 การพัฒนาองค์ความรู้และการบริการจัดการ อาทิ จัดตั้ง Entrepreneurial Academy การพัฒนา
โปรแกรม e-Learning สาหรับ SMEs การพัฒนาทักษะสาหรับคลัสเตอร์เทคโนโลยี/อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต เป็นต้น
ส่วนมาตรการระยะปานกลาง (ภายใน 3-5 ปี) ประกอบไปด้วย






Digital Transformation สาหรับ SMEs
การพัฒนา Open Innovation สาหรับ SMEs
การสร้าง SMEs Big Data
การส่งเสริมให้ SMEs ลงทุนใน R&D
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยการสร้าง Global Collaborative Network & Partnerships

การเปลี่ยนธุรกิจบริการแบบดังเดิม เป็น High Value Services

ภาคบริการของไทยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการช่วยสนับสนุนภาคการผลิตอื่นๆ ในปี 2558 ภาคบริการ
มีสัดส่ว นร้ อยละ 51.9 ของ GDP มีการจ้างงานร้อยละ 45 ของการจ้างงานรวม อย่างไรก็ต ามเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่ใช้ภาคบริการเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า
ประเทศเหล่านั้นจะมีสัดส่วนภาคบริการสูงถึงร้อยละ 70-80 ของ GDP และมีการจ้างงานในอัตราที่สูงเช่นกัน
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ด้ว ยบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงของโลกในปั จ จุ บั น ที่ เ ปลี่ ย นจากยุ ค อุ ต สาหกรรมสู่ ยุ ค ดิ จิ ต อล เกิ ด
Connectivity, Interactive, Mobility อย่างรวดเร็ว ทาให้มีการแข่งขันมากขึ้น ประเทศไทยจาเป็นต้องปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศจากที่ขึ้นกับภาคการค้าสินค้าเป็นหลัก เป็นการเน้นภาคบริการมาก
ขึ้น และที่ผ่านมาการส่งเสริมธุร กิจบริการเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ไม่เป็นระบบ และไม่สามารถใช้ศักยภาพของ
จุดเด่นที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ การก้าวสู่ Thailand 4.0 พลังขับเคลื่อนในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ต้องมีพลัง
และแรงพออย่างมีทิศทาง
ธุรกิจบริการในมุมมองเชิงธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ที่ปัจจุบันได้ผลกระทบ
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ รูปแบบธุรกิจใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ ยนแปลงไป
สามารถแบ่งธุรกิจบริการได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ ด้งนี้
1. ธุรกิจบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastruture Services) ได้แก่ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม
ก่อสร้าง การขนส่ง การกระจายสินค้า การเงิน
2. ธุรกิจบริการด้านสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Supporting Business Services)
2.1 เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการต่อเนื่อง (Information Technology and
Related Services) เช่น Computer Consultancy, Software Developer, Data Processing, Database
Management, Call Center
2.2 ไม่เกี่ยวกับ IT (Non-IT Business Related) เช่น การวิจัยและพัฒนา การให้เช่า
เครื่องมืออุปกรณ์ การสารวจตลาด บริการให้คาปรึกษาด้านบริหารจัดการองค์กร บริการแปล บริการสืบหา
บริการรักษาความปลอดภัย การประกันภัย การบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
3. ธุรกิจบริการวิชาชีพเฉพาะ (Professional Services) เช่น นักบัญชี นักกฎหมาย แพทย์ ทันต
แพทย์
4. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต (Quality of Life Services) เช่น บริการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สุขภาพ กีฬา บันเทิง การโรงแรม การเลี้ยงรับรอง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
สาหรั บ ประเทศไทยธุร กิจ บริ การที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีผู้ ประกอบการและ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นจานวนมาก มีธุรกิจต่อเนื่องและธุรกิจพื้นฐานที่เข้มแข็ง
และมีคุณภาพ เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการนาวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม
สามารถพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) มี 6 ธุรกิจ ได้แก่
- ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ (Wellness & Medical Service) สุขภาพ: สปา เสริมสวย
บริการผู้สูงอายุ การแพทย์: การตรวจร่างกาย ทันตกรรม ศัลยกรรม
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- ธุรกิจบริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Service) ภาพยนตร์ โฆษณา แอนนิเมชั่น เกม
ซอฟแวร์
- ธุรกิจบริการด้านการต้อนรับ (Hospitality Services) เช่น การบริการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ
โรงแรม การจัดเลี้ยง การจัดอีเวนต์
- ธุรกิจบริการด้านการศึกษา (Education)
- ธุรกิจบริการวิชาชีพเฉพาะ เช่น นักออกแบบ นักบัญชี นักกฏหมาย ที่ปรึกษา แพทย์ ทันตแพทย์
นักพัฒนาไอที
- ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์การค้า เช่น บริการขนส่งสินค้า คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์
ไอที การส่งจดหมายและพัสดุ
โดยมีมาตรการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 6 คลัสเตอร์บริการดังกล่าว ประกอบไปด้วย
(ดังตารางที่ 2.1)
ตาราง 2.1 : มาตรการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการ
ระยะสั้น (ภายใน 1 -3 ปี)
 การส่งเสริมการลงทุนใน 6 คลัสเตอร์บริการ
เป้าหมาย
 การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา 6 คลัสเตอร์บริ
การเป้าหมาย
 การ ส่งเสริม Incubator และ Accelerator
สาหรับ High Value Service Startup
 การกาหนดมาตรฐานในการให้บริการใน 6
คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย






ระยะกลาง (3-5 ปี)
การจัดตั้ง Service Innopolis
การพัฒนา Service Design Cluster เพื่อ
สนับสนุน High Value Services
การสร้าง Global Collaborative Network
ใน 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย
การสร้าง Global Market Network ใน 6
คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย

การส่งเสริมการพัฒนา Startups
ประเทศที่เป็นผู้นาด้านการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ในอาเซียน ประกอบไปด้วย
 สิงคโปร์: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน ในการผลักดันธุรกิจชนิดใหม่
 มาเลเซีย: MaGIC ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากรัฐบาล
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 เวียดนาม: มี Silicon Valley of Vietnam ผลักดันโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ ICT
 อินโดเนเซีย: เพิ่งเปิดตัว “1,000 Startups Movement” โดยตั้งเป้าจะพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ 1,000
ธุรกิจภายในปี 2020

ยุทธศาสตร์การพัฒนา Startups ภายใต้ Thailand 4.0
ภายใต้แนวคิดของการเปลี่ยนจากการ “ปักชา” เป็น “รากแก้ว” ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักจะ
เปรียบเสมือนเป็น “ต้นนา” และ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเปรียบเสมือนเป็น “กลางนา” ที่จะก่อให้เกิด
Startup ผู้ประกอบการและเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่างๆมากมายที่ “ปลายนา” ที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น ธุร กิจที่เน้ น เทคโนโลยีเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ธุรกิจ
สุขภาพ (Healthtech) หุ่นยนต์ (Robotech) e-Commerce ธุรกิจการท่องเที่ยว (Traveltech) และธุรกิจ
การออกแบบ (Designtech) เป็นต้น (ดูรูปที่ 2.10)

รูปที่ 2.10 : ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าใน Thailand 4.0

การสร้าง Enabling Ecosystem สาหรับ Startups
ณ ขณะนี้ ประเทศไทยมีธุรกิจเกิดใหม่ขึ้นมากมาย ครอบคลุมไปทั้งประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่การ
เกิดใหม่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มี Enabling Ecosystem ที่ชัดเจนและต่อเนื่องกัน ทาให้ไม่มีการลื่นไหลของ
วงจรการเกิดธุรกิจใหม่ ไปจนถึงการขยายตัวเป็นธุรกิจระดับโลกได้ ดังนั้น ภายใต้ Thailand 4.0 รัฐบาลมี
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นโยบายส่งเสริมอย่างจริงจังในทุกๆขั้นตอนของธุรกิจเกิดใหม่ ตั้งแต่เรื่องของ Ideas, Angel หรือ Venture
Investors, Incubators, Accelerators, Exchange Market สาหรับการ Exit หรือ Expand
รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางเชื่อมโยงและปลายทางการลงทุน Startup
ของอาเซียน”
1. สนับสนุนให้เกิดการประกวดไอเดีย โดยตั้งเป็นเวทีประกวดทั่วประเทศ โดยเน้นไอเดียที่จะทาธุรกิจ
ในกลุ่มที่อยู่ใน Thailand 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. ให้แรงจูงใจที่แรงและเด่นชัด กับผู้ลงทุนเริ่มแรก Angel และ Venture Investors เพราะเป็นผู้ที่
เสี่ยงมากที่สุดในการลงทุนจริงๆ ในส่วนนี้ ควรให้แรงจูงใจพิเศษกับธุรกิจเกิดใหม่ ที่ร่วมทุนกับต่างชาติ
เพราะเท่ากับมีคนมากลั่นกรองแล้วว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะขยายตัวในระดับโลกได้
3. มีนโยบายส่งเสริมจริงจังให้เกิดการบ่มเพาะและเร่งโตสาหรับธุรกิจเกิดใหม่ (Incubators และ
Accelerators) ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ภาคเอกชน
4. มีนโยบายจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์สาหรับธุรกิจเกิดใหม่ เพื่อให้ผู้ลงทุนเริ่มต้นได้ขายหุ้นของธุรกิจเกิด
ใหม่ที่ประสบความสาเร็จแล้ว (Pop Corn Business) ให้กับผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจ และเป็นการเพิ่ม
ทุนให้กับธุรกิจนั้นด้วย ส่วนนีต้ ้องมีนโยบายจาก กลต และตลาดหลักทรัพย์
โดยมีมาตรการที่จะสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการบ่มเพาะ Startup อันประกอบไปด้วย (ดังตารางที่
2.2 – 2.4)
1) การสนับสนุนด้านการเงินและมาตรการบริหารความเสี่ยง
2) การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ Startup ไทย
3) การสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประชาคมโลก
ตาราง 2.2 : สนับสนุนด้านการเงินและลดความเสี่ยง (Finance and Risk Capital)
กลยุทธ์
1. จัดตั้ง Government Angel
Fund เพื่อสร้าง Seed Money
และเอกชนที่สนใจร่วมลงทุน

ประเด็น
 สนับสนุน Pre – Seed ให้กับสตาร์ทอัพ
เพื่อสร้าง Prototype สูงสุดร้อยละ 85
ของค่าใช้จ่ายจริง
 สร้าง Matching Fund องค์กรเอกชน
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หรือ VC และรัฐในสัดส่วน 1:6
2. ยกเว้นภาษีการลงทุนในสตาร์ท
อัพ หรือภาษีเงินได้ทั้งหมดของ
สตาร์ทอัพที่ผ่านเกณฑ์ 6 ปีแรก
3. สนับสนุนภาคเอกชน ตั้ง Angel
Fund และ Corporate
Venture Fund

4. สร้างความเข้าใจและแรงจูงใจให้
เกิด Angel Investor

5. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ก.คลัง

 องค์กรเอกชนสามารถหักค่าใช้จ่ายภาษี
จากการลงทุน
 ถ้าลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีกาไรทั้งหมด
แต่ต้องเข้า Exit & Expand Scheme ใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่ตั้งขึ้นใหม่
 ขึ้นทะเบียน High Net Worth Individual
และ Angel Investor
 สร้างความเข้าใจในการลงทุนในสตาร์ทอัพ
 นักลงทุนสามารถนามาหักภาษีได้และได้รับ
การยกเว้นภาษีเมื่อได้ผลกาไรจากการ เข้า
Exit & Expand Scheme ในตลาด
หลักทรัพย์ที่ตั้งขึ้นใหม่
 สนับสนุนให้เกิดนักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา
 ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา
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ก.คลัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สภาอุตฯ/สภา
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ก.คลัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สภาอุตฯ/สภา
หอการค้าฯ

ก.คลัง
ก.พาณิชย์
สมาคมประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา
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ตาราง 2.3 : ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทย (Capability to Grow)
กลยุทธ์
1. รัฐร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดตั้ง
ศูนย์ให้คาปรึกษา สตาร์ทอัพ
ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตามพื้นที่และความ
ถนัดพิเศษ
2. ร่วมกันจัดตั้ง IDE Center
ภูมิภาค







ประเด็น
สร้าง Cluster ความถนัดของสถานศึกษา
และมหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นที่
เชื่อมโยงการทางานกับเอกชนในพื้นที่
สนับสนุนมหาวิทยาลัยและเอกชนในการ
ดึงอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศเพื่อให้บริการความรู้กับ
สตาร์ทอัพ
โครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาจากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยชั้นนา
ของโลก
มหาวิทยาลัยจัดตั้งบริษัทที่สมารถร่วมทุน
ในนวัตกรรม
ภาคเอกชนร่วมกาหนดทิศทางการลงทุน
และวิจัย

หน่วยงาน
สกอ.
มหาวิทยาลัย
สภาอุตฯ/สภา
หอการค้าฯ
กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ก.พาณิชย์

2. มหาวิทยาลัยจัดตั้ง VC Unit
เพื่อร่วมลงทุนกับงานวิจัยของ
คณาจารย์ นักศึกษา และ
สตาร์ทอัพ



3. สนับสนุนภาคเอกชนจัดตั้ง
Startup Center

 ให้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และร่วมลงทุน สภาอุตฯ/สภา
กับสตาร์ทอัพ
หอการค้าฯ
 รัฐให้ทุนสนับสนุนเอกชนจัดตั้ง
Incubator/Accelerator Platform ใน
อุตสาหกรรมที่ตอบสนองแนวทางประเทศ
ไทย 4.0
 รัฐร่วมลงทุนในลักษณะ Matching Fund
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ตาราง 2.4 : พัฒนาขีดความสามารถใหม่และเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประชาคมโลก (Global Linkage)
กลยุทธ์
1. ประกาศ Startup Visa เพื่อ
ดึงดูดพรสวรรค์และขีด
ความสามารถใหม่ ๆ

2. ให้สตาร์ทอัพไทยสามารถจ้าง
แรงงานทักษะสูงต่างชาติได้
โดยง่าย
3. สนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอน
องค์ความรู้ ประสบการณ์กับ
สตาร์ทอัพ นักลงทุน และที่
ปรึกษาจากทั่วโลก

4. สร้างประเทศไทยให้เป็น
จุดหมายในการลงทุนสตาร์ท
อัพ (Startup Investment

ประเด็น
● Startup Visa ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริม
Thailand 4.0 และมีศักยภาพในการ
ลงทุนและเติบโต
● ต้องเป็นเจ้าของหรือร่วมลงทุนในสตาร์ท
อัพไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
● ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทา
Work Permit สาหรับสตาร์ทอัพ
● ให้การสนับสนุนทักษะที่ขาดแคลน เช่น
Programmer, Data Scientist
● โครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาจากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยชั้น
นาของโลก
● จัดตั้ง ASEAN Global Startup Center
ในเมืองสาคัญ ๆ เพื่อดึงให้เกิดการลงทุน
และเชื่อมโยงองค์ความรู้และความร่วมมือ
เช่น Silicon Valley, Berlin, Tel Aviv,
Seoul
● โครงการ Startup Exchange
Program/Mentor Exchange Program
● จัดตั้งคณะทางานหรือที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญ
จากทั่วโลก
● ร่วมกับองค์การนานาชาติ เช่น WEF เพื่อ
สร้างความเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และบุคลากร
● ปรับกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ
● โครงการร่วมมือกับประเทศในอาเซียนใน
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หน่วยงาน
ก.ต่างประเทศ
ก.แรงงาน

ก.ต่างประเทศ
ก.แรงงาน

ก.ต่างประเทศ
ก.พาณิชย์

ก.ต่างประเทศ
ก.พาณิชย์
BOI
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Destination)

การปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมสตาร์ท
อัพร่วมกัน ตัวอย่าง ASEAN Fintech
Collaboration Program
● จัด ASEAN Startup Expo/Forum เป็น
ประจาทุกปี เพื่อเป็น Showcase ของ
สตาร์ทอัพอาเซียน และศูนย์รวมนัก
ลงทุนทั่วโลก
● ASEAN / World Startup Roadshow
เพื่อแนะนาศักยภาพสตาร์ทอัพไทยและ
อาเซียน
● กาหนด Startup District ตามศักยภาพ
ของพื้นที่

- 64 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

วาระที่ 4: การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด
Thailand 4.0 มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งโอกาสและสังคมแห่งความเท่าเทียม สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากร สร้างความสามารถให้แก่ผู้คนเพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่างภูมิภาค การกระจายผลประโยชน์อันเป็นผลพวงจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงมีความเหลื่อมล้าปรากฎอยู่ระหว่างกลุ่มพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และ
ภาคตะวัน ออก เปรียบเทีย บกับ กลุ่มพื้นที่ภ าคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้
โดยกลุ่มพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลั กของการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในรูปรายได้ของภูมิภาค รายได้ประชากรต่อหัว จานวนเงิน
ลงทุ น แรงงานทั ก ษะที่ กระจุ กตั วอยู่ ในพื้ นที่ ดั งกล่ าว ดั งนั้ น หนึ่ งในประเด็ นเชิ งนโยบายที่ ภ าครั ฐ ต้ องให้
ความสาคัญ คงหนีไม่พ้นการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคอื่น ๆ อย่างทั่วถึง การส่งเสริม ให้
เกิดการจ้างงานและการลงทุน ในภูมิภ าค และการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นให้เท่าเทียม
(ที่มา: IMF ๒๐๑๒)
ดังนั้น การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัด และ 77
จังหวัด จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการกระจายทรัพยากร ความเจริญ ความมั่งคั่ง และโอกาสลงไปสู่ระดับ
พื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมกับการลดความเลื่อมล้าให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้

การกระจายความมั่งคั่งสู่ระดับภูมิภาค
เกาหลีใต้ เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับภูมิภาค โดยวางตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ใน
แต่ละภูมิภาคเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขัน หนึ่งในยุทธศาสตร์หลั กของเกาหลี ใต้ คือการเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกาหนดให้ Seoul Metro-Area เป็นศูนย์กลางทางด้า น
การเงิน โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพ กาหนดให้เกาะเจจู ซึ่งอยู่
ทางใต้ เป็นเมืองระดับนานาชาติ ที่เน้นทางด้านการท่องเที่ยว เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอีกสามเขตเศรษฐกิจ พิเศษ อยู่ที่ ปูซาน กวางหยาง และอินชอน เน้นทางด้านโลจิส ติกส์ และบริการ
ด้านการเงิน นอกจากนี้ยังจัดให้มี 6 ย่านอุตสาหกรรมสาหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยมี 523 นิคมอุตสาหกรรม
รองรับ
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ตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของ 18 กลุ่มจังหวัด
สาหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ มีการกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของทั้ง 18 กลุ่ม
จังหวัด ประกอบไปด้วย
● ภาคเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
สุขภาพ
● ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นประตูสู่อนุภาคลุ่มน้าโขงและ ASEAN+3 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
● ภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการสี่แยกอินโดจีนและประตูสู่เมียนมา
● ภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าวและท่องเที่ยวมรดกโลก
● ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางการค้าของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประตูสู่
อาเซียนตะวันออกและจีน
● ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ และการท่องเที่ยว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
● ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร และโลจิสติกส์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
● ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์อารยธรรมขอมและกีฬา
และศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
● ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก และประตูสู่อาเซียน
ตะวันออก
● ภาคกลางตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมรดกโลก และเมืองนวัตกรรม
ทางด้านอาหาร
● ภาคกลางตอนบน 2 เป็นฐานการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
● ภาคกลางตอนกลาง เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และประตูสู่อาเซียนและโลก
● ภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งภาคตะวันตก
● ภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางการค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว
นานาชาติ
● ภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค อุตสาหกรรมสะอาด และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
● ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรภาคใต้ (ยางพารา ปาล์มน้ามัน ผลไม้)
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● ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านวิทยาการอาหาร
● ใต้ชายแดน เป็นเมืองนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ยางพารา ประมง อาหารฮาลาล)
ประตูสู่อาเซียนตอนใต้ (ดังรูปที่ 2.11)

รูปที่ 2.11 : ตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของ 18 กลุ่มจังหวัด

การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและระบบตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นอย่างยิ่งต้องมี
โครงสร้างพื้นฐานและระบบตลาดรองรับ กล่าวคือ ต้องมีระบบและแนวทางการดาเนินการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีฐานข้อมูลการค้าและโครงข่ายเชื่อมโยงเพื่อรองรับธุรกรรมการผลิตและการค้า ตั้งแต่ระดับต้นน้า
กลางน้า ปลายน้า โดยให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก เข้าถึง
และสามารถใช้ประโยชน์ได้บนแพลทฟอร์มเดียวกัน ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ดังนี้

ระดับชุมชน ต้องส่งเสริมให้มีตลาดหรือจุดรวบรวม ผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนภูมิปัญญา
ของคนในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของแต่ละชุมชน โดยแต่ละตลาดหรือจุดรวบรวม
จะต้องสามารถเล่าเรื่องราวถ่ายทอดจุดขายจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ และคนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการ
พัฒนารูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมที่ผสาน การท่องเที่ยวเชิง
- 67 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

อนุรักษ์ ทั้งนี้ รูปแบบตลาดหรือจุดรวบรวมสินค้าอาจพัฒนาจากแหล่งการค้าดั้งเดิมหรือส่งเสริมให้มีจุด
รวบรวมในแหล่งที่เป็นต้นน้า หรือเป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้าง
โอกาสในการขายทั้งสินค้าและบริการแก่ชุมชน

ระดับจังหวัด ต้องมีตลาดกลางรวบรวมสินค้าจากแต่ละตลาดโดยทาหน้าที่เป็นจุดรวบรวมและ จุด
กระจายสินค้าและภูมิปัญญาของคนในจังหวัด (Hub & Spoke) โดยตลาดหรือจุดรวบรวมระดับจังหวัด ต้อง
สะท้อนถึงวัฒนธรรมแนวคิดและภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนในจังหวัด โดยมีกระบวนการพัฒนาต่อยอด ทั้งด้าน
การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในเชิงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและประเทศ

ระดับภาค ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถแปรรูปและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของภูมิภาคในเชิงอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ในการ
ผลิต แปรรูป และจัดการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมจากผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งนี้ ใน
แต่ละภาคต้องมีคลังสินค้ากลางเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรหรือ ผลิตภัณฑ์จากชุมชน วิสาหกิจชุมชน
เพื่อรองรับการค้าและสร้างความมั่นคงของคนในภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน จะต้องมีศูนย์กลางการจัดเก็บผลผลิตในภูมิภาค และสามารถรองรับผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน ใน
การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการค้าสินค้าส่งออกหลักของประเทศ

ระดับประเทศ ประกอบไปด้วย
● พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) ต้องมีระบบการรวบรวมข้อมูลการผลิตในประเทศและความ
ต้องการสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงและเผยแพร่
ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
● สร้างนักการตลาดมืออาชีพในแต่ละผลิตภัณฑ์จากแต่ละชุมชน ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาและ
เชื่อมโยงการค้าจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศทั้งในระบบตลาดสินค้าจริง และระบบตลาดสินค้าดิจิตอล
● สร้างกลไกสภาพคล่องส่งเสริมพัฒนาให้มีระบบการรับรองใบประทวนสินค้าเพื่อเป็นสินทรัพย์ใน
การใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมหรือใช้เป็นตราสารในการจ่ายชาระได้เสมือนเงินสด ภายใต้รูปแบบแนวคิด
การใช้ระบบแลกเปลี่ยนสินค้า (Barter Trade) อันจะทาให้เกิดสภาพคล่องแก่เกษตรกร ผู้ผลิตรายเล็กรายย่อย
ในการมีทุนเพื่อผลิตและพัฒนาสินค้า
● ธนาคารผลผลิต (Commodity Bank) โดยให้มีธนาคารรับฝากผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกร
สามารถนาผลผลิตมาฝากโดยได้รับชาระค่าสินค้าส่วนหนึ่ง โดยธนาคารสามารถนาผลผลิตไปจาหน่ายหรือแปร
รูปเพื่อจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ และธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินแก่เกษตรกรที่นาผลผลิต
มาฝากเสมือนการเข้าร่วมลงทุน และธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนค่าวัตถุดิบพร้อมเงินปันผลจากกาไรที่เกิดขึ้น
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ทั้งนี้ หากธนาคารประสบผลขาดทุน เกษตรกรทุกคนก็จะได้รับผลกระทบที่เฉลี่ยกันไป แต่ยังคงสามารถอยู่ได้
(Share-Profit & Share-Loss)
เพือ่ ให้กระบวนการผลิต แปรรูป และจหน่าย เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละชุมชน แต่ละ
จังหวัด แต่ละกลุ่มจังหวัด จะต้องหาจุดร่วมและเข้าสู่การค้าบนแพลทฟอร์มเดียวกัน โดยมีทั้งกลไกและระบบ
ตลาดรองรับตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าอย่างครบวงจร ซึ่งจะต้องมีแผนการจัดการทั้งเพื่อการสร้างความมั่งคั่ง
และความมั่นคงแก่ชุมชน (ดังตารางที่ 2.5)
ตารางที่ 2.5 : แนวทางการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการตลาดเพื่อขับเคลื่อน 77 Engines
ระดับชุมชน
ระดับจังหวัด
ระดับภาค
สินค้านาร่อง/ภูมิปัญญา 8,500 สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรเป็น
 นิคมอุตสาหกรรมภาค
1 สินค้า/ตาบล
Product Champion ของจังหวัด
18 แห่ง 18 คลัสเตอร์
 Innovation Hub
ตลาดชุมชน Farm Outlet 8,500 แห่ง ตลาดกลางจังหวัด 77 แห่ง
1 แห่ง/ตาบล
ศูนย์รวบรวบและกระจายสินค้า
(Hub-Spoke) 77 แห่ง
Trade operators

ระดับประเทศ
Big Data ข้อมูลสินค้า – Smart Marketer การ เสริมสภาพคล่องแก่ภาค
ความต้องการ
ตลาดบริกร
การผลิต
(เชื่อมโยงการค้าสินค้ากับ
การท่องเที่ยว)

ธนาคารผลผลิต
ตลาดทุนเพื่อเกษตรกร
และผู้ผลิตรายย่อย

การจัดตัง Innovation Hub ในระดับภูมิภาค
หนึ่งในเป้าหมายของ Thailand 4.0 คือ การกระจายโอกาสลงสู่ระดับภูมิภาค ดังนั้น 5 วาระการ
วิจัยเชิงบูรณการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นสามารถพัฒนาเป็น Innovation Hub กระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆ
ประกอบไปด้วย
1. Innovation Hub ทางด้านเกษตรและอาหาร
2. Innovation Hub ทางด้านสังคมสูงอายุ
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3. เมืองอัจฉริยะ
4. Innovation Hub ทางด้าน Smart Energy
5. Creative Hub ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ส่ ว นวาระอื่ น ๆ อาจเตรี ย มความพร้ อ มโดยการสนั บ สนุ น การวิ จั ย แบบมุ่ ง เป้ า ก่ อ นพั ฒ นาเป็ น
Innovation Hub ในระยะถัดไป รายละเอียดการดาเนินการและการสนับสนุนของ 5 วาระการวิจัยเชิงบูรณา
การ มีดังนี้

Innovation Hub ทางด้านเกษตรและอาหาร

Roadmap ของทางด้านเกษตรและ
อาหาร คือการพัฒนาสู่ “Advanced Bio-Based Economy” โดยการปรับเปลี่ยน Fragmented
Industry ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่การสร้าง Integrated Value Chain เพื่อยกระดับ Bio-Based Industry
จาก Volume-Based Industry เป็น Value-Based Industry นั่นหมายถึงการขยับปรับเปลี่ยนจาก
อุตสาหกรรมอาหารขั้น พื้ น ฐาน อุตสาหกรรมปิโ ตรเคมีขั้นพื้ นฐาน และ Bio-Fuels ไปสู่ อุตสาหกรรม
Neutraceuticals, Bio-Based Medicine, Specilaity Chemicals และ Bio-Based Plastics ในอนาคต
(ดังรูปที่ 2.12)

รูปที่ 2.12 : Innovation Hubs ด้าน “เกษตรและอาหาร”
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จากการที่ประเทศไทยมีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค มี
อุตสาหกรรมรองรับที่แตกต่างกัน การสร้างนวัตกรรมจึงต้องแยกตามภูมิภาค และเนื่องจากแต่ละภูมิภาคมี
กลไกพื้นฐานรองรับอยู่แล้ว ตั้งแต่อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์หรือห้องปฏิบั ติการของ
มหาวิท ยาลั ย โรงงานต้ น แบบ หากเพิ่ มส่ ว นที่ ข าดคื อ การเข้ า ถึง ข้ อ มูล สิ ทธิ บั ตร แนวโน้ม เทคโนโลยี ใ น
อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย สามารถเข้ า สู่ ต ลาดและใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์วิจัย เครื่องมือระดับ Pilot Scale และบุคลากรวิจัย ในรูปแบบ Innovation Hub ก็
จะทาให้กลไกการพัฒนาเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์สมบูรณ์ขึ้น โดยในแต่ละภูมิภาคอาจมีมากกว่า 1 Hub ขึ้นอยู่
กับความแตกต่างเชิงภูมิศาสตร์หรือศักยภาพของพื้นที่
ทั้งนี้เป้าหมายหลักของ Innovation Hub ด้านเกษตรและอาหาร คือการพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตร
และอาหารให้สามารถส่งเสริมและส่งออกเทคโนโลยีที่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของเกษตรกร และรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้ประเทศ สามารถลดความเหลื่อมล้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วาระเกษตรและอาหารเน้นเทคโนโลยีชีวภาพเป็นฐาน และเสริมด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และดิจิทัล
สามารถดาเนินการใน 4 ภูมิภาคที่มีความแตกต่างของทรัพยากร และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในทั้ง 4
ภูมิภาค
มหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับโลกที่สามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านนี้ ประกอบไปด้วย
1. Wageningen University, Netherlands
2. University of California at Davis, USA
3. Massey University, New Zealand
4. Cornell University, USA

Innovation Hub ทางด้านสังคมสูงอายุ

โจทย์คือการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส โดยการ
พัฒนา “อุตสาหกรรมผู้สูงวัย” ด้วยการบูรณาการ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อตอบ
โจทย์ประเด็นท้าทายของการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยวางตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาสหกรรมสูงวัยของไทย
ใน Global Silver Market พร้อมๆกับการสร้าง Healthy Aging, Happy Aging ให้เกิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์
สังคมไทย 4.0
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วาระสังคมสูงอายุ เน้นเทคโนโลยีการแพทย์เป็นฐาน และเสริมด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ดิจิทัล และอื่น ๆ
สามารถดาเนินการในลักษณะ Hub & Spoke มี Hub อยู่ส่วนกลาง และ Spoke ใน 3 ภูมิภาค ตามความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ดังแสดงในรูปที่ 2.13

รูปที่ 2.13 : การดาเนินการของ Innovation Hub ด้านสังคมสูงอายุ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศทระดับโลกที่สามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านนี้ประกอบไปด้วย
1. Harvard University, USA
2. University of Oxford, UK
3. Johns Hopkins University, USA
4. National Taiwan University, Taiwan
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การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Roadmap ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คือ “การพัฒนา 5 เมือง
อัจฉริยะ เต็มรูปแบบ ภายใน 10 ปี” โดยในเบื้องต้นมีโครงการที่จะผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในระยะ
ต่างๆ ดังนี้(ดังตารางที่ 2.6)
ตาราง 2.6 : โครงการภายใต้วาระการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ระยะสั้น (ภายใน 1 -3 ปี)
ระยะกลาง (3-5 ปี)
ระยะยาว ( 5-10 ปี)
1. การสร้างความเข้าใจในบริบทของ 1. การขยายบันทึกความเข้าใจไปยัง
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) การ
สร้างระบบต้นแบบทีส่ ามารถ

เครือข่ายเมืองทั่วประเทศ

ครอบคลุมไปยังหน่วยงานราชการ

2. การวางโครงข่ายการสื่อสารเพื่อ

สถานที่ต่างๆ โรงเรียน และชุมชน

เข้าถึงประชาชนในเมืองให้เข้าถึง

รองรับ IoT และระบบ Cloud

ได้ง่าย

Data Services เต็มรูปแบบ เพื่อ

2. การวางโครงข่ายการสื่อสาร
พื้นฐานให้กับกลุ่มตัวอย่าง
3. การสร้างชุมชนของกลุ่มนักวิจัย

1. การสร้างโครงข่ายสื่อสาร

บ้านเรือน
2. การจัดตั้งศูนย์กลางเมืองอัจฉริยะ

เป็นข้อมูลสาหรับสรรพสิ่ง

ในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อ

(Information of Everything)

ดึงดูดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะจาก

3. การจัดตั้งศูนย์เมืองอัจฉริยะ ใน

ภายนอก

ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ

ระดับเทศบาลเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่

3. การสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

เพื่อวาง Roadmap ของระบบ

ดูแลจัดการระบบได้เอง และมี

เพื่อเชื่อมโยงระบบต่างๆของเมือง

อุปกรณ์อัจฉริยะ (IoT Smart

การอบรมแก่ประชาชนอย่าง

อัจฉริยะ

City) หลักที่ทุกเมืองต้องการ

ต่อเนื่อง

4. การจัดตั้ง Metropolis

4. การจัดทาบันทึกความเข้าใจ

Innovation Centre ในเมือง

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถานบัน

ขนาดใหญ่เพื่อเป็นคลัสเตอร์หลัก

การศึกษา และภาคเอกชน

ในแต่ละภูมิภาค

โครงการเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ เน้ น เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล เป็ น ฐาน และเสริ ม ด้ว ยเทคโนโลยีอื่ น ๆ สามารถ
ดาเนินการในลักษณะจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด เชื่อมการพัฒนาจังหวัดให้เป็น จังหวัด 4.0 โดยแต่ละจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดจะมีประเด็นที่แตกต่างกันไป ดังแสดงในรูปที่ 2.14

- 73 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

รูปที่ 2.14 : การดาเนินการของเมืองอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับโลกที่สามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมในด้านนี้ประกอบไปด้วย
1. Standford University, USA
2. MIT, USA
3. The University of Melbourne, Australia
4. Tsinghua University, China

Innnovation Hub ทางด้าน Smart Energy จะเน้นเทคโนโลยีพลังงานเป็นฐาน และ
เสริมด้วยเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ดิจิทัล และเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถดาเนินการในภาพรวมของประเทศ มี
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Hub ใหญ่ดูแลประเด็น ประสิทธิภาพพลังงาน และการพัฒนาเมืองในด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และมี
เครือข่ายรับผิดชอบด้าน Energy Conversion ของพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามพื้นที่ (ดังรูปที่ 2.15)

รูปที่ 2.15 : การดาเนินการของ Innovation Hub ด้าน Smart Energy
มหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับโลกที่สามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านนี้ประกอบไปด้วย
1. Cal Tech, USA
2. KAIST, Korea
3. VTT, Finland

Innovation Hub ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเน้นการเพิ่มมูลค่าจากศิลปะ
วัฒนธรรม อาหาร การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกัน โดยใช้อุตสาหกรรมบริการเป็นฐาน
และเสริมด้วยเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ดิจิทัล ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นในแต่ละภูมิภาค (ดังรูปที่ 2.16)
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มหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับโลกที่สามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านนี้ประกอบไปด้วย
1. Royal College of Art, UK
2. KOCCA และ KIDP เกาหลีใต้
3. Rhode Island School of Design, USA
4. Politecnico di Milano, Italy

รูปที่ 2.16 : การดาเนินการของ Creative Hub

การปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณในต่างระดับ
การบริหารจัดการเงินและทรัพยากรแบบใหม่จะต้องยึดภารกิจเป็นหลัก รวมทั้งขับเคลื่อนตามวาระ
ในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย
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- วาระระดับชาติ เช่น วาระด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคม เป็นต้น
- วาระระดับภูมิภาค เช่น วาระของกลุ่มจังหวัดในประเด็นต่าง ๆ อาทิ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา
ต้องการให้กลุ่มพื้นที่ตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก หรือพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ต้องการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
- วาระระดับจังหวัด ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละจังหวัด
เมื่อวาระในการขับเคลื่อนแต่ละระดับเกิดความชัดเจนและมีความสอดรับกันระหว่างภารกิจของ
ภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัด การจัดทางบประมาณตามวาระการขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ จะสามารถ
ดาเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้าซ้อนของภารกิจและงบประมาณ รวมทั้งสะท้อน
ภาพบูรณาการของภารกิจและงบประมาณที่จะไปตอบโจทย์ Thailand 4.0 (ดังรูปที่ 2.17)

รูปที่ 2.17 : การบูรณาการงบประมาณตามวาระการขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ

การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตระดับจังหวัด
เพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลจะเน้นการสร้างกลไก
การขับ เคลื่อนการเติบโตในระดับ พื้นที่ผ่านการพัฒนา “แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 4.0” ซึ่งหากประสบ
ความสาเร็จจะก่อให้เกิด “77 Provincial Growth Engines” ที่มีพลังมหาศาล
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“แผนยุ ทธศาสตร์ จั งหวัด 4.0” เป็นสั ญญาประชาคมของประชารัฐ ในระดับ พื้นที่ (ระหว่างผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า สภาอุตสาหกรรม YEC, Young FTI, BizClub
ท้องถิ่น ผู้ น าชุมชน ฯลฯ) ซึ่ง เป็ น การวางยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว ที่ เชื่อมโยง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ซึ่ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด 4.0 เป็ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน
ประชาชนมีค วามเป็ น เจ้ าของ จึ ง ถือ เป็ น กระบวนการปลู ก ฝั งระบอบประชาธิป ไตย มิ เพี ย งเท่ า นั้น แผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด 4.0 ยังเป็น Demand-Driven ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ลดโอกาส
การสู ญเสี ย จากการใช้ ทรั พยากรอย่ า งไม่มี ประสิ ทธิ ภ าพ อัน เนื่ องมาจาก Supply-Driven ที่ มาจากภาค
ราชการ ประการสาคัญคือแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 4.0 จะปิดกั้นโอกาสการแทรกแซง หรือดาเนินมาตรการ
ประชานิยมที่มาจากนักการเมืองอย่างดังเช่นในอดีต
ในมิติทางเศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 4.0 จะกระตุ้นให้เกิดการทาให้จังหวัดเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายนอก การสร้างคนในพื้นที่ให้มีผลิตภาพสูง รวมถึงการสร้างสินค้าและบริการมูลค่า
สูงของจังหวัดที่สามารถแข่งขันได้

กลุ่มเป้าหมายภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด 4.0 สามารถจาแนกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนกลุ่มวิสาหกิจ 2.0 ไปสู่วิสาหกิจ 3.0 ประกอบด้วย การยกระดับมาตรฐานและผลิต
ภาพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และการเข้าถึงตลาด ให้เริ่มเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
1-3 ปี
2. การปรับเปลี่ยนกลุ่มวิสาหกิจ 3.0 ไปสู่วิสาหกิจ 4.0 ประกอบด้วย การสร้างนวัตกรรม การพัฒนา
โมเดลธุร กิจ การทาธุร กิจ บนดิจิ ตอลแพลทฟอร์ม การสร้างเครื่องข่ายการค้า และการลงทุนใน
ต่างประเทศ ให้เริ่มเกิดผลสัมฤทธิ์ใน 3-5 ปี
พร้อมกันนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิ จและระบบตลาด
ของจังหวัดให้แข็งแกร่ง อาทิ เส้นทางคมนาคม โลจิสติกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลาด
ชุมชน ตลาดอีคอมเมอร์ส และกองทุนพัฒนาจังหวัด Provincial Venture Capital ฯลฯ
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วาระที่ 5 : บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
ภูมิรัฐศาสตร์โลกในศตวรรษที่ 21
การสิ้นสุดลงของสงครามเย็น นามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสาคัญจาก “โลกสอง
ขัว” กลายเป็น โลกในสามรูปแบบใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โลกขัวเดียว (Unipolar World) เป็นโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งใน
มิตทิ างการเมือง และการทหาร
2. โลกหลายขัว (Multi-Polar World) เป็นโลกที่มีหลายขั้วอานาจ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
จีน ญี่ปุ่น อินเดีย รัสเซีย บราซิล เป็นต้น
3. First Amomg Equals (The 1+X World) เป็นแนวคิดที่อยู่ระหว่างสองแนวคิดแรก คือ
สหรั ฐอเมริ กายั งมีบทบาทน าในเกือบทุกด้าน และในแต่ ละด้ านก็ จะมี มหาอานาจอื่นเป็นผู้ นาร่วม เช่ น เรื่อง
เศรษฐกิจ อาจจะมีสหรัฐอเมริกา ร่วมกับสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ร่วมกันเป็นผู้นา ด้านความมั่นคงอาจจะมี
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และรัสเซีย ร่วมกันเป็นผู้นา เป็นต้น
พร้อม ๆ กับการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น กระแสโลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนโลกไปสู่ยุคที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรหรือปัจเจกบุคคลมีมากขึ้น โดยการรวมตัวของ “ผู้เล่นที่ไม่ใช่ภาครัฐ” (Non-State Actors : NSAs) เช่น
International Governmental Organizations (IGOs: อาทิ WTO, WEF, World Bank), International
Non-Govermental Organizations (INGOs: อาทิ Greenpeace, World Wildlife Federation, Amnesty
International และ The World Social Furum) รวมถึงเครือข่ายขบวนการก่อการร้าย กลุ่มทหารรับจ้างอิสระ
และโจรสลัดข้ามชาติ เกิดเป็น “โลกไร้ขัว” (Non-Polar World)

ภูมิเศรษฐศาสตร์โลกในศตวรรษที่ 21
ความเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจที่ สาคัญของโลกที่จะเกิดขึ้นในช่ว ง 3 – 4 ทศวรรษนับจากนี้
คือ ความเปลี่ยนแปลงขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ โดยมีการเปลี่ยนถ่ายอานาจทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกมาสู่
โลกตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในบริเวณสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย หรือที่เรียกว่า “The
New United States of Asia (The New USA)” อันประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก นา
โดยจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ นาโดยอินเดีย และที่สาคัญคือประเทศในภูมิภาคเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ (ดังรูปที่ 2.18) ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ในฐานะที่เป็น
ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ส ามารถรองรับ
กับโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ผ่านการปฏิรูป และการปรับเปลี่ยนประเทศอย่างเหมาะสม ซึ่งหากประเทศ
ไทยไม่ดาเนิ นการเตรี ย มความพร้ อมดังกล่าว อาจทาให้ ประเทศไทยต้องสู ญเสี ยโอกาสในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจไปอย่างน่าเสียดาย

รูปที่ 2.18 : The United States of Asia
ดังนั้น ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมี “กรอบยุทธศาสตร์” (Grand Strategy) ที่ชัดเจนในการรับมือ
กับพลวัตที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โลก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนในโลกศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศไทยในเวทีโลก
ควบคู่กับการเปลี่ยนผ่าน จาก Thailand 1.0 ไปสู่ Thailad 3.0 ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน
ของประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์การทดแทนการนาเข้า สู่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการส่งออก
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สู่ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารดึงดู ดการลงทุ น จากต่ างประเทศ การเคลื่ อนไหลของเงิน ทุนอย่า งเสรี และการพั ฒ นา
เศรษฐกิจคู่ขนานตามลาดับ
พลวัตของโลกได้เปลี่ยนไป การเชื่อมต่อกันอย่างสนิท (Connected World) ทาให้ระบบ
เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงจาก One Country, One Market เป็น One World, One Market ดังนั้น
เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยุทธศาสตร์การค้า และการลงทุนภายใต้ Thailad 4.0 จะ
เน้นให้ส่วนของการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Trading & Service Nation

การวางตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์เป็น Trading & Service Nation
มาตรการผลักดันการเป็น Trading & Service Nation จะประกอบไปด้วย
1) การดึงดูดให้บรรษัทข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็น Regional Head Quarter
2) การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
3) การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก
4) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณชายแดน
5) การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Logistic Hub
6) การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Digital Economy อย่างสมบูรณ์

การบูรณาการของเศรษฐกิจในบริบทของ CLMVT
สมาชิกของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วย บรูไน พม่า กัมพูช า อินโดนีเซีย ลาว
มาเลเซีย ฟิลิ ป ปิ น ส์ สิ ง คโปร์ ไทย และเวียดนาม เป็น ภูมิภ าคที่ เชื่อมต่อ ระหว่ างมหาสมุ ทรแปซิฟิ กและ
มหาสมุทรอินเดีย และมีประชากรมากกว่า 622 ล้านคน หากทุกอย่างดาเนินไปตามแผนที่วางไว้ ประมาณการ
ว่าเศรษฐกิจในภูมิภาค ASEAN โดยรวมในปัจจุบันที่มีมูลค่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 91 ล้าน
ล้านบาท) อาจเพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี พ.ศ. 2573 ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงกับ ASEAN โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV ให้ชัดเจน
ประเทศในกลุ่ม CLMV อันประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านที่
ใกล้ชิดของไทย ปัจจุบันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่สูง IMF World Economic Outlook ฉบับเดือนตุลาคม
2559 ระบุคาดการณ์เศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV ในปี 2559 ในภาพรวม ยังคงมีอัตราการขยายตัวในระดับสูงที่
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เฉลี่ย 7.15 % CLMV จึงเป็นประเทศเป้าหมายในการลงทุนของเอกชนไทย พร้อมๆกับการเป็น ตลาดรองรับ
สินค้าไทยได้เป็นอย่างดี
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ คือ ที่ตั้งของไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ มีศักยภาพเป็น Regional Hub
ของ CLMV ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับประเทศเพื่อนบ้าน การก้าวสู่การเป็น
Regional Hub เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จาก “Border” เป็น “Bridge” และจาก
“Nation to Nation” เป็น “City to City” ผ่านแนวคิด “CLMV as Our Home Market”
กล่าวคือ ความเป็นพรมแดนที่มีต่อกัน จะค่อยๆสลายไป เปิดจุดผ่านแดนให้มากขึ้น โดยมองเป็น
สะพานเชื่อมทางการค้าระหว่างกัน พร้อมๆกันนั้น จะต้องมองตลาด 4 ประเทศเหล่านี้เป็นเหมือนตลาด
ภายในของไทย โดยมี 4 เมืองหลักที่สาคัญ คือ เวียงจันทร์ ย่างกุ้ง พนมเปญ และโฮจิมินทร์ และ 16 เมืองรอง
สาคัญ ได้แก่ มัณฑะเลย์ เมียวดี มะริด ทวาย ไฮฟอง ฮานอย เกิ่นเทอ เสียมราฐ พระสีหนุ เกาะกง หลวงพระ
บาง สะหวันนะเขต จาปาสัก เซบู ดาเวา และสลังงอ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจรองที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สูง (ดูตาราง 2.7)
ตาราง 2.7 : เมืองศักยภาพในกลุ่มประเทศ CLMV
ลาดับ
1

ประเทศ
เมียนมา

เมือง/ประเทศ
ข้อมูลประกอบ
ย่างกุ้ง
- อดีตเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและศูนย์กลาง
กระจายสินค้าของประเทศ
- ประชากรประมาณ 6 ล้านคน (จากประชากรทั้งประเทศ 54
ล้านคน)
- มีท่าเรือในเมือง สะดวกต่อการทาการค้าทางน้า
- มีสนามบิน ทั้งระหว่างประเทศภายในประเทศ ล่าสุดเพิ่งสร้าง
อาคารผู้ โ ดยสารใหม่ และขยายลานจอดรถเพื่ อ รองรั บ การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน
- อยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ห่างเพียง 25 กิโลเมตร
ตองยี

มัณฑะเลย์

- เมืองหลวงของรัฐ ฉาน ซึ่งตั้งอยู่ท างตอนเหนือของเมียนมา
ห่างจากอาเภอแม่สาย จ. เชียงราย 480 กม. มีชาวไทใหญ่
อาศัยอยู่มากที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดใหญ่อันดับ 2
ของเมียนมา
- มีเส้นทางเชื่อมโยงกับมัณฑะเลย์ และกรุงเนปิดอว์ และ
พรมแดนทางทิศเหนือของรัฐฉานติดกับประเทศจีน
- เมื อ งหลวงเก่ า และเมื อ งใหญ่ อั น ดั บ 2 ของเมี ย นมา เป็ น
ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ และศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ของเมี ย นมา
ตอนกลาง-เหนือ
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มะริด

2

สปป.ลาว

เวียงจันทน์

- ประชากร 1.5 ล้านคน
- มีทาเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมระหว่ า งเมี ย นมา จี น อิ น เดี ย และไทย ท าให้ เ มื อ ง
มัณฑะเลย์เป็น จุดเชื่อมโยงการค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
- มีส นามบิน นานาชาติ โดยมีเส้ น ทางการบิ นสู่ กรุ งเทพ และ
เชื่อมต่อกับย่างกุ้ง รวมถึงเมืองรองอื่น ๆ ในเมียนมา
- มีนิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลห์
- มะริดเป็นเมืองหนึ่งในเขตตะนาวศรี ตั้งอยู่ใต้สุดของเมียนมา
เป็นเมืองท่าที่สาคัญทางตอนใต้ของเมียนมา
- เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่ง
ป้ อ นวั ต ถุ ดิ บ ที่ ส าคั ญ ของไทย กว่ า 80% ของสั ต ว์ น้ าทะเล
ทั้งหมดในไทยมาจากมะริด
- ปัจจุ บันมีก ารเชื่อมต่ อกับประเทศไทย ผ่ า นด่า นชายแดนมู
ด่อง-สิงขร ระยะทาง 180 กิโลเมตร ทาให้สามารถส่งสินค้า
อาหารทะเลมายั ง ประเทศไทยได้ ส ะดวก มี ก ารลงนาม
สถาปนาเมื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งระหว่ า ง จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ กั บ
ตะนาวศรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
เมืองหลวงของสปป.ลาว ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ตรงข้า ม
จังหวัดหนองคาย

สะหวันนะเขต - แขวงที่ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศ มีชายแดน
ติดเวียดนามและประเทศไทย มีเมืองไกสอน พมวิหาน เป็น
เมืองหลักของแขวง
- เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของ ลาว อยู่บนเส้ นทางระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (เส้นทางหมายเลข R9)
โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 เชื่อม มุกดาหาร –
สุวรรณเขต เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน
คาม่วน
- แขวงที่ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศ มีชายแดน
ติดเวียดนามกับประเทศไทย อยู่บนเส้นทางหมายเลข 8 โดยมี
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เชื่ อม นครพนม-คาม่วน
(ท่าแขก)
- ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจจาเพาะท่าแขก และเขตเขตเศรษฐกิจ
จาเพาะภูเขียว
จาปาศักดิ์ - แขวงตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มีชายแดนติดประเทศ
ไทยและกัมพูชา มีเมืองปากเซเป็นเมืองหลักของแขวง - เมือง
ใหญ่อันดับ 3 ของลาว
- ศูนย์กลางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการ
ท่องเที่ยวของลาวตอนใต้
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3

เวียดนาม

ฮานอย
โฮจิมินห์

ไฮฟอง

เกิ่นเทอ

ดานัง

4

กัมพูชา

พนมเปญ

เสียมราฐ

- เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ศูนย์รวมการบริหารของ
ประเทศ อยู่ บ นเส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ -ใต้ (NorthSouth Economic Corridor)
- เมืองสาคัญอันดับ 1 ทางเศรษฐกิจของเวียดนาม GDP สูงสุด
ที่สุดของประเทศ (ร้อยละ 20) มีกาลังซื้อจากเวียดนามโพ้น
ทะเล
- ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การเงิน รัฐบาลมีการพัฒนาการคมนาคม
สร้างรถไฟความเร็วสูง รถไฟใต้ดิน และท่าอากาศยานแห่งใหม่
ซึ่งหากสมบูรณ์จะใหญ่กว่าสุวรรณภู มิ รองรับผู้โดยสารปีละ
100 ล้านคน สินค้าปีละ 5 ล้านตัน
- ตั้ งอยู่ บ นเส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตอนใต้ (Southern
Economic Corridor)
- เมืองใหญ่อันดับ 3 ของเวียดนาม เมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือ
- มีท่าเรือน้าลึ กใหญ่อันดับ 2 รองจากโฮจิมินห์ ประชากร 3
ล้ า นคน ห่ า งฮานอย 120 กม. อยู่ ใ กล้ ช ายแดนจี น สิ น ค้ า
ส่วนมากมาจากจีน เป็นโอกาสของสินค้าไทยอย่างมาก
- อยู่ทางตอนใต้ของเวียดนาม ห่างจากโฮจิมินห์ 170 กม.
- ศูนย์กลางการคมนาคมทางน้าของลุ่มน้าโขง 14 จังหวัด
- แหล่งผลิตและจาหน่ายข้าว ผลไม้ พืชอุตสาหกรรมเขตร้อน
และสินค้าประมง ทาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้า
โขงด้านพาณิชย์ การเงิน บริการ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
- เมื อ งท่ า ส าคั ญ ทางตอนกลางของประเทศ อยู่ บ นเส้ น ทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (เส้ นทางหมายเลข
R9)
- เป็น 1 ใน 5 เมืองที่ มีส ถานะเป็นเทศบาลนคร บริห ารจาก
ส่วนกลางในระดับเดียวกับจังหวัด (นครโฮจิมินห์ ไฮฟอง เกิ่น
เทอ ดานัง และวินห์)
- ศูนย์ราชการ ศูนย์กลางธุรกิจทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
ภาคอุตสาหกรรม การศึกษา ของประเทศกัมพูชา
- เป็นจุดกระจายสินค้าหลัก จากที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ
และกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ของกัมพูชา
-โอกาสการค้าการลงทุนของไทย : ธุรกิจก่อสร้าง และสินค้าที่
เกี่ย วเนื่อ ง เช่ น เฟอร์นิ เจอร์ ของตกแต่ง บ้า น สิ น ค้า อุป โภค
บริโ ภค และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบ การ
บริ ห ารจั ดการอสั ง หาริม ทรั พย์ และอื่ นๆ เช่น โรงแรม สปา
ความงาม โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรแปรรูป เป็นต้น
- เป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 2
ของกัมพูชา รองจากกรุงพนมเปญ
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สีหะนุวิลล์

- เศรษฐกิจของเสียมเรียบขึ้นกับธุรกิจการท่องเที่ยวและภาค
บริ ก ารเป็ น หลั ก สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศกั ม พู ช าสู ง ถึ ง
ประมาณ 30% ของจีดีพี รวมของประเทศ
- เป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิส ติกส์ เพื่อการพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยวไทย-กัมพูช า-เวียดนาม เนื่องจาก
ตั้ ง อยู่ บ นทางหลวงหมายเลข 6 ซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางระเบี ย ง
เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) ภายใต้
กรอบ GMS
- มีแหล่ งท่องเที่ยวที่ส าคัญของโลก คือ “นครวัด - นครธม”
รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากทั่ ว โลกปี ล ะประมาณ 3 ล้ า นคน
(แนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 20)
- โอกาสการค้าการลงทุนของไทย : ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว
โรงแรม สปา ความงาม สินค้าอุปโภคบริโภค
- จังหวัดท่องเที่ยวแหล่ งใหม่ของกัมพูช า ดึงดูดนักท่องเที่ย ว
ประมาณปี ล ะ 2 ล้ า นคน (นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ จากการเยื อ น
จังหวัดเสียมเรียบ)
- ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากต่ า งชาติ ใ ห้ เ ป็ น “จั ง หวั ด ชายหาดที่
สวยงามที่สุดในโลก” ซึ่งรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมให้
จังหวัดพระสีหนุนี้ เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์อีกหนึ่งจังหวัด
- มีท่าเรือน้าลึกขนาดใหญ่แห่งเดียวของประเทศกัมพูชา (ท่าเรือ
สีหนุวิลล์) ในการนาเข้า/ส่งออกสินค้า
- โอกาสการค้าการลงทุนของไทย : การท่องเที่ยวทั้งระดับทั่วไป
และระดับสุดหรู โรงแรม ธุรกิจบริการ สปา ความงาม สินค้า
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือสินค้าอุตสาหกรรม
อื่นๆ ที่จะผลิตเพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม

รูปแบบการทาธุรกิจระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่ไม่เพียงแต่มีการเคลื่อนไหลของสินค้า แต่มีการเคลื่อนไหลของบริการ ทุน
และผู้คน เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการค้าและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป จาเป็นต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์
ร่วมกับภาคเอกชน ใน 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
กลุ่มที่ 1 การบริการให้ “ชาวต่างชาติ” ที่เกิดขึ้น “ในประเทศไทย” กล่าวคือ “ผู้ให้บริการชาวไทย”
ไม่ได้ออกไปให้บริการในต่างประเทศ กลุ่มนี้ประกอบด้วย 2 Modes of Supply ได้แก่
- Mode 1: Cross Border Supply
- Mode 2: Consumption Abroad
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กลุ่มที่ 2 การบริการให้ “ต่างชาติ” ที่เกิดขึ้นที่ “ต่างประเทศ”กล่าวคือ “ผู้ให้บริการชาวไทย” ไป
ให้บริการที่ต่างประเทศ ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 2 Modes of Supply ได้แก่
- Mode 3: Commerce Presence
- Mode 4: Presence of Natural Person
WTO เคยประมาณการไว้ในปี 2011 ว่าการค้าบริการในโลกมีสัดส่วนดังนี้: Mode 1: Cross-Border
Supply อยู่ที่ร้อยละ 30, Mode 2: Consumption Abroad อยู่ที่ร้อยละ 10, Mode 3: Commercial
Presence อยู่ที่ร้อยละ 55 และ Mode 4: Presence of Natural Persons อยู่ที่ร้อยละ 52

Mode 1: Cross Border Supply
เป็นการบริการชาวต่างชาติ โดยผู้ให้บริการชาวไทยไม่ต้องปรากฏตัวอยู่ในประเทศของลูกค้า เป็นการ
ให้บริการผ่านสื่อ และโทรคมนาคม เช่น การบัญชี บริการด้าน IT แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ หรือผู้ประกอบการใน
กลุ่ม “Startups” ที่ในปัจจุบันมีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
หน่วยงานภาครัฐที่สามารถให้การสนับสนุน ธุรกิจบริการใน Mode นี้ มีทั้ง “กระทรวงพาณิชย์” ใน
การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค ด้าน “Digital / Mobile
Commerce” และ “กระทรวงดิจิตอล” ที่จะช่วยสร้างระบบ IT , Internet ความเร็วสูง เพื่ออานวยความ
สะดวกทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย

2

ประเทศที่มีการจัดทาสถิติการค้าบริการของตนโดยแยกตามโหมดพบ 2 ประเทศ คือ นิวซีแลนด์กับ
อินเดีย โดยใช้การสารวจแบบสอบถาม (Survey) กับผู้ประกอบการแล้วนามาประมวลผล
- นิวซีแลนด์ แยกออกมา 3 โหมด คือ 1/2/4 (ส่วนบริการโหมด 3 ใช้สถิติเงินลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศได้)ใน 9 สาขาบริการ เช่น ICT, การเงิน, บริการการค้า, บริการธุรกิจ, บริการวิชาชีพ, บริการ
บันเทิง เป็นต้น และยังได้แยกการส่งออกบริการตามประเทศด้วย โดยการค้าบริการของนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่คือ
85.8% อยู่ในโหมด 1 น่าจะเกิดจากพื้นที่ประเทศที่เป็นเกาะอยู่ห่างไกล การค้าโหมด 1 มากที่สุดกับ
ออสเตรเลีย อเมริกา และ อังกฤษ ส่วนโหมด 4 ค้ามากที่สุดกับออสเตรเลีย อเมริกาและ UAE เป็นต้น
- อินเดีย ได้แยก 4 โหมดบริการใน "บริการคอมพิวเตอร์ บริการ IT และ BPO" ซึ่งเป็นบริการที่
อินเดียมีขีดความสามารถสูง พบว่าอินเดียค้าบริการในกลุ่มนี้สูงสุดในโหมด 1 (67.4%) รองลงมาคือโหมด 4
(17.7%)
- กรณีสหรัฐอเมริกา แม้จะไม่ได้จัดเก็บบริการเป็น 4 โหมดตาม WTO โดยตรง แต่ก็ได้เก็บแยกข้อมูล
ในโหมด Cross-border services หรือโหมด 1 ในการค้าบริการของประเทศไว้
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Mode 2: Consumption Abroad
เป็นภาคบริการที่ผู้ประกอบการไทยมีความโดดเด่น เพราะมีผู้บริโภคต่างชาติเข้ามาใช้บริการใน
ประเทศไทยเป็นจานวนมาก อาทิ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว บริการทางการแพทย์ และ บริการทางการศึกษา
ใน Mode นี้ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่างมีความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็น “กระทรวงพาณิชย์” ที่มีการ
จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้บริโภคชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมี กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, ททท. ที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยอย่างสม่าเสมอ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา สส
ปน.(MICE) และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ก็ช่วยกันผลักดัน ทาให้เรามีศักยภาพมากในกลุ่มนี้

Mode 3: Commercial Presence
ผู้ให้บริการไทยออกไปตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการในต่างประเทศ เช่น ธนาคารพาณิชย์ไทยใน CLMV
ร้านสปา คลินิกความงามในต่างประเทศ การก่อสร้าง ร้านอาหารไทยที่มีกว่า 12,000 แห่งทั่วโลก เป็นต้น
ธุรกิจบริการใน Mode นี้ มีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ภาครัฐสามารถสนับสนุน ในด้านการอานวยความ
สะดวก เจรจาลดขั้นตอนในการไปตั้งธุรกิจ ส่งเสริม Franchise บริการไปต่างประเทศ รวมทั้งชี้เป้า “ทาเล” ที่
เหมาะสม
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ เรายังมีความร่วมมือกับ BOI ในการส่งเสริมการ
ลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย

Mode 4: Presence of Natural Person
เป็นการไปประกอบอาชีพสาขาบริการต่าง ๆ ชั่วคราวในต่างประเทศ เช่น การประกอบวิชาชีพให้
คาปรึกษากฎหมายที่ต่างประเทศ ครูไทยที่ไปสอนภาษาไทยที่ต่างประเทศ วิศวกรไทยในต่างประเทศ หรือ นัก
ออกแบบและสร้างภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว หรือ Animator ไทยที่ไปทางานในสตูดิโอระดับโลกอย่าง
Pixar และล่าสุด ทีม Story Artist คนไทย ที่มีส่วนร่วมในภาพยนตร์แอนิเมชั่นรางวัลออสการ์อย่าง Frozen
ธุรกิจบริการใน Mode นี้ มีมากขึ้นเรื่อย ๆ และเราต้องส่งเสริม Talent & Skilled Worker Development
โดยกระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริม พัฒนาและดูแลธุรกิจบริการวิชาชีพ ส่งเสริมการทาธุรกิจใน
ต่างประเทศ รวมทั้งเจรจาลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ ยังมีกระทรวงการต่างประเทศ และสมาคม
วิชาชีพ ที่คอยดูและให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน
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ธุรกิจบริการที่อยู่ในแต่ละ Mode of Supply มี "Service Ecosystem" ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ แต่
ละ Mode จะมีเงื่อนไข กฎกติกาและมาตรฐาน ตลอดจนมี Degree of Freedom ในการสร้างความแตกต่าง
ในตัวบริการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อยกขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการไทยใน
เวทีโลก ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมี "นโยบายและยุทธศาสตร์ภาคบริการตามราย Modes of Supply"
ดังกล่าว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องดังกล่าวร่วมกับภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ตอนที่ 3 การปฎิรูประบบวิจัยเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0
การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารงานวิจัยของประเทศ
เพื่อให้การสร้าง กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนการผลักดันการวิจัยเพื่อตอบ
โจทย์วาระประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฎิบัติ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฎิรูปโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานวิจัยของประเทศ

ปัญหาหลักในระบบการบริหารงานวิจัยของประเทศ
● หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะแหล่งทุนต่าง ๆ ขาดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน มีการ
ทางานซ้าซ้อน บทบาทและภารกิจของหน่วยงานมีความสับสน บางหน่วยงานมีหลายบทบาท เป็น
ทั้งหน่วยให้ทุน และทาวิจัยเอง เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง มีช่องว่างการผลักดันงานวิจัยโดยเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อาทิ
- หน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ขาดศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ
ให้ลุล่วง กลับไปทาภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น งานวิจัยพื้นฐาน เน้นผลงานตีพิมพ์มากกว่า
การพัฒนาเทคโนโลยี ทาให้ผลงานที่มีการนาไปใช้ประโยชน์มีจานวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
และทาหน้าที่เป็นผู้จัดสรรทุนเอง ซึ่งเกิดการขัดกันของผลประโยชน์อย่างชัดเจน
- หน่วยงานรัฐที่ได้รับการจัดสรรงบวิจัยบางหน่วยงาน ขาดศักยภาพในการทาวิจัย เนื่องจาก
ไม่ได้มีภารกิจวิจัยอย่างแท้จริง ทาให้ไม่มีแผนพัฒนากาลังคนในด้านนี้มารองรับจึงต้องจัดสรร
งบต่อไปยังหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยถูกคาดหวังให้ทาทุกสิ่งทุกอย่างเกินบทบาทของตัวเอง เช่น จะต้องนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทั้ง ๆ ที่เป็นบทบาทของหน่วยพัฒนาเทคโนโลยี และเอกชน
● นโยบายกับการปฏิบัติสวนทางกัน การเมืองแทรกแซง และมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน เช่น กรณี
องค์ประกอบของกรรมการตัดสินทุนหรือกรรมการบริหารหน่วยงานจัดสรรทุนมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมอยู่ด้วย เป็นต้น
● ปัญหาด้านจริยธรรม เช่น การขโมยความคิดของผู้ขอทุนแล้วเอาไปทาวิจัยเอง เป็นต้น
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● หน่วยงานวิจัยยังขาดความเชื่อมโยงกับตลาด ขาดการศึกษาวิเคราะห์ตลาด แนวโน้มเทคโนโลยี
ขาดการวิเ คราะห์ ใ นข้ อ มู ล สิ ท ธิ บั ต ร ท าให้ ก ารวิ จั ย ที่ ออกมาไม่ ส ามารถขอรั บ ความคุ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ ไม่สามารถตอบโจทย์การนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
● ขาดการกระจายความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภูมิภาค เกือบทุกอย่าง
กระจุกตัวอยู่ส่วนกลาง

ประเด็นปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดช่องว่างที่เรียกว่า หุบเหวมรณะ (Valley of Death) ในการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่กา

รูปที่ 3.1 : หุบเหวมรณะของการวิจัย
การจะก้าวข้ามหุบเหวมรณะ (ดูรูปที่ 3.1) เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ จาเป็น
อย่างยิ่งต้องมีการปรับโครงสร้างการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดังนี้

หน่วยนโยบายวิจัยของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต้องเป็นหน่วยงานกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ครอบคลุมทุกมิติ (ลักษณะเดียวกับ สวทน. แต่เน้นนโยบายวิจัยภาครัฐเป็นหลัก โยงกับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินให้หน่วยจัดสรรทุนวิจัย) ไม่เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัย ปรับขนาดให้กระชับ3
3

อาจมีภารกิจสนับสนุนอื่น ๆ ที่ทาได้ดีอยู่แล้ว เช่น ภารกิจด้านจริยธรรม คุณภาพและมาตรฐานการวิจัย การ
ยกย่องชมเชยนักวิจัย และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นต้น
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ส่วนสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มี
บทบาทที่ชัดเจนอยู่แล้วคือกาหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนาไปสู่
การสร้ า งนวั ตกรรมเพื่อ สร้ างขี ดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ โดยเน้นนโยบายการวิจัย ของ
ภาคเอกชน ขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัย และนวัตกรรมในภาคเอกชน4
เพื่อให้เป็นเอกภาพในการกาหนดนโยบายวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ เสนอให้มีการยุบ
รวมให้ สวทน. อยู่ภายใต้ วช. ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีไม่สังกัดกระทรวง แต่มีรูปแบบการบริหารที่คล่องตัว
แบบ สวทน.

การวิจัยเชิงพืนฐานและประยุกต์ (Basic & Applied Research)
ปรั บ โครงสร้ างหน่ วยงานที่ให้ ทุนวิจัยของประเทศให้ มีบทบาทภารกิจที่ชัดเจน เพื่อให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่างมีทิศทาง ประกอบไปด้วย
 หน่วยให้ทุนที่เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบไปด้วยหน่วย
ให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (SCI) หน่วยให้ทุนด้าน
เกษตร (AGRI) และหน่วยให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HEALTH)
 หน่ ว ยให้ ทุ น ที่ เ น้ น การพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมเชิ ง พื้ น ที่ โดยมี เ ป้ า หมายเพื้ อ สร้ า งสั ง คม
ฐานความรู้ มีหน่วยให้ทุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพื้นที่ (SOC)
โดยกาหนดให้ งบประมาณวิจั ย ของรัฐ เฉพาะการวิ จัยเชิงพื้ นฐานและประยุก ต์ ทั้งหมดผ่ าน 4
หน่วยงานนี้ในลักษณะกองทุน งบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยให้ทุนทั้ง 4 นี้ ควรเป็น Package ครั้งละ 5 ปี
และมีการประเมิน ผลทุกปี ให้ทั้ง 4 หน่ วยงานเป็นองค์กรอิส ระขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ ปราศจาก
อิทธิพลของการเมืองหรือภารกิจของกระทรวง มีความเป็นอิสระในการจัดการ และสามารถทางานที่หน่วยงาน
ต้องการขับเคลื่อนได้เต็มที่ การจัดสรรงบประมาณให้พิจารณาแผนที่สอดคล้องกับนโยบายที่ วช. และ สวทน.
จัดทา ให้มีงบประมาณที่เพียงพอโดยไม่ต้องมีการสมทบจากผู้วิจัย และสามารถให้ทุนในระยะยาวได้ ไม่ผูกกับ
งบประมาณรายปี สามารถจัดสรรครุภัณฑ์ชั้นสูงที่จาเป็นต่อการวิจัยที่มีคุณภาพ ผู้บริหารหน่วยงานเหล่านี้ต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงในการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จากัดอายุหรือวาระ
การทางาน ส่วนกรรมการของทุกหน่วยงานจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่นไม่เป็นผู้รับทุนหรือผู้บริหาร
หน่วยงานที่รับทุน เป็นต้น

4

บางภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เช่น THAIST ควรย้ายไปอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การพัฒ นางานวิ จัย ต่ อ ยอดเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ (Development,
Launch)

Prototype,

แบ่งเป็น 2 มิติด้วยกัน คือ

มิติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ปรับบทบาทและตัวชี้วัด ของ
สวทช ทั้ง 4 ศูนย์ (NECTEC, BIOTEC, MTEC, NANOTEC) วว. และหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจสอดคล้อง เพื่อ
รองรั บ งานส่ ว นนี้ เน้ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี การสร้ า งต้ น แบบ เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ ภ าคเอกชนน าไปผลิ ต หรื อ
ดาเนิ น การเชิงพาณิ ช ย์ โดยรั ฐ ลงทุน โครงสร้า งพื้นฐานและบุคลากร ส่ ว นงบประมาณการวิจัย ให้ ขอจาก
ภาคเอกชนเป็นหลักเนื่องจากเป็นภารกิจพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อภาคเอกชน และให้มี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะ
ทางในทุกภูมิภาคที่สอดคล้องกับประเด็นของภูมิภาคและดาเนินการร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ไม่ใช่
ลักษณะศูนย์ความเป็นเลิศของ สกอ. ในปัจจุบัน)
ในการขยายผลเชิ งพาณิ ช ย์ (Product Launch) จะเน้ น การพั ฒ นานวัต กรรมที่ ต่อ ยอดของ
ภาคเอกชนเป็ นหลั ก มีองค์กรที่ร องรับอยู่แล้วคื ออุทยานวิทยาศาสตร์ในแต่ล ะภูมิภาค หรือ Innovation
Center ของบางสถาบั นซึ่งจะต้องทางานร่ว มกับมหาวิทยาลั ยและศูนย์วิจัย แห่ งชาติเพื่อพัฒนาให้ เอกชน
สามารถสร้างนวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้เอง
ในส่วนของกระทรวงต่าง ๆ ไม่ควรมีงบวิจัยพื้นฐาน ให้มีเฉพาะงบพัฒนาที่ สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานเท่านั้น

มิติการพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพืนที่ กาหนดให้มีโครงสร้างระบบวิจัยในการพัฒนาชุมชน
และสังคม โดยเน้นการวิจัยที่ตอบสนองพื้นที่ซึ่งมีหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยที่เฉพาะ (SOC) ที่ได้กล่าวมาแล้ว
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (อปท.) จะต้องสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒ นาชุมชนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ทางานร่วมกับสถาบันการศึกษาและประชาชน โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้
งบประมาณอย่างน้อย 5% ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย เพื่อสร้างสังคมที่ใช้ปัญญาในการดารงชีพและ
สร้างรายได้

- 92 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

กาหนดให้หน่วยงานของรัฐในภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีตัวชี้วัดผลงานในการ
ทางานร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยวิจัยในพื้นที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การปฎิรูปมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนักวิจัยกว่า 80% ของประเทศ และหลายมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการสร้าง
นวัตกรรมต่อยอดจากงานวิจัยพื้นฐานหรือประยุกต์ จึงเป็นการสมควรที่จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีบทบาท
ที่เข้มแข็งในด้านนี้ ทางานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบสร้างนวัตกรรมของ
ประเทศ
ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 จาเป็นต้องพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัย 4.0” ด้วย
การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ก ารบริ ห าร และพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ มี ค วามทั น สมั ย การบริ ห าร
จาเป็นต้องคล่องตัว ยืดหยุ่น และเน้นธรรมาภิบาล มองประโยชน์ส่วนรวมโดยเฉพาะเป้าหมายของชาติ เปิดใจ
และทางานเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรภายนอกมากขึ้น
ข้อเสนอรูปแบบการดาเนินการของ “มหาวิทยาลัย 4.0” มีดังต่อไปนี้

ใช้ มหาวิ ทยาลั ยเป็น ฐานการพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม ในเบื้ องต้น จะเริ่ มจาก
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 27 แห่ง และสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในทุกภูมิภาครวมทั้ง
อาชีวศึกษา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลายระดับ จึงจาเป็นต้องแบ่งประเภทของมหาวิทยาลัยตามความเข้มแข็ง
และความถนัด มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันแต่เสริมการทางานซึ่งกันและกัน มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมแตกต่าง
กันดังนี้
- มหาวิทยาลัยวิจัย เป็นแกนนาของเครือข่าย เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จาเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ การสร้างนวัตกรรมขั้นสูง สร้างกาลังคน ตอบสนองวาระของชาติ
- มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เน้นเน้นการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างกาลังคนเฉพาะทางที่
เชี่ยวชาญ
- มหาวิทยาลัยเชิงพืนที่ เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือพื้นที่ให้มีศักยภาพสูงขึ้น
ผลักดันการพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมถึงการพัฒนา “จังหวัด 4.0”
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ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน จะร่วมทางานเป็นเครือข่าย โดยเน้น
การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ตามวาระประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างคน หากมีงานวิจัยรองรับอยู่แล้ว
สามารถต่อยอดได้เลย โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการซ้าอีก

ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในแต่ละประเด็นการวิจัย เพื่อให้สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศได้ เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการของศาสตร์ต่าง ๆ มีความก้าวหน้าแบบ
ก้าวกระโดด การทางานเชิงเดี่ยวจะทาให้ไม่สามารถตามโลกได้ทัน จึงจาเป็นต้องร่วมทางานกับผู้ที่มีองค์ความรู้
ที่ประเทศยังขาดในลักษณะเสริมสร้างศักยภาพ

ทางานร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และหน่วยงานวิจัยอื่น
ๆ โดย คอบช.เป็นผู้กาหนดประเด็นวิจัยตามนโยบายของคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ
ควรบรรจุการวิจัยเชิงบูรณาการเป็นเป้าหมายการวิจัยที่สนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ การวิจัยขั้นพื้นฐาน ประยุกต์
การพัฒนาเทคโนโลยี การสาธิต จนกระทั่งการพัฒนาต้นแบบ อันนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ดึ ง ภาคเอกชนในพืนที่ ม าลงทุ น โดยใช้ ก ลไกที่ มี อยู่ แ ล้ ว มาสนั บ สนุ น เช่ น Supercluster,
Cluster, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ Food Innopolis, อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาตรการหักลดหย่อน
ภาษี 300% ร่วมกับสานพลังประชารัฐให้เสริมการทางานร่วมกัน ให้เกิด Innovation Hubs สอดรับตามวาระ
ประเทศและตามความต้องการของแต่ละภูมิภาค

พัฒนาความเชี่ยวชาญของแต่ละ Innovation Hub ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพืนที่
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

ดึงสถาบันการเงิน และการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มาแปลงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
ทางานร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ IDE Center ทั้งใน
ส่วนการเป็น Techno Lab และ Idea Lab ในภูมิภาค กล่าวคือ เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการสืบค้นสิทธิบัตร และ
แนวโน้มเทคโนโลยีทั่วโลก การให้คาปรึกษาแนะนาเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักวิจัยและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ และการให้คาแนะนาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อต่อยอดความคิดให้เป็นนวั ตกรรมที่สามารถออกสู่
ตลาดได้

- 94 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

รัฐสนับสนุนโครงสร้างพืนฐานที่จาเป็น เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งผ่อน
คลายมาตรการที่จาเป็นและออกกฏหมายสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

กลไกขับเคลื่อน
ข้อเสนอเชิงดาเนินงาน
● สร้ างเครื อ ข่ายพัน ธมิตรขับ เคลื่ อนงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ทั้งในระดับ ชาติและระดั บ
ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยในประเทศ สถาบันการเงิน สถาบัน วิจัยและ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ และหน่วยงานรัฐ
ในส่วนของมหาวิทยาลัย จะมีมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นแกนนา มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
เข้าร่วมในการสร้างองค์ความรู้ และมีมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ร่วมทางานวิจัยตอบสนองพื้นที่ โดยเน้นความ
เตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL 1-3 พร้อมๆไปกับการสร้างกาลังคนรองรับ
● เครือข่ายพันธมิตรจะร่วมกันดาเนินการจัดตั้ง Innovation Hubs ในแต่ละภูมิภาคตาม 5 วาระ
การวิจัยเชิงบูรณการ Innovation Hub แต่ละแห่งจะเน้นการต่อยอดงานวิจัยในลักษณะ Translational
Research สู่การใช้ประโยชน์ ใช้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานที่มีลักษณะ
เดียวกัน มีการทางานกับภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 4 เป็นต้นจน
สามารถส่งต่อภาคเอกชนผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ต่อเชื่อมจากข้อ 1 ข้างต้น (ดังรูปที่ 3.2)

รูปที่ 3.2 : Technology Readiness Level (TRL)
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● มหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา และเอกชนร่วมกาหนดแผนสร้างกาลังคนตามยุทธศาตร์การพัฒนา
National Brain Power ให้เกิดนักวิจัยสาหรับภาคเอกชน และแรงงานทักษะสูง แบบมีเป้าหมายสอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศ

ข้อเสนอเชิงงบประมาณ
● รัฐบาลสนับสนุนเครื่องมือวิจัย ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ทุนบัณฑิตศึกษานานาชาติ ทุน Postdoc
ทุนสนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยลักษณะ Program Base กาหนด
ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มให้สามารถทางานใด้ตามแผนงาน (อาทิ World Ranks สาหรับมหาวิทยาลัย
วิจัย/Regional Ranks สาหรับมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง/งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ชุมชนสาหรับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ชุมชน) โดยจัดสรรงบประมาณภาครัฐ ปีละ 20,000 ล้าน จานวน 5 ปี
● สนับสนุนให้เกิด Innovation Hubs ในแต่ละภูมิภาคตาม 5 วาระการวิจัยเชิงบูรณการ โดยการ
ร่ ว มทุ น ระหว่า งรั ฐ และเอกชนที่ จ ะได้รั บ ประโยชน์ ให้ มี โ ครงสร้ างพื้ นฐานที่เ อื้อ ต่อ การพั ฒ นานวัต กรรม
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรและแนวโน้มเทคโนโลยี โรงงานต้นแบบและเครื่องมือ
บุคลากร และการบริหาร และผ่อนคลายมาตรการที่จาเป็นรวมทั้งกฏหมาย โดยใช้งบประมาณภาครัฐ ปีละ
30,000 ล้าน จานวน 5 ปี และงบประมาณเอกชน ปีละ 60,000 ล้าน จานวน 5 ปี มีการประเมินผลงานที่
ชัดเจนและเข้มข้น
● จัดให้มีกองทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม Translational Research Fund ต่อยอดงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยรัฐร่วมลงทุนกับเอกชนในรูปแบบ PPP
● จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าให้หน่วยจัดสรรทุนวิจัย (Granting Agencies) และ
เป็นโปรแกรมระยะยาว 5 ปี กาหนดตามทิศทาง 5 เรื่องที่เป็นวาระการวิจัยเชิงบูรณการ

ข้อเสนอเชิงมาตรการสนับสนุน
● ปฏิรูปกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น อย. และ
สมอ. ให้มีความสะดวกรวดเร็ว
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● ผ่อนปรนระเบียบในร่าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย5
● การแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมในประเทศ เช่น พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Bayh-Dole Act)6
● การปฏิรูปกระบวนการด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
● การยกเว้นภาษีนาเข้าวัสดุและอุปกรณ์การวิจัย
● การเร่งกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย
● สร้างเส้นทางอาชีพสาหรับบุคลากรตาแหน่งนักวิจัย

5

เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาจาเป็นต้องอาศัยระเบียบการบริหารการเงินที่คล่องตัวแต่สามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และสะดวก ปัจจุบันทุกมหาวิทยาลัยมีระเบียบการใช้เงินที่คล่องตัวอยู่แล้วจึงไม่ควรออกกฏหมายที่จะ
ทาให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารอีกเพราะจะทาให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก
6
ผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ สิทธิความ
เป็นเจ้าของนั้นเป็นของรัฐทั้งหมดหรือกึ่งหนึ่ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นทาได้ยาก เนื่องจาก
หน่วยงานรัฐไม่มีความพร้อมในการดาเนินการ จึงมีจานวนสิทธิบัตรที่สามารถนาไปพัฒนาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้น้อยมาก
สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ในสหรัฐอเมริกาก่อนปี ค.ศ. 1980 รัฐสภาของสหรัฐฯตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึง
พยายามสร้างกลไกทางกฎหมายขึ้นใหม่ โดยการออกกฎหมาย Bayh-Dole Act ขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการส่งเสริมให้
มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการให้ทุนวิจัยของเงินงบประมาณภาครัฐ โดยการพยายามเชื่อมโยงกับ
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ธุรกิจขนาดเล็ก และภาคอุตสาหกรรม กฎหมายนี้ได้แก้ไขปรับปรุงทั้งกฎหมายสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้า หลักการสาคัญของกฎหมายฉบับ คือให้สิทธิแก่สถาบันวิจัยที่ไม่แสวงหากาไรและธุรกิจขนาดเล็กในการ
เลือกที่จะถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเงินงบประมาณของรัฐ เว้นแต่มีสถานการณ์พิเศษที่สถาบันวิจัย
พิจารณาว่าตนเองเป็นเจ้าสิทธิจะดีกว่าหรือเป็นประโยชน์มากกว่า รวมทั้งกาหนดให้ผู้ทาวิจัยที่เลือกจะเป็นเจ้าของสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวต้องผูกพันตนเองในการพยายามใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
ทั้งนี้ก่อนกฎหมาย Bayh-Dole มีผลใช้บังคับ มหาวิทยาลัยได้รับสิทธิน้อยกว่า 250 ฉบับต่อปี หลังจากนั้นในปี
ค.ศ. 2000 มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐในสหรัฐและแคนาดามากกว่า 330 สถาบันได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยช่วยสร้างธุรกิจใหม่ ๆ (Startup) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมช่วยให้ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ตลาดหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วขึ้น และในปัจจุบันมีหลายประเทศได้รับรูปแบบและแนวคิดของ
กฎหมายฉบับนี้ไปปรับใช้ ในประเทศของตนเอง เช่น ประเทศญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร เป็นต้น ประเทศไทยจึงควรเร่งออก
กฏหมายนี้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากงานวิจัยมากขึ้น
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ตอนที่ 4 : การปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0
การดาเนินการปฏิรูปประเทศและปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้เป็น
ผลสาเร็จ จาเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านกลไกภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐกลับกลายเป็นอุปสรรคตัวสาคัญที่ทา
ให้ไ ม่ส ามารถขับ เคลื่อ นประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง อันมาจากสาเหตุสาคัญมาจากการมี กลไกภาครัฐที่ไร้
ประสิทธิภาพ

กลไกภาครัฐที่ไร้ประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาจากรู ปแบบ โครงสร้างและระบบของกลไกภาครัฐในประเทศไทย จะพบว่า กลไก
ภาครัฐของไทยกาลังเผชิญกับวงจรอุบาทว์ที่สร้างอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศในหลายด้าน (ดูรูปที่ 4.1)
โดยวงจรดังกล่าวสามารถจาแนกสาเหตุที่มาของปัญหาได้ 4 ประการ คือ

รูปที่ 4.1 : วงจรที่สร้างอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ
ประการที่หนึ่ง กลไกภาครัฐของไทยด่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง
และเป็นการแทรกแซงที่มีความเกี่ยวข้องกับ การทุจ ริต คอรัป ชั่น จึง เป็น การบริห ารราชการแผ่น ดิน ที่ต อบ
โจทย์ผ ลประโยชน์ท างการเมือ งเป็น หลัก ไม่ ไ ด้ สนองตอบความต้ องการที่ แท้ จริงของประเทศชาติ และ
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ประชาชน การแทรกแซงดังกล่าว ทาให้ไม่มีความคิดอ่านที่จะออกแบบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวอย่างเป็นจริง
เป็นจัง รวมถึงกาหนดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ประการที่สอง เมื่อภาครัฐไม่สามารถกาหนดบทบาทภารกิจที่ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรของภาครัฐถูกใช้
ในภารกิจที่ไม่จาเป็น และไม่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
ประการที่สาม ผลจากการที่ภาครัฐไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล ทาให้
ประสิทธิภาพการดาเนินงานภาครัฐตกต่าลง และเกิดผลกระทบในเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
โอกาสที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานของภาครัฐไม่สามารถเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ยังเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดการทุจริต
ในภาครัฐง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐ บางกลุ่มบางท่านสามารถใช้อานาจหน้าที่ของตนตามช่องทางที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตนเองหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยขาด
จิตสานึกในการทางานเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ประการที่สี่ ในขณะที่ภาครัฐพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยการกาหนดกฎเกณฑ์และมาตรการ
จานวนมาก เพื่อควบคุมและป้องกันการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่กฎเกณฑ์และ
มาตรการดังกล่าว กลับส่งผลเป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชนและภาคประชาชนผู้ใช้บริการ มิเพียงเท่านั้น เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความกังวล เกรงว่าจะถูกลงโทษหากไม่ยึดตามกฎเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ ทาให้ขาดความ
ยืดหยุ่น แทนที่จะยึดเอาผลสัมฤทธิ์ กลับยึดกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้ง ทาให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้อย่ างแท้จ ริ ง ความไม่กล้ าตัดสินใจ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ ยนแปลงในเงื่อนไข
สภาพแวดล้อมหรือประเด็นท้าทายใหม่ๆ ทาให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้วิธีการเลื่อนการตัดสินใจออกไป โดยไม่ตระหนักว่า
“ต้นทุนของการเลื่อนการตัดสินใจ” (Cost of Delay) ได้ถูกผลักไปอยู่กับภาคเอกชนหรือภาคประชาชน
ผู้ใช้บริการแล้ว
การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.0
เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทางานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) ในการนี้
หมายความว่า ระบบราชการไทยจะต้องวางเป้าหมายการทางานของตนให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นพึ่ง
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
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กลไกการทางานของภาครัฐหรือระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง แนวคิดและวิธีการทางาน
ของตนใหม่ดังนี้
 ในแง่ของโครงสร้างจะต้องเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นให้ภาครัฐหรือระบบราชการเป็นกลไกหลักในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองไปสู่การเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม เช่น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม อันเป็นการผนึกกาลังความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศ
หรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจนไม่มีภาคส่วนใดใน
สังคมจะสามารถดาเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลาพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารบ้านเมือง
ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้า งให้
สอดรับกับการทางานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชา
ในแนวดิ่ง รวมทั้งยังต้องเชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้สอดรับ ประสานกัน ไม่
ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
 คุณลักษณะของ “ราชการไทย 4.0” เป็นดังต่อไปนี้
1. ต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงเข้ากับทุกฝ่าย (Open & Connected Government)
หมายความว่าต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการทางาน โดยบุคลภายนอกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการทางาน ได้ รวมจนถึงการโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเอง
ออกไปให้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นผู้รับชอบดาเนินการแทน นอกจากนี้ต้อง
มีการยกระดับความสัมพันธ์ในการทางานระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมให้
สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน หรือทางานด้วยกัน ไปสู่การร่วมมือกัน อย่างแท้จริง โดย
จัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้อ งการร่วมกัน มีการ
ระดมและนาเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับ
ความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลสาเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน
2. ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ซึ่งหมายความว่า
ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้ งคาถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้
อะไร? มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ
(Pro-Active Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big
Government Data) และระบบดิจิตอลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
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ต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอานวยความ
สะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการต่ างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุด
เดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของ
ตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกันไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์
เนทเว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ

3. ต้องมีความฉลาดและรู้จักคิดริเริ่ม (Smart & Innovative Government) ซึ่ง
หมายความว่าจะต้องทางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้าง
นวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่ สภาพความเป็นสานักงานแบบดิจิตอล รวมทั้งทาให้
ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
ในการท าหน้ า ที่ ใ นฐานะเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น การท างานของรั ฐ บาลก็ จ ะต้ อ งให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเชิงลึกและ
สามารถนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้จริง และเกิดความคุ้มค่า
ในการทาหน้าที่ในฐานะเป็นผู้กากับดูแลก็จะต้องมีความเป็นกลางและตรงไปตรงมา
รวมทั้งวางกฎระเบียบให้เหมาะสมและยกเลิกการควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลงเพื่อ
ไม่ ใ ห้ เ ป็ น ภาระหรื อ อุ ป สรรคต่ อ ประชาชนหรื อ การประกอบธุ ร กิ จ ( Smart
Regulation)
ในการทาหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุ จริต มีการวางวาง
ระบบการทางานให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงตามห่วงโซ่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ตั้งต้นจน
จบ และทางานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในระบบราชการทุกระดับได้
รวมทั้งประหยัดทรัพยากรโดยใช้ทรัพยากรและบริการต่างๆ ร่วมกัน
 ในแง่ของหลั กการและวิธีการทางาน ตลอดจนกระบวนทัศน์ และความเชื่อถืออันมีผ ลต่อ
พฤติกรรมของข้าราชการก็จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องกัน กล่าวคือ
ระบบราชการแบบเก่า
Autonomy, Separation

ระบบราชการ 4.0
Collaboration
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Fragmentation
Hierarchy, Silo
Vertical Approach

End-to-End Process Flow
Cross-Boundary Management
Program/Project Management Office
Horizontal Approach

Standardization

Customization, Personalization

Analog

Digitization

Passive

Pro-active

Rule-Based
Procedure-Oriented

Innovation, Smart Regulation
Results-Oriented

Government-Driven

Citizen-Centric

Redtape, Costly

Creating Value for the Public
Doing More & Better with Less

Close System
Upon Request Only

Open System
Open Access

Routine Work

Non-Routine Problem Solving
Real-Time Capability

Data Collection

Information, Knowledge & Resource Sharing

Stand Alone

Shared Services

Intuition

Data-Driven, Demand-Driven, Actionable
Policy Solutions

Office-Hours Only

On-Demand Services

Expert/Specialist

Knowledge Worker & Beyond
- Educability (Willingness & Ability to
Learn)
- Ethicability (Moral Reasoning)

Public Administrator

Public Entrepreneur
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เจ็ดวาระการปรับเปลี่ยนกลไกขับเคลื่อนภาครัฐ
เพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นหนึ่งในตัวหลักในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลไก (ดูรูปที่ 4.2) ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การสร้างรัฐที่น่าเชื่อถือ
แหล่งที่มาของนโยบายสาธารณะ
การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ และรูปแบบการปฏิบัติราชการ
การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ
การยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการการเงินและทรัพยากร
การสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ

รูปที่ 4.2 : เจ็ดวาระการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ

การสร้างรัฐที่น่าเชื่อถือ
หัวใจสาคัญของการบริหารราชการแผ่นดินคือการมี “รัฐที่น่าเชื่อถือ ” คุณลักษณะของรัฐ ที่
น่าเชื่อถือ ประกอบไปด้วย
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(1) การมีนักการเมืองที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบการเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
(2) การมีผู้นาทางการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล
และมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง
(3) การมี ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ที่ ชั ดเจน สอดรั บกั บความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นทั้ งจากภายนอกและ
ภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
(4) การมีระบบราชการ สถาบัน และกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ รวมทั้ง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อุปสรรคสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวสู่ ประเทศในโลกที่หนึ่ง คือการไม่มี
รัฐที่น่าเชื่อถือ การไม่มีรัฐที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้
1. เกิดวงจรอุบาทว์ระหว่างการปฏิวัติรัฐประหารกับการเลือกตั้ง
2. ขาดความต่อเนื่องในการผลักดันนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวให้เกิดผล
3. โอกาสที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ที่เป็นการปรับเปลี่ยนในระดับฐานรากเกิดขึ้นได้น้อย นโยบายประชา
นิยมจึงเข้ามาแทนที่
4. ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องแทบจะไม่มีเลย
5. ขาดโมเมนตัมของพลังความร่วมมือแบบประชารัฐ ระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน
การสร้างรัฐที่น่าเชื่อถือ ที่มีความชอบธรรม มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง
กลไกสาคัญในการสร้างรัฐที่น่าเชื่อถือ คือ การสร้าง “รัฐแห่งธรรมาภิบาล” โดยการยึด “หลัก
ธรรมาภิบาล” ซึ่งมีอยู่หกประการสาคัญด้วยกันคือ
หลักความรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ การมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจ
ปัญหาของบ้านเมือง มีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบผลจากการกระทา
หลักคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีระเบียบวินัย
หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมบริหาร
จัดการในการพัฒนาประเทศ
หลักความคุ้มค่า โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้มีการใช้อย่างประหยัดคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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หลักความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้สาธารณชนเข้าถึงได้สะดวก และมี
ส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการดาเนินงาน
หลักนิติธรรม มีกฎกติกา ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม

แหล่งที่มาของนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลจะขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะไปสู่การบรรลุทิศทางและเป้ าหมายในการบริหารประเทศ ซึ่งในอดีตที่ผ่า นมา การ
กาหนดนโยบายสาธารณะจะมีที่มาจากการเสนอโดยภาคราชการเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
พรรคการเมืองได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการกาหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ อย่างไรก็ตาม นโยบาย
สาธารณะที่มาจากพรรคการเมืองส่วนใหญ่เป็นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และส่วนใหญ่มีวาระที่
หวังผลทางการเมือง นโยบายส่วนใหญ่ที่ ออกมาจึงเป็นนโยบาย “ประชานิยม” ซึ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา นโยบายประชานิยมส่วนใหญ่ได้ก่อให้เกิดประเด็นว่าด้วย Short-term Gain, Long-term
Lost ขึน้ เป็นภาระงบประมาณที่ผลักให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปต้องแบกรับ
เพื่อ ให้เ กิด ธรรมาภิบ าลในการกาหนดนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะที่ดีไ ม่ค วรถูก
กาหนดขึ้น จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว และไม่ควรถูกกาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นเป็นหลัก ซึ่ง
เป็นปัญหาเฉพาะของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ การกาหนดนโยบายสาธารณะที่ดี จะต้องมีความสมดุล
ระหว่างการบริหารจัดการปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า การปฏิรูปประเทศและการลงทุนเพื่ออนาคต และเป็น
นโยบายที่ต่อเนื่องสอดรับกับวิสัยทัศน์ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ดังนั้น การกาหนดนโยบายสาธารณะจะต้องมีที่มาจาก 3 ส่วน สาคัญประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในฐานะเป็นกรอบหลักที่กาหนดทิศทางและสร้างความ
ต่อเนื่องเพื่อไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ร่วมของคนในชาติ
ส่วนที่ 2 นโยบายของพรรคการเมือง ในฐานะที่สามารถสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ส่วนที่ 3 ระบบราชการ ในฐานะที่เป็นภาคส่วนที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานตามนโยบายสาธารณะ
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การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ กรอบอานาจหน้าที่และรูปแบบการปฏิบัติ
ราชการ
ในอดีตที่ผ่ านมา ประเทศไทยใช้ระบบการปกครองแบบรวมศูนย์ อานาจ โดยภาครัฐส่วนกลางจะมี
บทบาทเป็ น ผู้ มีอานาจหน้ า ที่ ในการกาหนดกฎเกณฑ์ อย่างเบ็ดเสร็จ เด็ด ขาด อย่างไรก็ตาม รูปแบบการ
ปกครองในระบบดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองต่อประเด็นท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ภาครัฐจึง
จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และบทบาทภารกิจใหม่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคส่วนอื่น ๆ
โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มีความเข้มแข็ง และสามารถเข้ามีส่วนร่ วมในการตัดสินใจและ
บริหารจัดการมากขึ้น
ควบคู่ไปกับการทบทวนบทบาทภารกิจ กฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐจาเป็นจะต้องถูกนามาทบทวน โดย
1. การยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จาเป็น (Deregulation) เนื่องจากกฎระเบียบดังกล่าวอาจจะไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานตามปกติของภาคส่วนอื่น ๆ
2. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบ (Reregulation) เนื่องจากกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้ว
แต่ข าดประสิท ธิภ าพในการบัง คับ ใช้ห รือ ไม่ส นับ สนุน การขับ เคลื่อ นประเทศได้ดีเ ท่า ที่ค วร ให้ส ามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้ดียิ่งขึ้น

การปรับเปลี่ยนกลไกจากการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ เป็นการดาเนินงานโดยให้
ความสาคัญกับประเด็นภารกิจ ภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทาให้ระบบการปกครองรูปแบบเดิม
ประสบปัญหา จึงจาเป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนจะต้องทาให้กลไก
ภาครัฐดาเนินงานโดยให้ความสาคัญกับประเด็นภารกิจ (Agenda-Based) และการทางานร่วมกันเป็นเครือข่าย
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มากกว่าการดาเนินงานโดยยึดถือตามอานาจหน้าที่
(Functional-Based) หรือการดาเนินงานแบบแยกส่วน เน้นเฉพาะประเด็นตามขอบเขตภารกิจภายใต้โครงสร้างของ
กระทรวง ทบวง กรมแบบเดิม เพื่อให้กลไกภาครัฐสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาและการขับเคลื่อน
ประเทศได้อย่างแท้จริง
การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐ จากเดิมที่เน้นการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด มาเป็น
องค์กรที่เน้ นการดาเนิ นงานเพื่อให้บ รรลุภารกิจนั้น ก่อให้ เกิดการปรับเปลี่ ยนกรอบความคิด ทักษะ และ
พฤติกรรมครั้งใหญ่
- จากการยึ ดตามแบบแผนและตั วบทกฎหมายที่ ตายตั ว เป็ นความยื ดหยุ่ นปรั บตามภารกิ จและ
สถานการณ์
- จากการมีโมเดลการทางานเพียงแบบเดียว เป็นการยอมรับโมเดลการทางานหลากรูปแบบ
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- จากการเน้นการดารงระบบให้คงสภาพเดิม เป็นการเน้นความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไข
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- จากการเน้นรูปแบบและกระบวนการ เป็นการเน้นเนื้อหาและผลลัพธ์
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอานาจแบบใหม่ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายอานาจหลายขั้ว
ดังกล่าว จะทาให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่ว มในการตรวจสอบการดาเนินงานต่าง ๆ ได้ (Inclusion–Based Transparency) ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้าง
อานาจแบบเดิ มที่ มีลั กษณะเป็ นการรวมศู นย์ ท าให้ มี เพียงภาครัฐเท่ านั้ นที่ มีอ านาจดาเนิ นการควบคุ มและ
ตรวจสอบการบริหารจัดการทุกด้าน ส่งผลให้ความโปร่งใสมีระดับต่า (Exclusion–Based Transparency)
ในทางปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนจากการดาเนินงานที่ยึดถือตามอานาจหน้าที่ เป็นการดาเนินงาน
โดยให้ความสาคัญกับประเด็นภารกิจ มีเรื่องที่จะต้องคานึงถึง ดังนี้
(1) วิธีการหรือกระบวนการที่จะทาให้รูปแบบโครงสร้างและการกาหนดหน่วยงานภาครัฐมี “ความ
ยืดหยุ่น” โดยไม่ยึดถือรูป แบบโครงสร้างตามข้อบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน
(2) วิธีการหรือกระบวนการที่จะทาให้โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นหน่วยงาน
ถาวร “จัดตังได้ยาก” และ “ยุบเลิกได้ยาก” ให้เป็นหน่วยงานที่สามารถ “จัดตังได้ง่าย” และ “ยุบเลิกได้ง่าย”
(3) วิธีการหรือกระบวนการที่จะทาให้การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีลักษณะเป็นการให้
อิสระในการกาหนด “โปรแกรม” หรือ “โครงการ” ที่สอดรับกับภารกิจหลัก และสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตราบเท่าที่โปรแกรมหรือโครงการเหล่านั้นยังอยู่ภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานดังกล่าว หรือสอด
รับกับวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
(4) วิธีการหรือกระบวนการในการจัดหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถ “บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว”
(5) แนวคิดในการบริหารประเทศรูปแบบใหม่ ภาครัฐไม่จาเป็นต้องดาเนินงานทุกด้านด้วยตนเอง
โดยหากภารกิจใดที่ภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากมอบหมายให้ภาคส่วนอื่นดาเนินการจะสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้ดีกว่าภาครัฐ ก็ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาเป็นผู้ดาเนินการแทนภาครัฐ ตามหลัก
ที่เรี ยกว่า “Contestability” ในการนี้ ภาครัฐยังคงเป็นผู้กาหนดและควบคุ มมาตรฐานและคุณภาพการบริ หาร
จัดการ การให้บริการของภาคส่วนนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากภารกิจบางอย่างไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ภาคส่วน
อื่นเข้ามาดาเนินการได้ ภาครัฐก็จะต้องรับภารกิจหน้าที่เหล่านั้นมาดาเนินการเอง
(6) การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลและตัวชี้วัดการทางานขององค์กร จากตัวชี้วัดประเมินผล
ตามอานาจหน้าที่ในแต่ละองค์กรนั้น ๆ ที่รับผิดชอบอยู่ เป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการทางานของหน่วยงานที่
มีเป้าหมายเดียวกัน หรือภารกิจร่วมกัน ที่เรียกว่า “Joint KPIs” การวัดผลสัมฤทธิ์ผ่าน Joint KPIs จะ
บรรลุผลก็ต่อเมื่อมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
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(7) เพื่อสะท้อนให้ เห็ นถึงผลลัพธ์ของการดาเนินงานของภาครัฐ ภาครัฐจะต้องจัดทารายงาน
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลของความคืบหน้าในการดาเนินงานต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้ให้สัญญากับประชาชนไว้ หรือที่
เรียกว่า “Citizen Report” ซึ่งภาครัฐอาจจะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ ในทุก ๆ ไตรมาส
หรือทุก ๆ ปี

ขอบเขตภารกิจและขนาดองค์กรที่เหมาะสม วิสัยทัศน์ประเทศและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ จะ
เป็นตัวกาหนดความชัดเจนในขอบเขตภารกิจของภาครัฐ จะทาให้ทราบได้ว่า ภารกิจใดที่ภาครัฐยังคงมีบทบาท
สาคัญและจาเป็นต้องดาเนินการเองต่อไป ขณะที่ภารกิจใดไม่มีความจาเป็นต้องดาเนินการอีก ตลอดจนภารกิจใด
เป็นภารกิจใหม่ที่ภาครัฐจะต้องรับผิดชอบดาเนินงาน ความชัดเจนในขอบเขตภารกิจดังกล่าว ยังเป็นประโยชน์ต่อ
การกาหนดโครงสร้าง ขนาดและอัตรากาลังของหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมตามมา

1) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะช่วยให้ภาครัฐสามารถทบทวนและจาแนกประเภทภารกิจ
รวมทั้งรูปแบบขององค์กรและระบบการจ้างงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในด้านภารกิจ สามารถ
จาแนกได้เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย “ภารกิจหลัก” และ “ภารกิจสนับสนุน”
ภารกิจหลักจะเป็นภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐจาเป็นต้องดาเนินการและต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภารกิจสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐอาจไม่จาเป็นต้องดาเนินการเอง และสามารถมอบอานาจ
ให้หน่วยงานอื่น ๆ อาทิ องค์การมหาชนดาเนินการแทนได้ นอกจากนี้ ภารกิจใดที่ภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
มอบหมายให้ภาคเอกชนที่มีความเชี่ย วชาญเฉพาะในภารกิจดังกล่าว ดาเนินการจะมีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่ามากกว่าการดาเนินการเอง ตามหลัก (Contestability) ก็สามารถมอบหมาย
ให้ ภ าคเอกชนดั ง กล่ า วรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การแทนได้ อั น เป็ น ลั ก ษณะของการจ้ า งหน่ ว ยงานภายนอก
(Outsourcing)
สาหรับด้านรูปแบบขององค์กรและการจ้างงานภาครัฐนั้น ภารกิจใดที่ต้อ งรับผิดชอบดาเนินการ
ด้วยตนเอง จะต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบดาเนินการเป็นการเฉพาะ และเมื่อภารกิจดังกล่าวบรรลุผล
สาเร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็สามารถยุบเลิกหน่วยงานให้สิ้นสุดลงตามภารกิจได้ รวมทั้ ง สามารถพิจารณาจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ตามภารกิจที่เกิดขึ้น ณ ช่วงนั้นและความจาเป็นต้องดาเนินการได้ต่อไป
กล่าวโดยสรุป แนวคิดดังกล่าวจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรภาครัฐของไทยจากเดิม
ที่มลี ักษณะจัดตั้งและยุบเลิกได้ยาก ตลอดจนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานบนพื้นฐานของอานาจหน้าที่เป็น
หลัก เปลี่ยนมาเป็น องค์กรที่สามารถจัดตั้งและยุบเลิกได้ง่าย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการดาเนินงาน
รูปแบบใหม่ที่ให้ความสาคัญกับประเด็นภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนด้านการจ้างงานภาครัฐ ควรมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการจ้างงานจากที่ปัจจุบันที่ใช้ระบบ
การจ้างงานตลอดชีพและเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบตามที่กฎหมายบัญญัติ (ยกเว้นกรณีประพฤติมิชอบ
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หรือกระทาความผิด ร้า ยแรง จึงจะถูกไล่ออกหรือปลดออกก่อ นครบอายุร าชการ ) เป็น การจ้า งงานตาม
สัญ ญา โดยพิจ ารณาการจ้า งงานตามภารกิจ ที่ภ าครัฐ จะต้อ งดาเนิน การ ซึ่งจะสอดคล้ องกับระบบการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ ในด้านการจัดสรรบุคลากรภาครัฐ ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดสรรจากเดิมที่ให้ความสาคัญกับ การจัดสรรบุคลากรตามตาแหน่ง เป็นการจัดสรรบุคลากรตาม ภารกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินงานที่มุ่งเน้นตามประเด็นภารกิจด้วย
ในการพิจารณาเพื่อจัดสรรบุคลากรตามภารกิจจะต้องไม่ดาเนินการโดยมุ่งเน้นระบบอาวุโส
เป็นสาคัญ แต่จะต้องดาเนินการตามหลักความรู้ ความสามารถ จะต้องมีการบริหารอัตรากาลังและการเคลื่อน
ไหล ของบุคลากรภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
(1) พิจารณาคั ดสรรคนเข้ าด ารงต าแหน่ งจากทักษะ ความช านาญ และความสามารถของ
บุคลากร โดยเป็นการคัดสรรจากภายนอกภาครัฐ (Lateral Entry) วิธีการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรระดับสูงในภาครัฐของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ด้วย
(2) คัดสรรบุ คลากรโดยพิจ ารณาจากทักษะ ความชานาญ ความรู้ และความสามารถเป็น
สาคัญ โดยไม่คานึงถึงลาดับชั้นหรืออายุราชการของบุคคลดังกล่าว (Fast Track) ดังนั้น บุคลากรชั้นผู้น้อยที่มี
ความสามารถจะมีโอกาสเข้าดารงตาแหน่งระดับสูงได้ตามความเหมาะสมของภารกิจ
(3) ยืมตัวบุคลากรจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถตามแต่ละภารกิจ
เข้าดารงตาแหน่งในภาครัฐ (Secondment)7

2) กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่รัฐและองค์กรในการกากับดูแลของรัฐ หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐ เป็น
เจ้าของ รวมทั้งบริษัทจากัดและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีหุ้นอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ
50 ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งในกลไกภาครัฐ และมี ความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการทบทวน
7

เพื่อให้การจัด โครงสร้างหน่ว ยงานและการจ้า งงานภาครัฐ ในรูปแบบใหม่ส ามารถดาเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอานาจตามกฎหมายในการปรับปรุงโครงสร้างภาครัฐของ
ไทย ซึ่งในปัจจุบัน อานาจในการปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว เป็นอานาจของรัฐสภา โดยการปรับปรุงหน่วยงาน
ภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม จะต้องดาเนินการผ่านการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญั ติ ซึ่งต้อง
ได้รั บคาแนะนาและยิน ยอมจากรัฐ สภา ทาให้ก ารดาเนิน การมีก ระบวนการที่ซับ ซ้อ นและใช้เ วลามาก
พอสมควร อันเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการตามภารกิจภาครัฐรูปแบบใหม่ที่ให้ความสาคัญกับประเด็นภารกิจ
ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินการดังกล่าว โดยกาหนดให้เป็นอานาจของฝ่ายบริหารโดยตรง
ซึ่งจะช่วยให้ สามารถดาเนินการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เหมาะสมกับประเภทภารกิจที่ฝ่ายบริหารจะต้อง
ดาเนินการ
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ขอบเขตภารกิจและการยุบเลิกด้วยเช่นกัน โดยหลักเกณฑ์ในการทบทวนขอบเขตภารกิจ รวมทั้งการยุบเลิก
รัฐ วิส าหกิจ เพื่อ ให้เ กิด ความเหมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพดียิ่ง ขึ้น ประกอบด้ว ยหลัก เกณฑ์ 3 ประการ
ดังต่อไปนี้
1) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการให้บริการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของประเทศ
(Infrastructure–Service Provider) หรือไม่
2) เป็ นรั ฐ วิส าหกิจ ที่ มีภ ารกิจ ส าคั ญในการเพิ่ มขีด ความสามารถการแข่ งขัน ของประเทศ
หรือไม่
3) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือไม่
เมื่อพิจารณาทบทวนขอบเขตภารกิจรัฐวิสาหกิจของไทยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว จะได้ข้อสรุป
ทีส่ ามารถจาแนกเป็นกรณีต่าง ๆ ได้ 3 กรณี ดังนี้
(1) รัฐวิสาหกิจใดมีขอบเขตภารกิจที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น จะต้องดาเนินการ
ยุบเลิก ปรับเปลี่ยนภารกิจ หรือมอบหมายให้หน่วยงานในภาคส่วนอื่น ๆ ดาเนินการแทน
(2) รัฐวิสาหกิจใดมีขอบเขตภารกิจที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาตาม
หลักประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความเหมาะสม (Contestability) แล้ว พบว่า ภาคส่วนอื่น อาทิ ภาคเอกชน
หรือท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ดีกว่า จะต้องยุบเลิกและมอบหมายให้ภาคส่วนอื่น ๆ ดาเนินการแทน
(3) รัฐวิสาหกิจใดมีขอบเขตภารกิจที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น แต่การดาเนินการ
ในช่ ว งที่ ผ่ านมา ยัง ไม่ม ีค ุณ ภาพหรือ ประสิท ธิภ าพดีเ พีย งพอ จะต้อ งปรับ ปรุง คุณ ภาพและยกระดับ
ประสิทธิภาพ ให้สามารถบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

3) กลุ่มหน่วยงานท้องถิ่น
กลไกภาครัฐของไทยในปัจจุบัน ยังคงใช้ระบบการปกครองในรูปแบบการรวมศูนย์อานาจ ทาให้
ภาครัฐ ส่ว นกลางยัง คงเป็น ภาคส่ว นสาคัญ ที่มีอานาจหน้า ที่ในการพิจ ารณาและตัดสินใจประเด็นต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันที่ภาคส่วนต่าง ๆ
รวมทั้งภาคท้องถิ่นมีบทบาทและภารกิจในการบริหารจัดการตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ภาครัฐสามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ภาครัฐจึงควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างอานาจ ผ่านการถ่าย
โอนอานาจและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
กระจายอานาจ โดยการถ่ายโอนอานาจดังกล่ าว จะต้องก าหนดระยะเวลาในการดาเนิ นการให้ ชัดเจน แต่ไม่
จาเป็นต้องถ่ายโอนอานาจและความรับผิดชอบให้แก่ท้องถิ่นทุกแห่งพร้อมกันทั้งประเทศ เนื่องจากความพร้อม
ของท้อ งถิ่น แต่ล ะพื้น ที่อ าจมี ระดับ แตกต่างกัน จึงสมควรถ่ายโอนอานาจและความรับผิดชอบตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น
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อย่างไรก็ตาม ก่อนการดาเนินการกระจายอานาจดังกล่าว ภาครัฐส่วนกลางจะต้องสร้างความพร้อม
แก่ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเตรี ยมความพร้ อมในด้ านความส านึ กรั บผิ ดชอบ พร้ อมทั้ ง ยกระดั บขี ดความสามารถของท้ องถิ่ น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากท้องถิ่นอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของภาครัฐส่วนกลางมาเป็นเวลานาน จึงอาจขาดทักษะความรู้ในการบริหารจัดการในประเด็นต่าง ๆ

การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก “การปกครอง” มาสู่ “การร่วมบริหาร
จัดการ”
ในอดีตภาครัฐอาจจาเป็นต้องรวมศูนย์อานาจไว้เพื่อความมั่นคง เนื่องจากแต่เดิมประเทศไทยต้อง
เผชิญกับภัยคุกคามจากภายนอก แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ทาให้โครงสร้างการ
ควบคุมดังกล่าวไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการของภาครัฐอีกต่อไป มิเพียงเท่านั้น ภาคประชาสังคม มีความรู้ เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และมีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ภาครัฐส่วนกลางจาเป็นจะต้องปรับลดอานาจ หน้าที่ และ
ภารกิจต่าง ๆ ลง และโอนถ่ายอานาจ หน้าที่ และภารกิจดังกล่าว ไปสู่ “การร่วมบริหารจัดการ” หรือ “การ
บริหารจัดการตนเอง” ของท้องถิ่นและชุมชนให้มากขึ้น
อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการภาครัฐในส่วนภูมิภาคนั้น ยังจะต้องคงอยู่ในอีกระยะหนึ่ง โดยในระหว่าง
การโอนถ่ายอานาจ หน้าที่ และภารกิจ ภาครัฐ ไปสู่การบริห ารจัดการตนเองของท้องถิ่นและชุมชน การ
บริหารจัดการส่วนภูมิภาคจะทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงและประสานงานที่สาคัญระหว่างภาครัฐส่วนกลางกับ
การบริหารจัดการของท้องถิ่นและชุมชน ผ่านแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “การร่ว มบริหารจัดการ” ซึ่งจะเป็น
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่
1) จากการเน้น ความมั่นคงมาสู่ การเน้นความมั่งคั่ง ในอดีตที่ผ่ านมา ภาครัฐจะมุ่งเน้นและให้
ความสาคัญกับ “ความมั่นคง” ของชาติเป็นสาคัญ แต่ในปัจจุบัน สถานการณ์โลกได้เปลี่ยนไป “ความมั่งคั่ง” ได้
เข้ามามีบทบาทแทนที่ ซึ่งหากมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นอย่างแท้จริง และกระจายตัวอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ครอบคลุม
และทั่วถึง ความมั่นคงในชาติก็จะเกิดตามขึ้นมา
2) ปรับเปลี่ยนจากการใช้ “อานาจในแนวตั้ง” ไปสู่การใช้ “อานาจในแนวนอน” มากขึ้น นั่นหมายถึง
การปรับเปลี่ยนการทางานที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยภาครัฐไปสู่การทางานแบบสานพลัง “ประชารัฐ” โดยมีภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน เข้ามาบูรณาการการทางานร่วมกัน
3) เป็นการเปลี่ยนจากอานาจนิยมเป็นการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย เพราะ “การร่วมบริหารจัดการ”
นั้น เป็นฐานความความคิดหลักในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว
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การยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
หากพิจารณาถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบัน อาจจะให้คานิยามเกี่ยวกับโลกในปัจจุ บันได้ด้วยคาว่า
VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) กล่าวคือ โลกในปัจจุบันเป็นโลกที่เต็มไปด้วย
ความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความไม่ชัดเจนที่มากขึ้น ดังนั้น กลไกภาครัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
อาจจะไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้ ดังจะเห็นจากการที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องต่าง ๆ หลายประการ ในช่วงที่ผ่านมา เช่น
- ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย โดยขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported
and Unregulated Fishing - IUU)
- ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
- ปัญหาการโยกย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮีนจา
ปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยยังไม่สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการ
ออกแบบระบบและกลไกภาครัฐ เพื่อตอบสนองต่อประเด็นท้าทายต่าง ๆ จึงเป็นสิ่ งที่ต้องดาเนินการอย่าง
เร่งด่วน

การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับสถานการณ์
โลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความไม่ชัดเจนที่มากขึ้น ระบบและกลไกภาครัฐ
จะต้องถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) การบริหารจัดการความเสี่ยงประเทศ (Country Risk Management)
เมื่อประเทศไทยประสบกับสถานการณ์วิกฤต ภาครัฐจะต้องมีแผนรับมือและแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เช่น การบริหารจัดการ
ความเสี่ย งประเทศเมื่อเกิดภาวะความผั นผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ปัญหาการ
เคลื่ อนย้ายเงินทุนอย่ างรวดเร็ วและรุ นแรง ผลกระทบจากการดาเนินนโยบายของประเทศอื่น อาทิ มาตรการ
Quantitative Easing หรือ ปัญหาการเกิดสงครามค่าเงิน เป็นต้น
(2) การบริหารจัดการภัยคุกคามนอกรูปแบบ (Non-Conventional Threats Management)
ภาครัฐจะต้องสร้างกลไกที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งอาจเป็น ภัย คุกคามที่เคยเกิดขึ้น มาแล้ว หรือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ปัญหายาเสพติด ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ และปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ เป็นต้น
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(3) การบริหารจัดการในสถานการณ์ภาวะวิกฤต (Crisis Management)
เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต ภาครัฐจะต้องมีกลไกในการบริหารจัดการสถานการณ์เหล่านั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั่วถึง และรวดเร็ว เพื่อยับยั้งไม่ให้
สถานการณ์วิกฤตรุน แรงหรือบานปลายมากขึ้นกว่าเดิม โดยภาครัฐ จะต้องให้ความสาคัญกับการบริห าร
จัดการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ ระหว่าง
เกิดเหตุการณ์ และการเยียวยาภายหลังเหตุการณ์วิกฤต ในบางกรณี เช่น ในสถานการณ์อุทกภัย ภาครัฐ
จะต้องใช้อานาจสั่งการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย
หรือยับยั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ให้มีความเสียหายน้อยที่สุด ส่วนในกรณีอื่น ๆ ภาครัฐอาจมอบหมายภารกิจให้
ภาคส่วนอื่น ๆ ดาเนินการแทนหรือดาเนินการเองได้ตามความเหมาะสม รวมทั้ง ในบางกรณี ภาครัฐอาจทา
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้แต่ละภาคส่วนเมื่อมีความจาเป็น ต้องผนึกกาลังกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย
(4) การบริหารจัดการสถานการณ์ภาวะวิกฤตที่สามารถคาดการณ์ได้ (Predictable Surprises)
สถานการณ์วิกฤตในบางกรณี เป็นสิ่งที่ภาครัฐสามารถคาดการณ์และควบคุมได้ล่วงหน้า แต่ภาครัฐ
กลับเพิกเฉยไม่ดาเนินการ เนื่องจากไม่ตระหนักถึงความสาคัญและจาเป็น จนเกิดเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ในเวลาต่อมา อย่างในกรณีของการตรึงค่าเงินบาทจนกระทั่งเกิดวิกฤตต้มยากุ้ง ดังนั้น ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางานใหม่ โดยให้ความสนใจในการป้องกันมากกว่าการคิดหาหนทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นมาในอนาคต นอกจากนี้ ภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานจากเดิมที่มุ่งเน้น
รูปแบบการทางานในเชิงรับ มาเป็นรูปแบบการทางานในเชิงรุกมากขึ้น
หากประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะสามารถนาพาให้ประเทศไทยไปสู่อนาคตที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนในสภาวการณ์ที่โลกมีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความไม่ชัดเจนได้

การปรับเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการการเงินและทรัพยากร
ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ จาเป็นจะต้องมีการจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอ รัฐจึงต้องพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดรับกับแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

การจัดทางบประมาณตามโครงการ (Program Based Budgeting) ในอดีตพบว่า
ประเทศไทยจัดทางบประมาณของประเทศในรูปแบบปีต่อปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มีการจัดทาเป็น
ช่วงเวลา คือ ระยะเวลายาว 20 ปี ระยะปานกลาง 5 ปี และระยะสั้น 1 ปี จึงจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดทางบประมาณ โดยเป็นการจัดทางบประมาณตามโครงการ (Program-Based Budgeting) ที่สอด
รับกับวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในขั้นแรกต้องมีการวิเคราะห์และแปลงวาระตามยุทธศาสตร์ออกมา
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เป็นโครงการต่าง ๆ ต่อจากนั้นจึงดาเนินการวิเคราะห์ความสาคัญ ระยะเวลาและงบประมาณในแต่ละโครงการ
เช่น โครงการระยะยาวบางโครงการอาจต้องลงทุนตั้งแต่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลา 20 ปี หรือ
โครงการที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงปัจจุบันแต่จะเห็นผลในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือโครงการระยะสั้น ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 - 3 ปี เป็นต้น
หากยึ ดกรอบยุ ทธศาสตร์ ชาติ เป็นหลั ก จะพบว่า ระบบการจัดท างบประมาณควรจะมีลั กษณะ
ดังต่อไปนี้
- การจั ดทางบประมาณโดยค านึ งถึงเหตุผล ความจาเป็ น และความเร่งด่วนของแต่ ละโครงการ
มากกว่าเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างที่เป็นอยู่เดิม
- การจั ดท างบประมาณตามโครงการ ต้องท าการศึกษาความเป็ นไปได้ ข องโครงการก่อ น เช่น
โครงการพัฒ นาเพื่อปรับ เปลี่ย นโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ โครงการพัฒนา
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาค เป็นต้น โดยต้องสามารถแจกแจงให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม มีรายละเอียด ศึกษาผลกระทบ และสามารถบ่งชี้ผลลัพธ์ของโครงการที่เห็นได้อย่างชัดเจน
- หากโครงการใดไม่ประสบผลสาเร็จ ภาครัฐก็ต้องมีอานาจในการยุบ เปลี่ยนแปลง และยุติโครงการ

องค์ประกอบของการจัดทางบประมาณตามโครงการ การจัดทางบประมาณตามโครงการ
ประกอบไปด้วย
1. การจัดทางบประมาณประจาแบบปีต่อปี (Routine-Based Budgeting) ต้องพิจารณาโครงการ
ตามงบประมาณแบบปีต่อปีว่า จะต้องใช้งบประมาณอย่างไร และโครงการดังกล่าวนั้นจะต้องเชื่อมโยง เป็น
ฐาน หรือนาไปต่อยอดการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อโครงการตามงบประมาณระยะปาน
กลางและระยะยาวในเรื่องใด
2. การจัดทางบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic-Based Budgeting) เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต
อาทิ การบริหารจัดการป่า การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ การพัฒนาระบบรางเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางลอจิสติกส์ เป็นต้น
3. การจัดทางบประมาณเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสนองตอบการเปลี่ยนแปลง โดยการใช้
หลักการป้องกันล่วงหน้า ซึ่งให้ความสาคัญกับการป้องกันเหตุ (มากกว่าการแก้ไขเมื่อเหตุเกิดแล้ว) หรือรองรับ
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ดังที่ทราบกันดี การเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้ง หากไม่มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจานวนมาก จึงจาเป็นต้องตระหนักถึงงบประมาณในการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติ
มากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว ดังนั้น การจัดทางบประมาณแบบนี้จึงเป็นแบบเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในลักษณะการใช้มาตรการป้องกันเชิงรุก มากกว่าการแก้ไขเมื่อเกิด
เหตุการณ์วิกฤตแล้ว ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรับ ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณบางส่วน เพื่อไปจัดการ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คาดไม่ถึงด้วย เช่น การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า เป็นต้น
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การบริหารจัดการงบประมาณในองค์รวม การจัดทางบประมาณแบบองค์รวมจะต้องยึด
ตามวิสัยทัศน์และกรอบยุ ทธศาสตร์ช าติเป็นสาคัญ โดยงบประมาณแผ่นดินจะต้องก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดย
ต้องมีข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ว่าถ้าได้รับงบประมาณไปใช้ จะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนและประเทศชาติอย่างไร และจะต้องจัดทารายงานต่อประชาชน
(Citizen Report) ด้วย (ดูรูปที่ 4.3)

รูปที่ 4.3 : การบริหารจัดการงบประมาณแบบองค์รวม
ในการบริหารจัดการงบประมาณในองค์รวมจะมีกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาล สานักงบประมาณของรัฐสภา และประชาชน

ระบบราชการแบบไร้รอยต่อ
“ระบบราชการแบบไร้รอยต่อ” เป็นการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐ โดยการสร้าง
ฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เป็นเอกภาพ บูรณาการ และประสานเชื่อมโยงบนดิจิตอล
แพลตฟอร์ม เพื่อให้มีการนาข้อมูลสารสนเทศมาประมวลผลผ่านแผนปฏิบัติการและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
(Engagement Model) ซึ่งจะทาการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจระดับ
ยุทธศาสตร์และระดับบริหารจัดการของประเทศ อาทิ
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-

การตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐ
การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
การพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์
การวางแผนทางด้านการเกษตร
การบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงาน
การเตรียมการเพื่อป้องกันและรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ
การวางแผนทางด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Services)
กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
การบู รณาการบริ หารจั ดการข้ อมู ลสารสนเทศของภาครั ฐ เป็ นหั วใจส าคั ญของการสร้ าง “รั ฐที่
น่าเชื่อถือ” (Credible Government) สร้าง “รัฐบาลที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” (People-Centered
Government) และสร้าง “รัฐบาลที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ” (Open Government) ให้
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ที่สาคัญ การบูรณาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐ จะทาให้ภาครัฐและภาคส่วน
ต่าง ๆ สามารถประสานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศซึ่งกันและกัน ใน ๓ ระดับด้วยกัน คือ
1) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government to Government – G toG)
การสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน จะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการปกติ และในการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤต เช่น กรณีที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เรื่องแรงงานข้ามชาติ เรื่องการค้ามนุษย์ เรื่องยาเสพติด
เป็นต้น ซึ่งการสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐจะช่วยแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่
หน่วยงานภาครัฐแต่ละองค์กรดูแลและจัดการข้อมูลสารสนเทศของตนเองอย่างเป็นเอกเทศ ทาให้การตัดสินใจไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน รวมทั้งยังขาดความโปร่งใส ไม่สามารถตรวจสอบได้
2) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (Government to Business – G to B)
การเชื่ อมโยงข้ อมู ลสารสนเทศระหว่ างหน่ วยงานภาครั ฐและภาคธุ รกิ จ จะช่ วยยกระดั บขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนได้ดียิ่งขึ้น
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3) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน (Government to People – G to P)
การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน จะช่วยยกระดับขีด
ความสามารถในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐแก่ประชาชนในสังคมให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
กล่าวโดยสรุป กลไกภาครัฐเป็นกลไกที่มีความสาคัญที่สุดในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 เนื่องจาก
เป็นกลไกที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพระดับสูง ทั้งในด้านอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทรัพยากร เครือข่ายและ
อัตรากาลัง จึงเป็นกลไกที่มีสถานะเป็นเสมือน “คานงัด” ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น การดาเนินการตามวาระการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐทั้ง 7 ประการดังกล่าวมานี้ จะช่วยให้กลไกภาครัฐ
สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประเทศในโลกที่หนึ่ง พร้อมกับความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงได้เป็นผลสาเร็จต่อไป
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ตอนที่ 5 : ระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อน Thailand 4.0
เพื่อให้การขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0 บรรลุผล จะต้องมีการวางระบบการบริหารจัดการเป็น 3
ระดับด้วยกัน ได้แก่ 1. คณะกรรมการกากับดูแลนโยบาย (Governing Body) 2. คณะทางานวางแผนการ
พัฒนาตามกรอบนโยบาย (Designing Body) และคณะทางานในการขับเคลื่อนนโยบาย (Executing Body)
(ดังรูปที่ 5.1)
คณะกรรมการกากับ
ดูแลนโยบาย

คณะกรรมการกากับดูแลนโยบาย
(Governing Body)
คณะทางานออกแบบ
(Designing Body)

คณะทางาน
Thailand 4.0 กลาง
1

วาระ
คลัสเตอร์

อุตสาหกรรม
อาหารเกษตร

คณะทางานในการขับเคลื่อน
(Executing Body)

เตรียมกาลัง
คนสู่ 4.0
อุตสาหกรรม
สาธารณสุข

2

คณะทางาน ออกแบบ
รายวาระ/คลัสเตอร์
3

พัฒนาคลัสเตอร์

บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

4
สร้างความเข้มแข็ง
ของ18 คลัสเตอร์

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง

อุตสาหกรรม
ดิจิตอลสมองกลฝังตัว

อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

5 สร้างกลไก
เศรษฐกิจระดับ
จังหวัด

6
เชื่อมประเทศไทย
สู่ประชาคมโลก

หน่วยงานขับเคลื่อนแต่ละกระทรวง

รูปที่ 5.1 : ระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อน

รายละเอียดการกากับดูแล (Governance Structure)
1. คณะกรรมการกากับดูแลนโยบาย (Governing Body) มีบทบาทหน้าที่ในการ
 เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ความ
มั่นคง
 บูรณาการเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างกระทรวงและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะทางานวางแผนการพัฒนาตามกรอบนโยบาย (Designing Body)
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ทีมบริหารจัดการส่วนกลาง Thailand 4.0 มีหน้าที่คือ










ออกแบบ กาหนดแนวทางการพัฒนางานในแต่ด้าน หรือกลุ่มคลัสเตอร์
วางแผนที่นาทางของภาพรวม (Roadmap) ของการขับเคลื่อนในแต่ละวาระ
กาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม
กาหนดและบริหารจัดการดาเนินงานในภาพรวม
จัดคาของบประมาณกลางเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละคลัสเตอร์ที่มีความจาเป็น
เร่งด่วน (Special Funding)
ประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม และติดตามประเมินผลโครงการสาคัญ (Flagship
Project)
สื่อสารและประชาสัมพันธ์การการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวม

ทีมคณะทางานในวาระแต่ละกลุ่ม โดยมีตัวแทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าที่คือ















เป็นศูนย์กลางของการพัฒนารายคลัสเตอร์ใน Thailand 4.0 เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการ
ทางานภายในแต่ละกระทรวง (Focus Point & Center contact point within ministry)
รวบรวมความต้องการ ประเด็น ปัญหาของพัฒนาในแต่ละด้านอุตสาหกรรม
ตั้งเป้าหมาย และพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการขับเคลื่อนในแต่ละด้านหรือคลัสเตอร์ (Prioritize Project)
จัดสรรงบประมาณและกาลังคนเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละด้านหรือคลัสเตอร์
ศึกษาโครงการของแต่ละหน่วยงานในการมุ่งสู้เป้าหมาย
บริหารจัดการความเชื่อมโยงของแต่ละโครงการ งบประมาณของแต่ละกระทรวง
ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินงาน (Implementation Plan)
ออกแบบกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน กาหนด
กาลังคน และงบประมาณ
ระบบประชาสัมพันธ์รายคลัสเตอร์มีข้อมูลความก้าวหน้า (Communication Progress &
Event)
ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาของคลัสเตอร์แถลงผลงานของการพัฒนาคลัส
เตอร์รายไตรมาส
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กิจกรรมสัมมนาของคณะทางานวางแผนการพัฒนาตามกรอบนโยบาย จะประกอบไปด้วย
- จัดสัมมนา(Workshop) เรื่องบทบาทของทีม Thailand 4.0 ภายในแต่ละกระทรวงกับ
หน่วยงานตัวแทนที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละกระทรวง เช่น สานักยุทธศาสตร์
- จัดสัมมนา Workshop Series แต่ละคลัสเตอร์เพื่อกาหนดโจทย์ เพื่อรวมรวมความ
ต้องการ Priority Projects
- จัดสัมมนาเพื่อแก้ไขรายคลัสเตอร์ เช่น สัมมนาแก้ไขด้านกฎระเบียบต่างๆในคลัสเตอร์
3. คณะทางานในการขับเคลื่อน (Executing Body) มีบทบาทหน้าที่ในการ
 เป็นทีมงานจากภายใต้กระทรวงต่างๆ (Inter-ministry agent) มีหน้าที่ประสานและเชื่อมโยง
กับนโยบายของกระทรวง
 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒ นาตามกรอบนโยบายตามงบประมาณของแต่
ละกระทรวง
 ประสานงานขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ
 ประเมินผลและจัดทีมเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อติดขัด

กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ Thailand 4.0
ประเด็นปัญหา
● ประชาชน โดยเฉพาะระดับฐานรากนั้น มีการรับรู้และความเข้าใจต่อกลยุทธ์ Thailand 4.0
ค่อนข้างน้อย
● Thailand 4.0 นั้นยังไม่ได้เป็นไอเดียหลัก (Theme) ของทุกภาคส่วน ทั้งที่ควรจะเป็นวาระ
แห่งชาติ

กลยุทธ์
● พัฒนากลยุทธ์และอัตลักษณ์ของแบรนด์ Thailand 4.0
● ระบุ Brand Key Massage
● พัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารแบบบูรณาการ โดยให้มีความสอดคล้องกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
- กลยุทธ์ทางการสื่อสาร
- สื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
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● การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
- Online
- Offline
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
● ระบุผู้ที่จะเป็นตัวแทน (Brand Ambassader) ในการนาเสนอ Thailand 4.0
- นายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์
● เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ Thailand 4.0 ทั้งในด้านของความหมาย จุดประสงค์
และผลกระทบต่าง ๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายให้กับประชาชน
● เพื่อสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของประเทศให้กับประชาชน ให้เข้าใจในแนวคิด ให้เกิด
ความเชื่อถือและศรัทธาในแบรนด์ Thailand 4.0
● เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดการมีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย
● ประชาชนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะฐานราก
● ภาครัฐ และภาคเอกชน
● ผู้มีอิทธิพลทางความคิด และ NGOs
● สื่อมวลชน
● ผู้นาทางความคิดในระดับนานาชาติ

Value Proposition
● Thailand 4.0 โมเดลสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

ผู้เกี่ยวข้องหลัก (Key Players)
● รัฐบาล
● กลุ่มบริษัทชั้นนา
● ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กลต.
● หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมไทย
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ข้อเสนอ Tagline เบืองต้น
● พลังคนไทย ร่วมสร้างประเทศไทย
● รวมพลังไทย ร่วมสร้างไทย
● พลังชาติไทย อนาคตประเทศไทย
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ตัวอย่างแผนปฎิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0
กลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

- 123 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

วาระที่ 1 : คนไทย 4.0

ระหว่างการศึกษา

เป้าหมายของเกษตรกร 4.0 (Farmer 4.0) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับ การเปลี่ยนผ่านสู่ “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง”โดยมี
คุณลักษณะดังนี้คือ
• เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะสูง
• เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยที่มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ Global Thai เป็นคนไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล
• เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น Analog Thai เป็นคนไทยที่เป็น Digital Thai
เป้าหมาย
กลุ่มนักศึกษาก่อนเข้า
มหาวิทยาลัย

คุณลักษณะเป้าหมาย
1. เรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจเปิดกว้างในสิ่งใหม่ๆ (Passion-Driven)
2. คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ (Generative Learning)

แนวทางของการพัฒนา
• สร้างโอกาสให้เรียนรู้ดา้ นความรู้ทกั ษะเพิ่มที่มีความสนใจในกลุ่มนักศึกษา
เป้าหมายผ่านเครือข่ายของภาครัฐ/ช่องทางอิเลคทรอนิกส์
• เรียนรู้ในรูปแบบโครงการ Project Based Learning และสนับสนุนให้เกิดการ
แสดงความสามารถผ่านการแข่งขันระดับต่างๆ

กลุ่มนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย

1. เรียนที่เกิดจากความสิ่งที่อยากทาตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (Personalized
2. คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ (Generative Learning) และการคิดใน

• สร้างโอกาสนักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ทักษะเพิม่ เติมในสาขาเฉพาะที่
หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยไม่รองรับ เพื่อเตรียมพร้อมกาลังคนในการเข้าสู่
ภาคการผลิตและบริการ

นอกการศึกษา

กลุ่มคนวัยทางานใน
ภาคเอกชน/ภาครัฐ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรอบ
เรียนที่เกิดจากความสิ่งที่อยากทาตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (Personalized
เรียนรู้ในเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะขององค์กร (Specialized skill
learning)
เรียนรู้การทางานร่วมกัน (Sharing Incentive)
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ (Generative Learning)
เรียนรู้ในการสร้างงานให้เป็น (Working Labor at Home)
เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างประโยชน์ Re-productive Learning Engine
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• เพิ่มความรู้ ทักษะของคนวัยทางานผ่านการสร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการ
ลดหย่อนการฝึกอบรม/ผ่านมาตรการของภาครัฐ และสนับสนุนคนไม่ได้ทางาน
ประจาสามารถทางานอยู่บ้านได้
• เพิ่มความรู้ ทักษะของพนักงานของรัฐโดยการสร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการ
เลือนขึ้นตาแหน่ง หรืออัตราเงินเดือน

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และโครงการสาคัญ
เป้าหมาย

• เปลี่ยนจากคนไทยที่มคี วามรู้
ความสามารถและทักษะที่จากัด
เป็นคนไทยที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะสูง
• เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้น
ประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยที่มี
จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
• เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai
เป็นคนไทยแบบ Global Thai
เป็นคนไทยทีส่ ามารถยืนอย่างมี
ศักดิ์ศรีในเวทีสากล
• เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น Analog
Thai เป็นคนไทยทีเ่ ป็น Digital
Thai

แนวทางของการพัฒนา
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน ระบบบริการจัดการการเรียนรู้
รองรับกับการพัฒนาไปสู่คนไทย 4.0
(ภายในระบบการศึกษา)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ปรับกระบวนทัศน์และทักษะครูไทย
ภายใต้ครูไทย 4.0
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนรองรับ
กับการพัฒนาไปสู่คนไทย 4.0
(ภายนอกระบบการศึกษา)

11.
12.
13.
14.
15.
16.

โครงการ
โครงการจาก Education for All ภายใน 1 ปีสู่ Good Education for All ภายใน 5 ปี
โครงการจาก “เด็กทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้” สู่ “เด็กทุกคนต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง” ภายใน 5 ปี
โครงการจากปลูกฝังรักการเรียนรูภ้ ายใน 1 ปี สู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใน 5
ปี
โครงการจากการบริหารจัดการภาระหนี้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูภายใน 1 ปี สู่การสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของวิชาชีพครูภายใน 5 ปี
โครงการเรียนรู้ให้คิดแบบคนไทย 4.0 STEAM Project Based Learning Science Technology
Engineering Art and Mathematic ในระดับมัธยมและสนับสนุนให้เกิดการแสดงความสามารถ
ผ่านการแข่งขันระดับต่างๆ
โครงการศึกษาเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม
โครงการนักเรียนไทย 2 ภาษา พร้อมการโครงการแลกเปลีย่ น
โครงการเรียนรู้เตรียมความพร้อมนักเรียนไทย 4.0 เสริมนอกโรงเรียนในการเรียนรู้ในสาขางาน
อนาคตผ่านชมรม หรือสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์
โครงการเรียนรู้สาขาวิชาเฉพาะด้านที่ผ่านช่องทางชมรมที่เป็นสาขาวิชาที่เป็นช่วยให้ก้าวไปสู่
คนทางานแบบ 4.0 ที่สามารถเข้าสู่โลกที่หนึ่ง ในมหาวิทยาลัยต้นแบบ
โครงการพัฒนาเรียนรู้อาชีพ กับบริษัทในภาคเอกชน เช่น เรียนAnimation Design กับสมาคม
แอนิเมชัน
โครงการมหาวิทยาลัยแบบเรียน 2 ภาษา ในโปรแกรมต้นแบบ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยสนับสนุนครู
โครงการยกระดับครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการสอนของครู
โปรแกรม In School อาทิ Education & Career Guidance, Enhanced Internship,
Individual Learning Portfolio และ Young Talent Program
โปรแกรม Starting Work อาทิ Education & Career Guidance, Earn & Learn Program,
Skill Development Credit และ Individual Learning Portfolio
โปรแกรม Growing Your Career อาทิ Education & Career Guidance, Skills-Based
Modular Course, Mid-Career Enhanced Subsidy, Sectoral Manpower Plan,
Leadership Development Program, Skill Development Credit และ Individual
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เป้าหมาย

แนวทางของการพัฒนา

วางระบบนิเวศน์ในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของคนไทยภายใต้ยุคการศึกษาไทย
แบบ 4.0

1.

โครงการ
Learning Portfolio
17. มาตรการลดหย่อนสาหรับบริษัทเอกชนในการส่งพนักงานไปอบรมในสาขาวิชาเป้าหมาย หรือเข้า
ร่วมในการสัมมนาทางวิชาการ convention ระดับนานาชาติ
18. โครงการพัฒนาเจ้าพนักงานของภาครัฐไปสู่ Active Public Servant
19. โครงการคูปองอบรมวิชาชีพ 24 ชั่วโมง สาหรับกลุ่มคนทีย่ ังไม่ได้ทางานการ หรือทางานอยู่บ้าน
เช่น Design Social Media Marketing ต่างๆ เพื่อสร้าง Productivity ให้กับแรงงาน
20. โครงการ Re-skill Labor ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ Digital Transformation และ
Industry 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
21. โครงการพัฒนาระบบ MOOC สาหรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์รองรับกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
22. โครงการสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนด้านอาชีพต่างๆ
23. โครงการประกวดแข่งขันในสาขาวิชาใหม่ในทุกระดับการศึกษา เช่นการวาดภาพ การถ่ายภาพ การ
ทา Mobile application Robotic ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสาในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกระดับ

- 126 -

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

วาระที่ 2 : อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantages) ของการมีความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-diversity) และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Cultural-diversity) เมื่อเทียบกับหลายประเทศ อย่างไรก็ดี ภายใต้การแข่งขันของระบบเศรษฐกิจโลกดังเช่นในปัจจุบัน โอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากความ
ได้ เปรี ย บเชิง เปรี ย บเทีย บ จะมีอ ยู่ จ ากั ด ความจาเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่จ ะต้ องปรั บเปลี่ ยนความได้ เปรีย บเชิง เปรีย บเทีย บ ดั งกล่ า วให้ เ ป็น ความได้เ ปรี ยบเชิ งแข่ง ขั น
(Competitive Advantages) ด้วยการเติมเต็มผ่านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

กลุ่มที่ 1 เกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Food & Agriculture - Biotech) Agro 4.0
การสร้างมูลค่าในระยะเวลา 20 ปี
ปี
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

การเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnology) การแปรรูปอาหาร (Food Processing Industry) เชื้อเพลิงชีวภาพ/เคมีชีวภาพ (Biofuels &
Biochemical)
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
แนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม
โครงการ

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture &
Biotechnology)

เพิ่มมูลค่า คุณภาพ และ
ลดต้นทุนโดยการใช้
Biotech ในการผลิต
พืชผลทางการเกษตร
มุ่งเป็นประเทศรับจ้าง
วิจัยเกษตร และส่งออก
เทคโนโลยีเกษตรภูมิภาค

กาหนดเป้าหมายด้านการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (Biotech
Genomic) โดยเลือกมุ่งเน้นการพัฒนา AgroProduct champion ที่สร้างมูลค่าและมี
ปริมาณความต้องการในอนาคต
(พันธุ์พืชเป้าหมายเพื่อการบริโภค vs วัตถุดิบ
การผลิต)
วางระบบการบริหารจัดการและการสนับสนุน
งานการวิจัยให้มีความต่อเนื่อง

1. โครงการกาหนดโจทย์การวิจัยพืชแบบรวมศูนย์กลาง (Research Focus) โปรแกรมคัดเลือก
พันธุ์พืชเกษตรเพื่อการต่อยอดและขยายผล (Agro product champion Bank)
2. โครงการศึกษาพันธุ์เกษตรด้านคุณค่าโภชนาการ (Food Nutritious Fact)
3. โครงการพัฒนาขยายผลและต่อยอดพันธุ์เกษตรเป้าหมาย (Genomic Study)
4. โครงกาวิจัยมุ่งเป้าเกษตรเป้าหมายจากโจทย์การวิจัยพืชรวมศูนย์กลาง
5. โครงการจัดตั้ง National Agro Research (NAR) ในการกากับการดูแลการพัฒนา วิจยั เกษตร
ของพืชเศรษฐกิจแต่ละกลุ่ม
6. มาตรการให้ทุนวิจัยแบบ Block Funding ระยะยาวต่อเนื่อง
7. โครงการ Food Research & Innovation Platform (One Product on Center of
Excellent) เฉพาะรายพืชเศรษฐกิจโดยสนับสนุนทุนการดาเนินงานในศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย
และมากากับนโยบายโดยคณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม
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อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

แนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ขยายผลการวิจัยไปสู่การผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรแบบเฉพาะพื้นที่

พัฒนานักวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน
งานวิจัยรองรับ Agro 4.0

อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร

• ผลิตอาหารแปรรูป
สาหรับตามตลาด

ปรับเปลีย่ นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและ
ใช้ระบบออโตเมชันมาใช้ในกระบวนการผลิต

โครงการ

8. มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
1. ช่องทางที่ SME จะเข้าถึงเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
2. กฎ ระเบียบสาหรับการใช้เอนไซม์ ในอาหาร
3. การอ้าง Lenient Regulations of Health Claim
4. ด้านการเลือกใช้ GMOs
5. นิยามของ Organic Product
6. การอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
7. การกระชับกระบวนการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร (สารพิษ สารเสริม
อาหารเสริม ปุ๋ยชีวภาพ)
8. การปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ ให้ทันสมัย
9. การลดความซับซ้อนในระบบการตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครัฐ
10. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเอกชน ราชการ อาจารย์ นักวิจัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
11. กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และแหล่งทุนวิจัย เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการ
จัดการผลประโยชน์
9. โครงการ Translational Researches จาก Prototype to Pilot
10. โครงการวิจัยต่อยอดการพัฒนาพืชเกษตรแบบเฉพาะพื้นที่ (Area based Agro-research)
โครงการทาตลาดสินค้าเกษตรโดยใช้ GI
11. โครงการการสร้างตลาดสินค้าเกษตรแบบ Science based Marketing โดยใช้ Genetic x
Environment (GxE) แบบอุตสาหกรรมไวน์
12. โครงการต่ออายุนักวิจัยเกษียณอายุในภาครัฐและมหาวิทยาลัย (Extend retired program for
retire research scholar)
13. โครงการพัฒนาสายงานอาชีพของนักวิจัยของรัฐ เช่น การกาหนดให้นักวิจัยของรัฐออกไปทางาน
กับภาคเอกชนเมื่ออายุงานครบ
14. มาตรการให้ทุนวิจัยแบบ Block Funding ระยะยาวต่อเนื่องเพื่อทาให้นักวิจัยในงานวิจัยต่อเนื่อง
1. โปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถจากระบบออโตเมชัน Enhance Thai Food Processing
Automation
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อุตสาหกรรม

(Food
Processing
Industry)

อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
(Biofuels &
Biochemical)

เป้าหมาย

แนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม

เฉพาะกลุม่
และควบคุม รักษาคุณภาพของวัตถุดิบ
• เพิ่มการใช้ระบบออโต
เมชั้นในการควบคุม
การผลิตรักษา
คุณภาพ
พัฒนาอาหารแปรรูปสาหรับผู้บริโภคเฉพาะ
กลุ่ม
พัฒนาคลัสเตอร์การผลิตเชื่อมโยงห่วงโซ่การ
ผลิต
• เพิ่มใช้ Biotech ใน ส่งเสริมการวิจยั ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การพัฒนาผลผลิตของ ในการพัฒนาพันธุ์พืชพลังงานแบบมุ่ง
วัตถุดิบพลังงานให้ได้ เป้าหมาย (พัฒนากลุ่มพืชพลังงานที่สามารถ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ผลิตพลังงานได้สูง)
หรือให้เหมาะสมกับ
การใช้งานแต่ละ
ประเภท
วางระบบการบริหารจัดการและการสนับสนุน
งานการวิจัยให้มีความต่อเนื่อง

ขยายผลการวิจัยไปสู่การผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรแบบเฉพาะพื้นที่
พัฒนานักวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน
งานวิจัยรองรับ Agro 4.0

โครงการ

2. โครงการ Food Process Automation ในส่วนทีเป็น common processเชื่อมโยงกับผู้
ให้บริการด้านการวางระบบ Automation ในประเทศ
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการแปรรูปการผลิต เช่น Plasma Technology Feed
Technology
4. โครงการพัฒนาอาหารสาหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น คนสูงอายุ คนโรคเบาหวาน คนขาด
สารอาหาร ฯลฯ
5. โครงการพัฒนากลุ่มพื้นที่เกษตร City (Cluster Agro City) Agro-Zone cluster เกษตร City
เช่น Herbal City / Tea City / Durian City ตลาด Supply Chain
1. โปรแกรมคัดเลือกพันธุ์พืชพลังงาน Agro Energy product champion เพื่อการต่อยอดและ
ขยายผล
2. โครงการวิจัยต่อยอดแบบมุ่งเป้าหมาย เช่นการพัฒนาคุณสมบัติพันธุ์พืชพลังงานที่ให้พลังงาน
สูงสุด และ Yield สูงสุด
3. โครงการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการคุณสมบัติของพันธุ์พืชให้พลังงาน (GxE
สาหรับพันธุ์พืชพลังงาน)
4. โครงการจัดตั้ง National Agro Research (NAR) ในการกากับการดูแลการพัฒนา วิจยั เกษตร
ของพืชพลังงานแต่ละกลุ่ม
5. มาตรการให้ทุนวิจัยแบบ Block Funding ระยะยาวต่อเนื่อง
6. โครงการ Food Research & Innovation Platform (One Product on Center of
Excellent) เฉพาะพืชพลังงานโดยสนับสนุนทุนการดาเนินงานในศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย
และมากากับนโยบายโดยคณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม
7. โครงการขยายผลสายพันธุ์พืชให้พลังงาน
8. โครงการต่ออายุนักวิจัยเกษียณอายุในภาครัฐและมหาวิทยาลัย (Extend retired program for
retire research scholar)
9. โครงการพัฒนาสายงานอาชีพของนักวิจัยของรัฐ เช่น การกาหนดให้นักวิจัยของรัฐออกไป
ทางานกับภาคเอกชนเมื่ออายุงานครบ
10. มาตรการให้ทุนวิจัยแบบ Block Funding ระยะยาวต่อเนื่องเพื่อทาให้นักวิจัยในงานวิจัย
ต่อเนื่อง
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กลุ่มที่ 2 สุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Health & Wellness – Biomedical) การแพทย์ 4.0 (Healthcare 4.0)
การสร้างมูลค่าในระยะเวลา 20 ปี
ปี
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

5 ปี

อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

อุตสาหกรรม
อุปกรณ์การแพทย์
(Medical Device
Industry)

• เป็นผู้ผลิตและใช้ใน
ประเทศ และส่งออก
ตลาดรองในประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือตลาด
รอง เช่น อินเดีย ที่มี
ความต้องการสูง

อุตสาหกรรม
สมุนไพร (Thai
Herb Industry)

10 ปี

15 ปี

แนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม
พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรองรับ
ความต้องการในอนาคตและอุปกรณ์
การแพทย์ที่มีการนาเข้าสูง

สร้างตลาดกาลังซื้อในประเทศโดยใช้
กาลังซื้อจากภาครัฐในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์
ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้าง
สนับสนุนไมซ์

• เพิ่มความน่าเชื่อถือของ ส่งเสริมการผลิตของสมุนไพรที่มีศกั ยภาพ
สินค้าในตลาดผู้บริโภค ตามความต้องการของประเทศ
• เพิ่มจานวนสมุนไพรที่
ผ่านรับรองด้าน

20 ปี

โครงการ
• โครงการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย
• โครงการ Medical Kit Made in Thailand e.g., อุปกรณ์ Single Use Device) สาหรับ
โรงพยาบาลรัฐ
• โครงการ Medical device /Equipment สาหรับผูส้ ูงอายุ at Home
• โครงการ Medical device /Equipment สาหรับผูส้ ูงอายุสาหรับใช้ในโรงพยาบาล
• โครงการ Smart Medical device application สาหรับผูส้ ูงอายุทั่วไป และคนทั่วไป
• โครงการจัดงานนิทรรศการอุปกรณ์การแพทย์ของไทย
• มาตรการจูงใจในการใช้อุปกรณ์การแพทย์ของในประเทศ
• มาตรการจูงใจการใช้อุปกรณ์การแพทย์ไทยสาหรับโรงพยาบาลเอกชน
• โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพของการรับรองหรือรับบริการจากหน่วยงานในการกากับดูแล
และรับรอง เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย. องค์การเภสัช กรมทรัพย์สินทางปัญญา,
GLP PK lab
• โครงการ ISO Certified Testing
โปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถของสมุนไพรไทย
1. โครงการวัดประสิทธิภาพการใช้สมุนไพรไทย โดยมีงานวิจัยรับรอง
2. โครงการศึกษากลุ่มสมุนไพรที่มสี รรคุณสาหรับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น เช่น การ
ชะลอวัย ความงาม ผิวพรรณ โดยมีงานวิจัยรับรอง
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อุตสาหกรรม

เป้าหมาย
คุณสมบัติที่เชื่อถือได้

แนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาด
สมุนไพรให้มีคณ
ุ ภาพระดับสากล

โปรแกรมพัฒนาตลาดของสมุนไพรไทย
1. โครงการกาหนดให้สถานพยาบาลใช้ยาสมุนไพร
2. โครงการให้เกษตรการปลูกสมุนไพรไว้ใช้สาหรับครัวเรือน
3. โครงการสร้างตลาด 10 สมุนไพรสาหรับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ
4. โครงการประชาสัมพันธ์การใช้สมุนไพรสาหรับการทาอาหารไทย เช่นการทาสื่อต่างๆ

ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค
และการสร้างเสริมสุขภาพ

5. โครงการศึกษาการใช้ หรือแปรรูปสมุนไพรไทยสาหรับครัวเรือน และอาหารไทย
6. โครงการสร้างความน่าเชื่อถือเรื่องของสรรพคุณของสมุนไพรไทยเปรียบเทียบกับยา
ประเภทอื่นๆ

สร้างความเข็มแข็งของการบริหารและ
นโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
สมุนไพรอย่างยั่งยืน
บริการทาง
การแพทย์
(Medical
Services)

• เพิ่มจานวนผู้ใช้บริการ
ทางการแพทย์จาก
ต่างประเทศไทย
• เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้
ให้บริการ

7. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร (Herbal City) 4 จังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่การผลิตในแต่
ละจังหวัด
8. โครงการปรับปรุงกระบวนการรับรองคุณสมบัตสิ มุนไพรไทยของ อ.ย.
9. โครงการเพิม่ จานวน Clinical Research Centers
• พัฒนา Medical City โดยการสร้าง
10. โครงการพัฒนาเกณฑ์การองค์ประกอบของเมืองสุขภาพ Medical Hub & City ของ
ความแตกต่างกันด้านการบริการให้มี
ประเทศไทย
ความเฉพาะด้านในแต่ละผู้ให้บริการ 11. โครงการจัดกลุม่ และคัดเลือกเมือง Medical Treatment
• พัฒนาช่องทางด้านการบริการด้านการ 12. โครงการจัดกลุม่ และคัดเลือกเมืองพักพื้น Post Medical Recovery City
เพิ่มให้ง่ายต่อการให้บริการ
13. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง Medical Hub & City รองรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุม่
ประเภทในภูมิภาค

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart Devices & Robotics – Mechatronics)
การสร้างมูลค่าในระยะเวลา 20 ปี
ปี
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

5 ปี

10 ปี
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คลัสเตอร์

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทันสมัย
(Advance
Technology
Industry)

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (New
Automotive
Industry)

อุตสาหกรรมออโตเมชัน
และหุ่นยนต์ (Industry
Automation &
Robotics)

อุตสาหกรรมการ
บินลอจิสติกส์
(Aviation and
Logistics Industry)

เป้าหมาย

• สร้างอุตสาหกรรม
สนับสนุนรถยนต์
อนาคต Mass
logistics
• ธุรกิจทีเกี่ยวข้องกับการ
บารุงรักษา
อุตสาหกรรมยานยนต์
• เปลี่ยนอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานสูงมาสู่ออโต
เมชันในอุตสาหกรรม
แรงงานสูง รวมถึงภาค
บริการ

• สร้างให้เกิด
อุตสาหกรรมการบิน
และ ซ่อมบารุงสาหรับ
ภูมิภาคอาเซียน

แนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม
• ใช้กลไกด้านภาษีในการพัฒนา
อุตสาหกรรม
• ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมกับบริษัทชั้น
นาอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาใน
ต่างประเทศ
• พัฒนาอุตสาหกรรมบารุงรักษา
สนับสนุนรถไฟฟ้า รถไฟไทย
• พัฒนาผู้ให้บริการ System
Integration สาหรับ Automation
• สนับสนุนการนาเช้าชิ้นส่วนเพื่อการ
ประกอบและผลิตระบบ ออโตเมชัน
• วางกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม เช่น มาตรการจูงใจทาง
ภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจ

โครงการ

1. โครงการ่วมมือในการวิจัยการพัฒนาอุปกรณ์รถยนต์อนาคตร่วมกับ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆมาตรการภาษีในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์
อนาคต Mass logistics

2. โครงการลดภาษีนาเข้าชิ้นส่วนเพือ่ การประกอบและผลิตระบบ ออโตเม
ชัน
3. โครงการพัฒนา System Integrator ไทยเพื่อสนับสนุน Industrial
Automation สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. มาตรการจูงใจด้านภาษีสาหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่
Industrial Automation
5. โครงการสนับสนุนการประดิษฐ์ Creative Robot สาหรับภาคบริการ
ตอบปัญหาผู้บริโภค
6. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Creative Robot ต่างๆ
7. โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์สนับสนุนการพัฒนาประดิษฐ์ Creative
Robot เช่นการพัฒนาผู้ให้การบริการทา Prototype
• สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจการให้บริการ 8. โครงการสนับสนุนการธุรกิจการให้บริการซ่อมบารุงเครื่องบินของไทย
ซ่อมบารุงเครื่องบินของประเทศไทย
9. โครงการพัฒนาช่างเทคนิคซ้อมบารุงเครื่องบินร่วมกับต่างประเทศ
• พัฒนาช่างเทคนิคซ้อมเพื่อรองรับการ
บริการในภูมิภาค

กลุ่มที่ 4 ดิจิทัล 4.0 (Digital 4.0) ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital & IOT - Embedded Technology)
การสร้างมูลค่าในระยะเวลา 20 ปี
ปี
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

5 ปี

10 ปี
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อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมดิจิตอล
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Digital Equipment
Industry)

เป้าหมาย

สร้างผู้ประกอบการ
Startup ที่พัฒนาอุปกรณ์
ที่ตอบปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ

แนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม

พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงโครงสร้าง
สนับสนุนธุรกิจดิจติ อล

พัฒนาระบบนิเวศน์ (Eco system)
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอล
Platform กลาง สนับสนุนการพัฒนา
ขยายความต้องการของอุปกรณ์ (Digital
Equipment & IoT Software)

โครงการ

1. โครงการพัฒนาเครื่องมือแก้ไขปัญหาจังหวัดขาก ดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น ระบบเตือนภัย
การอานวยความสะดวกการท่องเที่ยว การบริการต่างๆ
2. โครงการ Uplift Startup เพื่อต่อยอด Survived Startup
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสาหรับธุรกิจ Digital Startup
4. โครงการสนับสนุนการประดิษฐ์ Digital Application /device สาหรับภาคบริการ ตอบ
ปัญหาของอุตสาหกรรม e.g., Aging Society
5. โครงการพัฒนา Digital Application & Equipment สาหรับ Agro SMEs Business &
Tourism & MICE & Health Services
6. โครงการสนับสนุนให้บริษัทรายใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
Digital Startup ตอบโจทย์ปัญหา
7. โครงการพัฒนาอุปกรณ์เครือข่ายสนับสนุนการพัฒนา Smart City
8. โครงการเชื่อมผลงานวิจยั ของ NECTEC แบบมุ่งเป้าหมายไปสู่เชิงพาณิชย์
9. โครงการใช้ศูนย์ข้อมูล (Data Center) สาหรับข้อมูลภาครัฐ
10. โครงการ Uplift Working Space ของ Digital Startup
11. โครงการพัฒนา IoT Platform สาหรับการเชื่อมโยง
12. มาตรการสนับสนุนการลงทุนสร้างพัฒนาต้นแบบในส่วนที่เป็น shared Platform
สาหรับประโยชน์ส่วนรวมโครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City โดยเงินนักลงทุนเอกชน
13. โครงการ Smart Command center : 1 province โดยเชื่อมโยงระบบ Safety และ
Early Warning ของแต่ละเทศบาล อบต. และจังหวัดเข้าด้วยกัน เช่น วงจรปิดใน
Province wide surveillance ในแต่ละพื้นที่
14. โครงการประเมิน Smart City Index

กลุ่มที่ 5 สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ใช้ความรู้ด้านการบริการเพิ่มมูลค่า (Creative & Culture - High Value Services)
การสร้างมูลค่าในระยะเวลา 20 ปี
ปี
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

5 ปี

10 ปี
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15 ปี

20 ปี

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

อุตสาหกรรม
1. บริการด้านสุขภาพ
และการแพทย์
(Wellness &
Medical)

2. บริการด้านดิจิทัล
คอนเทนต์ (ภาพยนตร์
โฆษณา แอนนิเมชัน

เป้าหมาย
• - เป็น 1 ใน 3 ของ
ประเทศที่มีบริการด้าน
สุขภาพและการแพทย์
ที่ดีที่สุดในเอเซีย
• - เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
• - มีต่างชาติเดินทางมา
ใช้บริการในประเทศ
เพิ่มขึ้นปีละกว่าร้อยละ
1๐
• ต่อเนื่อง
(Consumption
Abroad)
• - สามารถขยายกิจการ
ไปในต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 2๐ แห่ง/ปี
ทั่วโลก (Commercial
Presence)
• -ตลาดเป้าหมาย ได้แก่
อาเซียน ตะวันออก
กลาง จีน ญี่ปุ่น อินเดีย
ออสเตรเลีย อเมริกา
ยุโรป

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

1. มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในสาขาแพทย์เฉพาะทางที่มี
ความต้องการสูงในอนาคต เช่น จักษุแพทย์ แปลง
เพศ ศัลยกรรมความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัย ทันตก
รรม (Product/Service Innovation)
2. ยกระดับการให้บริการสปา และนวดไทยแบบดั้งเดิม
เป็น การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม Holistic
Health/Total Wellness Center โดยใช้ภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย ผสานกับศิลปป้องกัน
ตัว มวยไทย มารังสรรค์ให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ใน
การดูแลสุขภาพ (Business Innovation)
3. ผลักดันการสร้างธุรกิจนาร่องร่วมกับภาคเอกชน
เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างธุรกิจบริการที่มีมลู ค่าสูง
ด้านสุขภาพและการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลอภัย
ภูเบศร์ (Process Innovation )
4. ๔. บูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การสร้างกลุ่ม startup และบ่มเพาะจนสามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
๕. สร้างความเชื่อมั่นและแสดงศักยภาพของบริการ
ไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
๖. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐเพือ่ แก้ไขปัญหา
อุปสรรคอานวยความสะดวกการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) เช่น การขอใบอนุญาต
ใบรับรองต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเจรจา
เชิงรุกในระดับทวิพาคีและพหุพาคี ในประเด็น
Medical Hub, Medical Tourism
-ศูนย์กลางการค้าดิจิทัล
• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นของ
คอนเทนต์ และแหล่งผลิต
ตนเอง(IP) ให้มากขึ้นแทนการรับจ้างผลิต
ดิจิทัลคอนเทนต์และ
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โครงการ
1. โครงการเตรียมความพร้อมในการผลิต/จัดหาบุคลากรวิชาชีพที่เชี่ยวชาญใน
สาขาเป้าหมาย
2. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง ในด้าน
ความก้าวหน้าวิชาชีพเฉพาะ ด้านการตลาด (Market, Network,
Entrepreneurial Knowledge) เทคโนโลยี นวตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ และภาษาต่างประเทศ
3. โครงการบ่มเพาะธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ครบวงจรเพื่อสร้างธุรกิจ
ต้นแบบ และ Startup
4. โครงการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
5. โครงการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ไทยให้ติดตลาดโลกและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. โครงการสร้างภาพลักษณ์ผ่านกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ เช่น การ
นาเสนอผลงาน/ประกวดในเวทีโลก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การร่วมงาน
แสดงสินค้าระดับโลก
7. โครงการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ (Big Event)ในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างการยอมรับจากต่างประเทศ เช่น การประชุมเชิงวิชาการ
ระดับโลกConference, Symposium, การดึงงานแสดงสินค้าทีเ่ กี่ยวข้อง
ระดับโลกมาร่วมกันจัดในไทย (World Class International Fair)
8. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกคลัสเตอร์เพื่อส่งเสริม
การเข้ามาใช้บริการในประเทศรวมทั้งขยายธุรกิจไปต่างประเทศ (Inward&
Outward Service)

1. โครงการผลิตและสร้างบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของตลาดและ
ความก้าวหน้าเทคโนโลยี (เทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ การตลาด ภาษา)
2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

อุตสาหกรรม
เกม )

เป้าหมาย
อันดับ 1 ในอาเซียน
-Top 3 ผู้นาด้าน
อุตสาหกรรมบันเทิงของ
เอเซีย
- ธุรกิจเป้าหมาย
-ธุรกิจสร้างผลงานที่มี
ลิขสิทธิ์ (Content)
-ธุรกิจบริการ
สนับสนุน (Pre/Post
Production &
Supporting Related,
Location)
-ธุรกิจบริการวิชาชีพ
เฉพาะ (Talent) เช่น ผู้
กากับ/ผูส้ ร้าง/นักแสดง/
นักเขียนบท/นักออกแบบ
ผู้พัฒนาโปรแกรม
ตลาดเป้าหมาย: ในและ
ต่างประเทศ (Local &
Global)

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

•

•

•
•
•

•

•

(Outsource) โดยเน้นการใช้แนวคิด “๕F”
(Fighting, Food, Fashion, Film, Festival) ซึ่งเป็น
DNA ของไทย ในการนาเสนอ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ เท่า
ทันกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมผลงานใหม่ๆ ที่มี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ
สนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ก้าวหน้าใน
ต่างประเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย/
พัฒนาของสถาบันการศึกษา
ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพ
ระดับสากล และมีสิ่งจูงใจที่ไม่แพ้ประเทศคู่แข่ง
ส่งเสริมการบริโภคและใช้ประโยชน์ต่อยอดจากธุรกิจ
นี้ทั้งในและต่างประเทศ
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่นสัญญาการร่วมทุน/ร่วมผลิต ลิขสิทธิ์
เพื่อไม่ให้เสียเปรียบในการดาเนินธุรกิจกับคู่ค้า
ต่างประเทศ
ผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนผลิต
ผลงานที่มีคอนเทนต์ของตนเอง นาความเป็นไทยร่วม
สมัยของสินค้าและบริการไทย ผ่านธุรกิจภาพยนตร์
เกมส์ โฆษณา แอนนิเมชัน ทุกปีต่อเนื่อง
บูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างกลุม่
Creative Startup และบ่มเพาะจนสามารถเป็น
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โครงการ
3. โครงการมาตรการจูงใจทั้งบริษัทต่างชาติให้มาใช้บริการในไทย เช่น ภาษี
Cash Rebate และบริษัทไทยให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเข่น เครื่องมือ
อุปกรณ์ โรงถ่าย
4. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ดจิ ิทัลคอนเทนต์ไทยผ่านเครือข่ายออนไลน์
และออฟไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. โครงการสร้างการตะหนักรู้ถึงความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและ
กฎหมายระหว่างประเทศ
6. โครงการร่วมทุนสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสูส่ ากลระหว่างภาครัฐกับ
ผู้ประกอบการไทย ภายใต้แนวคิด Creative Thailand
7. ๗. โครงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐไทยกับต่างประเทศในการสร้าง
ดิจิทัลคอนเทนต์
8. (Co-Production)
9. ๘. โครงการบ่มเพาะ Thai Talent สู่ตลาดโลกผ่านกิจกรรมบูรณาการของ
หน่วยงานต่างๆ
10. ๙.โครงการสร้างภาพลักษณ์ผ่านกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ เช่น การ
นาเสนอผลงาน (Pitching) /ประกวดในเวทีโลก การโฆษณาประชาสัมพันธ์
การการร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลก งานแสดง Film Festival
11. 1๐. โครงการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ (Big Event)ในประเทศไทย เช่น
การประชุมเชิงวิชาการระดับโลก Conference, Symposium, การ
ประกวดแข่งขัน การจัดเทศกาลระดับนานาชาติ หรือการนางานแสดงสินค้า
ระดับโลกมาจัดในไทย (World Class International Fair)
12. 11. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกคลัสเตอร์เพือ่
ส่งเสริมการเข้ามาใช้บริการในประเทศรวมทั้งขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
(Inward & Outward Service)
13. 12.โครงการ Creative Startup Proactive ที่ให้เงินทุนสาหรับ Talent
พัฒนาผลงานสูต่ ลาด หรือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ Venture
Capital, Crowdfunding

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
• สร้างความเชื่อมั่นและแสดงศักยภาพของธุรกิจดิจิทัล
คอนเทนต์ไทยให้เป็นทีร่ ู้จักทั้งในและต่างประเทศ
• บูรณาการหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
อานวยความสะดวกการประกอบธุรกิจ (Ease of
Doing Business) เช่น การขอใบอนุญาต ใบรับรอง
ต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเจรจาเชิงรุกใน
ระดับทวิพาคีและพหุพาคี
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โครงการ

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

อุตสาหกรรม
3. บริการด้านลอจิ
สติกส์การค้า (Trade
Logistics)

เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

1. ASEAN’s Trade
• ส่งเสริม Best Practice และการยกระดับผู้ให้บริการ
Logistics and Solution
ด้านลอจิสติกส์ (LSP) ให้ได้มาตรฐานสากล
Hub
• พัฒนาผู้ให้บริการจากผู้ให้บริการเฉพาะด้าน(2PL)
2. เพิ่มขีดความสามารถใน
เป็นผู้ให้บริการครบวงจรมากขึ้น
การแข่งขันและจานวน
(3PL/4PL/JSC:Joint Service company)
LSP ที่ได้มาตรฐานสากล
• แสดงศักยภาพ/ความพร้อมของไทยในการเป็น
3. ตลาดเป้าหมาย
ศูนย์กลางลอจิสติกส์อาเซียน
ASEAN+6
• ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทั้งในกลุ่มคลัสเตอร์
เดียวกันข้ามคลัสเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม CLMV
• แก้ไขกฎระเบียบมาตรการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคใน
การดาเนินการค้า และใช้ประโยชน์จากความ
ได้เปรียบทางภูมศิ าสตร์ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งทางบกและทางอากาศในภูมภิ าคอาเซียน

4. บริการด้านการ
ต้อนรับ (Hospitality
Service )
5. บริการด้านการศึกษา
(Education)
6. วิชาชีพเฉพาะ
-สามารถสร้างรายได้ ใน
(Professionals)
รูปเงินตราต่างประเทศ

โครงการ
1. โครงการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านลอจิสติกส์
2. โครงการประกวดบริษัทที่มีการบริหารจัดการด้านลอจิสติกส์ทเี่ ป็นเลิศ
(Excellence Logistics Management: ELMA)
3. โครงการจัดทาฐานข้อมูลผู้ให้บริการด้าน ลอจิสติกส์การค้าของประเทศ
4. โครงการส่งเสริมการใช้ LSP ไทยก่อน
5. โครงการจัดงานแสดงสินค้า TILOG & LOGITIX
6. โครงการจัด Conference, Symposium, ประชุมระดับนานาชาติ
7. โครงการ LSP’s Meeting and Matching
8. โครงการ Logistics Consultant Center
9. โครงการ ASEAN +๖ Networking
10. โครงการผลักดันการใช้ประโยชน์ Suvarnabhumi Airport Free
Zone:SAFZ ให้เป็นเขตปลอดอากรอย่าแท้จริงเพื่อการเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งทางอากาศในอาเซียน

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. เพิ่มจานวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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1.โครงการเตรียมความพร้อมในการผลิต/จัดหาบุคลากรวิชาชีพที่เชี่ยวชาญใน
สาขาเป้าหมาย
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อุตสาหกรรม
6.1 อาทิ วิศวกร แพทย์
พยาบาล สถาปนิก
6.2 นักออกแบบ นัก
ออกแบบ/ตกแต่ง
ภายใน ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
6.3 ช่างซ่อมรถ ซ่างซ่อม
เรือ
6.4 นักวิเคราะห์ระบบไอ
ที โปรแกรมเมอร์
นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย เป็นต้น
7. อุตสาหกรรมไมซ์
(MICE Industry)

เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ

เข้าสู่ประเทศเพิม่ ขึ้น
(หรือคิดเป็นร้อยละ
10-20 ของ GDP)

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพให้มีความ
2. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง ในด้าน
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเพิ่มเติม รวมทั้งทักษะทางด้าน
ความก้าวหน้าวิชาชีพเฉพาะ และภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างๆ
3.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการ
3. มีหน่วยงานรองรับในการดูแลบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่
ส่งบุคลากรวิชาชีพไปทางานในต่างประเทศ และการเข้ามาใช้บริการจาก
เดินทางไปทางานในต่างประเทศ และบุคลากรที่รบั จ้าง
บุคลากรวิชาชีพในประเทศไทย
งานจากต่างประเทศ (ไม่ได้เดินทางออกไปต่างประเทศ
แต่สามารถทางาน/ให้บริการได้จากประเทศไทย)

เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
ไมซ์ (นักท่องเที่ยวทีมี
มูลค่าสูง)

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกของอุตสาหกรรม
ไมซ์

สร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับพื้นที่ในภูมภิ าค
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1. โครงการจัดไมซ์ คลัสเตอร์ สนับสนุนนโยบายประเทศ 4.0 (MICE Model
for Thailand)
2. โครงการดึงดูดงานและกลุม่ นักเดินทางไมซ์ในด้านการจัดประชุมและการ
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มศี ักยภาพในแต่ละ
เป้าหมายต้นทาง
3. โครงการขยายและอัพเกรดงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. โครงการพัฒนางานใหม่ผ่านการยกระดับงานในระดับประเทศ การจัด
niche shows/ sub-shows และการดึงดูดผู้จัดงานแสดงสินค้าต่างชาติใน
อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น
5. โครงการสร้างและดึงดูดงานอีเว้นท์ และงานเทศกาลในคลัสเตอร์ทมี่ ุ่งเน้น
6. โครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์ประเทศไทยด้วยการจัดประชุมนานาชาติ
7. โครงการไมซ์ซติ ี้ (MICE City) เพื่อกระจายการจัดประชุมนิทรรศการไปยัง
พื้นทีต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจในต่างจังหวัด
8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อเพิ่มจานวนงาน

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการ
ประชุมและงานแสดงสินค้าภายในประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
9. โครงการพัฒนา Regional และ City CVB เพือ่ พัฒนาไมซ์ในระดับพืน้ ที่

พัฒนาตลาด ไมซ์ในระดับประเทศและนานาชาติ

ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้างสนับสนุนไมซ์
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10. โครงการจัดตั้งสมาพันธ์ สมาคมเพือ่ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและผลักดัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของประเทศ
11. โครงการส่งเสริมลักษณ์อุตสาหกรรมการจัดงานประชุมและการแสดงสินค้า
ไทยผ่านกิจกรรมทางการตลาดและการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ
12. โครงการบูรณาการการวางแผนเชิงกลยุทธ์และความคิดริเริม่ ในการทา
ตลาดร่วมกับพันธมิตรหลักเพื่อขยายตลาดและเพิ่มความต้องการการจัด
งาน
13. โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์ให้กบั มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
14. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์
15. โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้จากการ
วิจัยไมซ์แก่ภาคอุตสาหกรรม
16. โครงการจัดทา International Certification Program ภายใต้โปรแกรม
การยกระดับศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันของบุคลากรและ
องค์กรไมซ์

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

วาระที่ 3 : เกษตรกร 4.0 (Farmer 4.0)
เป้าหมายของเกษตรกร 4.0 (Farmer 4.0) เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers) เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยต้องอาศัยการ
ขับเคลื่อนโดยเกษตรกรที่ทันสมัยในแต่ละกลุ่ม โดยมีคุณลักษณะคือเกษตรกรที่ใช้การตลาด การค้า นาการผลิต รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมั ยทั้งในการผลิตและการค้า มี
ความเป็นผู้นา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสาคัญกับความยั่งยืน (Sustainability)
เป้าหมาย
ระยะเวลา
5 ปี
10 ปี
15 ปี
20 ปี
จานวน Smart Farmers
400 คน
1,500 คน
3,000 คน
7,000 คน
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
คุณลักษณะเป้าหมาย
แนวทาง
1. กลุ่มรับจ้างการผลิตวัตถุดิบการเกษตร • มีความสามารถในการเรียนรู้กระบวนการผลิตใหม่ๆ • พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร เพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
(Contract Farming)
ของบริษัทผู้ว่าจ้าง (Technology Adoption)
เหมาะสมสาหรับการผลิต
2. กลุ่มเกษตรกรมีพื้นที่การผลิตเป็นของ • สามารถเปลีย่ นแปลงการไปสู่การเกษตรแบบทันสมัย • พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร เพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
ต้นเอง (Owner of farming
โดยสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เหมาะสมสาหรับการผลิต
business/ Agribusiness
สาหรับการผลิต (Technology Appropriation)
• ถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้ให้เกษตรแม่นยา (Precision
Farming) และการใช้เทคโนโลยีสาหรับ Sustainable Agriculture เพื่อเพิ่มผลผลิต ลด
ต้นทุนและทาให้เกิดความยั่งยืน
• พัฒนาต่อยอดในการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจ
การเกษตร
3. กลุ่มแรงงานรับจ้างผลิต (Labor
• มีทักษะและความรูเ้ ฉพาะในแต่ละด้าน และเลือกใช้ • พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร เพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
Worker)
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับกับแต่ละงาน
เหมาะสมสาหรับการผลิตสาหรับแต่ละฟังชั่นของงานและ/หรือเทคนิคของการปลูกพืชแต่ละ
ชนิด
4. กลุ่มเกษตรกรหน้าใหม่ (New
• เป็นคนรุ่นใหม่จากต่างสาขาอาชีพที่ต้องการทาธุรกิจ • สร้างโอกาสในการทางานร่วมงานกับเกษตรกรเดิมทีม่ ีประสบการณ์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
Breeds/Young Farmers)
เกษตร มีความรู้ดา้ นการบริหารจัดการเกษตรแบบ
ความรู้กับประสบการในทาการการเกษตรและดาเนินธุรกิจเกษตร
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กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

• เพิ่มจานวนเกษตรกร 4.0 Smart
Farmer 4.0
• เพิ่มการใช้เทคโนโลยีการปลูกเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุน

คุณลักษณะเป้าหมาย
แนวทาง
Farm ขนาดใหญ่รวมถึงการตลาดสินค้าเกษตร
• เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการผลิตเพี่อการบริหารจัดการ Farm เกษตรเพื่อ เพิ่ม
กระบวนการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพ
ผลผลิต ลดต้นทุน และทาให้เกิดความยั่งยืน
• สามารถใช้เลือกเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมสาหรับการผลิต
พืชแต่ละชนิด

แนวทางของการพัฒนา

โครงการ

• พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร เพื่อให้
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสาหรับ
การผลิต (Technology Appropriation)
• ปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิตจาก ความรู้ ไปสู่ Farm

• วางโครงสร้างสนับสนุนเพื่อการสนับสนุนไปเปลี่ยน
ถ่าน เกษตรกรดังเดิม สู่ เกษตรกร 4.0 รวมถึง
Platform and Collaboration

- 141 -

• โครงการคัดเลือก Young farmers ในพื้นที่นาร่องโดยให้สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม
เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสาหรับสินค้าในแต่ละพื้นที่
• โครงการ ‘Train the Trainer’ ให้มีความรอบรู้ในเรื่อง Agribusiness & Agri-Tech ให้กับ
บุคลากรที่มคี วามพร้อมในสถาบันการศึกษาในจังหวัดนาร่อง
• โครงการสร้างองค์ความรู้เฉพาะสินค้าเกษตรในแต่ละพื้นที่ เช่น Biocontrol สาหรับเกษตร
อินทรีย์
• โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่ใช้ให้เกษตรแม่นยา (Precision Farming) เพื่อ
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและทาให้เกิดความยั่งยืน
• โครงขยายผลการพัฒนาและดัดแปลงเครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับเกษตรกรรายย่อย
• โครงการเทคโนโลยีสาหรับ Sustainable Agriculture /Food Processing
Technology/Feed Technology/Community Sensory Evaluation
Laboratory/Zero-waste Technology
• โครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (ก.ย.ส.) สาหรับผู้ที่อยู่ระหว่างกาลังศึกษา
• โครงการศูนย์ข้อมูลด้านความเหมาะสมของพื้นที่ผลิต /ผลผลิตสินค้าเกษตร/ ข้อมูลสภาวะ
การตลาดและการค้า/ข้อมูลบัญชีรายชื่อ Smart Farmers และผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ/
ข้อมูลบัญชีรายชือ่ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ให้บริการสนับสนุนข้อมูลขั้นตอนด้านต่าง
ๆ ตลอดห่วงโซ่
• โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ด้านการเกษตร (Knowledge Management
System)
• โครงการสนับสนุน Smart Farmers ที่สร้างขึ้นหรือบุคลากรที่มคี วามสามารถและมี
ศักยภาพให้เป็นผู้บริหารสหกรณ์
• โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชี

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

เป้าหมาย

แนวทางของการพัฒนา

โครงการ

• โครงการพัฒนากลไกโครงสร้างแบบ JA (Japan Agricultural Cooperatives) Group
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วาระที่ 4 : วิสาหกิจ 4.0 (SMEs 4.0 & Smart SMEs) บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่ม SME & Start-Up
น้อยกว่า <2 ปี

2. กลุ่ม Survived SME ที่
อยู่รอดมาได้เกิน>3 ปี

เป้าหมาย

1. เพิ่มอัตราการอยู่รอดของกลุ่ม SMEs
& Startup
2. เพิ่มคุณภาพของกลุ่มที่จะเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startup)
3. เพิ่มจานวนของกลุ่มที่จะเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startup) ใน
แต่ละสาขา เช่น Food Tech Agri
Tech ฯลฯ ให้เหมาะสมกับตลาด
1. เพิ่มโอกาสด้านการตลาดให้กลุม่
SME เพื่อให้ดาเนินการธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา

• สร้างช่องทางให้กลุ่ม SME & Start-Up เข้าถึง
eco-system ในการสนับกลุ่มการพัฒนาและ
การตลาด Start-up เช่น การเข้าถึงสถาบันการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ มีช่องการผลิตสินค้าง มี
ช่องทางในการทดสอบตลาด
• สนับสนุนเงินกองทุนของรัฐเพื่อสร้าง SME &
Start-Up
• มาตรการลดหย่อยทางภาษีสาหรับกลุ่ม Startup
• วางโครงสร้างสถาบันการศึกษาสนับสนุนกลุ่ม
Start-up
• สนับสนุนการนาระบบดิจิทลั (Digital) มาใช้ใน
การ Uplift SMEs และเพิ่มประสิทธิภาพดาเนิน
ธุรกิจ
• สนับสนุนในการ Scale up Business และการ
ทาการตลาดของกลุ่ม SMEs
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการ
โครงการ Start-up Survival program
โครงการ Start-up Seed Fund โดยกลุม่ คณะกรรมการ
ประเมินทีม่ ีศักยภาพ
โครงการสนับสนุนให้องค์กรขนาดใหญ่สนับสนุน Start-up ที่
เกี่ยวข้องเช่น CP- AgroTec startup CPN- Retail tech
โครงการสร้างทักษะการบริหารจัดการของ Startup
โครงการหา Partnership สาหรับกลุ่ม Startup
โครงการ Referee panel สาหรับธุรกิจ Start-up
e.g., งาน Techsauce หรือ SMEs ตีแตก

1. โครงการ SMEs Survival program เพื่อแก้ไขปัญหาStartup
กลุ่มเป้าหมาย
2. โครงการสนับสนุนการใช้ ICT สาหรับกลุม่ Survived SMEsในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

3. กลุ่ม Traditional SME ที่ 1. เพิ่มนวัตกรรมในสินค้าผลิตภัณฑ์ 1 ผู้
ทาธุรกิจการผลิต
ประกอบ 1 สินค้านวัตกรรมใหม่
2. ปรับเปลีย่ น SME เดิมไปสู่การเป็น
High Value SMEs business โดยใช้
technology innovation ในธุรกิจ
3. วิสาหกิจ 2.0 ไปสู่วสิ าหกิจ 3.0 และ
วิสาหกิจ 4.0

แนวทางการพัฒนา

• สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการของกลุ่ม SMEs
• สนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าในการสร้าง Shared
Platform ในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย
• ส่งเสริมให้นาระบบดิจิทลั (Digital) มาใช้ในการ
ลดต้นทุนกับกลุ่ม Traditional SMEs ในด้าน
บริการจัดการการผลิต
• ส่งเสริมการ Scale up Business และการตลาด
Market ไปสูต่ ลาด CLMV

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

4. กลุ่ม Traditional SME ที่ 1. ปรับเปลีย่ น SME เดิมไปสู่การเป็น
ทาการเกษตร
High Value Agro-SMEs
business โดยใช้ technology
innovation ในธุรกิจ จากวิสาหกิจ
2.0 ไปสู่วิสาหกิจ 3.0 และ
วิสาหกิจ 4.0
5. กลุ่ม Traditional SME ที่ 2. ปรับเปลีย่ น SME เดิมไปสู่การเป็น
ทาธุรกิจการบริการ
กลุ่ม High Value services SMEs
แบบเดิม
business โดยใช้ technology
innovation ในธุรกิจ จากวิสาหกิจ
2.0 ไปสู่วิสาหกิจ 3.0 และ

โครงการ
โครงการสนับสนุนการใช้ Industrial Automation ในกระบวน
หลักของกลุ่ม SMEs ด้านการผลิต เพื่อปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีและใช้ระบบออโตเมชันมาใช้ในกระบวนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ
โครงการจัดทา Shared Platform จากการเลือกซื้อ IP เพี่อการ
พัฒนาและผลิตสินค้าเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนการ Digital Transformation ของ SMEs ไทย
โครงการสร้างกาลังซื้อในประเทศโดยใช้กาลังซื้อจากภาครัฐกับ
กลุ่ม SMEs
โครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการ
บริหารจัดการการตลาดของ SMEs (Website Social Media
Marketing)
โครงการสร้าง 1 SMEs : 1 Innovation Champion

• สนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าในการสร้าง Shared
Platform ในกลุ่มสินค้าเกษตร
• ส่งเสริมการนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัด
การเกษตร
• พัฒนา Technology สาหรับการสนับสนุนการ
ลดแรงงานคน

1. โครงการสนับสนุนการผลิต Agro-Machinery สาหรับความ
ต้องการกลุ่มผู้ผลิตพืช หรือเกษตร
2. โครงการพัฒนาวิสาหกิจกลุม่ ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละ
ชนิดในแต่ละพื้นที่ เป็นเครือข่ายการผลิต เช่น ข้าวพื้นพันธุ์เมือง
ข้าวเฉพาะด้านเช่นไรเบอร์รี่
3. โครงการ Digital Solution สาหรับ Smart Farming
4. โครงการบริหารจัดการแบบ Precision Farming

• สนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าในการสร้าง Shared
Platform ในกลุ่มบริการและการบริหารร้านค้า
การบัญชี ข้อมูล
• ส่งเสริมให้นาระบบดิจิทลั (Digital) มาใช้ในการ
ลดต้นทุนกับกลุ่ม Traditional SMEs ในด้าน
บริการ

1. โครงการพัฒนา 1 การบริการ : 1 Services Application
Platform สนับสนุนธุรกิจในการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ เช่น
Spa application Shared Travel agent MICE Registration
Application
2. โครงการ Digital Solution สาหรับ Smart Service SMEs
business
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กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย
วิสาหกิจ 4.0

เป้าหมาย

ปรับเปลีย่ น SME เดิม
ไปสู่การเป็นกลุ่ม High
Value services SMEs
business โดยใช้
technology
innovation ในธุรกิจ
จากวิสาหกิจ 2.0 ไปสู่
วิสาหกิจ 3.0 และ
วิสาหกิจ 4.0

แนวทางของการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

• Scale up Business และการตลาด Market
ไปสูต่ ลาด CLMV

• สร้างช่องทางให้กลุ่ม SME & Start-Up เข้าถึง ecosystem ในการสนับกลุ่มการพัฒนาและการตลาด Startup เช่น การเข้าถึงสถาบันการทดสอบผลิตภัณฑ์ มีช่อง
การผลิตสินค้าง มีช่องทางในการทดสอบตลาด
• สนับสนุนเงินกองทุนของรัฐเพื่อสร้าง SME & Start-Up
• มาตรการลดหย่อยทางภาษีสาหรับกลุ่ม Start-up
• วางโครงสร้างสถาบันการศึกษาสนับสนุนกลุ่ม Start-up
• สนับสนุนการนาระบบดิจิทลั (Digital) มาใช้ในการ Uplift
SMEs และเพิ่มประสิทธิภาพดาเนินธุรกิจ
• สนับสนุนในการ Scale up Business และการทา
การตลาดของกลุ่ม SMEs
• สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการบริการของกลุม่ SMEs
• สนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าในการสร้าง Shared Platform
ในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย
• ส่งเสริมให้นาระบบดิจิทลั (Digital) มาใช้ในการลดต้นทุน
กับกลุ่ม Traditional SMEs ในด้านบริการจัดการการผลิต
• ส่งเสริมการ Scale up Business และการตลาด Market
ไปสูต่ ลาด CLMV

โครงการ
3. บริหารจัดการการตลาดของ SMEs (Website Social Media
Marketing)

โครงการ

1. โครงการ Start-up Survival program
2. โครงการ Start-up Seed Fund โดยกลุม่ คณะกรรมการประเมินทีม่ ีศักยภาพ
3. โครงการสนับสนุนให้องค์กรขนาดใหญ่สนับสนุน Start-up ที่เกี่ยวข้องเช่น CP- Agro Tech
startup CPN- Retail tech
4. โครงการสร้างทักษะการบริหารจัดการของ Startup
5. โครงการหา Partnership สาหรับกลุ่ม Startup
6. โครงการ Referee panel สาหรับธุรกิจ Start-up e.g., งาน Tech sauce หรือ SMEs ตีแตก
1. โครงการ SMEs Survival program เพื่อแก้ไขปัญหาStartup กลุ่มเป้าหมาย
2. โครงการสนับสนุนการใช้ ICT สาหรับกลุม่ Survived SMEsในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
1. โครงการสนับสนุนการใช้ Industrial Automation ในกระบวนหลักของกลุ่ม SMEs ด้านการผลิต
เพื่อปรับเปลีย่ นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและใช้ระบบออโตเมชันมาใช้ในกระบวนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ
2. โครงการจัดทา Shared Platform จากการเลือกซื้อ IP เพี่อการพัฒนาและผลิตสินค้าเป้าหมาย
3. โครงการสนับสนุนการ Digital Transformation ของ SMEs ไทย
4. โครงการสร้างกาลังซื้อในประเทศโดยใช้กาลังซื้อจากภาครัฐกับกลุม่ SMEs
5. โครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการ
6. บริหารจัดการการตลาดของ SMEs (Website Social Media Marketing)
7. โครงการสร้าง 1 SMEs : 1 Innovation Champion
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เป้าหมาย

แนวทางของการพัฒนา

• สนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าในการสร้าง Shared Platform
ในกลุ่มสินค้าเกษตร
• ส่งเสริมการนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัด
การเกษตร
• พัฒนา Technology สาหรับการสนับสนุนการลด
แรงงานคน
• สนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าในการสร้าง Shared Platform
ในกลุ่มบริการและการบริหารร้านค้า การบัญชี ข้อมูล
• ส่งเสริมให้นาระบบดิจิทลั (Digital) มาใช้ในการลดต้นทุน
กับกลุ่ม Traditional SMEs ในด้านบริการ
• Scale up Business และการตลาด Market ไปสู่ตลาด
CLMV

โครงการ

1. โครงการสนับสนุนการผลิต Agro-Machinery สาหรับความต้องการกลุ่มผูผ้ ลิตพืช หรือเกษตร
2. โครงการพัฒนาวิสาหกิจกลุม่ ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่ เป็นเครือข่าย
การผลิต เช่น ข้าวพื้นพันธุ์เมือง ข้าวเฉพาะด้านเช่นไรเบอร์รี่
3. โครงการ Digital Solution สาหรับ Smart Farming
4. โครงการบริหารจัดการแบบ Precision Farming
1. โครงการพัฒนา 1 การบริการ : 1 Services Application Platform สนับสนุนธุรกิจในการใช้
เทคโนโลยีในการให้บริการ เช่น Spa application Shared Travel agent MICE Registration
Application
2. โครงการ Digital Solution สาหรับ Smart Service SMEs business
3. บริหารจัดการการตลาดของ SMEs (Website Social Media Marketing)
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วาระที่ 5 : จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4.0 เสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 คลัสเตอร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
กลุ่มจังหวัด 4.0 (Provincial Cluster 4.0)
เป้าหมาย

แนวทางของการพัฒนา

โครงการ

1. ด้านเศรษฐกิจ

• กระจายทรัพยากร ความเจริญ ความ
มั่งคั่ง
• เพิ่มโอกาสลงไปสู่ระดับพื้นที่

• กาหนดและพัฒนา S-Curve อุตสาหกรรมเดิม
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• พัฒนา Strategy Cluster ในกลุ่มจังหวัด
เชื่อมโยงการพัฒนาระหว่าง 18 Regional
States ที่สามารถเชื่อมโยงกับภูมภิ าคอื่นๆ ของ
โลก

2. ด้านสังคม

• ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการสร้าง
รายได้ที่มีความมั่นคงในพื้นที่

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

• ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เช่นด้านมลภาวะจาก
การเกษตร หรืออุตสาหกรรม

• พัฒนาอาชีพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดทาให้คนใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยการสร้างงานทาให้คนใน
พื้นที่อยู่ในพื้นของกลุ่มจังหวัดที่ไม่ย้ายถิ่นฐาน
เข้าไปเมืองใหญ่
• ตรวจสอบเฝ้าระวังผลผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

1. โครงการวางยุทธศาสตร์ 4.0 ระดับกลุ่มจังหวัด
2. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม การบริการระดับกลุม่ ที่
ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตั้งแต่ 2 จังหวัด 2 จังหวัด โดยการ
เลือก New S-Curve Industry ของอุตสาหกรรมในจังหวัดและ/
หรือ First S-curve Industry ของจังหวัด เช่น Palm City
Rubber City เป็นต้น
3. โครงการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างจังหวัด
1. โครงการพัฒนาทักษะรองรับเกษตร อุตสาหกรรมเป้าหมายของกลุ่ม

ด้าน
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1. โครงการวางระบบการเฝ้าระวังสิงแวดล้อมโดยระบบ Early
Warning Technology Sensor และสร้างระบบเตือนภัย
Predictive Warning จากข้อมูล Sensor ระดับกลุ่ม เช่น ภัยจาก
น้าท่วม แห้งแล้ง ฝนตกหนัก ดินถลุ่ม

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

จังหวัด 4.0 (Province 4.0) การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตในระดับจังหวัด
ด้าน

เป้าหมาย

แนวทางของการพัฒนา

โครงการ

1. ด้านเศรษฐกิจ

• กระจายทรัพยากร ความ
เจริญ ความมั่งคั่ง
• เพิ่มโอกาสลงไปสู่ระดับ
พื้นที่
• ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่

• กาหนดและพัฒนา S-Curve อุตสาหกรรม
เดิมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• พัฒนา Strategy Cluster ในกลุ่มจังหวัด
เชื่อมโยงการพัฒนาระหว่าง 18 Regional
States ที่สามารถเชื่อมโยงกับภูมภิ าคอื่นๆ
ของโลก
• พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การ
บริการที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเฉพาะ
โดยการเลือก New S-Curve Industry ของ
อุตสาหกรรมในจังหวัดและ/หรือ First Scurve Industry ของจังหวัด เช่น Herbal
City, Durian City, Tea City และ Medical
services, Spa Product City Fruit City
เลือกสินค้าเกษตร 1 อุตสาหกรรมเฉพาะ

1. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม การบริการระดับกลุม่ ที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตั้งแต่ 2 จังหวัด 2 จังหวัด โดยการเลือก New S-Curve
Industry ของอุตสาหกรรมในจังหวัดและ/หรือ First S-curve Industry ของ
จังหวัด เช่น Palm City Rubber City เป็นต้น
2. โครงการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างจังหวัด
3. โครงการวางยุทธศาสตร์ 4.0 ของจังหวัดเป็นสัญญาประชาคมของประชารัฐใน
ระดับพื้นที่ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และโมเดล Thailand 4.0
4. โครงการยกระดับเกษตรใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ในจังหวัดทาให้รูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชน หรือชมรม โดยมีกาหนดเครื่องข่ายสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์เป้าหมายหรือมีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
5. โครงการสร้างกลุม่ วิสาหกิจในการสนับสนุน supply chain 1 สินค้าเกษตร หรือ
1 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
6. โครงการสร้าง S-Curve สาหรับสินค้า OTOP เดิมในจังหวัด
7. โครงการพัฒนา สินค้า GI ของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์แบบพื้นที่เพาะปลูกไวน์
(Scientific based)
8. โครงการ Micro Problem Solving รวบรวมคัดเลือกปัญหาหลัก และแก้ไขปัญหา
แบบเฉพาะพื้นที่ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

• กาหนดแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เฉพาะเรื่อง
(Micro Problem Solving) ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
• บริหารจัดการควบคุมการผลิตและ
การตลาดของสินค้าเป้าหมาย
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9. โครงการพัฒนาตลาดให้ 1 สินค้าเกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จังหวัด
กาหนด
10. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดของสินค้าเป้าหมายที่กาหนด
11. โครงการ e-Mall /e-commerce ในการสร้างร้านค้าของจังหวัดบนอินเทอเน็ต

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

ด้าน
2. ด้านสังคม

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

4. โครงสร้างพื้นที่
ฐานด้านดิจดิ ัล
(Digital
Infrastructure)

เป้าหมาย

แนวทางของการพัฒนา

โครงการ

• ยกระดับคุณภาพชีวิตมี
รายได้มั่นคงจากระดับ
ความยากจน
• ลดการย้ายถิ่นฐานเข้าไป
เมืองลดการแทรกแซง
หรือดาเนินมาตรการ
ประชานิยมที่มาจาก
นักการเมือง

• สร้างกลุม่ และอาชีพให้คนอยู่ในพืน้ ที่ ใน
รูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจเฉพาะ
เพื่อการพัฒนาสินค้า-อุตสาหกรรม เฉพาะ
ของจังหวัด (Economic Based
Community Group)
• พัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะของคนในพื้นที่ใน
การสนับสนุนอุตสาหกรรมในจังหวัด

1. โครงการจัดกลุ่มและเพิ่มจานวนวิสาหกิจเศรษฐกิจเฉพาะในการเพิ่มอาชีพสาหรับ
คนในพื้นที่ เฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพ e.g., GI product.

• สร้างระบบภูมคิ ุ้มกันแทรกแซง หรือดาเนิน
มาตรการประชานิยม
• ลดโอกาสการสูญเสียจาก • เฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ
• ลดผลกระทบต่อสิง
แวดล้อมจากการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัด เช่น • ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้านมลภาวะจาก
การเกษตร
• เป็นประเทศ Digital
Economy ของจังหวัด

• พัฒนาโครงสร้าง Digital connectivity ใน
ระดับภูมิภาค
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2. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะของอาชีพที่สนับสนุนกับการพัฒนา 1 สินค้าเกษตร
หรือ 1 อุตสาหกรรม
3. โครงการคนไทย 4.0 รุ่น ใหม่
4. โครงการเฝ้าระวังการแทรกแซง หรือดาเนินมาตรการประชานิยมที่มาจาก
นักการเมือง
1. โครงการวางระบบการเฝ้าระวังสิงแวดล้อมโดยระบบ Early Warning
Technology Sensor และสร้างระบบเตือนภัยPredictive Warning จากข้อมูล
Sensor ระดับกลุ่ม เช่น ภัยจากน้าท่วม แห้งแล้ง ฝนตกหนัก ดินถลุม่
2. โครงการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา 1 สินค้า
เกษตร หรือ 1 อุตสาหกรรมที่กาหนด
3. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา 1 สินค้าเกษตร หรือ 1
อุตสาหกรรมที่กาหนด
1. โครงการพัฒนาเมืองไปสู่ Smart City & Digital Economy โครงการเชื่อมโยงเครื่อง
ข่ายสารสนเทศในพื้นที่ CLMV
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนา Data Center สาหรับรองรับประเทศ กลุ่ม CLMV ใน
หรือนอกประเทศ
3. โครงการ 3rd party outsource unit ในการผูด้ ูแล Digital Infrastructure ของกลุ่ม
จังหวัด

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

วาระที่ 6 : บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสูป่ ระชาคมโลก
ด้าน

การค้า (Trade)

เป้าหมาย

1. เป็น Trading & Service
Nation ของภูมิภาค
2. เป็นประเทศ Logistic Hub
ของภูมิภาค

แนวทางของการพัฒนา

• ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์กลางภูมิภาคในประเทศไทย
(Regional Head Quarter)
• พัฒนาให้เป็นเมืองด้านการบริการ
• ปรับปรุงระบบ Logistics เชื่อมโยงการขนส่งในประเทศ

โครงการ

1. โครงการศึกษาลดข้อจากัดด้านภาษี ปรับปรุงมาตรการในการ
เข้าสู่การเป็น Trading Nation
2. โครงการตั้งพื้นที่สาหรับการเป็น Trading Area ของประเทศ
ไทยจาการลดข้อจากัดด้านภาษี ปรับปรุงมาตรการต่างๆ

• ลดข้อจากัดด้านการค้าภาษีสาหรับการ Re-export
เพื่อให้เกิดเป็น Full Trading Nation
การลงทุนและตลาดทุน
(Investment &
Capital)

3. เป็นศูนย์กลางตลาดทุนของ
อาเซียน
4. เป็นพื้นที่ลงทุน (Inward &
outward investment

• การพัฒนาพื้นที่ลงทุน Eastern Economic Corridor
• การจัดตั้งพื้นที่ลงทุนเฉพาะ Special Economic Zone
ในบริเวณชายแดน
• การจัดหาทุนสาหรับคนในอาเซียน (ASEAN) ในการดึงดูด
คน (Talent Worker) เข้ามาทางานมาสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทย
• การพัฒนา Strategic Industry Clusters
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3.
4.
5.
6.

โครงการส่งเสริมการลงทุนใน Eastern Economic Corridor
โครงการส่งเสริมการลงทุนใน Special Economic Zone
โครงการสร้างกองทุน ASEAN Fund สาหรับวิจัยและพัฒนา
โครงการพัฒนา Strategic Industry Clusters ภายใต้
Thailand 4.0

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
1. การบริหารจัดการนา
2. คมนาคมทังทางบก นาและอากาศ
3. การจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย
4. ความมั่นคง เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
5. ดิจิทัล
6. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
7. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8. พลังงานหลักและพลังงานทดแทน
9. ด้านสาธารณสุข
10. ด้านการศึกษา
11. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
12. มาตรการสาคัญ กค. กษ. และทุกกระทรวง ในการดูแลประชาชนลดเหลื่อมล่า และสร้างความเป็นธรรม
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