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โมเดลเศรษฐกิจ BCG: วาระขับเคลื่อนประเทศไทยในโลกหลังโควิด-19

หลักคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพ้ืนที่

การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพ้ืนที่

การสรางวิสาหกิจ BCG และ Startup ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพ้ืนที่
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โมเดลเศรษฐกิจ BCG 

วาระขับเคลื่อนประเทศไทยในโลกหลังโควิด-19
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ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผาน
ประเทศไทยกําลังอยู ในระยะเปลี่ยนผาน ในชวงหลายทศวรรษที ่ผานมา ประเทศไทยตองทําสงครามตอสู กับลัทธิคอมมิวนิสต           

ทําสงครามตอสูกับปญหาความยากจน ตลอดจนทําสงครามตอสูกับความไมสงบภายในประเทศ

ในทศวรรษจากนี้ไป ประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ จนทําใหปญหาที่มีอยูเดิมมีความซับซอนและทวีความรุนแรงเพิ่มมาก

ขึ้น อันไดแกสงครามตอสูกับความเหลื่อมลํ้าในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาและการเรียนรู ความ

เหลื่อมลํ้าของโอกาส หรือความเหลื่อมลํ้าของรายไดและทรัพยสิน และสงครามตอสูกับภัยคุกคามไมตามแบบในปจจุบัน อาทิ โรค

ระบาดโควิด-19 ภาวะโลกรอน เครือขายยาเสพติดขามชาติ เครือขายกอการรายขามชาติ สงครามไซเบอร รวมถึงการครอบงําโดย

ประเทศมหาอํานาจในรูปแบบใหม

ทุกประเทศตองอยูดวยความหวัง หากพิจารณาทบทวนจากอดีตถึงปจจุบัน ในหวง 2 - 3 ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยมีการรับมือกับ

พลวัตโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาผานวาระยุทธศาสตรท่ีสําคัญ เร่ิมตนจาก “โชติชวงชัชวาล” ในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท

ท่ีกาวขามวิกฤตพลังงานและเปนจุดเร่ิมตนแหงการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ มาสูการ “เปลี่ยนสนามรบเปนสนาม

การคา” ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ท่ีกาวขามวิกฤติความขัดแยงเชิงอุดมการณและระบอบการปกครองท่ีแตกตางกันของ

ประเทศเพื่อนบาน มาสูสันติภาพการคาและการลงทุนรวมกันในภูมิภาคอินโดจีน

ณ ขณะนี้ ท่ัวโลกตองเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ประชาคมโลกกําลังตกอยูในวิกฤต สภาวะเส่ียงและภัยคุกคาม โรคระบาด

โควิด-19 ทําใหภูมิรัฐศาสตรและภูมิเศรษฐศาสตรโลกเปล่ียนแปลงไปอยางส้ินเชิง ทุกประเทศกําลังถูกรีเซ็ทดวย โควิด-19 ดังนัน้

ประเทศไทยตองตั้งหลักใหดี ถาเตรียมการปรับเปล่ียนไดดี ก็จะเปลี่ยน “วิกฤต” เปน “โอกาส” ใหกับประเทศไทยในโลกหลังโควิด-19

บทสรุปผูบริหาร
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BCG: โมเดลเศรษฐกิจสูการเติบโตท่ีสมดุลท่ัวถึงและย่ังยืน
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผานมา เนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเกิดการเติบโต “เชิงปริมาณ” (Growth-Driven 

Economy) เปนสําคัญ ผลกระทบที่ตามมาคือ ยิ่งเรงการเติบโตมากขึ้นเทาใด ความไมสมดุล ความเหลื่อมลํ้า และความไมยังยืนก็ยิ่ง

มากขึ้นเทานั้น

ความไมสมดุล ความเหล่ือมล้ํา และความไมยังยืนท่ีเกิดขึ้น ทําใหประเทศไทยตองจมปลักอยูใน “กับดักรายไดปานกลาง” “กับดัก

ความยากจน” และ“กับดักความขัดแยง” จวบจนปจจุบัน

ถึงเวลาแลวท่ีตองปรับเปล่ียนจากโมเดลเศรษฐกิจท่ี “เนนการเติบโตเชิงปริมาณ” ไปสูโมเดลเศรษฐกิจท่ี “เนนการเติบโตเชิงคุณภาพ”

สะทอนผาน 1) การเติบโตที่สมดุล (Balanced Growth) 2) การเติบโตที่ทั่วถึง (Inclusive Growth) และ 3) การเติบโตที่ยั่งยืน 

(Sustainable Growth) เพื่อตอบโจทยการอยูอยางปกติสุขในโลกหลังโควิด-19

รูปธรรมของโมเดลเศรษฐกิจท่ีตอบโจทยการเติบโตอยางมีคุณภาพผาน 3 คุณลักษณดังกลาวคือ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG”

โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการผนึก 3 ภาคเศรษฐกิจหลักเขาดวยกันคือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยครอบคลุม 4 สาขายุทธศาสตรสําคัญ ประกอบดวย

1) เกษตรและอาหาร 2) สุขภาพและการแพทย 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค

โมเดลเศรษฐกิจ BCG ตั้งอยูบนหลักคิดสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก

2) เดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลัง และ 3) นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน

บทสรุปผูบริหาร
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หลักคิด 3 ประการภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG

• สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก

• เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง

• นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มุงสูการพฒันาที่ยั่งยืน
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สรางความเขมแข็งจากภายใน เช่ือมไทยสูประชาคมโลก
BCG เปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีสรางความเขมแข็งจากภายใน โดยนําจุดแข็งของประเทศไทยอันประกอบดวย “ความหลากหลายทางชีวภาพ” 

และ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาเติมเต็มดวยองคความรูการบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตอยอดและ

ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการของประเทศ ยุทธศาสตรดังกลาวจะทําใหประเทศไทยปรับเปล่ียนจากโครงสรางการผลิต

แบบ “ทํามากไดนอย” ที่เปนอยู ไปสูโครงสรางการผลิตแบบ “ทํานอยไดมาก” แทน ซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหประเทศไทยสามารถ

กาวขาม “กับดักรายไดปานกลาง” ไปสูประเทศท่ีรายไดสูงในอนาคต

เพื่อตอบโจทยการสรางความเขมแข็งจากภายใน โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะมุงเนนการตระเตรียมกําลังคน พัฒนาผูเชี่ยวชาญ สรางสตารท

อัพ และยกระดับผูประกอบการเพื่อเปนตัวหลักขับเคลื่อน 4 สาขายุทธศาสตร BCG ครอบคลุมถึง BCG สตารทอัพ ผูประกอบการเชิง

นวัตกรรม สมารทฟารมเมอร ผูใหบริการมูลคาสูง ผูพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ผูประกอบการเชิงสรางสรรค เปนตน

BCG เปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีเชื่อมไทยสูประชาคมโลก โดยเปนโมเดลท่ีสามารถยึดโยงเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจ

ระดับประเทศเขากับเศรษฐกิจโลกเขาดวยกันไดเปนอยางดี ทําใหสามารถถักทอหวงโซคุณคาจากผูประกอบการในประเทศเชื่อมโยงกับ

ตลาดโลก

เดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลัง
BCG เปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีเนนการกระจายโอกาสและความมั่งคั่ง โดยมีการกระจายตัวของผูประกอบการ BCG ครอบคลุมผูประกอบการ

ในระดับฐานราก วิสาหกิจชุมชน SMEs ผูประกอบการรายใหญ และสตารทอัพ

มิเพียงเทานั้น BCG เปนโมเดลเศรษฐกิจบนหลักคิด “การสานพลังทํางานรวมกันอยางใกลชิด” ของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะ

“พหุภาคี” ระหวางชุมชน ภาคเอกชน สตารทอัพ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หนวยงานภาครัฐ และเครือขายตางประเทศ

BCG จึงตอบโจทยแนวคิดเดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลังไดอยางเปนรูปธรรม

บทสรุปผูบริหาร
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นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน
นอกจากนี้ BCG ยังเนนการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเทคโนโลยี องคความรู และขีดความสามารถของผูประกอบการใน

ประเทศ กับการพึ่งพิงทุน องคความรู เทคโนโลยี และเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 

BCG จึงเปนโมเดลเศรษฐกิจที่สอดรับกับแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเปน

กลุมอยางมีพลัง เพื่อนําพาไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางแทจริง

จากหลักคิด 3 ประการขางตนทําให BCG เปนโมเดลเศรษฐกิจที่ทําใหประเทศไทยสามารถหลุดพนจาก 3 กับดักคือ “กับดักประเทศ

รายไดปานกลาง” “กับดักความเหล่ือมล้ํา” และ“กับดักความขัดแยง” ไปพรอมๆกัน

BCG ตอบโจทยความมั่นคงของมนุษยชาติในโลกหลังโควิด
แมวาวิกฤติโควิด-19 จะสงผลกระทบตอระบบสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจโลก จนเกิดเปน “ชีวิตวิถีใหม” ประเทศไทยสามารถพลิก

“วิกฤต” เปน “โอกาส” ผานโมเดลเศรษฐกิจ BCG เหตุผลสําคัญคือ “ความมั่นคงของมนุษย” จะเปนหนึ่งในประเด็นทาทายในโลกหลัง

โควิด-19 ครอบคลุมถึงความมั่นคงทางดานอาหาร ความมั่นคงทางดานสุขภาพและการแพทย ความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจนความ

มั่นคงทางดานรายไดและการมีงานทํา

จะเห็นไดชัดวาท้ัง 4 สาขายุทธศาสตรของโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะสามารถตอบโจทย “ชีวิตวิถีใหมสูความยั่งยืน” ผานการสราง “ความ

มั่นคงของมนุษย” ในโลกหลังโควิด-19 ไดเปนอยางดี
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BCG ยึด “ประชาชน” เปนศูนยกลาง
BCG เปนโมเดลเศรษฐกิจท่ียึด “ประชาชน” เปนศูนยกลาง (People Centric Economy Model) โดยเนน

1) การเติบโตท่ีเพิ่ม Size of Pie ใหกับคนสวนใหญ ไมใชเพิ่ม Share of Pie ใหกับคนบางกลุม

2) การเติบโตท่ีมาจาก “พลังประชาชน” ไมใช “พลังตลาด” ท่ีปลาใหญกินปลาเล็ก

3) การเติบโตท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสวนใหญ

ดวยการเติมเต็มพลังของประชาชนในทุกภาคสวน ครอบคลุม 3 กลุมเปาหมายหลักคือ ภาคเอกชน ชุมชน และเยาวชนคนรุนใหม

BCG กับพลังภาคเอกชน
ในสวนของภาคเอกชน BCG จะเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมครั้งใหญของประเทศไทย จากการเปนเพียงขอตอของหวงโซ

คุณคา (Global Supply Chain) ในอุตสาหกรรมตางๆที่ผานมา สูการพัฒนา 5 อุตสาหกรรมเปาหมายระดับโลกใน 10 ป ประกอบดวย

อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงานสะอาด การทองเที่ยวอยางยั่งยืน และเศรษฐกิจสรางสรรค เทียบเคียงกับ Swiss 

Model 

มิเพียงเทานั้น จะเชื่อมโยงการลงทุนระดับโลก ท้ังบรรษัทขามชาติ สถาบันวิจัยระดับโลก รวมถึง Global Talents เพื่อมารวมพัฒนาและ

ยกระดับโมเดลเศรษฐกิจ BCG สูระดับโลก

บทสรุปผูบริหาร
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BCG กับพลังชุมชน
ในมิติของชุมชน จากการท่ีเราเปนประเทศท่ีมี “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” จึงเปนการเปด

โอกาสครั้งสําคัญในการกระจายความมั่งคั่งผานการพัฒนา BCG เชิงพื้นที่ นอกเหนือจากระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มี

อยูเดิม สูระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) ผานยุทธศาสตร “ลานนา 4.0” ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) ผาน

ยุทธศาสตร “อีสาน 4.0” และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (SEC) ผานยุทธศาสตร “ดามขวาน 4.0” เปนตน

จึงเปนการเปดโอกาสครั้งสําคัญที่ใหชุมชนจากหลายพื้นที่เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน Local Economy Development ผาน

การพัฒนา BCG เชิงพื้นท่ีของตนเอง

บทสรุปผูบริหาร



12



13

BCG กับพลังเยาวชนคนรุนใหม
เยาวชนเปนผูท่ีมีศักยภาพและมีพลังที่ลนเหลือ มีความสนใจที่หลากหลายที่ตัวเขาเอง ผูปกครองและคุณครูอาจไมตระหนักถึง เยาวชน

คือผูกําหนดอนาคตของประเทศ เขาเปนคนที่ถักทอภาพปจจุบันกับภาพอนาคต ดังนั้นเราตองสราง “สังคมแหงโอกาส” ควบคูกับการ

สราง “สังคมที่สามารถ” ใหกับเยาวชนของเรา นั่นคือเราตองเปดเวทีใหเยาวชนไดมีบทบาทนําหรือรวมนําในการขับเคลื่อนโมเดล

เศรษฐกิจ BCG พรอมๆกันนั้นตองเสริมสรางองคความรู พัฒนาทักษะ และเติมเต็มความสามารถท่ีหลากหลายใหกับเยาวชน

เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม รัฐบาลมีแนวคิด “Youth In Charge, BCG In Action” ดวยการเปดเวทีเสวนาเยาวชนที่เรียกวา Youth BCG 

Symposium โดยเปนเวทีนําเสนอนโยบายสาธารณะจากเยาวชน เปดโอกาสใหเยาวชนรวมออกแบบอนาคตประเทศผานโมเดล

เศรษฐกิจ BCG และรัฐบาลจะนําขอเสนอของเยาวชนเหลานี้ไปเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 ที่จะ

มีการนํามาใชในป 2565 ตอไป 

พรอมๆกันนั้นรัฐบาลจะสงเสริมจะใหมีการจัดตั้ง Youth BCG Career Academy เพื่อเสริมความรู พัฒนาทักษะ และสรางอาชีพที่

เกี่ยวของกับ BCG ใหกับเยาวชนใน 12 ประเด็นที่นาสนใจ อาทิ การเกษตรสมัยใหม อาหารแหงอนาคต เศรษฐกิจสรางสรรค การ

ทองเที่ยวชุมชน พลังงานสะอาด การบริหารจัดการนํ้า เศรษฐกิจหมุนเวียน ปญญาประดิษฐ  โดรนและอุปกรณอัจฉริยะ รวมถึงการ

บริหารจัดการชุมชน เปนตน

บทสรุปผูบริหาร
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ดึงเยาวชนคนรุนใหม รวมขับเคลื่อน BCG

Youth In Charge, BCG In Action

Youth-BCG 
Academy

Youth-BCG 
Symposium

Youth-BCG 
Voices

• Youth BCG Career 

Academy

• Youth BCG Startup 

Incubation

• Youth BCG Forum

• Youth-Proposed BCG 

Initiatives

• Youth-Proposed BCG 

Policy

• Youth Talk

• Youth as BCG 

Ambassador



15

Youth BCG Career Academy

Smart Farming 

Academy

Affordable 

Energy   

Academy

Sustainable 

Tourism 

Academy

Future Food 

Academy

Circular 

Economy 

Academy

Creative 

Economy 

Academy

Chef     

Academy

Water 

Management 

Academy

Community 

Development 

Academy

Herb     

Academy

Drone    

Academy

AI         

Academy
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4 X 4 กลไกขับเคลื่อน BCG
ในการขับเคล่ือนสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะประกอบไปดวย

“4 ตัวขับเคล่ือน BCG” (BCG Drivers) ไดแก

- การพัฒนาสาขายุทธศาสตร (BCG Sectoral Development)

- การพัฒนาเชิงพื้นท่ี (BCG Area-based Development)

- การพัฒนาธุรกิจกับผูประกอบการ (BCG Talent and Entrepreneur Development)

- การพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูขั้นนแนวหนา (BCG Frontier Research / Knowledge Development)

“4 ตัวสงเสริม BCG” (BCG Enablers) ไดแก

- การปลดล็อคขอจํากัดทางกฏหมายและกฎระเบียบ (BCG Regulatory Framework)

- การพัฒนากําลังคน (BCG Capacity Building)

- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําคัญและความสะดวก (BCG Infrastructure and Facility Development) 

- การยกระดับเครือขายพันธมิตรระหวางประเทศประเทศ (BCG Global Network)

บทสรุปผูบริหาร
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เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์และความคาดหวัง
เปนที่คาดกันวาโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะทําให GDP ของประเทศที่เกิดจาก BCG เพิ่มขึ้นจากรอยละ 21 หรือคิดเปน 3.4 ลานลาน

บาทในปจจุบัน เปนรอยละ 24 หรือคิดเปน 4.4 ลานลานบาทในอีก 5 ปขางหนา

มิเพียงเทานั้น การจางงานที่เกิดจากโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะเพิ่มขึ้นจาก 16.5 ลานคนในปจจุบัน เปน 20 ลานคนในอีก 5 ป

ขางหนา ท่ีสําคัญจะชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางการจางงาน จากแรงงานทักษะตํ่าและปานกลางสูแรงงานทักษะสูงมากขึ้น

ในมิติเชิงคุณภาพ BCG จะกอใหเกิดการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมและท่ัวถึงท้ังประเทศมากกวา 10 ลานคน จะกอใหเกิดการลดการ

ใชทรัพยากรลง 2 ใน 3 จากปจจุบัน ลดความเหล่ือมล้ําในการเขาถึงยาและเวชภัณฑราคาสูง ลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อในคนสัตว

และพืช รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม ยกระดับดัชนีความมั่นคงทางอาหารใหติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

ภายในหาป ฟนฟูธรรมชาติ เชนปาชายเลน สัตวนํ้า ปะการังใหกลับคืนมาใชประโยชนไดอีกครั้ง ที่สําคัญ BCG จะสรางสังคม

ฐานความรูและสรางภูมิคุมกันใหคนไทยพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงในพลวัตโลกไดอยางเทาทัน

ดังนั้นรัฐบาลจึงไดประกาศให “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” เปนวาระแหงชาติ เรื่องที่สองตอจาก “Thailand 4.0” ที่ประกาศใหเปน

วาระแหงชาติไปกอนหนานี้ พรอมกันนี้รัฐบาลไดเห็นชอบยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

ระยะเวลาหาปตั้งแตป 2564 - 2569 และไดกําหนดให BCG เปนหนึ่งในวาระหลักการประชุม APEC 2565 ที่ประเทศไทยเปน

เจาภาพ

บทสรุปผูบริหาร
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หลักคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพื้นที่



เปลี่ยนสนามรบเปน

สนามการคา

โชติชวง

ชัชวาล

Thailand 4.0

โมเดลเศรษฐกิจ BCG

ป พ.ศ. 2524 ประเทศไทยสามารถ

นํากาซธรรมชาติจากอาวไทยมาใช

ประโยชนทดแทนเชื้อเพลิงซึ่งมีราคา

แพงได เป นคร ั ้ งแรก และนับเปน

จุดเริ ่มตนแหงการพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของประเทศสู ย ุคโชติ

ชวงชัชวาลอยางแทจริง

เปนการทูตแนวใหมโดยทําใหประเทศ

ที่มีอุดมการณและระบอบการปกครอง

ตางกัน หันมารวมมือกันในดานที่ไมมี

ความขัดแยงกันได นั่นก็คือ ทางดาน

เศรษฐกิจ ซ่ึงทําใหทุกประเทศในอินโด

จีนหันมาเจรจาหาร ือก ับไทยด าน

การคา การลงทุน นอกจากนี้แนวคิด

ดังกลาวยังนําไปสูการสรางสันติภาพ

ในภูมิภาค โดยไทยไดเขาไปชวยเหลือ

ในการเจรจา นําสันติภาพมาสูกัมพชูา

เปนผลสาํเร็จ 

นําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดัก

รายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อม

ลํ้า และกับดักความขัดแยง 

ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เนนการ

เติบโตที่สมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน

ตอบโจทยพลวัตของโลกหลังโควิด-19

BCG: โมเดลเศรษฐกิจท่ีเนนการเติบโตอยางสมดุล ท่ัวถึง และยั่งยืน

22
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โมเดลเศรษฐกิจ BCG การปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทางยุทธศาสตร

การพึ่งพาเศรษฐกิจโลก การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายใน 

เช่ือมไทยสูประชาคมโลก

การเนนการผลติสนิคาโภคภัณฑ

แบบ “ทํามาก ไดนอย”

การเนนการผลติสนิคานวัตกรรม

แบบ “ทํานอย ไดมาก”

การเนนเงินทุนและทุนทางกายภาพ การเนนทุนมนุษยและเทคโนโลยี

การกระจุกของความมั่งค่ังและโอกาส การกระจายของความมัง่ค่ังและโอกาส

ประเทศไทยในโลกกอนโควิด ประเทศไทยในโลกหลังโควิด

1

2

3

4



BCG จะเปนกลไกหลักขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ในโลกหลังโควิด

การเมือง

มีเสถียรภาพ

มากข้ึน 

ความเช่ือมั่นของนักลงทุนมีมากข้ึน 

เนนการลงทุนเชิงคุณภาพมากข้ึน

ชองวาง

ความเหลื่อมลํ้าและ

ความขัดแยงลดลง

ปรับเปลี่ยนสูประเทศท่ีมีรายไดสูงจาก

การยกระดับผลิตภาพและนวัตกรรม

ของประเทศใหสูงข้ึน

การเติบโตท่ีสมดุล ท่ัวถึง และย่ังยืน

ในระดับ 5-6% ตอป

การพัฒนาคนมีคุณภาพ 

แรงงานมีทักษะ 

รองรับการจางงานท่ีมีคุณภาพ คาจางสูง

24

พลัง

4 X 4

BCG



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

ทดแทน

การนําเขา

สงเสริม

การสงออก

การลงทุนจาก

ตางประเทศ

การเปดเสรี

ทางการเงิน

นโยบาย 

Dual Track

สรางความเขมแข็งจากภายใน

เข่ือมไทยสูประชาคมโลก

Va
lu

e 
Cr

ea
tio

n
BCG จะเปนตัวกําหนดทิศทางยุทธศาสตรการคาการลงทุนของไทย

ในโลกหลังโควิด

25

โมเดล

เศรษฐกิจ

BCG
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BCG เชิงพื้นท่ีจะเปนแพลทฟอรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อ

ตอบโจทยการเติบโตอยางสมดุล ท่ัวถึง และยั่งยืน

Balanced

Growth Engine

Sustainable 

Growth Engine

Inclusive

Growth Engine

BCG

เชิงพื้นที่

การเติบโตอยางสมดุล การเติบโตอยางย่ังยืน

การเติบโตอยางทั่วถึง



BCG ขับเคลื่อนการเติบโตอยางสมดุล ดวยการสรางความเขมแข็งจาก

ภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก

โลกาภิวัตน

• ความพอเพียง

• ความเขมแข็งของชุมชน

• อัตลักษณเชิงวัฒนธรรม

• ภูมิปญญาทองถ่ิน

• ประสิทธิภาพ

• การแขงขัน

• ผลิตภาพ

• นวัตกรรม

ชุมชนภิวัตน

สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก

ชุมชน 77จังหวัด 18 กลุมจังหวัด 6 ภาค อาเซียน โลกประเทศไทย CLMVT

27



BCG ขับเคลื่อนการเติบโตอยางท่ัวถึง ดวย 77 เครื่องยนตเศรษฐกิจท่ี

กระจายอยูท่ัวประเทศ

การลงทุนใน

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิม

โมเดลเศรษฐกิจ

BCG

การลงทุนเพ่ิม ระดับการจางงานเพ่ิมงบประมาณแผนดินเพ่ิม

ระดับความนาสนใจ

ของพ้ืนท่ีเพ่ิม

ผลิตภัณฑมวลรวม

ของจังหวัด (GPP) เพ่ิม
ระดับการบริโภคเพ่ิม

28

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด / กลุมจังหวัด



BCG ขับเคลื่อนการเติบโตอยางท่ัวถึง ดวยการสรางกลไกสนบัสนุน

การเลื่อนไหลทางสังคม

29

กลุมท่ีเดือดรอน

กลุมท่ีอยูรอด

กลุมท่ีพอเพียง

กลุมท่ีย่ังยืน

BCG

ตาขายความมั่นคงทางสังคม

ภูมิคุมกันทางสังคม

ประสิทธิภาพทางสังคม

ผนึกกําลังทางสังคม

คนดอยโอกาส

คนไดโอกาส

เปนกลไกสนับสนุนการ

เล่ือนไหลทางสังคม

รูจักเติม รูจักพอ รูจักปน



BCG ขับเคลื่อนการเติบโตอยางยั่งยืน ดวยการขยายผลแนวคดิ

“เศรษฐกิจหมุนเวียน” กระจายสูทุกพื้นท่ี
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การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพื้นที่



สรางพลวัตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ

ลงทุนในโครงสรางพืน้ฐานในระดับพืน้ที่

ยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจในระดับทองถ่ิน

พัฒนาธรรมาภิบาลของระบบตลาด

เสริมความเขมแข็งและกําลงัซ้ือในผูบรโิภค

5 มาตรการเสริมความแข็งแกรงของเศรษฐกิจภายในประเทศดวย BCG
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3 พลังขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพื้นท่ีใน 3 ระดับ

Multiple Growth Poles

กระจายตามภูมิภาคตางๆ

BCG Cluster

ระหวางกลุมจังหวัด

BCG Cluster

ระดับชุมชนในจังหวัด
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เยาวชน

ชุมชน

เอกชน
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ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถ

สรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการผลิต

สินคาและบริการ ท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2: ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 

BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตรที่ 3: ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง

สูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตรที ่ 4: พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล

ผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตรที่ 5: อนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้าใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการ

นํ้าอยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรใหทั่วถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอก

ควัน อยางย่ังยืน 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับประเทศในกลุม

อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 - 2565
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ยุทธศาสตรที่ 1: บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2: แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลด

ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3: สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตรที่ 5: ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพื้นท่ี

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง 

และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค 

ยุทธศาสตรที่ 6: พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพื่อนบาน

ในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุมแมนํ้าโขง” 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 - 2565
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แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นท่ี กทม. พ.ศ. 2560 - 2565
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: พัฒนากรุงเทพฯ สูมหานครทันสมัยและภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและ

บริการที่มีมูลคาสูง 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สราง

ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเท่ียวท่ัวท้ังภาค 

ยุทธศาสตรที่ 3: ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม 

เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4: บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาตเิพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 

ภัยแลง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5: เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เชื่อมโยง เขต

เศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตรที่ 6: พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสราง

เสถียรภาพและลดความเหล่ือมลํ้าภายในประเทศ 
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แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 - 2565
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: ฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยูใหเติบโตอยางยั่งยืน และ

สรางฐานเศรษฐกิจใหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสนับสนุนใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดย

เนนการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ไดแก พื้นที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และพื้นที่

เศรษฐกิจชายแดน 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษท่ีมีความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3: ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5: แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละจัดระบบการบริหารจัดการ

มลพิษใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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แผนพัฒนาภาคใต พ.ศ. 2560 - 2565
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: “ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลก เปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางพารา

และปาลมน้ํามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก” 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนํา

ของโลก 

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามนัแหง

ใหมของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง

สถาบันเกษตรกร 

ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนาเขต

อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการคาโลก 

ยุทธศาสตรที่ 5: อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ เพื่อเปนฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6: พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางย่ังยืน 
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แผนพัฒนาภาคใตชายแดน พ.ศ. 2560 - 2565
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ และเปน

เมืองชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเท่ียวกับพ้ืนท่ีภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ

สิงคโปร ชุมชนมีความเขมแข็งอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

เพื่อสรางความมั่นคงใหกับภาคการผลิต 

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ใหเปนเมืองการคาและ

เมืองทองเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาใหเปนเมืองนาอยูและศูนยกลาง

เศรษฐกิจของภาคใตชายแดน 

ยุทธศาสตรที่ 3: เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
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เสริมความแข็งแกรงเศรษฐกิจภายในผาน 6 ภาค 18 คลัสเตอรจังหวัดดวย BCG

ภาคเหนือตอนบน 1: พัฒนาพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมสรางสรรค สู

เศรษฐกิจมูลคาสูงอยางท่ัวถึง

ภาคเหนือตอนบน 2: ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา 

สินคาเกษตรปลอดภัย ประชําชนรวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ภาคเหนือตอนลาง 1: ศูนยกลางความเจริญและการพัฒนา

สี่แยกอินโดจีน

ภาคเหนือตอนลาง 2: ศูนยกลางสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม 

การทองเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมล้ําค่ํา ยกระดับ

คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1: เกษตรอุตสาหกรรมช้ันนํา ศูนยกลาง

การคาและโลจิสตกิส การทองเท่ียวมาตรฐานสากล ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2: ครัวอาหารปลอดภัย ศูนยกลางการพัฒนา 

อยางยั่งยืนแหงอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง: นวัตกรรมนําเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม ศูนยกลางระบบโลจิสติกสและระบบราง เช่ือมโยงการคา  

การบริการ และการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1: ศูนยกลางของเกษตร

อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอมและ

สังคมเปนสุข 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2: อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู

และเกษตรอินทรียเพ่ิมมูลคา การทองเท่ียวเชิงคุณภาพ การคา

ชายแดนไดมาตรฐานสากล 

ภาคตะวันออก 1: พ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหลงผลิตอาหารและผลไม

ปลอดภัยเพ่ือการสงออกและแหลงทองเท่ียวมาตรฐานระดับนานาชาติ

ภาคตะวันออก 2: เมืองแหงคุณภาพชีวิต ศูนยกลางทองเท่ียวประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม และนิเวศ แหลงผลไมและครัวสุขภาพไทย

ภาคใตอาวไทย: ศูนยกลางการเกษตร การคา การลงทุน การทองเท่ียวนานาชาติ 

โลจิสติกสท่ีสมบูรณ สิ่งแวดลอมยั่งยืน สังคมคุณภาพ
ภาคใตอาวฝงอันดามัน: การทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพระดับโลก บนฐาน

ความเขมแข็งของภาคเกษตร และชุมชนอยางยั่งยืน ภาคใตชายแดน: เกษตรกาวหนา การคาชายแดน การทองเท่ียวเช่ือมโยงสูอาเซียน 

บนพ้ืนฐานความเขมแข็งของชุมชน

ภาคกลางตอนบน: ลุมนํ้าแหงประวัติศาสตร ศูนยกลางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 

ภาคกลางปริมณฑล: กลุมจังหวัดอัจฉริยะท่ียั่งยืน (Smart and 

Sustainability Cluster) 

ภาคกลางตอนลาง 1 : ศูนยกลางการผลิตและการตลาดสนิคาภาคเกษตร 

อุตสาหกรรมปลอดภัย การทองเท่ียวคุณภาพและการคาภาคตะวันตก

ภาคกลางตอนลาง 2 :เปนฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียวช้ันนํา

เชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา 

เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565

ท่ีมา: กระทรวงมหาดไทย
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ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล

กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล

จังหวัด นครปฐม นนทบุรี ปทมุธานี สมทุรปราการ

เปาหมายการ

พัฒนา
กลุมจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and 

Sustainability Cluster) 

ประเด็นการ

พัฒนา
1. พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรมและพาณชิยกรรมดวยระบบ

อัจฉริยะ 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกส และ

ระบบปองกันบรรเทาพิบัติภัย 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตสูสังคมนาอยู 

4. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเช่ือมโยง

วัฒนธรรรมที่หลากหลาย 

สมุทรปราการ

นครปฐม
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ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน

กลุมจังหวดั กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี 

อางทอง

เปาหมาย

การพัฒนา

ลุมนํ้าแหงประวัติศาสตร ศูนยกลางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน 

ประเด็นการ

พัฒนา

1. เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย 

ยกระดับผูประกอบการ SME ท้ังภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0

2. ฟนฟูและยกระดับแหลงทองเที่ยว กิจกรรม

ทองเท่ียว ผลิตภัณฑชุมชน และปรับปรุงส่ิงอํานวย

ความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการ

ทองเท่ียวเพื่อสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าลุมนํ้าเจาพระยา/

ปาสักในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนอยางสมดุล

และย่ังยืน 

4. พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมโลจิสติกส ขนสง

มวลชน เพื่อสงเสริมดานเศรษฐกิจ 

พระนครศรีอยุธยา

สระบุรี
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ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1

กลุมจังหวดั กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1

จังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

เปาหมาย

การพัฒนา

ศูนยกลางการผลิตและการตลาดสินคาภาคเกษตร 

อุตสาหกรรมปลอดภัย การทองเท่ียวคุณภาพ และ

การคาภาคตะวันตก

ประเด็นการ

พัฒนา

1. พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

และบริการดวย นวัตกรรมสูมาตรฐานสากล 

2. ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ประวัติศาสตรภาคตะวันตก และอารยธรรม

ทวารวดี 

3. พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคา

ผานแดนใหมีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคา 

การลงทุนระหวางประเทศ 
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ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2

กลุมจังหวดั กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2

จังหวัด เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

ประจวบคีรีขันธ

เปาหมาย

การพัฒนา

เปนฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

แหลงทองเที่ยวช้ันนําเชิงธรรมชาติและ

ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา 

ประเด็นการ

พัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน 

2. เพิ่มศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาค

กลางตอนลาง 2 ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว

ระดับนานาชาติ 

3. รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

4. เสริมสรางขีดความสามารถดานการคา การ

ลงทุน และการคากับประเทศเพื่อนบาน 
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ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1

กลุมจังหวดั กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1

จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

เปาหมาย

การพัฒนา

พื้นท่ีพัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหลงผลิตอาหาร

และผลไมปลอดภัยเพื่อการสงออกและแหลง

ทองเท่ียวมาตรฐานระดับนานาชาติ

ประเด็นการ

พัฒนา

1. พัฒนาความพรอมของพื้นท่ีสรางบรรยากาศเพื่อ

สงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขต

เศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาค

อาเซียน 

2. พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารที่

มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดาน

การทองเที่ยว 

4. เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตใิหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงปลอดภัย 

ฉะเชิงเทรา
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ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2

กลุมจังหวดั กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2

จังหวัด ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแกว 

เปาหมาย

การพัฒนา

เมืองแหงคุณภาพชีวิต ศูนยกลางทองเที่ยวประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม และนิเวศ แหลงผลไมและครัวสุขภาพไทย

ประเด็นการ

พัฒนา

1. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพื่อ

สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และ

วัฒนธรรม 

2. เพิ่มขีดความสามารถดานการคาและการคาชายแดน 

เชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบาน 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด 

สินคาเกษตร (ผลไม ปศุสัตวและประมง สมุนไพร

ไทย) คุณภาพปลอดภัยอยางครบวงจร 

4. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

เพื่อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยาง

ย่ังยืน 

5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคงปลอดภัย 

6. เพิ่มขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมและการลงทุน 



กลุมจังหวดั กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย

จังหวัด สุราษฏรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

เปาหมายการ

พัฒนา

ศูนยกลางการเกษตร การคา การลงทุน การทองเท่ียว

นานาชาติ โลจิสติกสท่ีสมบูรณ ส่ิงแวดลอมย่ังยืน สังคม

คุณภาพ

ประเด็นการ

พัฒนา

1. การพัฒนาการเกษตร ดานการผลิต แปรรูป การตลาด 

และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาลมนํ้ามัน 

ยางพารา ขาว ไมผล สมุนไพร) การประมง และปศุ

สัตว 

2. การสงเสริมการคา การลงทุน การบริหารจัดการ 

การตลาดในสินคาและบริการอยางครบวงจร ท่ีเชื่อมโยง

การคา การลงทุน ระหวางประเทศ 

3. การพัฒนาสูการเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาต ิท่ีมี

ความหลากหลายของรูปแบบ การทองเท่ียว เพื่อรองรับ

นักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพอยางย่ังยืน 

4. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การขนสง โลจิสติกส

พลังงาน ระบบเครือขาย การส่ือสาร สารสนเทศ เพื่อ

รองรับการพัฒนาของกลุมจังหวัด 

5. การพัฒนาสูการเปนเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
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สงขลา



กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน

จังหวัด ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบ่ี ตรัง และสตูล

เปาหมาย

การพัฒนา

การทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพระดับโลก บนฐานความ

เขมแข็งของภาคเกษตร และชุมชนอยางย่ังยืน

ประเด็น

การพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน

อยางย่ังยืน 

2. พัฒนาระบบและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาภาคเกษตร 

ประมง และปศุสัตว ท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีเพือ่ให

ชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางย่ังยืน 

3. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพตนทุนมนุษยเพื่อนา

ไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
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ระนอง

พังงา

ภูเก็ต
กระบี่

ตรัง

สตูล



กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

จังหวัด ยะลา ปตตานี และนราธิวาส

เปาหมาย

การพัฒนา

เกษตรกาวหนา การคาชายแดน การทองเท่ียว

เชื่อมโยงสูอาเซียน บนพื้นฐานความเขมแข็งของชุมชน

ประเด็นการ

พัฒนา

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป และการตลาด 

2. สงเสริมการคาการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีสาคัญ

3. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

วัฒนธรรม และเมืองทองเที่ยวชายแดน 

4. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐาน

สังคมพหุวัฒนธรรม 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
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กลุมจังหวดั กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู และอุดรธานี

เปาหมาย

การพัฒนา

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา ศูนยกลางการคาและโล

จิสติกส การทองเท่ียวมาตรฐานสากล ชุมชนนาอยู

อยางย่ังยืน 

ประเด็นการ

พัฒนา

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับภาค

เศรษฐกิจในพื้นท่ี 

2. สงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมนํ้าโขง 

3. การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับคุณภาพชวิีต

ในทุกชวงวัยอยางเทาเทียม 

4. การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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บึงกาฬ



กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

จังหวัด นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร

เปาหมายการ

พัฒนา

ครัวอาหารปลอดภัย ศูนยกลางการพัฒนา อยางย่ังยืน

แหงอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

ประเด็นการ

พัฒนา

1. การพัฒนาการทองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ 

ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน 

2. การสงเสริมพัฒนาการผลิตการสรางมูลคาเพ่ิมทาง

การเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 

3. การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุน

และโลจิสติกสใหกับภาคธุรกิจในพื้นท่ี 

4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
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กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

จังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด

เปาหมายการ

พัฒนา

นวัตกรรมนําเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ศูนยกลางระบบโลจิสติกสและระบบราง เชื่อมโยง

การคา การบริการ และการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

ประเด็นการ

พัฒนา

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรใหสามารถแขงขนัได

อยางย่ังยืน 

2. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดาน

การคา การบริการ ระบบโลจิสติกสระบบรางและ

อุตสาหกรรมอากาศยาน 

3. การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการ

ทองเที่ยวอยางครบวงจร 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

52



กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร

เปาหมายการ

พัฒนา

ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ

ไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเปนสุข

ประเด็นการ

พัฒนา

1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตร

อุตสาหกรรมครบวงจร 

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ

ผลิตภัณฑไหม 

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
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กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

จังหวัด ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี

เปาหมายการ

พัฒนา

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย

เพ่ิมมูลคา การทองเที่ยวเชิงคุณภาพ การคา

ชายแดนไดมาตรฐานสากล 

ประเด็นการ

พัฒนา

1. การสงเสริมเกษตรอินทรีย การคาการลงทุน 

และการทองเที่ยว 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางโอกาส และ

ความเสมอภาคทางสังคม 

3. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. การเสริมสรางความมั่นคง 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
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กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

จังหวัด เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน

เปาหมายการ

พัฒนา

พัฒนาพื้นท่ีบนพื้นฐานวัฒนธรรมสรางสรรค สู

เศรษฐกิจมูลคาสูงอยางท่ัวถึง

ประเด็นการ

พัฒนา

1. การพัฒนาเศรษฐกิจทองเที่ยวและการคาในพื้นท่ี 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจมูลคาสูงดวยการสงออก

สินคาและบริการนอกพื้นท่ี 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสรางสรรค 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมเพ่ือลดฝุนควัน 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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กลุมจังหวดั กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จังหวัด เชียงราย นาน พะเยา และแพร

เปาหมาย

การพัฒนา

ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนํา สินคาเกษตร

ปลอดภัย ประชําชนรวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นการ

พัฒนา

1. พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน 

และโลจิสติกสเชื่อมโยงกับตางประเทศ 

2. การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคา

สินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

3. พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อสรางรายไดสูชุมชน

และเชื่อมโยงหวงโซมูลคํ่าเพิ่มการทองเท่ียวของกลุม

จังหวัดอยางย่ังยืน 

4. ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ การบริหาร

จัดการส่ิงแวดลอมและพลังงานโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
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กลุมจังหวดั กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

จังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และอุตรดิตถ

เปาหมาย

การพัฒนา

ศูนยกลางความเจริญและการพัฒนาส่ีแยกอินโดจีน

ประเด็นการ

พัฒนา

1. พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูป

และอุตสาหกรรมสรางสรรค เพิ่มมูลคํ่าและยกระดับสู

มาตรฐานระดับสํากล 

2. พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง โลจิสติกสและระบบโซ

อุปทาน สูศูนยกลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP 

3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

และพลังงานสะอาดตลอดจนอนรัุกษ ฟนฟูอย่ํางเปน

ระบบและย่ังยืน 

4. พัฒนาขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจ การคา

การลงทุน บนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และ

ศูนยกลางการทองเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและมรดกโลก 

5. นอมนําศาสตรพระราชาพัฒนาคนทุกชวงวัย ยกระดับ

คุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สรางสังคมสุขย่ังยืน

และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
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กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

จังหวัด กําแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร และอุทัยธานี

เปาหมายการ

พัฒนา

ศูนยกลางสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม การ

ทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมล้ํา

คํ่า ยกระดับคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน

ประเด็นการ

พัฒนา

1. การสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและ

อินทรีย อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรม

ฐานชีวภาพ ดวยแนวทํางเกษตรสมัยใหม 

2. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการทองเที่ยว

เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานสูสากล 

ศักยภาพเศรษฐกิจ BCG ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
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สราง Multiple Growth Poles กระจายศูนยกลางความเจริญดวย 

15 เมืองหลัก 15 เมืองรองท่ัวทุกภูมิภาค

เชียงใหม เชียงราย

ลําปาง นาน

พิษณุโลก อยุธยา

ตาก สระบุรี

ราชบุรี

กาญจนบุรี

กระบี่

ภูเก็ต

ขอนแกน อุดรธานี สกลนคร

มหาสารคาม หนองคาย นครพนม

นครราชสีมา อุบลราชธานี

บุรีรัมย มุกดาหาร

ระยอง 

สระแกว

กรงเทพฯ

สมุทรปราการ

สุราษฎรธานี

ระนอง

สงขลา

ยะลา

ตัวอยาง

การลงทุน

มากข้ึน

การจางงานเพ่ิมข้ึน

การเติบโตสูงข้ึน
การแพรความเจริญ

สูเมืองขางเคียงมากข้ึน

พัฒนา 15 เมืองหลัก

15 เมืองรอง
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ตั้งเปาหมายให GPP จังหวัดโต 2 เทาใน 8 ป โดยใหประชาชนมีสวน

รวมในการตัดสินใจพัฒนาเมือง

• Zero-Unemployment

• 90% ตองมีท่ีอยูอาศัย

• สงเสริมสาขาเศรษฐกิจหลักท่ีมีศักยภาพในการจางงานสูง

• พัฒนาระบบขนสงอัจฉริยะ : ขนสงสาธารณะ Logistics 

ถนนอัจฉริยะ ระบบตรวจสอบทรัพยสินในเมือง

• พัฒนาบริการอัจฉริยะ : Mobile Payment, E-commerce 

พัฒนาเมืองแบงปน บริการภาครัฐ 24 ช่ัวโมง

• พัฒนาระบบโครงสรางพื ้นฐานอัจฉริยะ : ระบบบริหาร

จัดการขยะ มิเตอรอัจฉริยะ

• สรางระบบความปลอดภัยในเมือง : ระบบตอบสนอง

เหตุการณฉุกเฉิน การดูแลความปลอดภัยดวยระบบกลอง

วงจรปดและระบบจดจําใบหนา

• พัฒนาและสงเสริมถนนสายวัฒนธรรมของแตละจังหวัด

- ศูนยกลางวัฒนธรรมชุมชน

- แหลงทองเที่ยว

• จัดตั้งกองทุนประชารัฐพัฒนาเมือง 4.0 ใหประชาชนทุนคน

สามารถต้ังกองทุนโดยรัฐบาลรวมสนับสนุน โดยไมมีขอจํากัด

ในการใชเงิน ใหเมืองดูแลกันเอง

• อนุญาตใหเทศบาลตั้งบริษัท มีบริษัทได โดยเปดให

ประชาชนทุกคนในจังหวัดมีหุนมีสวนรวม สราง

สาธารณูปโภคของจังหวัด โดยใหผูวาราชการและ CEO ของ

บริษัทรวมกันบริหารกองทนุและบริษัทในการพัฒนาจังหวัด

อยางคลองตัว

• บริษัทเทศบาลสามารถเขาตลาดหลักทรัพยได เพื่อเปนการ

ระดมเงินทุนเอาเครื่องมือระดมทุนไปคนรวยไปชวยคนจนให

มีโอกาสไดผลประโยชน

• ตั้งกองทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจังหวัด

- 1.0% ของงบพัฒนาแตละจังหวัดในแตละป

- ให ม.ราชภัฏเปนเจาภาพ “1 ราชภัฏ 2 จังหวัด”
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เสริมความเขมแข็งในเศรษฐกิจฐานรากดวย “ชุมชน BCG”

ชุมชน

BCG

ธุรกิจชุมชน

คนรุนใหม

นวัตกรรม BCG

ชุมชน

ปลูกไมมีคา
พลังงาน

ไฟฟาชุมชน

แหลงน้ํา

ชุมชน

บานและที่ดิน

ทํากิน

กองทุน BCG

พัฒนาชุมชน

ตลาดกลาง

เกษตร BCG
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การสรางวิสาหกิจ BCG และ Startup 

ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม



ธุรกิจบริการแบบดั้งเดิม

คุณคาของความคิด

เกษตรกรแบบดั้งเดิม เกษตรกรสมัยใหม

SME แบบดั้งเดิม SME ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

ธุรกิจบริการมูลคาสูง

มูลคาทางธุรกิจ

เกษตรกร

SMEs

ธุรกิจบริการ

สรางวิสาหกิจ BCG และ Startup ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

Startup
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• พักหน้ีเกษตรกร

• รวมนาแปลงใหญ

• สงเสริมเครื่องมือกับเกษตรกร

• ดูแลระดับราคาพืชผลเกษตร

• แปรรูปสินคาเกษตรข้ันตน

• ขยายตลาดกลางสินคาเกษตร

• เช่ือมโยงสินคาเกษตรสูตลาด

• ปฏิรูประบบสหกรณ

• สงเสริมโครงการ “คนกลาคืนถ่ิน”

• กองทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถภาคเกษตร

• กองทุนเพื่อสรางผูประกอบการการเกษตรในพื้นที่

• ระบบประกันราคาพืชผลเกษตร

• ยกเครื่องตลาดซ้ือขายลวงหนาสินคาเกษตร

• พัฒนาตลาดออนไลนสินคาเกษตร

• Big Data ทางการเกษตร

• Cloud Services สําหรับภาคเกษตร

• Precision Technologies

• Mechanization, IOT ภาคเกษตร

• สรางนวัตกรรมเกษตรและอาหาร

• เพิ่มคุณภาพผลผลติ ความปลอดภัย การเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ

• Smart Farmer Academy

• ฝกอบรมดานเทคโนโลยี การบริหารจัดการ ตลอดจนเรื่อง

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

• ปฎิรูปตลอดสายจากหวงโซการผลิตถึงหวงโซผูบริโภค

• การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยี

• สงเสริม Startup  ภาคเกษตร

• พัฒนาคลัสเตอรภาคบริการดานเกษตร

• พัฒนาการทองเที่ยวภาคเกษตร

ปรับเปลี่ยนเกษตรกรแบบดั้งเดิมสูเกษตรกรสมัยใหม

ภายใน 3 ป ภายใน 5 ป
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พัฒนาธุรกิจการเกษตร สนับสนุนไมโครคลัสเตอร

• เกิดเปนชุมชนธุรกิจการเกษตร สามารถเช่ือมตอ

ระหวางเมือง และชุมชน โดยผาน Green Tourism

• เกิดการสรางงานใหกับคนในชุมชน

• สรางตลาดของสินคาเกษตรที่ครบวงจร ต้ังแตการ

ผลิต แปรรูปและบริการ

• เช่ือมโยงเครือขายผูผลิตการเกษตร

• พัฒนาธรุกิจการเกษตรที่หลากหลาย

• เขาถึงผูบริโภคโดยตรง

สนับสนุนภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป และภาคบริการ (การตลาด การขนสงและโลจิสตติก ระบบการ

จําหนาย) เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ การจางงานการสรางรายได ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได เกิดเปน 

“ธุรกิจการเกษตร, ไมโครคลัสเตอร” ในพื้นที่

ไมโครคลัสเตอร

Smart

Farmers

ธุรกิจการเกษตร
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ปรับเปลี่ยนสูวิสาหกิจ BCG ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

ภายใน 3 ป ภายใน 5 ป

• Ease of Doing Business

• ฟนฟู SMEs ที่มีศักยภาพ ผานโครงการ Rescue SMEs

• บูรณาการ Funding & Sourcing

• จัดต้ัง One Stop Service สําหรับ SMEs

• ขยายผลโครงการพี่จูงนอง

• ใหแตมตอ SMEs และ Startup ในโครงการจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐ

• สงเสริมการทําตลาดในตางประเทศผานโครงการ SME 

Proactive

• พัฒนา Service Oriented Supporting Industries (อาทิ 

Service Design, Machine Tools, Logistics Service 

Providers, Information Services, etc.)

• พัฒนา Regional Sourcing/Value Chain

• พัฒนาโปรแกรม e-Learning สําหรับ SMEs

• Upskill และ Reskill บุคลากรในวิสาหกิจ BCG

• กองทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถสู IDEs

• สงเสริม SMEs Investment Companies

• Venture Capital, Incubator, Accelerator

• Digital Transformation สําหรับ SMEs

• Open Innovation สําหรับ SMEs

• SMEs Big Data

• สงเสริมให SMEs ลงทุนใน RDI 

• Global Collaborative Network & Partnerships

• สรางแพลทฟอรมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ

SME

• จัดต้ัง Entrepreneurial Academy

• สงเสริมการจัดต้ังสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี/อตุสาหกรรม

เปาหมายรายสาขา

• พัฒนาทักษะในคลัสเตอรเทคโนโลยี/อตุสาหกรรม BCG 

แหงอนาคต
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ยกระดับ 6 คลัสเตอรอุตสาหกรรมบริการ BCG เปาหมาย
บริการดานสุขภาพ และการแพทย

Wellness & Medical Services 
อุตสาหรรมสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค

Creative Economy Industry

บริการท่ีสนับสนุนการคา

Trade Supporting Services

ธุรกิจดิจิตอล

Digital Business

บริการดานการแพทย  - การรักษาแบบพิเศษ อาทิ 

ทันตกรรม ศัลยกรรม การผาตัดสุขภาพและความงาม –

สปา สมุนไพร ความงาม บริการผูสูงอายุ

คอนเทนต และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ – ภาพยนต/ 

บรอดแคสต  แอนิเมชั่น เกม  ซอฟทแวร  

โฆษณา  การจัดงาน (Event) การออกแบบ –

สินคา แฟชั่น กราฟฟค 

สถาปตยกรรม การตกแตงภายใน

บรรจุภัณฑ ส่ิงพิมพ IT ขอมูลขาวสาร

สตารทอัพ, แพลตฟอรมออนไลน

โลจิสติกสการคา และการอํานวยความสะดวก

Trade Logistics & Facilitation

ภูมิภาค – อาเซียน/โลก ผูใหบริการดานโลจิสติกส

(LSP) องคประกอบในดานโลจิสติกส เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถใน การแขงขันใหกับธุรกิจไทย
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การทองเท่ียวและบริการ

Tourism & Services

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม สุขภาพ กีฬา เมือง

หลัก เมืองรอง และการทองเท่ียวชุมชน
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ยกระดับนวัตกรรมของภาคเอกชนและชุมชนดวยการพัฒนา

พื้นที่เชิงนวัตกรรมกระจายทั่วภูมิภาค

• พัฒนาหนึ่งหมูบาน หนึ่งนวัตกรรมเกษตร

• สรางยานนวัตกรรม / ยานเศรษฐกิจสรางสรรคในเมืองหลัก

• กระจาย Food Innopolis ในเมืองหลัก และเมืองรอง

• ผลักดัน Regional Science Park ใหครบทุกภูมิภาค
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การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริม

โมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพื้นที่



บูรณาการการลงทุนใน 4 โครงสรางพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนโมเดล

เศรษฐกิจ BCG เชิงพื้นท่ี
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โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ

โครงสรางพ้ืนฐานเชิงเครือขาย

โครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา

โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม

โมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพ้ืนที่

• นํ้า / ปา
• พลังงาน
• สิ่งแวดลอม

• เครือขายดิจิทัล
• เครือขายคมนาคม และโลจิสติกส

• การศึกษาและกระบวนการเรียนรู
• การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

• สุขภาวะ
• สวัสดิการ
• ภูมิคุมกันทางสังคม



เปาหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพเพื่อตอบโจทย BCG

• ประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงกวาคาเฉลี่ยของโลก

• การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสงลดลงไม

นอยกวา 10%

• ลดการใชทรัพยากรลง 2 ใน 3 จากปจจุบัน

ภายใน 20 ป

• พ้ืนที่ปาชายเลนจากประมาณ 1.5 ลานไร 

เปน 2.0 ลานไร ภายใน 10 ป

• บริหารจัดการนํ้ามีประสิทธิภาพ

• พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นปละ 350,000 ไร (ป 2558 มี 30.48 ลานไร) 

• มีประปาทุกหมูบาน

• อัตราการจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้นจาก 31% เปน 50%

• การจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชนไมนอยกวา 80%
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เปาหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชิงเครือขายเพื่อตอบโจทย BCG

• อินเตอรเน็ตหมูบาน ความเร็วสูงเพ่ิมขึ้น > 90%

• ชุมชนและเยาวชนสามารถเขาถึงระบบการเรียนรูผานอินเตอรเน็ตมากกวา 80%

• ตนทุนการขนสงโลจิสติกสของประเทศลดลงเหลือ 12% ของ GDP (ตนทุนคาขนสงสินคา < 7%)

• ขนสงสินคาทางรางจาก 1.4% เปน 20%

• เพ่ิมเสนทางรถไฟทางคู และพัฒนาเสนทาง Missing Link 

• ความสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารทาอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาคเพ่ิมขึ้นเปน 120 และ 

55 ลานคนตอป
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เปาหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาเพื่อตอบโจทย BCG

• งานวิจัยและพัฒนาไดนําไปใชเชิงพาณิชยไดจริงไมนอยกวา 30% ของผลงานวิจัยทั้งหมด

• สัดสวนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตอการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกจาก 10:90 เปน 30:70 

ใน 10 ป

• ระดับการวิจัยและพัฒนาจาก 1.0% ของ GDP ป 2563 เปน 1.5% 

ใน 5 ปขางหนา

• จํานวนนักวิจัยและพัฒนา เพ่ิมเปน 25 คนตอประชากรหนึ่งหม่ืนคน

• อันดับความสามารถการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโดย 

IMD อยูในอันดับ 1 ใน 30

• Innovation Hub อยางนอยจํานวน 1 แหงตอกลุมจังหวัด

• Regional Science Park กระจายอยูในทุกภูมิภาค โดยมี BCG 

Pilot Plant และสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ BCG

• วิสาหกิจในชุมชนไดรับการตอยอดพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
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เปาหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางสังคมเพื่อตอบโจทย BCG

• การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรท่ี

ยากจนเพ่ิมข้ึน

• ดัชนีชุมชนเขมแข็งเพ่ิมข้ึนทุกภาค

• สัดสวนผูอยูภายใตประกันสังคมมาตรา 40 และสมาชิก 

กอช.ตอกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน

• ความแตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอ

ประชากรระหวางพ้ืนท่ีลดลง

• บริการศูนยดูแลสุขภาพเคลื่อนท่ีทุกหมูบาน

• ดัชนีการพัฒนามนุษย (HDI) ปรับเปนกลุม Very High 

Human Development

• ดัชนีความมั่นคงของมนุษย (HSI) ปรับเปนกลุม Very 

High Human Development

• ระดับความเหลื่อมลํ้าในสังคม (Gini Coefficient) เปน

0.40 ในป 2565

• สัดสวนประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือ 5%

• ใหความชวยเหลือทางสังคมเพ่ือเปนแตมตอแก

กลุมเปาหมายประชากร 40% ท่ีมีรายไดตํ่าสุด

• สัดสวนหน้ีครัวเรือนตอรายไดท้ังหมดของครัวเรือน กลุม

ครัวเรือนยากจนท่ีสุดลดลง

• ขยายความคุมครองทางสังคมและจัดสวัสดิการตาม

กลุมเปาหมายโดยอิงระบบฐานขอมูล

• มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย และมีมาตรการ

ทางการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
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