
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนา:

กรณีตัวอย่าง และข้อพิจารณา

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาภาคและใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลักดันการพัฒนาพื้นที่

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.)

Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพ้ืนที่
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ





เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการ
พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติ
การค้า มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่
เข้มข้นทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรรม 
การบริการ และวิสาหกิจ

ประชากรมีคุณภาพ มีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศ สังคมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรม

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยา่ง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

(5 ปี) พ.ศ.2561-2565

(10 ปี) พ.ศ.2566-2570

(15 ปี) พ.ศ.2571-2575

(20 ปี) พ.ศ.2576-2580

มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน

1.ความม่ันคง 2.การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

4.การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

5.การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

6.การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.ความมั่นคง 2. การต่างประเทศ 3. การเกษตร 4. อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 5. การท่องเที่ยว 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10. การปรับเปลี่ยนคา่นิยมและวัฒนธรรม 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14. ศักยภาพการกีฬา 15. พลังทางสังคม 16. เศรษฐกิจฐานราก 17. ความเสมอภาคและหลกัประกันทางสังคม 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19. การบริหารจัดการน้้า 20. การบริการประชาชน-ประสิทธิภาพภาครัฐ 21. การต่อต้านการทุจริต-ประพฤติมิชอบ 22. กฎหมาย-กระบวนการยุติธรรม 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม3



Thailand 
4.0

กลไกขับเคลื่อนการเติบโต 
(New engine of growth)

เน้นคุณค่าสร้างมูลค่า 
(Value-based economy)

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovation & creativity)

บนฐานที่หลากหลาย 
(Multi-capital 

competitive advantage)

สร้างกลไกประกอบการใหม่
(Smart Enterprise & 

startups)

ใช้ทักษะและความรู้ 
(Knowledge & skill 

labor)

Strength 
from 
within

Connecting 
to the 
world

1.อาหาร เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ

2.สาธารณสุข สุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์

3.เครื่องมือ อุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ

ระบบควบคุม

4.ดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต 

ปัญญาประดิษฐ์ สมอง
กลฝังตัว

5.อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ บริการ

มูลค่าสูง
4



ชิ้นส่วน
ยานยนต์

Automotive
อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์
Electrical & 
Electronics

ยานยนต์อนาคต
Next-Gen Automotive

ท่องเที่ยว
Tourism

อัญมณี 
เครื่องประดับ
Jewelry & 

Gems

อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Smart Electronics

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และบริการมูลค่าสูง

Medical & Wellness 
Tourism

เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
Agriculture & 

Biotech

อาหารเพื่ออนาคต
Food for Future

ดิจิทัล
Digital

หุ่นยนต์
Robotics

การบินและ โลจิสติกส์
Aviation & Logistics

พลังงานชีวภาพ
และชีวเคมี
Biofuels & 

Biochemical

บริการและ
อุตสาหกรรมการแพทย์

Comprehensive 
Medical Industry

First S-Curve

Past

New S-Curve
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เศรษฐกิจชีวภาพ
Bio Economy

เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
Creative 
Economy

เศรษฐกิจดิจิทัล
Digital 

Economy

เศรษฐกิจเพื่อ
สังคม

Social Economy

เศรษฐกิจสูงวัย
Silver Economy

Cross-cutting Issues
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7

เศรษฐกิจชีวภาพ
Bio Economy

เศรษฐกิจหมุนเวียน
Circular Economy

เศรษฐกิจสีเขียว
Green Economy

สร้างมูลค่าเพิ่ม

ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

เพิ่มผลผลิต

ปรับฐานผลผลิต
สู่การแปรรูป

ลดการใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัด

ลดของเสีย

หมุนเวียน
กลับมาใช้

สร้างความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประยุกต์องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
มาต่อยอด พัฒนาความแข็งแกร่ง ความหลากหลาย 

และเพิ่มประสิทธภิาพ

อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร

อุตสาหกรรมพลังงาน 
วัสดุและเคมีชีวภาพ

อุตสาหกรรมสุขภาพ
และการแพทย์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 

อาศัยความร่วมมือ 
เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนา SDGs



พลิกโฉมประเทศไทย โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทกุมิติ ใน 13 หมุดหมาย





Bio-
economy

Silver 
economy

Creative 
economy

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เศรษฐกิจสูงวัย

เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

• โครงสร้างพื้นฐาน
• ระบบคมนาคม-โลจิสติกส์

• สิ่งอ้านวยความสะดวก

ทุนกายภาพ
Physical capital

• ทรัพยากรธรรมชาติ
• สิ่งแวดล้อม

• ระบบนิเวศ

ทุนธรรมชาติ
Natural capital

• ภูมิปัญญาท้องถิ่น

• วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

• ขีดความสามารถของคน

ทุนวัฒนธรรมและ
ปัญญา

Intellectual and 
cultural capital

10
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1) ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-
economy area)
• BE1 สินค้าเกษตรชั้นน า และมูลค่าสูง 

(product champion and hi-value 
product)

• BE2 อาหารพื้นถิ่น และวิถีการบริโภค (local 
cuisine)

• BE3 วิทยาการท าอาหาร (gastronomy)
• BE4 นวัตกรรมอาหาร และอาหารอนาคต 

(food innovation and food for the 
future)

• BE5 การเกษตรแม่นย า และเกษตรอัจฉริยะ 
(precision agriculture and smart farming)

• BE6 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (eco-tourism)

1 2 3 4
ศักยภาพ (potential)

1

2

3

4

ผล
กา

รด
 าเนิ

นง
าน

 (p
er
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rm

an
ce

)

 BE4 นวัตกรรมอาหาร และอาหารอนาคต (food 
innovation and food for the future)

 BE1 สินค้าเกษตรชั้นน า และมูลค่าสูง (product 
champion and hi-value product)

 BE2 อาหารพื้นถิ่น และวิถีการบริโภค (local cuisine)

 BE3 วิทยาการท าอาหาร (gastronomy)

 BE6 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (eco-tourism)

 BE5 การเกษตรแม่นย า และเกษตรอัจฉริยะ 
(precision agriculture and smart farming)



2) เมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข 
(city of well-being)
• WB1 การผลิตภัณฑ์และบริการส่งเสริมสุขภาพ 

(wellness products and services)
• WB2 ศูนย์บริการทางการแพทย์ (medical 

hub)            
• WB3 เทคโนโลยีชีวเวช และวิศวกรรมชีวเวช 

(bio medical engineering)
• WB4 การแพทย์แผนไทย (Thai traditional 

medicine)
• WB5 สมุนไพรส่งเสริมสขุภาพ (herb for 

health)
• WB6 การบริการและดูแลผู้สูงอายุ (ageing 

care service)

1 2 3 4
ศักยภาพ (potential)
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 WB1 ผลิตภัณฑ์และบริการส่งเสริมสุขภาพ 
(wellness products and services)

 WB2 ศูนย์บริการทางการแพทย์ (medical hub)

 WB3 เทคโนโลยีชีวเวช และวิศวกรรมชีวเวช (bio medical 
engineering)

 WB4 การแพทย์แผนไทย (Thai traditional medicine)
 WB5 สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ (herb for health)

 WB6 การบริการและดูแลผู้สูงอายุ (ageing care service)



3) แหล่งภูมิปัญญาและ
ความสร้างสรรค์ (wisdom & 
creative district)
• WC1 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศูนย์รวมความศรัทธาบรรพ

กษัตริย์ (city of faith)
• WC2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณ ี                    

(cultural diversity)
• WC3 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical 

tourism)
• WC4 การท่องเที่ยววิถีชุมชน (community-based 

tourism)
• WC5 กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมกีฬา (adventure 

and sport activity)
• WC6 แหล่งการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

(educational hub, research and innovation 
center)

1 2 3 4
ศักยภาพ (potential)
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 WC1 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และศูนย์รวมความศรัทธาบรรพ
กษัตริย์ (city of faith)

 WC3 การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism)
 WC4 การท่องเท่ียววิถีชุมชน (community-based tourism)

 WC2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี (cultural diversity)

 WC5 กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมกีฬา 
(adventure and sport activity)

 WC6 แหล่งการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
(educational hub, research and innovation center)



ความมั่นคงทางอาหาร และ
โภชนาการ (Food and 
Nutrition Security)

อุตสาหกรรมอาหาร
ส าหรับอนาคต
(Food for the 

Future)

ประสิทธิภาพการทดแทน
พลังงาน และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (Efficiency of 
Renewable Energy and 
Environment Friendly)

พลังงานชีวมวล
(Biomass Energy)

เพิ่มมูลค่าทรัพยากร 
(Resource Value-Added)

อุตสาหกรรม
วัสดุชีวภาพ 

(Biomaterial)

นวัตกรรมมูลค่าสูง (High 
Value Innovation)

อุตสาหกรรมชีวเวช 
(Biomedical 

Industry)

• Herb & Cosmetic
• Vaccine
• Medical Material & 

Device

• Packaging
• Plastic & Film
• Fiber

• Fuel
• Electricity

• Functional Food
• Ingredient
• Feed Material

เป้าประสงค์

อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

Cluster

ตัวอย่าง
ปัจจัยสนับสนุน
ทางกายภาพ

แหล่งวัตถุดิบ / เส้นทางล้าเลียงและระบบโลจิสติกส์ / เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / 
ระบบบ้าบัดมลพิษ-จัดการของเสีย / ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน-รับรองคุณภาพ / จุดรวบรวม-กระจายสินค้า

14



Plant-based meat

Degradable packagingNovel food

Herbal product
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สร้างประสบการณ์และแรง
ดึงดูดใจใหม่จากทรัพยากรใน

พื้นที่

การท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ 

(Creative tourism)

ยกระดับรายได้จากฐานภูมิ
ปัญญา และขีดความสามารถ

การให้บริการ

บริการมูลค่าสูง
(High Value Service)

เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
มีความสุขในการใช้ชีวิต

บริการส่งเสริมและ
การดูแลสุขภาพ
(P&P of Health)

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยกระดับวิถีชีวิต และการ

พึ่งพาตนเอง

นวัตกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

(Innovation for QL)

• Food for aging
• Complementary food
• Anti-aging product
• Smart device for aging

• Wellness service & 
tourism

• Medical hub
• Tele Medicine & 

Home healthcare

• MICE
• Festival & Sport
• Gastronomy

• Cultural & Creative 
Product

• Design service & 
Media

• New Experience 
tourism

เป้าประสงค์

อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

Cluster

ตัวอย่าง
ปัจจัยสนับสนุน
ทางกายภาพ

แหล่งบริการ / เส้นทางคมนาคมขนส่ง-สถานีขนส่ง / โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล / อารยสถาปัตยกรรม
ระบบจัดการขยะ-ของเสีย / ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน-รับรองคุณภาพ / สถานพยาบาล / ระบบความปลอดภัย

Creative economy Silver economy
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Gastronomy + tourism : Gastronomy + MICE

Anti-aging product

Sport event Cultural product Wellness product & service

Tele Medicine
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1. ขาดการเชื่อมโยงทิศทางการพฒันาเชิงพื้นที่กับการพัฒนาระดับประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน
แม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายส้าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศ

2. ข้อเสนอโครงการมีลักษณะเป็นการจัดชุด โดยการรวบรวมโครงการ น ามามัดรวม และพยายามจัดเข้า
ห่วงโซ่คุณค่า จึงขาดความยึดโยงทั้งด้านการด้าเนินงานและผลที่คาดหวัง

3. การจัดท้าข้อเสนอโครงการยังไม่ค่อยน าข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ ศักยภาพ และผลการด าเนินงานที่
ผ่านมามาวิเคราะห์และใช้ในการก้าหนดเป้าหมายและออกแบบโครงการ

4. โครงการยังมีลักษณะเป็นงาน Function ปกติ หรืองานประจ า บางกรณีน้าโครงการที่ขอรับจัดสรร
งบประมาณในแผนหรือกรอบเงินอ่ืนแล้วมาเสนอซ้้า



5. รายการงบประมาณในโครงการยังเน้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “สร้าง-ซ่อม-เสริม-เติม-แต่ง” และซื้อ
ครุภัณฑ์เพื่อภารกิจปกติของหน่วยงาน ไม่ได้มุ่งเน้นการให้บริการกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตามแผน

6. ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในส่วนกลางทาง และปลายทางตามห่วงโซ่คุณค่า เช่น 
ขาดกิจกรรมการส่งเสรมิด้านการตลาดและการกระจายผลผลิต 

7. โครงการประเภทการจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้แปลงสาธิต พื้นที่น้าร่อง การพัฒนาแพลตฟอร์ม ซึ่งยังมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณาในด้านความยั่งยืน การบ ารุงรักษา โอกาสและความเป็นธรรมในการเข้าถึงเพื่อใช้บริการ และบริหาร
จัดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

8. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กิจกรรมประเภทการชุมนุมคน เช่น การฝึกอบรม การประชุมและนิทรรศการ เป็น
ต้น ควรมีแผนส ารองในการจัดกิจกรรม โดยอาจจัดกิจกรรมแบบผสมคือ On-site และ Online



9. โครงการพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ อบรม เพิ่มความรู้ ส่งเสริมทักษะ การยกระดับความสามารถ เป็นต้น ยังมี
กิจกรรมการศึกษาดูงานแทรกอยู่ ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเรียนรู้แล้วจะน้าไปใช้ประโยชน์ได้

10. กิจกรรมประเภทการแสดงสินค้า นิทรรศการ และงาน Event ที่น้าเสนอในโครงการ ยังเน้นที่งานประเพณี และ
ยังเป็นงานในรูปแบบเดิม และมีอาจเป็นงาน “จัดเอง-ชมเอง-ช้อปเอง” จึงควรยกระดับกิจกรรมเป็นงาน MICE 
ที่ดึงลูกค้าหรือผู้เข้าชมงานจากภายนอกพื้นที่ และลูกค้าประเภทธุรกิจต่อธุรกิจ (business to business) 
เพื่อขยายฐานตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยอาจขอความร่วมมือจาก สสปน. ด้วย

11. กิจกรรมประเภทการแสดงสินค้า นิทรรศการ และงาน Event มีอยู่ในแผนมีหลายกิจกรรม ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็น
การจัดงานประชันกันระหว่างพื้นที่ ควรจัดท าเส้นทางและปฏิทินกิจกรรมงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และงาน 
Event ที่เชื่อมโยงกัน หรือจัดช่วงเวลาของแต่ละกิจกรรมและพื้นที่จดังานใหส้อดรับกับฤดูกาล และพฤติกรรม
การเดินทางของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อผู้สนใจได้เข้าร่วมชมงานและจับจ่ายซื้อสนิค้าได้สะดวก เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง



1.เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 
และขับเคลื่อนสู่เมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูง
จากฐานอุตสาหกรรม เกษตร และ
ประมงแบบครบวงจร การท่องเท่ียว 
ก า ร ค้ า แ ล ะ ล ง ทุ น  ( High- Value
Economy City)

สมุทรสาคร
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เมืองเกษตรและอาหารปลอดภัย
ที่มีมาตรฐานสากลและมูลค่าสูง 

ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 
สังคมน่าอยู่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ

ที่ดีและยั่งยืน”1. ยกระดับภาคกลางสู่ฐานอุตสาหกรรม
ขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม

2. พัฒนาสู่เกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวม
และกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ

4. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง

ภาคกลาง
ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง

5. พัฒนาการผลิตก้าลังคนให้มีทักษะ
รองรับอุตสาหกรรมและบริการอนาคต

6. พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจ ระเบียง
เศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต

7. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

2.การสร้ างความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่ ง ยื น  ( Sustainable Development 
City)

3.การเสริมสร้างเมืองน่าอยู่  มีความ
มั่นคง คุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา 
และชุมชนเข้มแข็ง (Well-Being City)

Thailand 
4.0

New S-
Curve

BCG 
Economy



1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
• การกัดเซาะชายฝั่ง น้้าเค็มรุกพื้นท่ี ทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลนเส่ือมโทรม
• มลพิษ น้้าเสีย อากาศมี PM 2.5 ขยะชุมชนและอุตสาหกรรม
• สารปนเป้ือนต่อพืชผล

2. ด้านเศรษฐกิจ
• แหล่งอาหารทะเล แปรรูปสัตว์น้้าท่ีได้มาตรฐาน มีความสามารถด้านต้นทุน และการตลาด
• ขาดแคลนแรงงาน คุณภาพแรงาน และการว่างงาน
• อาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุน รายได้ครัวเรือน และหนี้สิน

3. ด้านสังคมและความมั่นคง
• คุณภาพชีวิตของคน และคุณภาพก้าลังคน ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กวัยเรียน และประชากรแฝง
• ผังเมือง การขยายตัวของเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบดิจิทัลรองรับการขยายตัว
• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ปัญหายาเสพติด

1. มีชายฝั่ง และแม่น้้าไหลผ่านท้าให้ดิน-น้้าอุดมสมบูรณ์ ภูมิอากาสเหมาะกับการเพาะปลูก
2. ภาคอุตสาหกรรมและบริการเติบโตต่อเนื่อง แต่ GPP ต่อคนลดลง และจัดเก็บรายได้ลดลง
3. อุตสาหกรรมหลักคือ อาหารจากสัตว์น้้าแปรรูป พลาสติก ผลิตภัณฑ์โลหะ
4. มีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชายฝั่ง และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แต่รายได้ลดลงจาดโควิด-19
5. ผลิตภัณฑ์ต้าบลเน้นอาหาร เคร่ืองดื่ม ผ้า และมีสินค้า GI เป็นมะพร้าว ล้าไย ปลาสลิด
6. การเกษตรเน้นประมง เลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง (กุ้ง หอย ปลา) เล้ียงสัตว์ ผัก ผลไม้ และนาเกลือ
7. มีสถานการศึกษาทุกระดับ คะแนน O-NET สูงกว่าระดับชาติเล็กน้อย แต่อัตราการเข้าเรียนลดลง
8. สถานพยาบาลมีศักยภาพ กระจายในพื้นท่ีท้ังภาครัฐและเอกชน
9. โครงสร้างพื้นฐานมีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของเมือง
10. ก้าลังแรงงานมีงานท้า และมีแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ีจ้านวนมาก
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สมุทรสาคร

ประเด็น
ตั้งต้น:

เศรษฐกิจ
มูลค่าสูง

อุตสาหกรรม 
เกษตร และ

ประมง
ครบวงจร

S1-2: มีความพร้อม
ด้านอุตสาหกรรม

ประมง และผลผลิต
เกษตรมีคุณภาพ

W1/4-6: ขาดแคลน
แรงงาน มลพิษ วิกฤติ
น้้า การกัดเซาะชายฝั่ง

O1/6: นโยบายแหล่ง
ผลิตอาหาร 

อุตสาหกรรมนิเวศ 
และ BCG

T3-6: การรุกของ
น้้าเค็ม ขยะ น้้าเสีย 

และเศรษฐกิจผันผวน

การวิเคราะห์สถานการณ์
และสถานภาพของพื้นที่ (SWOT)

Gap & 
Missing Link



พัฒนาครัวเรือนให้
มีอาชีพ มีงานท้า

ด้านเกษตร/พัฒนา
ธุรกิจเกษตร

เชื่อมโยงสินค้า 
OTOP/ เศรษฐกิจ

ภูมิภาคผ่านเส้นทาง
การค้า

พัฒนามาตรฐาน
และนวัตกรรม
เกษตร และการ

แปรรูป

Bio Economy & 
AgriTech

Hands-on ฝึกอบรมเกษตรกรStart-up ฝึกอบรมผู้ประกอบการ

ศูนย์รวบรวมตรวจสอบสินค้า
ศูนย์จับคู่-เชื่อมโยงสินค้า
ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถ

เกษตรแม่นย้า เกษตรปลอดภัย
สินค้าแปรรูปมูลค่าสูง

ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ชาติ:
การแข่งขัน การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต

ทิศทางพัฒนาภาคกลาง:
พัฒนาเกษตรคุณภาพ/แปรรูปอาหาร



Thailand 4.0:
เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ประกอบการใหม่ ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และแรงงานทักษะสูง



แหล่งน้้า-แหล่งผลิต

ที่ดินท้ากิน

โครงข่ายคมนาคม

การส่งเสริมการลงทุน

ปริมาณแรงงาน

ทักษะผู้ประกอบการ

สมรรถนะเกษตรกร

ทุนประกอบการ

รูปแบบการผลิต

การจัดการธุรกิจ

การเก็บเกี่ยว

การจัดการต้นทุน

ก้ากับมาตรฐาน

พัฒนา Start Up

ระบบการแปรรูป

สินค้าหลากหลาย

นวัตกรรมการจัดการ

PostHarvest InnoTech

Smart-Farming

ฐานข้อมูล และ GIS

สื่อสารการตลาด

Brand: AgriSafty

Roadshow

e-Marketing

โลจิสติกส์สินค้า

การส่งต่อผู้รับบริการ

Match & Delivery

เชื่อมโยงสินค้าบริการ



ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

โครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต ผลิตสินค้า/บริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมนวัตกรรม ตลาด/การรับรู้ ช่องทางกระจาย



ประเด็นยุทธศาสตร์ / ประเด็นพัฒนา: สร้างมูลค่าเกษตรและประมงแปรรูป (Bio Economy & AgriTech) 

แหล่งน้ า-แหล่ง
ผลิต

ผู้ประกอบการ/
เกษตรกร/
แรงงาน

การจัดการ/
รูปแบบการผลิต Missing Link

Smart-
Farming/Post-

Harvest
Brand: 

AgriSafty Missing Link




จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และประมงแปรรูป ระดับรายได้ของประชาชน
อัตราเติบโตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแปรรูปฐานเกษตร

ที่ดินท ากิน ผู้ประกอบการ/
เกษตรกร

การจัดการ/
เพาะปลูก Missing Link

Smart-
Farming/Post-

Harvest
Brand: 

AgriTech Missing Link


โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ สร้างธุรกิจเกษตร 
และประมงแปรรูปครบวงจรฐานเศรษฐกิจชีวภาพ

จ้านวนผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป .....ราย
ระดับรายได้ของประชาชน .....
อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเป้าหมาย …..%

พื้นที:่ จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มเป้าหมาย:  ผู้ประกอบการ, เกษตรกร

งบประมาณ:     ..... ล้านบาท

หน่วยรับผิดชอบ: หน่วยภารกิจ + สถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรม:
พัฒนาเกษตรกรให้มีสมรรถนะและความช้านาญด้านเกษตรและประมงสมัยใหม่
ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ Start Up ธุรกิจเกษตร และประมงแปรรูป
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ปลอดภัยสู่การบริการครบวงจรภายใต้ Brand เดียวกัน
พัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและประมงแปรรูปให้หลากหลาย และมีมูลค่าสูง
พัฒนามาตรฐาน และระบบหลังการเก็บเกี่ยว ก้ากับมาตรฐานสินค้าเกษตรและประมง

วัตถุประสงค์:
เพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรและประมงแปรรูปให้ครบวงจร และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงการบริการ
เพื่อพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกษตรและประมงปลอดภัย เป็นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ





เกษตรกรยังยากจน
ต้องการพัฒนาสินค้า/ผู้
ประกอบธุรกิจเกษตร

ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป
เติบโตต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ
Thailand 4.0

เศรษฐกิจกระแสใหม่
ทิศทางพัฒนาภาคตะวันออก

หน่วยภารกิจมีเป้าหมาย
สถาบันอุดมศึกษามี
องค์ความรู้ บริการวิชาการ 

ช้านาญพัฒนาผู้ประกอบการ 
และเกษตรกร

เศรษฐกิจขยายตัว 
สร้างงาน สร้างรายได้ 

เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
จ้านวนผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร
ระดับรายได้ของประชาชน
อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภาคการผลิตเป้าหมาย

พื้นที:่จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการ  
เกษตรกร

ประสานงาน กรอ.
ความร่วมมือเกษตร 

ท่องเที่ยว พาณิชย์ แรงงาน

เชื่อมโยงผู้ประกอบการ
เกษตรกร และตลาด
น้าองค์ความรู้ ศักยภาพมา
พัฒนานวัตกรรม และธุรกิจ

สร้างเศรษฐกิจ
ชีวภาพให้เติบโตช่วย

แก้ปัญหาความยากจน
พัฒนาธุรกิจเกษตร
สร้างนวัตกรรม
ยกระดับการตลาด

Capacity Building
Product Development
Standardization
Networking & Incubate
Marketing

ผู้ประกอบการ
เติบโตมีโอกาสแข่งขัน

ได้นวัตกรรมช่วยการผลิต
เกษตรกรพัฒนาทักษะ มี
อาชีพ มั่นคงเลี้ยงตัวเองได้
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เกษตร การแปรรูป สู่การ
ท่องเที่ยว


