


Foresight Introduction Metaphor of Myself 09:30 – 10:30

Win��� (C�U- S��)
Duc�  Swi�� Ar�� Kni��

Cha����or� (Poc��) (NI�- IF�)
Mag�����            Hub���01 กฤษณ ์(วว.)

Gear to Gear Set
now = ความเครยีด วุน่วาย

อนาคต= relax จดัการป�ญหาอยา่งเป�นระบบ

Present 
Big 

wave

เป�ด

Aum (Socialgiver)

Today    Tomorrow

.      -->   Tree

Future 
Healthy 
Forrest

2-กฤษณา-สาํนักงาน ก.พ.ร.

วนันี� = Linear
อนาคต = Circular

เป�ด > 
เป�ดที�แพงขึ�น 

ดีขึ�น 
และคนขาดไมไ่ด้

Analog Phone

ยานพาหนะที�ขบัเคลื�อนไ
ดทั้�งบนบก อากาศ 
และนํ�า 
ในรูปแบบที�เป�นมติรกับ
สิ�งแวดล้อมและทกุคนส
ามารถเขา้ถึงได้

Smartphone

==

today =
Think inside of the box

นา�ิกา = 
ทํางานตามนา�ิกาที�หมุนวนไปใ

นกรอบ
สายลม = อิสระ 

อยากจะพดัไปไหน เวลาไหนก็ได ้
ไมม่ขีอ้จาํกัดเรื�องสถานที�และเว

ลา
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Chaleeda

บุศรา - ป�จจุบนั - นักเดินทาง 
และเรยีนรูร้ะหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางบนเสน้ทางมทัี�งราบเรยีบ และขรุขระ 
 มสีมัภาระที�อาจทําใหเ้ดินทางชา้ลง

 อนาคต - 
ระหวา่งเดินทางเก็บเกี�ยวทกุประสบการณ ์
ทกุความผดิพลาด สรา้งนวตักรรมใหม ่

และสามารถเลือกเสน้ทางเดินได้อยา่งฉลาดขึ�น 
เรว็ขึ�น ถึงเป�าหมาย ทั�งในชวีติและการทํางาน

Ungroomed 
garden

Type something

Cut weed and unwanted 
beliefs

Gol� (NI�)
 pe� -------->  Bo�k�

tomorrow =
Think outside of the box

เg

Neeranuch/NRCT

เด็ก

เรยีนในหอ้งเรยีน

เครอืงฟอกอากาศ

เรยีน Online

อิฐ

เต่า โน๊ตบุคอานนท์ เทพทอง
TSU

คณุยุพนิ

วนันี� = ฟองนํ�า (flexible, absorbent, 
patience, no reflection, self- healing)

พรุง่นี� = ฟองนํ�าชั�นบางหุม้เหล็ก (same as 
above with certain limit)
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Chaos to 
Peaceful



เงินทนุหรอืงบ
วจิยัใหร้บัมอื

Climate

ต้องไมใ่ชภ่าค
สมคัรใจ ข มอง
เรื�อง climate
เป�นทําหรอืไมทํ่า

ก็ได้

ขอ้มูลกิจกรรมราย 
Sector 

ยงัไมถ่กูนาํมาใช้

waste 
มมีาก

Circular 
Economy

ไมม่กีาร 
transfer 

knowledge 
สูเ่กษตรกร

โครงสรา้งภาค
รฐัไมม่กีารกระ
จายเขา้หว่งโซ่
supply chain

ไมม่กีฏหมาย
บงัคับ

กับดกัรายไดป้าน
กลางทําใหค้นยงั
ไมคิ่ดถึงต้นทนุดา้
นสิ�งแวดล้อม

ไมม่ ี
carbon 
credit

ไมม่แีรงจูงใจ

ยงัขาดความ
ตระหนกัถึง
ผลกระทบ

ประเทศไทย
ไมเ่ขา้ภาค
บงัคับใน

ระดบันานาชาติ

เชื�อวา่ยงัไมม่ ี
impact

ความเหลื�อมลํ�า
ดา้นรายได้

รายไดก้ระจุก

การทํางาน
วดัผลสาํเรจ็ของ
แต่ละหนว่ยรฐั
ขาดภาพรวม

ขอ้จาํกัดในการ
เขา้ถึงบรกิาร/
โครงสรา้งพื�น
ฐานภาครฐั

การขาดวสิยัทัศน์
 ความรู ้แรงบลั
ดาลใจ ของ
ชุมชน

ความเชื�อที�วา่เกิด
มาจน ก้มหนา้รบัไป

การขาดความ
ต่อเนื�องในการ
ดาํเนนิการของ

ภาครฐั

นวตักรรม/
เทคโนโลยี

ไมส่อดคล้องกับ
ความต้องการ

ของผูร้บั

ชุมชนไมส่ามารถ
บรหิารจดัการ
ออกแแบบ

ไดด้ว้ยตนเอง

ขาดความเขา้ใจใน
คําจาํกัดความของ
คําวา่ความเหลื�อม
ลํ�าและทําใหแ้ก้ป�ญ

หาไมต่รงจุด

คน 20%
ครอบครอง

ทรพียากร 80%
ของประเทศ

ความเป�นคนไทย
อ่อนนอ้ม ยอมรบั และ
ไมค่่อยกล้าออกความ
เหน็ ทําใหเ้กิดการเอา
เปรยีบไดง่้าย (คนรวย

take advantage 
จากคนจน)

โอกาสในการเขา้
ถึงแหล่งเงินทนุ
ยาก (สาํหรบัผูม้ี

รายไดน้อ้ยอยูแ่ล้ว)

ชุมชน

การถกูชกัจูงไดง่้าย
 และความคิดสั�น ๆ

เพราะความ
ต้องการพื�นฐานยงัไม่
ไดร้บัการตอบสนอง

แนวคิดการ
พึ�งพงิ/ขอรบั

ความชว่ยเหลือ

ระบบการเรยีน
การสอนล้าสมยั
ไมเ่อื�ออํานวยให้
คนพฒันาไปสู่
ความสาํเรจ็

ความเหลื�อมลํ�า
ในการเขา้ถึง

แหล่งเงินทนุของ
คนที�ไมม่หีลักทรั
พยคํ์�าประกัน

มกีารเสพสื�อโซเชยี
ลอยา่งชาดการ

วเิคราะห ์ทําใหบ้าง
ครั�งเกิดความแ่บง่
แยกทางสงัคม

รฐัออกแบบให้
 และ 'ให'้ แต่
ดา้น supply

การขาดการมี
สว่นรว่มใน
การกําหนด
นโยบาย

เชน่ 
oversupply  
เรื�องการแปรรปุ

การทํางานของ
ภาครฐัแบบแยกสว่น
เพราะแต่ละองค์กร
ต้องตอบ KPI  
ของตัวเอง

การพยายาม
 install

technology ที�
ไม ่fit in กับ
พื�นที�/ชุมชน

มคีวามชว่ยเหลือ
เขา้ไป  แต่ไมส่ามารถ
sustain ได ้เนื�องจาก
ขาดความเขา้ใจ
ความตั�งใจ และ
ทักษะที�จาํเป�น

หลอกตัวเอง
ดว้ยตัวชี�วดั
บางอยา่ง

ความเขา้ใจเรื�อง 
'ความเหลื�อมลํ�า' 

ไมต่รงกัน
ระบบขอ้มูลสถิติ
ยงัไมส่ามารถ
บูรณาการนาํไป
ใชป้ระโยชนไ์ด้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

Data Sharing, 
Data Sharing 

Provision/Legislati
on, Data Format 

and Data 
Platform,

รฐัไมไ่ดทํ้า
หนา้ที�สนบั
สนนุที�ดพีอ

ถอดรฐั
ออกจาก
สมการ

สตรท์อัพใน
บางสาขายงัมี

จาํนวนไมม่ากพอ

ภาคเอกชนขาด
 deep tech

R&D

จะเน้น
Corporate 
หรอื SMEsระบบ ip ยงัไม่

สรา้งความมั�นใจ
เพยีงพอที�จะสง่
เสรมิการสรา้ง
นวตักรรม

ฐานขอ้มูลการ
วจิยั/พฒันาที�ตรง
กับความต้องการ
ของภาคเอกชน

Knowledge
Transfer

from 
Academics

ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ

SMEs ในภมูภิาค
ยงัน้อย

นโยบายที�สนบัสนนุการ
ผลิตภัณธที์�ผล่อย GHG
นอ้ย เพื�อใหส้ามารถไป
แขง่ขนักับต่างประเทศ
ได ้และไมถ่กูกีดกัน

ทางการค้า

ไมม่กีาร
เทคโนโลยทีี�
พฒันาขึ�นเอง

ทรพัยากร
บุคคลในระบบอุตส
าหกรรม มคีวาม

สามารถที�
แตกต่างกันมาก

Targeted
Research
Funding

ไมม่มีาตรฐานที�
เชื�อมโยงกับเทคโนโ

ลย ีหรอื

ผลิตภัณฑ์ที�พฒันาขึ�น

การที�ภาครฐัพาไป
บุกเบกิในกลุ่มอุตสาห
กรรมใหม่ๆ  ที�ชว่ยลด
GHGในต่างประเทศ

ดว้ย 
(เอาสิ�นค้าไทยไปขาย)

Tectnology
ยงัไม ่Deep มาก
พอ หรอืที� Deep

ก็ยงัมน่้อย
การเขา้ถึงทรพัยกร
ขั�นพื�นฐานในการ
พฒันาเทคโนโลยี

การลงทนุของ
ต่างชาติและ
สทิธปิระโยชน์

ที�ชดัเจน

กลไกในการ
สนนัสนนุยงั
ไมเ่ชื�อมโยง

กฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ 

ไมเ่อื�ออํานวย

ขาดการบรณูาการ
ในการใหเ้งินทนุ

วจิยัเชงิลึก

การสนบัสนุ
นงบวจิยัไม่
ต่อเนื�อง

SMEs 
ขาดศักยภาพ

ผูป้ระกอบการไทย ยงั
คิดเรื�องต้นทนุเป�นหลัก
ยงัไมไ่ดคํ้านงึถึงเรื�องลด
GHG เพื�อชว่ยโลกรอ้น
(แบบวา่ปากท้องต้องมา

ก่อน)

แนวคิด 
Corporate

ที�เนน้ขยายขนาด
มากวา่รว่มมอื

รฐัปรบักฏ
ระเบยีบไม่
ทันต่อการ
เปลี�ยนแปลง

อุปสรรคของ
การผลักดนั
ผลงานวจิยัไป
ใชป้ระโยชน์

เป�าหมาย
แผนวจิยัที�
ไมไ่ดมุ้ง่เนน้

ขอ้จาํกัด/ขอ้กํา
หนดในการเขา้
สูแ่หล่งทนุของภ

าคเอกชน

นกัวจิยัยงัมอง
เหน็ความเชื�อมโยง
ของ Tech กับ

Market เท่าที�ควร

ความซํ�าซอ้น
ของหน่วยงาน

ขาดการสนบัสนนุ
ที�เชื�อมโยงกันทั�ง
ระบบตั�งต้นนํ�า
จนถึงปลายนํ�า

mind set ของผูป้ระอบ
ที�ลืมมองวา่โลกมนัผลิต
อะไรไปถึงไหนแล้วดา้น
สิ�งแวดล้อม ไมใ่ชผ่ลิต
อะไรเดมิๆที�ขายไดแ้ต่

ปล่อย GHG สงู

การเขา้ถึงและ
ใชป้ระโยชน์ท
รบัพยากรวจิยั
และนวตักรรม

ผลิตบุคลากร
ไมต่อบโจทย์
อุตสาหกรรม

SMEs 
ในสว่นภมูภิาคยงัเขา้ไม่
ถึงแหล่งเงินและแหล่งผ

ลิต Innovation 
และยงัขาดวสิยัทัศน/์มุม

มองที�จะเรยีนรู ้

วธิกีารและการ
สื�อสารของ

ภาครฐัไมทั่�วถึง

Infra 
ไมเ่พยีงพอ

legal  
barriers

R and 
D

ความไมต่่อเนื�อง
ของนโยบายการ
การสนบัสนนุดา้น
เป�าหมายการลด 

GHG

Demand Push
___

Leapfrog by 
Breakthrough

Market Pull
___

Competence 
of 

Entrepreneur

การบรหิาร
จดัการไม่
เชื�อมโยง

คณะทํางานและคณะ
กรรมการที�เกี�ยวขอ้ง
ไมไ่ด้บูรณาการ

กลัวการทํางาน
ที�ผดิระเบยีบ
ของหนว่ยงาน

คาดการณไ์ม่
ไดว้า่ป�ญหา

จะจบเรว็หรอืชา้

ความขดัแยง้
ทางดา้นผล
ประโยชน์

นโยบายการ
จดัการและ

รบัมอื COVID

กลัวทําผดิกฎ
ระเบยีบ เชน่ 
เรื�องการนาํ
เขา้วคัซนี

มั�นใจในมาตรการ
ที�มเีกินไป ขาดการ

ประเมนิผล

ทกุหนว่ยงาน
มุง่แก้ป�ญหา

เฉพาะหนา้ซึ�งยงั
อยูใ่นชว่งวกิฤต

หน่วยงานมคีวาม
สบัสนวา่ต้องฟ�งใคร
ทําใหห้น่วยงาน
ปฏิบติัไมก่ล้าทําไร
มาก

กฎหมาย/ระเบยีบ
ไมค่รอบคลมุและ
รองรบัวกิฤต

รฐัไมม่กีารเตรยีมการ
ที�ดีพอ (ประมาท)
หรอื ชะล่าใจ

ระบบของการวางแผน
และดาํเนนิการแก้ไข

ป�ญหา Covid

การจดัการแบบรวมศู
นย์

 ไมม่กีารแบง่งานใน
สว่นการวางแผน

แก้ไขป�ญหาในระยะย
าว

ขาดระบบ
เชื�อมโยงฐาน
ขอ้มูลระหวา่ง
หนว่ยงาน

ศบค.-
สาํนกันายกฯ-
ก.สาธารณสขุ

ขาดความต
ระหนัก
ในหน้าที�

ขาดความเชื�อมั�น
ในการบรหิาร

จดัการ / ขาดศรทัธา
/ 

ความเหน็ที�แตกแยก

รฐัไมไ่ด้รบัขอ้มูลหรอื
การเตือนภัย หรอื รฐั
ไมใ่สใ่จต่อการ

เตือนภัย

มขีั�นตอนที�เน้น
ระบบราชการ

มากเกินไปจงึทําให้
การบรหิารงานล่าชา้

ไปทกุสว่น

หนว่ยงานควรมี
การเตรยีมความพรอ้ม
 โดยกําหนดขั�นตอน/
กฎหมายใหส้อดคล้อง

ตามสถานการณ์

วฒันธรรมไทยเนน้
พรรคพวก (VVIP 
เอาของดไีปก่อน) 

สง่ผลต่อ
วกิฤตศรทัธา แต่ละหนว่ย

งานใหข้อ้มูล
ขา่วสารที�ไม่
ตรงกัน

รอใหม้ผีูม้อํีานาจสั�ง
การมาก่อนถึงจะ

เริ�มทํา

ประชาชนประมาท
ไมร่ะวงัการติดเชื�อแม้
มกีารเตือนจากรฐั/สื�อ

ขาดการสื�อสาร
ระหวา่งหนว่ยงาน

ขาดการบูรณาการ
ระหวา่งหนว่ยงาน

ไมอ่ยากทําตัวเด่น
 กลัวคนอื�นมองวา่

แหกคอก กลัวการ
เปลี�ยนแปลง

ภาวะเศรษฐกิจที�จะ
ต้องออกมาทํามา
หากินหารายได้

เนน้ความเป�น
วถีิประชามาก

เกินไป

รฐัไมม่งีบประมาณ
เพยีงพอในการ

ชดเชยการเยยีวยา

มกีารเอื�อผล
ประโยชนร์ะหวา่ง
นายทนุ กับชนชั�น

กรรมมาชพี

คนจนขี�เกียจ
นายทนุ

แสวงหาแต่
ผลประโยชน์

กลัววา่หากเป�นตัวตั�ง
ตัวตีในการจดัการ
ป�ญหา อาจจะโดน

โยนภาระงานทั�งหมด
มาใหก็้เป�นได้

ไมรู่/้ไมม่\ีขอ้มูล
สาํหรบัการคาด
การณอ์นาคต

ผูน้าํ
(นายกฯ-กระทรวง
และหนว่ยงานที�

เกี�ยวขอ้ง)

กลัวการ
เปลี�ยนแปลง
และสญูเสยี
อํานาจ

ทรพัยากร
ไมเ่พยีงพอ

ภาครฐัมองป�ญหามติิเดยีว คือ
โรคระบาด จงึไปแก้ที�โรค อยา่ง
เดยีว แต่ถ้าเอาคนเป�นตวตั�ง จะ
เกิดการบูรณาการในการแก้
ป�ญหาที�มาจากหลากหลาย
หนว่ยงาน อยา่งเป�นรปูธรรม

ประชาชน
ประมาท เที�ยว
ในสถานที�เสี�ยง

ขาดมาตร
การในการ
จดัการป�ญหา
อยา่งชดัเจน

เกิดความเหลื�
อมลํ�าของ
การเขา้ถึง
ทรพัยากร

ไมรู่ว้า่ความ
รนุแรงขนาด
ใหญจ่ะมาเรว็

แค่ไหน



Causal- Layered Analysis 10:50– 12:00

Room 1 

Room 3

Room 2

เงินทนุหรอืงบ
วจิยัใหร้บัมอื

Climate

ต้องไมใ่ชภ่าค
สมคัรใจ ข มอง
เรื�อง climate
เป�นทําหรอืไมทํ่า

ก็ได้

Room 4

ระบบขอ้มูลสถิติ
ยงัไมส่ามารถ
บูรณาการนาํไป
ใชป้ระโยชนไ์ด้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

Data Sharing, 
Data Sharing 

Provision/Legislati
on, Data Format 

and Data 
Platform,

รฐัไมไ่ดทํ้า
หนา้ที�สนบั
สนนุที�ดพีอ

ถอดรฐัออ
กจากสมก

าร

การบรหิาร
จดัการไม่
เชื�อมโยง

คณะทํางานและคณะ
กรรมการที�เกี�ยวขอ้ง
ไมไ่ดบู้รณาการ

กลัวการทํางาน
ที�ผดิระเบยีบ
ของหนว่ยงาน

Innovation for Climate Action : ทําไมถึงไมม่นีโยบายด้านพลังงานทดแทนที�ชดัเจน

Innovation for Competitiveness : ทําไมนโยบาย EEC ถึงไมม่ผีลที�ชดัเจน

Innovation for Inclusiveness : ทําไมถึงยงัมคีวามเหลื�อมลํ�า

Innovation for Living with COVID : ทําไมประเทศไทยยงัไมม่นีโยบายระยะยาวในการอยูร่ว่มกับโควดิ

คาดการณไ์ม่
ไดว้า่ป�ญหา

จะจบเรว็หรอืชา้
ความขดัแยง้
ทางดา้นผล
ประโยชน์

นโยบายการ
จดัการและ

รบัมอื COVID

กลัวทําผดิกฎ
ระเบยีบ เชน่ 
เรื�องการนาํ
เขา้วคัซนี

มั�นใจในมาตรการ
ที�มเีกินไป ขาดการ

ประเมนิผล

ทกุหน่วยงาน
มุง่แก้ป�ญหา

เฉพาะหน้าซึ�งยงั
อยูใ่นชว่งวกิฤต

หนว่ยงานมคีวาม
สบัสนวา่ต้องฟ�งใคร
ทําใหห้นว่ยงาน
ปฏิบติัไมก่ล้าทําไร
มาก

กฎหมาย/ระเบยีบ
ไมค่รอบคลมุและ
รองรบัวกิฤต

รฐัไมม่กีารเตรยีมการ
ที�ดพีอ (ประมาท)
หรอื ชะล่าใจ

ระบบของการวางแผน
และดาํเนนิการแก้ไข

ป�ญหา Covid

การจดัการแบบรวมศู
นย์

 ไมม่กีารแบง่งานใน
สว่นการวางแผน

แก้ไขป�ญหาในระยะย
าว

ขาดระบบ
เชื�อมโยงฐาน
ขอ้มูลระหวา่ง
หนว่ยงาน

ความเหลื�อมลํ�า
ดา้นรายได้

สตรท์อัพใน
บางสาขายงัมี

จาํนวนไมม่ากพอ

ภาคเอกชนขาด
 deep tech

R&D

จะเน้น
Corporate 
หรอื SMEs

ระบบ ip ยงัไม่
สรา้งความมั�นใจ
เพยีงพอที�จะสง่
เสรมิการสรา้ง
นวตักรรม

ฐานขอ้มูลการ
วจิยั/พฒันาที�ตรง
กับความต้องการ
ของภาคเอกชน

ศบค.-
สาํนกันายกฯ-
ก.สาธารณสขุ

Knowledge
Transfer

from 
Academics

ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ

SMEs ในภมูภิาค
ยงันอ้ย

รายไดก้ระจุก

นโยบายที�สนบัสนนุการ
ผลิตภัณธที์�ผล่อย GHG
นอ้ย เพื�อใหส้ามารถไป
แขง่ขนักับต่างประเทศ
ได ้และไมถ่กูกีดกัน

ทางการค้า

ขาดความต
ระหนกั
ในหนา้ที�

ไมม่กีาร
เทคโนโลยทีี�
พฒันาขึ�นเอง

การทํางาน
วดัผลสาํเรจ็ของ
แต่ละหนว่ยรฐั
ขาดภาพรวม

ขอ้จาํกัดในการ
เขา้ถึงบรกิาร/
โครงสรา้งพื�น
ฐานภาครฐั

ขาดความเชื�อมั�น
ในการบรหิาร

จดัการ / ขาดศรทัธา
/ 

ความเหน็ที�แตกแยก

ทรพัยากร
บุคคลในระบบอุตส
าหกรรม มคีวาม

สามารถที�
แตกต่างกันมาก

ขอ้มูลกิจกรรมราย 
Sector 

ยงัไมถ่กูนาํมาใช้

การขาดวสิยัทัศน์
 ความรู ้แรงบลั
ดาลใจ ของ
ชุมชน

ความเชื�อที�วา่เกิด
มาจน ก้มหนา้รบัไป

Targeted
Research
Funding

รฐัไมไ่ดร้บัขอ้มูลหรอื
การเตือนภัย หรอื รฐั
ไมใ่สใ่จต่อการ

เตือนภัย

การขาดความ
ต่อเนื�องในการ
ดาํเนนิการของ

ภาครฐั

มขีั�นตอนที�เนน้
ระบบราชการ

มากเกินไปจงึทําให้
การบรหิารงานล่าชา้

ไปทกุสว่น

ไมม่มีาตรฐานที�
เชื�อมโยงกับเทคโนโ

ลย ีหรอื

ผลิตภัณฑ์ที�พฒันาขึ�น

หนว่ยงานควรมี
การเตรยีมความพรอ้ม
 โดยกําหนดขั�นตอน/
กฎหมายใหส้อดคล้อง

ตามสถานการณ์

การที�ภาครฐัพาไป
บุกเบกิในกลุ่มอุตสาห
กรรมใหม่ๆ  ที�ชว่ยลด
GHGในต่างประเทศ

ดว้ย 
(เอาสิ�นค้าไทยไปขาย)

นวตักรรม/
เทคโนโลยี

ไมส่อดคล้องกับ
ความต้องการ

ของผูร้บั

ชุมชนไมส่ามารถ
บรหิารจดัการ
ออกแแบบ

ไดด้ว้ยตนเอง

ขาดความเขา้ใจใน
คําจาํกัดความของ
คําวา่ความเหลื�อม
ลํ�าและทําใหแ้ก้ป�ญ

หาไมต่รงจุด

วฒันธรรมไทยเนน้
พรรคพวก (VVIP 
เอาของดไีปก่อน) 

สง่ผลต่อ
วกิฤตศรทัธา

Tectnology
ยงัไม ่Deep มาก
พอ หรอืที� Deep

ก็ยงัมน่อ้ย

การเขา้ถึงทรพัยกร
ขั�นพื�นฐานในการ
พฒันาเทคโนโลยี

แต่ละหนว่ย
งานใหข้อ้มูล
ขา่วสารที�ไม่
ตรงกัน

การลงทนุของ
ต่างชาติและ
สทิธปิระโยชน์

ที�ชดัเจน

คน 20% 
ครอบครอง

ทรพียากร 80%
ของประเทศ

ความเป�นคนไทย
อ่อนนอ้ม ยอมรบั และ
ไมค่่อยกล้าออกความ
เหน็ ทําใหเ้กิดการเอา
เปรยีบไดง่้าย (คนรวย

take advantage 
จากคนจน)

กลไกในการ
สนนัสนนุยงั
ไมเ่ชื�อมโยง

รอใหม้ผีูม้อํีานาจสั�ง
การมาก่อนถึงจะ

เริ�มทํา

โอกาสในการเขา้
ถึงแหล่งเงินทนุ
ยาก (สาํหรบัผูม้ี

รายไดน้อ้ยอยูแ่ล้ว)

ชุมชน

waste 
มมีาก

การถกูชกัจูงไดง่้าย
 และความคิดสั�น ๆ

เพราะความ
ต้องการพื�นฐานยงัไม่
ไดร้บัการตอบสนอง

กฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ 

ไมเ่อื�ออํานวย

ขาดการบรณูาการ
ในการใหเ้งินทนุ

วจิยัเชงิลึก

การสนบัสนุ
นงบวจิยัไม่
ต่อเนื�อง

SMEs 
ขาดศักยภาพ

ประชาชนประมาท
ไมร่ะวงัการติดเชื�อแม้
มกีารเตือนจากรฐั/สื�อ

แนวคิดการ
พึ�งพงิ/ขอรบั
ความชว่ยเหลือ

ผูป้ระกอบการไทย ยงั
คิดเรื�องต้นทนุเป�นหลัก
ยงัไมไ่ดคํ้านงึถึงเรื�องลด
GHG เพื�อชว่ยโลกรอ้น
(แบบวา่ปากท้องต้องมา

ก่อน)

แนวคิด 
Corporate

ที�เนน้ขยายขนาด
มากวา่รว่มมอื

รฐัปรบักฏ
ระเบยีบไม่
ทันต่อการ
เปลี�ยนแปลง

ระบบการเรยีน
การสอนล้าสมยั
ไมเ่อื�ออํานวยให้
คนพฒันาไปสู่
ความสาํเรจ็

ขาดการสื�อสาร
ระหวา่งหนว่ยงาน

อุปสรรคของ
การผลักดนั
ผลงานวจิยัไป
ใชป้ระโยชน์

ความเหลื�อมลํ�า
ในการเขา้ถึง

แหล่งเงินทนุของ
คนที�ไมม่หีลักทรั
พยคํ์�าประกัน

เป�าหมาย
แผนวจิยัที�
ไมไ่ดมุ้ง่เนน้

ขอ้จาํกัด/ขอ้กํา
หนดในการเขา้
สูแ่หล่งทนุของภ

าคเอกชน

ขาดการบูรณาการ
ระหวา่งหนว่ยงาน

นกัวจิยัยงัมอง
เหน็ความเชื�อมโยง
ของ Tech กับ

Market เท่าที�ควร

Circular 
Economy

ความซํ�าซอ้น
ของหนว่ยงาน

ขาดการสนบัสนนุ
ที�เชื�อมโยงกันทั�ง
ระบบตั�งต้นนํ�า
จนถึงปลายนํ�า

mind set ของผูป้ระอบ
ที�ลืมมองวา่โลกมนัผลิต
อะไรไปถึงไหนแล้วดา้น
สิ�งแวดล้อม ไมใ่ชผ่ลิต
อะไรเดมิๆที�ขายไดแ้ต่

ปล่อย GHG สงู

ไมอ่ยากทําตัวเดน่
 กลัวคนอื�นมองวา่

แหกคอก

ไมม่กีาร 
transfer 

knowledge 
สูเ่กษตรกร

การเขา้ถึงและ
ใชป้ระโยชนท์
รบัพยากรวจิยั
และนวตักรรม

ผลิตบุคลากร
ไมต่อบโจทย์
อุตสาหกรรม

SMEs 
ในสว่นภมูภิาคยงัเขา้ไม่
ถึงแหล่งเงินและแหล่งผ

ลิต Innovation 
และยงัขาดวสิยัทัศน/์มุม

มองที�จะเรยีนรู ้

มกีารเสพสื�อโซเชยี
ลอยา่งชาดการ

วเิคราะห ์ทําใหบ้าง
ครั�งเกิดความแ่บง่
แยกทางสงัคม

กลัวการ
เปลี�ยนแปลง

วธิกีารและการ
สื�อสารของ

ภาครฐัไมทั่�วถึง

รฐัออกแบบให้
 และ 'ให'้ แต่
ดา้น supply

ภาวะเศรษฐกิจที�จะ
ต้องออกมาทํามา
หากินหารายได้

การขาดการมี
สว่นรว่มใน
การกําหนด
นโยบาย

Infra 
ไมเ่พยีงพอ

เนน้ความเป�น
วถีิประชามาก

เกินไป

legal  
barriers

เชน่ 
oversupply  

เรื�องการแปรรปุ/ 
สนิค้า OTOP 

ทําแล้วขายใคร?

R and 
D

โครงสรา้งภาค
รฐัไมม่กีารกระ
จายเขา้หว่งโซ่
supply chain

การทํางานของ
ภาครฐัแบบแยกสว่น
เพราะแต่ละองค์กร
ต้องตอบ KPI  
ของตัวเอง

รฐัไมม่งีบประมาณ
เพยีงพอในการ

ชดเชยการเยยีวยา

มกีารเอื�อผล
ประโยชนร์ะหวา่ง
นายทนุ กับชนชั�น

กรรมมาชพี

คนจนขี�เกียจ
นายทนุ

แสวงหาแต่
ผลประโยชน์

การพยายาม
 install

technology ที�
ไม ่fit in กับ
พื�นที�/ชุมชน

กลัววา่หากเป�นตัวตั�ง
ตัวตีในการจดัการ
ป�ญหา อาจจะโดน

โยนภาระงานทั�งหมด
มาใหก็้เป�นได้

ไมรู่/้ไมม่\ีขอ้มูล
สาํหรบัการคาด
การณอ์นาคต

มคีวามชว่ยเหลือ
เขา้ไป  แต่ไมส่ามารถ
sustain ได้ เนื�องจาก
ขาดความเขา้ใจ
ความตั�งใจ และ
ทักษะที�จาํเป�น

ผูน้าํ
(นายกฯ-กระทรวง
และหนว่ยงานที�

เกี�ยวขอ้ง)

กลัวการ
เปลี�ยนแปลง
และสญูเสยี
อํานาจ

ไมม่กีฏหมาย
บงัคับ

ทรพัยากร
ไมเ่พยีงพอ

ความไมต่่อเนื�อง
ของนโยบายการ
การสนบัสนนุดา้น
เป�าหมายการลด 

GHG

ภาครฐัมองป�ญหามติิเดยีว คือ
โรคระบาด จงึไปแก้ที�โรค อยา่ง
เดยีว แต่ถ้าเอาคนเป�นตวตั�ง จะ
เกิดการบูรณาการในการแก้
ป�ญหาที�มาจากหลากหลาย
หนว่ยงาน อยา่งเป�นรปูธรรม

กับดกัรายไดป้าน
กลางทําใหค้นยงั
ไมคิ่ดถึงต้นทนุดา้
นสิ�งแวดล้อม

หลอกตัวเอง
ดว้ยตัวชี�วดั
บางอยา่ง

ประชาชน
ประมาท เที�ยว
ในสถานที�เสี�ยง

ไมม่ ี
carbon 
credit

ไมม่แีรงจูงใจ

ยงัขาดความ
ตระหนกัถึง
ผลกระทบ

ขาดมาตร
การในการ
จดัการป�ญหา
อยา่งชดัเจน

ประเทศไทย
ไมเ่ขา้ภาคบงัคั

บใน
ระดบันานาชาติ

เชื�อวา่ยงัไมม่ ี
impact

Demand Push
___

Leapfrog by 
Breakthrough

Market Pull
___

Competence 
of 

Entrepreneur

ความเขา้ใจเรื�อง 
'ความเหลื�อมลํ�า' 

ไมต่รงกัน

ความเหลื�อมลํ�า
ด้านโอกาส

  ผูไ้ด้ประโยช
นอ์ยูแ่ล้วอยา
กรกัษาไวซ้ึ�งส
ถานะตัวเอง

ไมรู่ว้า่ความ
รนุแรงขนาด
ใหญจ่ะมาเรว็

แค่ไหน

ด้าน Env.: 
การเขา้ถึงทรพัยากรนํ�า 
ที�จนีสรา้งเขื�อนที�ต้นนํ�า 
เกิดผลกระทบต่อประเท
ศปลายนํ�าที�ใชป้ระโยช

น์ทรพัยากรนํ�า



Room 1 

เงินทนุหรอืงบ
วจิยัใหร้บัมอื

Climate

ต้องไมใ่ชภ่าค
สมคัรใจ ข มอง
เรื�อง climate
เป�นทําหรอืไมทํ่า

ก็ได้

Innovation for Climate Action : ทําไมถึงไมม่นีโยบายด้านพลังงานทดแทนที�ชดัเจน

ขอ้มูลกิจกรรมราย 
Sector 

ยงัไมถ่กูนาํมาใช้

waste 
มมีาก

Circular 
Economy

ไมม่กีาร 
transfer 

knowledge 
สูเ่กษตรกร

โครงสรา้งภาค
รฐัไมม่กีารกระ
จายเขา้หว่งโซ่
supply chain

ไมม่กีฏหมาย
บงัคับ

กับดักรายได้ปาน
กลางทําใหค้นยงั
ไมคิ่ดถึงต้นทนุด้า
นสิ�งแวดล้อม

ไมม่ ี
carbon 
credit

ไมม่แีรงจูงใจ

ยงัขาดความ
ตระหนักถึง
ผลกระทบ

ประเทศไทย
ไมเ่ขา้ภาคบงัคั

บใน
ระดบันานาชาติ

เชื�อวา่ยงัไมม่ ี
impact



Room 2 Innovation for Inclusiveness : ทําไมถึงยงัมคีวามเหลื�อมลํ�า

ความเหลื�อมลํ�า
ด้านรายได้

รายได้กระจุก

การทํางาน
วดัผลสาํเรจ็ของ
แต่ละหนว่ยรฐั
ขาดภาพรวม

ขอ้จาํกัดในการ
เขา้ถึงบรกิาร/
โครงสรา้งพื�น
ฐานภาครฐั

การขาดวสิยัทัศน์
 ความรู ้แรงบลั
ดาลใจ ของ
ชุมชน

ความเชื�อที�วา่เกิด
มาจน ก้มหนา้รบัไป

การขาดความ
ต่อเนื�องในการ
ดาํเนนิการของ

ภาครฐั

นวตักรรม/
เทคโนโลยี

ไมส่อดคล้องกับ
ความต้องการ

ของผูร้บั

ชุมชนไมส่ามารถ
บรหิารจดัการ
ออกแแบบ

ได้ด้วยตนเอง

ขาดความเขา้ใจใน
คําจาํกัดความของ
คําวา่ความเหลื�อม
ลํ�าและทําใหแ้ก้ป�ญ

หาไมต่รงจุด

คน 20% 
ครอบครอง

ทรพียากร 80%
ของประเทศ

ความเป�นคนไทย
อ่อนนอ้ม ยอมรบั และ
ไมค่่อยกล้าออกความ
เหน็ ทําใหเ้กิดการเอา
เปรยีบไดง่้าย (คนรวย

take advantage 
จากคนจน)

โอกาสในการเขา้
ถึงแหล่งเงินทนุ
ยาก (สาํหรบัผูม้ี

รายไดน้อ้ยอยูแ่ล้ว)

ชุมชน

การถกูชกัจูงไดง่้าย
 และความคิดสั�น ๆ

เพราะความ
ต้องการพื�นฐานยงัไม่
ไดร้บัการตอบสนอง

แนวคิดการ
พึ�งพงิ/ขอรบั
ความชว่ยเหลือ

ระบบการเรยีน
การสอนล้าสมยั
ไมเ่อื�ออํานวยให้
คนพฒันาไปสู่
ความสาํเรจ็

ความเหลื�อมลํ�า
ในการเขา้ถึง

แหล่งเงินทนุของ
คนที�ไมม่หีลักทรั
พยคํ์�าประกัน

มกีารเสพสื�อโซเชยี
ลอยา่งชาดการ

วเิคราะห ์ทําใหบ้าง
ครั�งเกิดความแ่บง่
แยกทางสงัคม

รฐัออกแบบให้
 และ 'ให'้ แต่
ดา้น supply

การขาดการมี
สว่นรว่มใน
การกําหนด
นโยบาย

เชน่ 
oversupply  

เรื�องการแปรรปุ/ 
สนิค้า OTOP 

ทําแล้วขายใคร?

การทํางานของ
ภาครฐัแบบแยกสว่น
เพราะแต่ละองค์กร
ต้องตอบ KPI  
ของตัวเอง

การพยายาม
 install

technology ที�
ไม ่fit in กับ
พื�นที�/ชุมชน

มคีวามชว่ยเหลือ
เขา้ไป  แต่ไมส่ามารถ
sustain ได้ เนื�องจาก
ขาดความเขา้ใจ
ความตั�งใจ และ
ทักษะที�จาํเป�น

หลอกตัวเอง
ดว้ยตัวชี�วดั
บางอยา่ง

ความเขา้ใจเรื�อง 
'ความเหลื�อมลํ�า' 

ไมต่รงกัน

ความเหลื�อมลํ�า
ดา้นโอกาส

  ผูไ้ดป้ระโยช
นอ์ยูแ่ล้วอยา
กรกัษาไวซ้ึ�งส
ถานะตัวเอง

ด้าน Env.: 
การเขา้ถึงทรพัยากรนํ�า 
ที�จนีสรา้งเขื�อนที�ต้นนํ�า 
เกิดผลกระทบต่อประเท
ศปลายนํ�าที�ใชป้ระโยช

น์ทรพัยากรนํ�า
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ระบบขอ้มูลสถิติ
ยงัไมส่ามารถ
บูรณาการนาํไป
ใชป้ระโยชนไ์ด้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

Data Sharing, 
Data Sharing 

Provision/Legislati
on, Data Format 

and Data 
Platform,

รฐัไมไ่ด้ทํา
หน้าที�สนับ
สนุนที�ดีพอ

ถอดรฐัออ
กจากสมก

าร

Innovation for Competitiveness : ทําไมนโยบาย EEC ถึงไมม่ผีลที�ชดัเจน

สตรท์อัพใน
บางสาขายงัมี

จาํนวนไมม่ากพอ

ภาคเอกชนขาด
 deep tech

R&D

จะเน้น
Corporate 
หรอื SMEs

ระบบ ip ยงัไม่
สรา้งความมั�นใจ
เพยีงพอที�จะสง่
เสรมิการสรา้ง
นวตักรรม

ฐานขอ้มูลการ
วจิยั/พฒันาที�ตรง
กับความต้องการ
ของภาคเอกชน

Knowledge
Transfer

from 
Academics

ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ

SMEs ในภมูภิาค
ยงันอ้ย

นโยบายที�สนับสนุนการ
ผลิตภัณธที์�ผล่อย GHG
น้อย เพื�อใหส้ามารถไป
แขง่ขนักับต่างประเทศ
ได้ และไมถ่กูกีดกัน

ทางการค้า

ไมม่กีาร
เทคโนโลยทีี�
พฒันาขึ�นเอง

ทรพัยากร
บุคคลในระบบอุตส
าหกรรม มคีวาม

สามารถที�
แตกต่างกันมาก

Targeted
Research
Funding

ไมม่มีาตรฐานที�
เชื�อมโยงกับเทคโนโ

ลย ีหรอื

ผลิตภัณฑ์ที�พฒันาขึ�น

การที�ภาครฐัพาไป
บุกเบกิในกลุ่มอุตสาห
กรรมใหม่ๆ  ที�ชว่ยลด
GHGในต่างประเทศ

ดว้ย 
(เอาสิ�นค้าไทยไปขาย)

Tectnology
ยงัไม ่Deep มาก
พอ หรอืที� Deep

ก็ยงัมน่อ้ย

การเขา้ถึงทรพัยกร
ขั�นพื�นฐานในการ
พฒันาเทคโนโลยี

การลงทนุของ
ต่างชาติและ
สทิธปิระโยชน์

ที�ชดัเจน

กลไกในการ
สนนัสนนุยงั
ไมเ่ชื�อมโยง

กฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ 

ไมเ่อื�ออํานวย

ขาดการบรณูาการ
ในการใหเ้งินทนุ

วจิยัเชงิลึก

การสนับสนุ
นงบวจิยัไม่
ต่อเนื�อง

SMEs 
ขาดศักยภาพ

ผูป้ระกอบการไทย ยงั
คิดเรื�องต้นทนุเป�นหลัก
ยงัไมไ่ด้คํานึงถึงเรื�องลด
GHG เพื�อชว่ยโลกรอ้น
(แบบวา่ปากท้องต้องมา

ก่อน)

แนวคิด 
Corporate

ที�เนน้ขยายขนาด
มากวา่รว่มมอื

รฐัปรบักฏ
ระเบยีบไม่
ทันต่อการ
เปลี�ยนแปลง

อุปสรรคของ
การผลักดนั
ผลงานวจิยัไป
ใชป้ระโยชน์

เป�าหมาย
แผนวจิยัที�
ไมไ่ดมุ้ง่เนน้

ขอ้จาํกัด/ขอ้กํา
หนดในการเขา้
สูแ่หล่งทนุของภ

าคเอกชน

นกัวจิยัยงัมอง
เหน็ความเชื�อมโยง
ของ Tech กับ

Market เท่าที�ควร

ความซํ�าซอ้น
ของหนว่ยงาน

ขาดการสนบัสนนุ
ที�เชื�อมโยงกันทั�ง
ระบบตั�งต้นนํ�า
จนถึงปลายนํ�า

mind set ของผูป้ระอบ
ที�ลืมมองวา่โลกมนัผลิต
อะไรไปถึงไหนแล้วด้าน
สิ�งแวดล้อม ไมใ่ชผ่ลิต
อะไรเดิมๆที�ขายได้แต่

ปล่อย GHG สงู

การเขา้ถึงและ
ใชป้ระโยชนท์
รบัพยากรวจิยั
และนวตักรรม

ผลิตบุคลากร
ไมต่อบโจทย์
อุตสาหกรรม

SMEs 
ในสว่นภมูภิาคยงัเขา้ไม่
ถึงแหล่งเงินและแหล่งผ

ลิต Innovation 
และยงัขาดวสิยัทัศน์/มุม

มองที�จะเรยีนรู ้

วธิกีารและการ
สื�อสารของ

ภาครฐัไมทั่�วถึง

Infra 
ไมเ่พยีงพอ

legal  
barriers

R and 
D

ความไมต่่อเนื�อง
ของนโยบายการ
การสนบัสนนุดา้น
เป�าหมายการลด 

GHG

Demand Push
___

Leapfrog by 
Breakthrough

Market Pull
___

Competence 
of 

Entrepreneur

ไมรู่ว้า่ความ
รุนแรงขนาด
ใหญ่จะมาเรว็

แค่ไหน
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การบรหิาร
จดัการไม่
เชื�อมโยง

คณะทํางานและคณะ
กรรมการที�เกี�ยวขอ้ง
ไมไ่ดบู้รณาการ

กลัวการทํางาน
ที�ผดิระเบยีบ
ของหนว่ยงาน

Innovation for Living with COVID : ทําไมประเทศไทยยงัไมม่นีโยบายระยะยาวในการอยูร่ว่มกับโควดิ

คาดการณไ์ม่
ไดว้า่ป�ญหา

จะจบเรว็หรอืชา้
ความขดัแยง้
ทางดา้นผล
ประโยชน์

นโยบายการ
จดัการและ

รบัมอื COVID

กลัวทําผดิกฎ
ระเบยีบ เชน่ 
เรื�องการนํา
เขา้วคัซนี

มั�นใจในมาตรการ
ที�มเีกินไป ขาดการ

ประเมนิผล

ทกุหน่วยงาน
มุง่แก้ป�ญหา

เฉพาะหน้าซึ�งยงั
อยูใ่นชว่งวกิฤต

หนว่ยงานมคีวาม
สบัสนวา่ต้องฟ�งใคร
ทําใหห้นว่ยงาน
ปฏิบติัไมก่ล้าทําไร
มาก

กฎหมาย/ระเบยีบ
ไมค่รอบคลมุและ
รองรบัวกิฤต

รฐัไมม่กีารเตรยีมการ
ที�ดพีอ (ประมาท)
หรอื ชะล่าใจ

ระบบของการวางแผน
และดาํเนนิการแก้ไข

ป�ญหา Covid

การจดัการแบบรวมศู
นย์

 ไมม่กีารแบง่งานใน
สว่นการวางแผน

แก้ไขป�ญหาในระยะย
าว

ขาดระบบ
เชื�อมโยงฐาน
ขอ้มูลระหวา่ง
หน่วยงาน

ศบค.-
สาํนกันายกฯ-
ก.สาธารณสขุ

ขาดความต
ระหนกั
ในหนา้ที�

ขาดความเชื�อมั�น
ในการบรหิาร

จดัการ / ขาดศรทัธา
/ 

ความเหน็ที�แตกแยก

รฐัไมไ่ดร้บัขอ้มูลหรอื
การเตือนภัย หรอื รฐั
ไมใ่สใ่จต่อการ

เตือนภัย

มขีั�นตอนที�เนน้
ระบบราชการ

มากเกินไปจงึทําให้
การบรหิารงานล่าชา้

ไปทกุสว่น

หน่วยงานควรมี
การเตรยีมความพรอ้ม
 โดยกําหนดขั�นตอน/
กฎหมายใหส้อดคล้อง

ตามสถานการณ์

วฒันธรรมไทยเน้น
พรรคพวก (VVIP 
เอาของดีไปก่อน) 

สง่ผลต่อ
วกิฤตศรทัธา

แต่ละหน่วย
งานใหข้อ้มูล
ขา่วสารที�ไม่
ตรงกัน

รอใหม้ผีูม้อํีานาจสั�ง
การมาก่อนถึงจะ

เริ�มทํา

ประชาชนประมาท
ไมร่ะวงัการติดเชื�อแม้
มกีารเตือนจากรฐั/สื�อ

ขาดการสื�อสาร
ระหวา่งหน่วยงาน

ขาดการบูรณาการ
ระหวา่งหน่วยงาน

ไมอ่ยากทําตัวเดน่
 กลัวคนอื�นมองวา่

แหกคอก

กลัวการ
เปลี�ยนแปลง

ภาวะเศรษฐกิจที�จะ
ต้องออกมาทํามา
หากินหารายได้

เนน้ความเป�น
วถีิประชามาก

เกินไป

รฐัไมม่งีบประมาณ
เพยีงพอในการ

ชดเชยการเยยีวยา

มกีารเอื�อผล
ประโยชน์ระหวา่ง
นายทนุ กับชนชั�น

กรรมมาชพี

คนจนขี�เกียจ
นายทนุ

แสวงหาแต่
ผลประโยชน์

กลัววา่หากเป�นตัวตั�ง
ตัวตีในการจดัการ
ป�ญหา อาจจะโดน

โยนภาระงานทั�งหมด
มาใหก็้เป�นได้

ไมรู่/้ไมม่\ีขอ้มูล
สาํหรบัการคาด
การณอ์นาคต

ผูน้ํา
(นายกฯ-กระทรวง
และหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง)

กลัวการ
เปลี�ยนแปลง
และสญูเสยี
อํานาจ

ทรพัยากร
ไมเ่พยีงพอ

ภาครฐัมองป�ญหามติิเดยีว คือ
โรคระบาด จงึไปแก้ที�โรค อยา่ง
เดยีว แต่ถ้าเอาคนเป�นตวตั�ง จะ
เกิดการบูรณาการในการแก้
ป�ญหาที�มาจากหลากหลาย
หนว่ยงาน อยา่งเป�นรปูธรรม

ประชาชน
ประมาท เที�ยว
ในสถานที�เสี�ยง

ขาดมาตร
การในการ
จดัการป�ญหา
อยา่งชดัเจน
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Driving Forces for Thailand's Innovation Landscape 13:15– 14:45
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 Certainty  Uncertainty

Room 1 

Room 3

Room 2

Room 4

 Certainty  Uncertainty

 Certainty  Uncertainty

Digital/ 
Digital 
divide

 Certainty  Uncertainty
ชว่งสถานการณC์ovid 

กระทบคณุภาพชวีติของประชาชนแนน่อนทั�
งทางกายและจติใจ เชน่ 

การติดตามขา่วสาร / การเขา้ไมถึ่งวคัซนี / 
การรบัสวสัดกิารที�ไมเ่พยีงพอและเท่าเทียม

จากการสรรที�รฐับาลจดัการ เป�นต้น

จาํนวนคนตายจ
าก COVID-19  

ลดลง

Disruptive 
technologyNegative Impact Positive Impact

Trend 
ยา้ยประเทศNegative Impact Positive Impact

social 
distancing

สภาพอากาศ
ที�แปรปรวนห
นักขึ�นเรื�อย ๆ 
ทั�วทั�งโลก

ทิศทางการบรหิา
รของรฐัเพื�อรบัมอื

กับป�ญหา 
climate change

การแยง่ชงิ
ทรพัยากร

รุนแรงมากขึ�น

ทอรน์าโดยุง
ที�รสัเซยีภัยพบิติั

ความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศในการรบัมอื

โลกรอ้น

ภาวะขาดแคลนนํ�า
 การแยง่ชงิการ

ใชน้ํ�า

ต้นทนุ
เทคโนโลยี
ถกูลง

ผลผลิต
ทางการเกษตร

ลดลง

ภมูอิากาศ 
เปลี�ยนแป
ลงสดุขั�ว

วคัซนีป�องกัน
การตายจาก 
COVID-19

การยกเลิก
โรงไฟฟ�า
พลังถ่านหนิ

โครงการใหม ่ๆ

Machine 
Learning

ในการพยากรณโ์
รคระบาดใหม่
ในอนาคต

ตลก เริ�มสั�งให ้
บมจ รายงาน 

Carbon 
Footprint

เทคโนโลยดี้าน 
AI 

จะใชร้บัมอืป�ญ
หานี�อยา่งไร

เกิดผลกะทบทั�วโลก ที�
ประเทศดอ้ยพฒันา หรอื
พฒันา มกีารสง่เสยีงเตือน
ไดน้อ้ย เนื�องจากประเทศ
กลุ่มพฒันาไมย่อมรบัเสยีง
เตือน หรอืใหค้วามสาํคัญ

ดา้น Env.: 
การระบาดโรคอุ
บติัใหมจ่ากสตัว์
แปลกๆมากขึ�น

Robot 
ทํางานแทนม
นษุยม์ากขึ�น

Mental 
well 

being

การรบัมอื Climate 
ภาคเกษตร 

โดยสว่นใหญจ่ะมุง่
เน้นที�ภาคอุตสาหก

รรม

Thucydides'Trap 
- geopolitics 

การคงไวซ้ึ�งอํานาจ
แบบเดมิๆ

ความตระหนักรูข้
องผูค้นระดับราก
หญ้า ไมส่นใจ 
เพราะปากท้องต้

องมาก่อน

ทิศทาง
การเปลี�ยน
แปลงนโยบาย
ของภาครฐั

welfare 
policies

Thai 
made 

Vaccine

การเคลื�อนยา้
ยของเมอืงหล
วงจะเกิดเมื�อไ

หร่

ปรมิาณความ
ต้องการวคัซนี

ของ
ทั�วโลก

EV

การที�ประเทศไทยไป
ลงนามสญัญาปารสี 
วา่จะลด GHG 

แต่ยงัไมม่แีผนงานที�จั
บต้องได้มารองรบั

การเปลี�ยนมุมมองและวธิคิีดของ
คนในสงัคมที�เปลี�ยนไดท้กุวนิาที
ที�เปลี�ยนทิศทางประเทศได ้เชน่ 
กระแสสงัคมผา่น Twitters /FB 

ต่างๆ
แต่กลไกในการขบัเคลื�อนของรฐั

ซบัซอ้นและใหญ ่
การเปลี�ยนแปลงจงึทําไดย้าก

ไฟป�า

Income 
Inequality

นโยบายภาครฐั

ภาวะฉกุเ
ฉินเรง่ดว่
นอื�น ๆ

ภัยแล้ง
Work 
from 
home

Rural- 
urban 
divide

online or virtual 
learning/meeting

Bigdata
การปล่อยก๊าซเรื

อนกระจก
และการกักเก็บค

ารบ์อน

Role of China
การค้า การลงทนุ 

เทคโนโลย ี
ท่องเที�ยว

การเขา้ถึง
เทคโนโลยี
สะอาดมี

ไมเ่ท่าเทียมกัน

รฐับาลไมก่ล้าออ
กตัวแรงเพราะมแี
รงกดดนัจากภาค
อุตสาหกรรม

ผลกระทบที�มาก
นอ้ยแค่ไหน 

และเป�นวงกวา้ง
แค่ไหน

Role of 
digital 
natives

sea 
Level 
rising

ความต้องการในระบ
บความยุติธรรม

Automatic 
vehicles

ภาวะ
การขาด
แคลนบุคลากรทาง
การแพทย์

การบูรณาการร
ะหวา่ง

หนว่ยงาน

การสนบัสนนุ
เงินทนุหรอืสิ

นเชื�อ 
Climate

การเปลี�ย
นแปลงสภ
าพอากาศ

Big 
Data

Logistics 
chain 

disruption

บทบาทข
องรฐัท้อง

ถิ�น

PM2.5 
ที�ผา่นมารุ
นแรงมาก

ตลาดซื�อขาย 
คารบ์อนเครดติ
-ชุมชนท้องถิ�น
-บรษัิทเอกชน

-ภาครฐั
-ภาคประชาสงัคม

ดา้น Social: 
การแพทยพ์ฒันา ดา้น 
cloning หรอืใช ่3D 

printing อวยัวะสาํเรจ็ 
และคนมกํีาลังทรพัยพ์อที�สา
มารถจเขา้ถึงะรกัษาดว้ยอวั

ยวะที� สรา้งใหมน่ี�ได้

ความรว่มมอื
ของภาคสว่น

ต่าง ๆ

การกลาย
พนัธ์ุของเชื�อที�
เกิดขึ�นแนน่อน

การฟ�� นตัวของสภา
พแวดล้อมเป�นไปไ

ด ้ 
ดไูดจ้ากคณุภาพอา
กาศในชว่งโควดิ

พฤติกรรมบรโิภ
คของคนรุน่ใหม่

โครงสรา้งประชากร

สทิธิ�การ
รบัวคัซนี

AI
Big Data

Blockchain
Cybersecurity

Energy efficiency Technology
Machine Learning

Renewable energy technology
Robotics

เทคโนโลยหีรอืเครื�อง
มอืแพทยที์�ใช ้AI - 
บรกิารทางการแําท

ยแ์บบ 
Telemedicine

Automation

IOT/ 
server 

provider

การใชช้วีติแ
บบวถีิใหม ่

(new 
normol)

สงัคมไรเ้งินสด

more 
Meteors 

than before
การนํา digital 

มาชว่ยในการติดต
ามผูก่้อมลพษิและแ
ก้ไขป�ญาอยา่งรวดเ
รว็ก่อนลกุลาม

ระบบการเงินรูป
แบบใหม ่

กับความพรอ้ม
ของชุมชนสงัคม

นวตักรรมและเทคโนโลยขีองโล
กก้าวหนา้ไปมาก 

แต่การนาํมาใชใ้นการปฏิรปูกร
ะบวนการทํางาน/การติดตามคว
ามโปรง่ใสในการบรหิารจดัการ

ฝ�� งรฐัมนีอ้ยมาก ไมถึ่ง 10 
องค์กรในประเทศไทย

Internet 
of things

การ
เปลี�ยนแปลง
ของผนืป�า

Social 
Media

แนวโนม้เศรษฐ
กิจโลกที�เปลี�ยน
ไป

A&F Industry
Automation

H&W industry
High skilled workforce

จาํนวน
ประชากร

การเมอืง
ระหวา่งประเทศ

Robotics

Political 
instability
/transition

การเยยีวยา
ประชาชน

โรคระบาด

วคัซนีป�องกันโควดิ-19 
จะเป�นวคัซนีพื�นฐานที�เด็กแรกเกิดทุ

กคนต้องได้รบั 
(คล้ายกับวคัซนีป�องกันโรคพื�นฐาน

ที�ฉีดใหกั้บเด็กแรกเกิด)

Demand 
for 

Fairness

ความเหลื�อมลํ�า
ในสงัคมสงูขึ�น

คอรร์ปัชั�น

Econ: 
ประเทศกําลังพฒันาส
รา้งแหล่งหลบภาษี 
อยา่งหมูเ่กาะเสปรดลี�

ย ์มากขึ�น

- Environmental Management
- Disaster Management
- Natural Resources 
Management

Mask/cloth 
ที�กันไวรสั 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิา
พสาํหรบั ปชช

สงคราการ
ค้าระหวา่ง
ประเทศ

รถไฟฟ�าควา
มรูส้งูกับการ
พฒันาเมอืงชุ

มชน

Social: 
ไทยมแีต่คนแก่(Aged 

Society) 
เพื�อพฒันาประเทศ 
จงึรบัต่างชาติ CLMV 
มาเป�น Citizen มากขึ�น

trend 
ยา้ยประเทศ

infectious 
waste 

management
/treatment

การเดนิทางไปท่องเที�ยวต้อ
งใชเ้อกสารการยื�นนนัการฉี

ดวคัซนี COVID-19 
ยี�หอ้ที�ไดร้บัการยอมรบัและ

จาํนวนเขม็ที�ไดร้บั

การใช้
ภาคบรกิารทาง

ออนไลน์
มากขั�น

Robotics

ทิศทาง
การพฒันาอุตสาห

กรรม
ของประเทศ

เอกชนไปในทิศทาง 
energy 

independent

Tech: การซื�อขาย 
ผลวเิคราะห ์Big 

data 
ยิ�งลึกยิ�งละเอียดยิ�ง

แพง

- Long- term National 
Plan
- Corruption problem

ความต้องการเป�น
ธรรมทางสงัคม

รายได้
จาก

อุตสหกรรม
การท่องเที�ยว

ลดลง

Digital 
Transparency

- international trade war
- International Regimes
- Political Instability/transition
- Social Movement/protests

smart nose to 
detect 

infected 
person- Rise of 

China
- Role of US

Policy: 
นกัการเมอืงห
นา้เดมิ หรอื 
ทายาท

ความผนัผวน
ทางเศรษฐกิจ

Quantum 
Computer

ความไมน่า่เชื�อถือใน
การบรหิารจดัการวคั

ซนีของรฐับาล
และหนว่ยงานรฐั

การยา้ยถิ�นฐาน
ไปยงัประเทศที�
มกีารบรหิารจดั
การดกีวา่

การระบาดของโรค 
Covis 19

กับวธิกีารแก้ไขป�ญ
หาของรฐั

แรงงานทักษ
ะสงูต่อการพั
ฒนาชุมชน

การแบง่ขั�วอํานาจที�ชั
ดเจนระหวา่งจนี US 

ฯลฯ

การเขา้ถึง
วคัซนีที�มปีระสทิธภิาพ

โรคอุบติัต่าง
ๆและการเปลี�
ยนแปลงสภา
พภมูอิากาศ

coruuption 
กับคณุภาพก
ารทํางานภา

ครฐั

Technology

มกีารลงทนุเรื�อง
พลังงานทดแทน
จาก ธุรกิจที�ไม่
เกี�ยวขอ้งมากขึ�น

Trading War

Conflict 
of 

Interest

Environment

Economics

Income
inequality

การปฏิรปูการศึกษาเ
พื�อปรบั mindset 
ของเดก็ใหม้คีวามเป�
นผูป้ระกอบการ 

(คิดอยา่งไรใหพ้ึ�งตัวเ
องได)้

Pandemics : 
COVID-19

การเรยีนออนไลน์

Econ: 
สดัสว่นใหญข่องงบป
ระเทศใชกั้บการดแูล
ผูส้งูอายุที�เป�นคนสว่น
ใหญข่องประเทศ

ขอ้ตกลงระ
หวา่ง
ประเทศ

การใช ้Big Data, AI 
และ blockchain 

ในการจดัลําดบัความ
สาํคัญและบรหิารการ

ไดร้บัวคัซนี

จาํนวนวคัซี
นที�แต่ละค
นควรไดร้บั

การจาํกัดการเดนิทา
ง 

(กําหนดเขตกักกันโร
ค)/การแบง่ชนชั�นขอ

งผูไ้ดร้บัวคัซนี

ความต้องกา
รดา้นอาชพี
ที�เปลี�ยนไป

บทบาทขอ
งผูป้ระกอบ
การเอกชน

Bio- tech / 
Energy
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Room 1 

สภาพอากาศ
ที�แปรปรวนห
นักขึ�นเรื�อย ๆ 
ทั�วทั�งโลก

ทิศทางการบรหิา
รของรฐัเพื�อรบัมอื

กับป�ญหา 
climate change

การแยง่ชงิ
ทรพัยากร

รุนแรงมากขึ�น

ทอรน์าโดยุง
ที�รสัเซยีภัยพบิติั

ความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศในการรบัมอื

โลกรอ้น

ภาวะขาดแคลนนํ�า
 การแยง่ชงิการ

ใชน้ํ�า

ต้นทนุ
เทคโนโลยี
ถกูลง

ผลผลิต
ทางการเกษตร

ลดลง

ภมูอิากาศ 
เปลี�ยนแป
ลงสดุขั�ว

การยกเลิก
โรงไฟฟ�า
พลังถ่านหนิ

โครงการใหม ่ๆ

ตลก เริ�มสั�งให ้
บมจ รายงาน 

Carbon 
Footprint

เทคโนโลยดี้าน 
AI 

จะใชร้บัมอืป�ญ
หานี�อยา่งไร

เกิดผลกะทบทั�วโลก ที�
ประเทศด้อยพฒันา หรอื
พฒันา มกีารสง่เสยีงเตือน
ได้น้อย เนื�องจากประเทศ
กลุ่มพฒันาไมย่อมรบัเสยีง
เตือน หรอืใหค้วามสาํคัญ

การรบัมอื Climate 
ภาคเกษตร 

โดยสว่นใหญจ่ะมุง่
เนน้ที�ภาคอุตสาหก

รรม

Thucydides'Trap 
- geopolitics 

การคงไวซ้ึ�งอํานาจ
แบบเดิมๆ

ความตระหนักรูข้
องผูค้นระดับราก
หญ้า ไมส่นใจ 
เพราะปากท้องต้

องมาก่อน

การเคลื�อนยา้
ยของเมอืงหล
วงจะเกิดเมื�อไ

หร่

EV

การที�ประเทศไทยไป
ลงนามสญัญาปารสี 
วา่จะลด GHG 

แต่ยงัไมม่แีผนงานที�จั
บต้องได้มารองรบั

ไฟป�า

ภาวะฉกุเ
ฉินเรง่ด่ว
นอื�น ๆ

Bigdata
การปล่อยก๊าซเรื

อนกระจก
และการกักเก็บค

ารบ์อน

การเขา้ถึง
เทคโนโลยี
สะอาดมี

ไมเ่ท่าเทียมกัน

รฐับาลไมก่ล้าออ
กตัวแรงเพราะมแี
รงกดดันจากภาค
อุตสาหกรรม

ผลกระทบที�มาก
นอ้ยแค่ไหน 

และเป�นวงกวา้ง
แค่ไหน

sea 
Level 
rising

Automatic 
vehicles

การสนับสนุน
เงินทนุหรอืสิ

นเชื�อ 
Climate

Logistics 
chain 

disruption

PM2.5 
ที�ผา่นมารุ
นแรงมาก

ตลาดซื�อขาย 
คารบ์อนเครดิต
-ชุมชนท้องถิ�น
-บรษัิทเอกชน

-ภาครฐั
-ภาคประชาสงัคม

ความรว่มมอื
ของภาคสว่น

ต่าง ๆ

การฟ�� นตัวของสภา
พแวดล้อมเป�นไปไ

ด้  
ดไูด้จากคณุภาพอา
กาศในชว่งโควดิ

พฤติกรรมบรโิภ
คของคนรุน่ใหม่

more 
Meteors 

than before
การนาํ digital 

มาชว่ยในการติดต
ามผูก่้อมลพษิและแ
ก้ไขป�ญาอยา่งรวดเ
รว็ก่อนลกุลาม

การ
เปลี�ยนแปลง
ของผนืป�า

จาํนวน
ประชากร

การเมอืง
ระหวา่งประเทศ

เอกชนไปในทิศทาง 
energy 

independent

Quantum 
Computer

มกีารลงทนุเรื�อง
พลังงานทดแทน
จาก ธุรกิจที�ไม่
เกี�ยวขอ้งมากขึ�น
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 Certainty  Uncertainty

Digital/ 
Digital 
divide

ด้าน Env.: 
การระบาดโรคอุ
บติัใหมจ่ากสตัว์
แปลกๆมากขึ�น

Role of China
การค้า การลงทนุ 

เทคโนโลย ี
ท่องเที�ยว

ด้าน Social: 
การแพทยพ์ฒันา ด้าน 
cloning หรอืใช ่3D 

printing อวยัวะสาํเรจ็ 
และคนมกํีาลังทรพัยพ์อที�สา
มารถจเขา้ถึงะรกัษาด้วยอวั

ยวะที� สรา้งใหมน่ี�ได้
โครงสรา้งประชากร

ระบบการเงินรูป
แบบใหม ่

กับความพรอ้ม
ของชุมชนสงัคม

Econ: 
ประเทศกําลังพฒันาส
รา้งแหล่งหลบภาษี 
อยา่งหมูเ่กาะเสปรดลี�

ย ์มากขึ�น

รถไฟฟ�าควา
มรูส้งูกับการ
พฒันาเมอืงชุ

มชน

Social: 
ไทยมแีต่คนแก่(Aged 

Society) 
เพื�อพฒันาประเทศ 
จงึรบัต่างชาติ CLMV 
มาเป�น Citizen มากขึ�น

trend 
ยา้ยประเทศ

Tech: การซื�อขาย 
ผลวเิคราะห ์Big 

data 
ยิ�งลึกยิ�งละเอียดยิ�ง

แพง

Policy: 
นักการเมอืงห
น้าเดิม หรอื 
ทายาท

การระบาดของโรค 
Covis 19

กับวธิกีารแก้ไขป�ญ
หาของรฐั

แรงงานทักษ
ะสงูต่อการพั
ฒนาชุมชน

โรคอุบติัต่าง
ๆและการเปลี�
ยนแปลงสภา
พภมูอิากาศ

coruuption 
กับคณุภาพก
ารทํางานภา

ครฐั

การปฏิรูปการศึกษาเ
พื�อปรบั mindset 
ของเด็กใหม้คีวามเป�
นผูป้ระกอบการ 

(คิดอยา่งไรใหพ้ึ�งตัวเ
องได้)

Econ: 
สดัสว่นใหญข่องงบป
ระเทศใชกั้บการดแูล
ผูส้งูอายุที�เป�นคนสว่น
ใหญข่องประเทศ
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Room 3

 Certainty  Uncertainty
การเปลี�ยนมุมมองและวธิคิีดของ
คนในสงัคมที�เปลี�ยนได้ทกุวนิาที
ที�เปลี�ยนทิศทางประเทศได้ เชน่ 
กระแสสงัคมผา่น Twitters /FB 

ต่างๆ
แต่กลไกในการขบัเคลื�อนของรฐั

ซบัซอ้นและใหญ่ 
การเปลี�ยนแปลงจงึทําได้ยาก

Income 
Inequality

ภัยแล้ง

Rural- 
urban 
divide

Role of 
digital 
natives

ความต้องการในระบ
บความยุติธรรม

การเปลี�ย
นแปลงสภ
าพอากาศ

Big 
Data

บทบาทข
องรฐัท้อง

ถิ�น

AI
Big Data

Blockchain
Cybersecurity

Energy efficiency Technology
Machine Learning

Renewable energy technology
Robotics

Automation

สงัคมไรเ้งินสด

นวตักรรมและเทคโนโลยขีองโล
กก้าวหนา้ไปมาก 

แต่การนาํมาใชใ้นการปฏิรปูกร
ะบวนการทํางาน/การติดตามคว
ามโปรง่ใสในการบรหิารจดัการ

ฝ�� งรฐัมนีอ้ยมาก ไมถึ่ง 10 
องค์กรในประเทศไทย

Internet 
of things

Social 
Media

A&F Industry
Automation

H&W industry
High skilled workforce

Robotics

โรคระบาด

Demand 
for 

Fairness

คอรร์ปัชั�น

- Environmental Management
- Disaster Management
- Natural Resources 
Management

สงคราการ
ค้าระหวา่ง
ประเทศ

Robotics

- Long- term National 
Plan
- Corruption problem

ความต้องการเป�น
ธรรมทางสงัคม

Digital 
Transparency

- international trade war
- International Regimes
- Political Instability/transition
- Social Movement/protests

- Rise of 
China
- Role of US

ความผนัผวน
ทางเศรษฐกิจ

การแบง่ขั�วอํานาจที�ชั
ดเจนระหวา่งจนี US 

ฯลฯ

Technology

Trading War

Conflict 
of 

Interest

บทบาทขอ
งผูป้ระกอบ
การเอกชน

Bio- tech / 
Energy

5 3

3

2
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Room 4

 Certainty  Uncertainty
ชว่งสถานการณ์Covid 

กระทบคณุภาพชวีติของประชาชนแน่นอนทั�
งทางกายและจติใจ เชน่ 

การติดตามขา่วสาร / การเขา้ไมถึ่งวคัซนี / 
การรบัสวสัดิการที�ไมเ่พยีงพอและเท่าเทียม

จากการสรรที�รฐับาลจดัการ เป�นต้น

จาํนวนคนตายจ
าก COVID-19  

ลดลง

Disruptive 
technologytive Impact Positive Impact

Trend 
ยา้ยประเทศve Impact Positive Impact

social 
distancing

วคัซนีป�องกัน
การตายจาก 
COVID-19

Machine 
Learning

ในการพยากรณ์โ
รคระบาดใหม่
ในอนาคต

Robot 
ทํางานแทนม
นษุยม์ากขึ�น

Mental 
well 

being
ทิศทาง
การเปลี�ยน
แปลงนโยบาย
ของภาครฐั

welfare 
policies

Thai 
made 

Vaccine

ปรมิาณความ
ต้องการวคัซนี

ของ
ทั�วโลก

นโยบายภาครฐั

Work 
from 
home

online or virtual 
learning/meeting

ภาวะ
การขาด
แคลนบุคลากรทาง
การแพทย์

การบูรณาการร
ะหวา่ง

หน่วยงาน

การกลาย
พนัธ์ุของเชื�อที�
เกิดขึ�นแนน่อน

สทิธิ�การ
รบัวคัซนี

เทคโนโลยหีรอืเครื�อง
มอืแพทยที์�ใช ้AI - 
บรกิารทางการแําท

ยแ์บบ 
Telemedicine

IOT/ 
server 

provider

การใชช้วีติแ
บบวถีิใหม ่

(new 
normol)

แนวโน้มเศรษฐ
กิจโลกที�เปลี�ยน
ไป

Political 
instability
/transition

การเยยีวยา
ประชาชน

วคัซนีป�องกันโควดิ-19 
จะเป�นวคัซนีพื�นฐานที�เด็กแรกเกิดทุ

กคนต้องได้รบั 
(คล้ายกับวคัซนีป�องกันโรคพื�นฐาน

ที�ฉีดใหกั้บเด็กแรกเกิด)

ความเหลื�อมลํ�า
ในสงัคมสงูขึ�น

Mask/cloth 
ที�กันไวรสั 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิา
พสาํหรบั ปชช

infectious 
waste 

management
/treatment

การเดินทางไปท่องเที�ยวต้อ
งใชเ้อกสารการยื�นนันการฉี

ดวคัซนี COVID-19 
ยี�หอ้ที�ได้รบัการยอมรบัและ

จาํนวนเขม็ที�ได้รบั

การใช้
ภาคบรกิารทาง

ออนไลน์
มากขั�น

ทิศทาง
การพฒันาอุตสาห

กรรม
ของประเทศ

รายได้
จาก

อุตสหกรรม
การท่องเที�ยว

ลดลง

smart nose to 
detect 

infected 
person

ความไมน่า่เชื�อถือใน
การบรหิารจดัการวคั

ซนีของรฐับาล
และหนว่ยงานรฐั

การยา้ยถิ�นฐาน
ไปยงัประเทศที�
มกีารบรหิารจดั
การดีกวา่

การเขา้ถึง
วคัซนีที�มปีระสทิธภิาพ

Environment

Economics

Income
inequality

Pandemics : 
COVID-19

การเรยีนออนไลน์

ขอ้ตกลงระ
หวา่ง
ประเทศ

การใช ้Big Data, AI 
และ blockchain 

ในการจดัลําดับความ
สาํคัญและบรหิารการ

ได้รบัวคัซนี

จาํนวนวคัซี
นที�แต่ละค
นควรได้รบั

การจาํกัดการเดินทา
ง 

(กําหนดเขตกักกันโร
ค)/การแบง่ชนชั�นขอ

งผูไ้ด้รบัวคัซนี

ความต้องกา
รดา้นอาชพี
ที�เปลี�ยนไป



Uncertainties



Technology
Negative Impact Positive Impact

Society

Economic+Trav
eling Industry

Negative Impact Positive Impact

Negative Impact Positive Impact

Key Driving Forces 15:00 – 16:00

Driving Force 1
Negative Impact Positive Impact

Room 3

Room 2

Room 4

Driving Force 2

Driving Force 3

Room 1

Negative Impact Positive Impact

Negative Impact Positive Impact

Driving Force 1
Negative Impact Positive Impact

ความเป�น
สว่นตัวสู
ญเสยีไป

เทคโนโลยสีร้
างประสบการ
ณใ์หม่ใ่นการ
ท่องเที�ยว

เอกชนปรบั
ตัวไมทั่น การสรา้ง 

Value จาก 
Natural 

Resource

digital divide -- 
esp. for those 
cant access to 
high tech or hv 
limited digital 

literacy

ปฏิรูปการ
บรหิารจดัก
ารภาครฐั

Driving Force 2

เพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัในการ
พฒันานวตักรรมทกุมติิ 

โดยใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม

หากประเทศไทยไมม่ ี
power เพยีงพอ 

อํานาจในการต่อรองเ
ป�นไปไดย้ากมาก 

หรอืแทบเป�นไปไมไ่ด้
เลย

Driving Force 3

การพฒันานโยบายสาธารณะ
ที�ชว่ยสรา้งระบบนเิวศของ

การเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัหากนโยบาย/มาตรการที�ออกมาส
รา้งขอ้จาํกัดในการมสีว่นรว่มจากป

ระชาสงัคม รฐั เอกชน 
และประชนจะสรา้งความเหลื�อมลํ�า

และขอ้จาํกัดมาก
มติินโยบายสนบัสนนุ
ที�กระตุ้นใหเ้กิดการผ
ลักดนัในมติิต่างๆ

มมีาตรการสนบัสนนุในเชงิ 
seed fund หรอื seed money 
ที�ชว่ยกระต้นกลไกการทํางานใน
ระบบสงัคมนอกเหนอืจากการทํา

งานของภาครฐั  
ใหเ้ป�ดโอกาสในการเพิ�มศักยภ
าพในการแขง่ขนัในอนาคตได้

Negative Impact Positive Impact

Negative Impact Positive Impact

รฐัโปรง่ใส

Open data 
เป�นจรงิได ้
คนมขีอ้มูล 

ภาคสว่นต่างๆ 
ชว่ยรฐัทํางานได้

การเพิ�มประสิ
ทธภิาพ/การ
สรา้งมูลค่าเพิ�

ม

ไปแล้วไมก่ลับมา 
ประเทศไทยถกูทิ�
งไวข้า้งหลัง

มคีนที�เป�น 
global citizen 
กลับมาทํางานใ
หไ้ทยมากขึ�น

สมองไหลไปเรื�อยๆ 
คนแสวงหาโอกาส

ที�ดกีวา่

การเรยีน
รูเ้ทคโนโ

ลยี
การสญูเสยีแรงงาน
ที�มทัีกษะ/คนรุน่ให

ม่

การสรา้ง
รายได้เขา้
ประเทศ

ระบบการเงินแบบ
ใหม่

ความเสี�ยง 
เชน่ 

การรั�วไหลขอ
งขอ้มูล

ขอ้จาํกัดในการ
เรยีนรูเ้ทคโนโล
ยใีหมข่องผูใ้ชง้
านบางกลุ่ม

การลงทนุเพื�อ
รองรบัระบบ/
เทคโนโลยใี

หม่

ความสะดวกรวดเรว็

Negative Impact Positive Impact

ป�ญหาการ
วา่งงานที�เ
พิ�มมากขึ�น

การคาดการณแ์
มน่ยาํขึ�นทําให้
การบรหิารจดัก
ารโควดิดขีึ�น

ความเหลื�อม
ลํ�าที�เกิดการเ
ขา้ถึงเทคโนโ
ลยสีงูขึ�น

เทคโนโลยทํีางานแท
นมนุษยทํ์าใหค้วามเ
สี�ยงติดโรคลดลง

ลดอัตราการเสยีชวีิ
ตของบุคลากรทาง

การแพทย ์
และประชาชนทั�วไป

คณุภาพชวีติแ
ยล่งหากรฐับา
ลบรกิารจดักา
รไมเ่ป�นระบบ

เกิดกระบวนการ/
แนวทางการดาํเนิ
นชวีติแบบใหมที่�
สะดวกและปลอด
ภัยเพิ�มมากขึ�น

การไดร้บัสวสัดกิารที�
ไมทั่�วถึง เชน่ 

วคัซนีไมเ่พยีงพอ/เตี
ยงโรงพยาบาลไมเ่พี
ยง/เจา้หนา้ที�ดา้นการ
แพทยไ์มเ่พยีงพอ

สขุภาพจติแยล่งเนื�องจากเสพขา่
วสารที�มคีวามไมแ่นน่อนในการ
บรหิารจดัการภาครฐั  เชน่ 

ใหค้วามหวงัประชาชนวา่จะมวีคั
ซนีแนน่อน  

พอถึงเวลานดัฉีดกลับเลื�อนแบบ
ไมม่กํีาหนด  เป�นต้น

การเขา้ถึง
วคัซนี

ที�มปีระสทิธิ
ภาพ

สญูเสยีรายไ
ดจ้ากธุรกิจก
ารท่องเที�ยว

เกิดโปรแรกมการท่อ
งเที�ยวแบบใหมที่�สอ
ดรบักับสถานการณโ์

ควดิ-19

ทิศทาง
การพฒันาอุตสาห

กรรม
ของประเทศ

สง่เสรมิไทยใน
การเป�น 

Medical Hub

อุตสาหกรรมต่าง
ๆไดร้บัผลกระทบ
อยา่งเป�นลกูโซ ่
เพราะกําลังซื�อคน

ลดลง

ธุรกิจดา้นอุปกร
ณเ์ครื�องมอืทาง
การแพทยเ์จรญิ

เติบโต

Renewable Energy

AI, 
หุน่ยนต์ทํางานแทนค
นๆตกงานมากขึ�น

lower 
carbon 

emission

เทคโนโลยไีม่
ทันกับการอุบั
ติของโรคให

ม่

กระจายอํานาจ 
การผลิตพลังงาน

เกิดการพฒันาเทคโนโลยแี
บบก้าวกระโดด เชน่ 

mRNA หรอืเทคนคิใหม ่ๆ 
อยา่งเรว็

ต้นทนุการผลิตจะ
มากขึ�นเพราะป�จจุ
บนัต้นทนุไฟฟ�าที�
มาจากฟอสซลิยงั

ถกูที�สดุอยู่

พลังงานนํ�า 
อาจจะทําลายระบบนเิ

วศน ์
และความสมัพนัธร์ะห
วา่งประเทศ (เขื�อน)

อุตสาหกรรมใหญเ่ติ
บโตไดไ้ว

คณุภาพชวีติตํ�า

ครอบครวั
มเีวลาอยูด่ว้ยกัน
มอีบอุ่นมากขึ�น

ประชาชนมี
วนิัยมากขึ�น

ลดป�ญหาสิ�งแ
วดล้อม รถติด 

PM 2.5

เกิดเทคโนโลย/ีเครื�องมื
อแพทยที์�ใช ้AI - บรกิาร 

Telemedicine 
ทําใหส้ะดวก 

เขา้ถึงผูป้�วยไดใ้นวงกวา้
ง

ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง
กับการแพทยเ์ติบ
โตดว้ย เชน่ 

Digital, 
Electronics

พฒันาอุตสา
หกรรมใหมที่�
ใชเ้ทคโนโล
ยชีั�นสงู

การเดินทางไปท่องเที�ยว
ต้องใชเ้อกสารการยื�นนั

นการฉีดวคัซนี 
COVID-19 

ยี�หอ้ที�ได้รบัการยอมรบั
และจาํนวนเขม็ที�ได้รบั

การยา้ยถิ�นฐา
นไปยงัประเทศ
ที�มกีารบรหิาร
จดัการดกีวา่

ความเหลื�อมลํ�าที�ชดัเ
จนมากยิ�งขึ�น/ระยะห่
างระหวา่งคนรวยและ
คนจนกวา้งขึ�นอยา่งเ

หน็ไดช้ดั

ความเหลื�อม
ลํ�าชดัเจนขึ�น

ความต้องกา
รดา้นอาชพี
ที�เปลี�ยนไป

เกิดป�ญหา
โรคซมึเศรา้ 

และโรคจติเภทอื�น 
ๆ เพิ�มมากขึ�น

การผกูขาดเท
คโนโลย ี

(การซื�อขายอุ
ปกรณ์ เป�นต้น)

การตัดสนิใจเชงินโยบายดี
ขึ�น การบรหิารประเทศโดย 
AI อาจดกีวา่นกัการเมอืง

ป�องกันการ
แพรร่ะบาด

การปรบัตัวของ
ผูอ้ยูร่อด

SMEs 
รายยอ่ย 

แขง่ขนัสูไ้มทั่น

รายได้
จาก

อุตสหกรรม
การท่องเที�ยว

ลดลง

ลดมลภาวะหลายมติิ

Cashless 
society 
ชดัเจน

ทั�งสงัคม
เมอืงและชนบท

รถ EV 
ต้องใชแ้บตเตอรี�ที�ทํามา

จาก Rare Earth 
Metal  

 ทําใหเ้พิ�มการทําเหมอืง 
และทําลายสิ�งแวลล้อมเ

พิ�มขึ�น

คนที�ไมม่ทัีกษะแ
ละเขา้ไมถึ่งเทคโ
นโลยอีาจจะถกูทิ�
งไวข้า้งหลัง

การจดัการแบตเตอร์
รี�เก็บพลังงานที�้หมดอ

ายุการใชง้าน

ลดการปล่อ
ยมลพษิสูส่ิ�ง
แวดล้อม

Social media 
driven society 
มติิดา้นลบ

ความสามาร
ถในการปรบั
ตัวเทคโนโล
ยแีตกต่างกัน

เพิ�มความปลอดภัย
ใหกั้บผูป้ฏิบติังาน

โมเดลธุรกิจใหม ่
รบั New Normal

คํานึงถึงความ
สะอาดมากขึ�น

Biomass/Ethanol 
หากมคีวามต้องการมาก

ไป 
ทําใหเ้กิดการการทํากา
รเกษตรเชงิเดี�ยวที�มาป�อ

นเป�นวตัถดุบิ  
เสยีสมดลุนเิวศน์

คนดอ้ยโอกา
สเขา้ถึงแหล่ง
ทนุในการปร
ะกอบการ

การกระจุ
กตัวของร
ายได้

การเปลี�ยนแปลงรูป
แบบธรุกิจ 
/ล้มละลาย

Technology
Advancement

ต่างประเทศเ
ขา้มามอิีทธพิ
ลต่อการค้าม

ากขึ�น

ชว่ยใหผู้ป้วย่/ผูสู้
งอายุในพื�นที�หา่ง
ไกลสามารถเขา้ถึ
งสวสดักิารของรฐั

ไดง่้ายขึ�น

สนิค้าและบรื
การที�ใชพ้ลัง
งานหมุนเวยี

น

 ลดความเหลื�อมลํ�า

Global Trade & Value 
Chain

ชว่ยแก้ไข
ป�ญหาแร
งงาน

การเพิ�มอัตรา
สว่นผูส้งูอายุ
ต่อวยัแรงงาน

ม ี
international 

network 
มากขึ�น

การเรยีนรูส้ามาร
ถเรยีนผา่นชอ่งท
างที�หลากหลาย 
การศึกษามคีณุภ

าพมากขึ�น

Role of 
Local 

Region

ขาดคนมคีว
ามสามารถ
ในท้องถิ�น

ระบบนิเว
ศน์ฟ�� นตัว

ถ้าเป�นเชื�อเพลิงไ
ฮโดรเจน หรอืนํ�า 
จะสง่ผลกระทบต่
อสิ�งแวดล้อมนอ้ย

การสญูเสยี
อํานาจในก
ารต่อรอง

ขอ้มูลการลด 
ก๊าซเรอืนกระจก
ภาคพลังงานขอ
งประเทศไทย

นาํ Tech 
มาชว่ยแก้ไข
ป�ญหาสิ�งแวด

ล้อม

ปชช 
มทีางเลือกมา

กขึ�น = 
resilience

ระบบติตตามแล
ะการสี�ส

ความน่าเชื�อถือ

ใชท้รพัยากรคุ้ม
ค่ามากขึ�น เพิ�ม 

cost 
effectiveness

คนชรา 
หรอืผูไ้มม่คีวาม
รูด้า้นเทคโนโล
ย ีตามไมทั่น

ไทยขาดการวจิยั
พฒันาดา้นนี�เมื�อเ
ทียบกับต่างชาติ 
ทําใหแ้ขง่ขนัไมไ่

ด้

คนสงูอายุจากปร
ะเทศที�มกํีาลังทรั
พยส์งูมาใชช้วีติที�
ไทยเกิดการกระจ

ายรายได้

ชว่งเปลี�ยนผา่น 
ปชช จะลําบาก 

(investment)

ปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผูค้
นหายไป

ไทยจดัการได้ดี 
ดึงดดู talent 
ต่างชาติมาได้ด้

วย

แอปเป�าตังชว่
ยใหก้ระจายเงิ
นเขา้สูร่ะบบได้
อยา่งรวดเรว็

Lack of 
supplies

เกิดการกี
ดกันทงกา

รค้า

สมองไหล 
Telented 

ไปอยูป่ระเทศอื�น

ป�ญหาดา้นท
รพัยากรและ
สิ�งแวดล้อม

กําแพงภาษษี

ประสทิธภิา
พการผลิต

 ชอ่งทางการเขา้
ถึงทนุ มากขึ�น 

เชน่ 
crowdfuding/c
rowdsourcing

ประเทศเ
หลือแต่ค
นสงูอายุ

หากมโีครงสรา้งพื�นฐ
านที�เพยีงพอจะลดคว
ามเหลื�อมลํ�าในการเ
ขา้ถึงเทคโนโลยแีละ
ขอ้มูลที�ต่อยอดในแต่
ละอุตสาหกรรมได้

การเหยยีดเชื�อชา
ติ กรณต่ีางชาติ  

CLMV 
เขา้มาไทย 

(หากจดัการไมด่ี)

แรงงานจ
ะมทัีกษะที�
สงูขึ�น

ประเทศจะมกีารยกร
ะดบัองค์ความรู ้

การวจิยั

จะมกีารผลักดนัง
านวจิยั Deep 

Tech 
ออกสูต่ลาดมาก

ยิ�งขึ�น

เอกชนจะหนัมาพั
ฒนาธุรกิจโดยใช ้

Technology 
เป�นตัวนาํ

ลดชอ่งวา่งในกา
รขาดแคลนแรงง

าน 
เนื�องจากเขา้สูส่งั
คมผูส้งูอายุ

Reduce Wast 
by Renewable 

Energy 
(Green Tech)



Driving Force 1
Negative Impact Positive Impact

Driving Force 2

Driving Force 3

Room 1

Negative Impact Positive Impact

Negative Impact Positive Impact

Renewable Energy

lower 
carbon 

emission

กระจายอํานาจ 
การผลิตพลังงาน

ต้นทนุการผลิตจะ
มากขึ�นเพราะป�จจุ
บนัต้นทนุไฟฟ�าที�
มาจากฟอสซลิยงั

ถกูที�สดุอยู่

พลังงานนํ�า 
อาจจะทําลายระบบนิเ

วศน์ 
และความสมัพนัธร์ะห
วา่งประเทศ (เขื�อน)

การผกูขาดเท
คโนโลย ี

(การซื�อขายอุ
ปกรณ์ เป�นต้น)

ลดมลภาวะหลายมติิ

รถ EV 
ต้องใชแ้บตเตอรี�ที�ทํามา

จาก Rare Earth 
Metal  

 ทําใหเ้พิ�มการทําเหมอืง 
และทําลายสิ�งแวลล้อมเ

พิ�มขึ�น

การจดัการแบตเตอร์
รี�เก็บพลังงานที�้หมดอ

ายุการใชง้าน

ลดการปล่อ
ยมลพษิสูส่ิ�ง
แวดล้อมBiomass/Ethanol 

หากมคีวามต้องการมาก
ไป 

ทําใหเ้กิดการการทํากา
รเกษตรเชงิเดี�ยวที�มาป�อ

นเป�นวตัถดุิบ  
เสยีสมดลุนิเวศน์

สนิค้าและบรื
การที�ใชพ้ลัง
งานหมุนเวยี

น

 ลดความเหลื�อมลํ�า

ระบบนิเว
ศน์ฟ�� นตัว

ถ้าเป�นเชื�อเพลิงไ
ฮโดรเจน หรอืนํ�า 
จะสง่ผลกระทบต่
อสิ�งแวดล้อมน้อย

ขอ้มูลการลด 
ก๊าซเรอืนกระจก
ภาคพลังงานขอ
งประเทศไทย

ปชช 
มทีางเลือกมา

กขึ�น = 
resilience

ชว่งเปลี�ยนผา่น 
ปชช จะลําบาก 

(investment)

Reduce Wast 
by Renewable 

Energy 
(Green Tech)



Room 2 รฐัโปรง่ใส

Open data 
เป�นจรงิได ้
คนมขีอ้มูล 

ภาคสว่นต่างๆ 
ชว่ยรฐัทํางานได้

การเพิ�มประสิ
ทธภิาพ/การ
สรา้งมูลค่าเพิ�

ม

ไปแล้วไมก่ลับมา 
ประเทศไทยถกูทิ�
งไวข้า้งหลัง

มคีนที�เป�น 
global citizen 
กลับมาทํางานใ
หไ้ทยมากขึ�น

สมองไหลไปเรื�อยๆ 
คนแสวงหาโอกาส

ที�ดีกวา่

การเรยีน
รูเ้ทคโนโ

ลยี
การสญูเสยีแรงงาน
ที�มทัีกษะ/คนรุน่ให

ม่

การสรา้ง
รายได้เขา้
ประเทศ

ความเสี�ยง 
เชน่ 

การรั�วไหลขอ
งขอ้มูล

ขอ้จาํกัดในการ
เรยีนรูเ้ทคโนโล
ยใีหมข่องผูใ้ชง้
านบางกลุ่ม

การลงทนุเพื�อ
รองรบัระบบ/
เทคโนโลยใี

หม่

ความสะดวกรวดเรว็

คนที�ไมม่ทัีกษะแ
ละเขา้ไมถึ่งเทคโ
นโลยอีาจจะถกูทิ�
งไวข้า้งหลัง

ความสามาร
ถในการปรบั
ตัวเทคโนโล
ยแีตกต่างกัน

คนดอ้ยโอกา
สเขา้ถึงแหล่ง
ทนุในการปร
ะกอบการ

การกระจุ
กตัวของร
ายได้

ต่างประเทศเ
ขา้มามอิีทธพิ
ลต่อการค้าม

ากขึ�น

ชว่ยใหผู้ป้วย่/ผูสู้
งอายุในพื�นที�หา่ง
ไกลสามารถเขา้ถึ
งสวสดักิารของรฐั

ไดง่้ายขึ�น

ชว่ยแก้ไข
ป�ญหาแร
งงาน

การเพิ�มอัตรา
สว่นผูส้งูอายุ
ต่อวยัแรงงาน

ม ี
international 

network 
มากขึ�น

การเรยีนรูส้ามาร
ถเรยีนผา่นชอ่งท
างที�หลากหลาย 
การศึกษามคีณุภ

าพมากขึ�น

ขาดคนมคีว
ามสามารถ
ในท้องถิ�น

การสญูเสยี
อํานาจในก
ารต่อรอง

นาํ Tech 
มาชว่ยแก้ไข
ป�ญหาสิ�งแวด

ล้อม

ระบบติตตามแล
ะการสี�ส

ความน่าเชื�อถือ

ใชท้รพัยากรคุ้ม
ค่ามากขึ�น เพิ�ม 

cost 
effectiveness

คนสงูอายุจากปร
ะเทศที�มกํีาลังทรั
พยส์งูมาใชช้วีติที�
ไทยเกิดการกระจ

ายรายได้

ไทยจดัการได้ดี 
ดึงดดู talent 
ต่างชาติมาได้ด้

วย

สมองไหล 
Telented 

ไปอยูป่ระเทศอื�น

 ชอ่งทางการเขา้
ถึงทนุ มากขึ�น 

เชน่ 
crowdfuding/c
rowdsourcing

ประเทศเ
หลือแต่ค
นสงูอายุ

การเหยยีดเชื�อชา
ติ กรณต่ีางชาติ  

CLMV 
เขา้มาไทย 

(หากจดัการไมด่)ี



Room 3
Driving Force 1

Negative Impact Positive Impact

ความเป�น
สว่นตัวสู
ญเสยีไป

เทคโนโลยสีร้
างประสบการ
ณใ์หม่ใ่นการ
ท่องเที�ยว

เอกชนปรบั
ตัวไมทั่น การสรา้ง 

Value จาก 
Natural 

Resource

digital divide -- 
esp. for those 
cant access to 
high tech or hv 
limited digital 

literacy

ปฏิรปูการ
บรหิารจดัก
ารภาครฐั

Driving Force 2

เพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัในการ
พฒันานวตักรรมทกุมติิ 

โดยใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม

หากประเทศไทยไมม่ ี
power เพยีงพอ 

อํานาจในการต่อรองเ
ป�นไปได้ยากมาก 

หรอืแทบเป�นไปไมไ่ด้
เลย

Driving Force 3

การพฒันานโยบายสาธารณะ
ที�ชว่ยสรา้งระบบนเิวศของ

การเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัหากนโยบาย/มาตรการที�ออกมาส
รา้งขอ้จาํกัดในการมสีว่นรว่มจากป

ระชาสงัคม รฐั เอกชน 
และประชนจะสรา้งความเหลื�อมลํ�า

และขอ้จาํกัดมาก
มติินโยบายสนับสนุน
ที�กระตุ้นใหเ้กิดการผ
ลักดันในมติิต่างๆ

มมีาตรการสนับสนุนในเชงิ 
seed fund หรอื seed money 
ที�ชว่ยกระต้นกลไกการทํางานใน
ระบบสงัคมนอกเหนือจากการทํา

งานของภาครฐั  
ใหเ้ป�ดโอกาสในการเพิ�มศักยภ
าพในการแขง่ขนัในอนาคตได้

Negative Impact Positive Impact

Negative Impact Positive Impact

Technology
Advancement

Global Trade & Value 
Chain

Role of 
Local 

Region

ปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผูค้
นหายไป

Lack of 
supplies

เกิดการกี
ดกันทงกา

รค้า

ป�ญหาดา้นท
รพัยากรและ
สิ�งแวดล้อม

กําแพงภาษษี

ประสทิธภิา
พการผลิต

หากมโีครงสรา้งพื�นฐ
านที�เพยีงพอจะลดคว
ามเหลื�อมลํ�าในการเ
ขา้ถึงเทคโนโลยแีละ
ขอ้มูลที�ต่อยอดในแต่
ละอุตสาหกรรมได้

แรงงานจ
ะมทัีกษะที�
สงูขึ�น

ประเทศจะมกีารยกร
ะดับองค์ความรู ้

การวจิยั

จะมกีารผลักดันง
านวจิยั Deep 

Tech 
ออกสูต่ลาดมาก

ยิ�งขึ�น

เอกชนจะหนัมาพั
ฒนาธุรกิจโดยใช ้

Technology 
เป�นตัวนํา

ลดชอ่งวา่งในกา
รขาดแคลนแรงง

าน 
เนื�องจากเขา้สูส่งั
คมผูส้งูอายุ



Technology
Negative Impact Positive Impact

Society

Economic+Trav
eling Industry

Negative Impact Positive Impact

Negative Impact Positive Impact

Room 4
ป�ญหาการ
วา่งงานที�เ
พิ�มมากขึ�น

การคาดการณแ์
มน่ยาํขึ�นทําให้
การบรหิารจดัก
ารโควดิดขีึ�น

ความเหลื�อม
ลํ�าที�เกิดการเ
ขา้ถึงเทคโนโ
ลยสีงูขึ�น

เทคโนโลยทํีางานแท
นมนุษยทํ์าใหค้วามเ
สี�ยงติดโรคลดลง

ลดอัตราการเสยีชวีิ
ตของบุคลากรทาง

การแพทย ์
และประชาชนทั�วไป

คณุภาพชวีติแ
ยล่งหากรฐับา
ลบรกิารจดักา
รไมเ่ป�นระบบ

เกิดกระบวนการ/
แนวทางการดําเนิ
นชวีติแบบใหมที่�
สะดวกและปลอด
ภัยเพิ�มมากขึ�น

การได้รบัสวสัดิการที�
ไมทั่�วถึง เชน่ 

วคัซนีไมเ่พยีงพอ/เตี
ยงโรงพยาบาลไมเ่พี
ยง/เจา้หน้าที�ด้านการ
แพทยไ์มเ่พยีงพอ

สขุภาพจติแยล่งเนื�องจากเสพขา่
วสารที�มคีวามไมแ่น่นอนในการ
บรหิารจดัการภาครฐั  เชน่ 

ใหค้วามหวงัประชาชนวา่จะมวีคั
ซนีแน่นอน  

พอถึงเวลานัดฉีดกลับเลื�อนแบบ
ไมม่กํีาหนด  เป�นต้น

การเขา้ถึง
วคัซนี

ที�มปีระสทิธิ
ภาพ

สญูเสยีรายไ
ดจ้ากธุรกิจก
ารท่องเที�ยว

เกิดโปรแรกมการท่อ
งเที�ยวแบบใหมที่�สอ
ดรบักับสถานการณโ์

ควดิ-19

ทิศทาง
การพฒันาอุตสาห

กรรม
ของประเทศ

สง่เสรมิไทยใน
การเป�น 

Medical Hub

อุตสาหกรรมต่าง
ๆได้รบัผลกระทบ
อยา่งเป�นลกูโซ ่
เพราะกําลังซื�อคน

ลดลง

ธุรกิจดา้นอุปกร
ณเ์ครื�องมอืทาง
การแพทยเ์จรญิ

เติบโต

AI, 
หุน่ยนต์ทํางานแทนค
นๆตกงานมากขึ�น

เทคโนโลยไีม่
ทันกับการอุบั
ติของโรคให

ม่

เกิดการพฒันาเทคโนโลยแี
บบก้าวกระโดด เชน่ 

mRNA หรอืเทคนคิใหม ่ๆ 
อยา่งเรว็

อุตสาหกรรมใหญเ่ติ
บโตไดไ้ว

คณุภาพชวีติตํ�า

ครอบครวั
มเีวลาอยูด่้วยกัน
มอีบอุ่นมากขึ�น

ประชาชนมี
วนิยัมากขึ�น

ลดป�ญหาสิ�งแ
วดล้อม รถติด 

PM 2.5

เกิดเทคโนโลย/ีเครื�องมื
อแพทยที์�ใช ้AI - บรกิาร 

Telemedicine 
ทําใหส้ะดวก 

เขา้ถึงผูป้�วยได้ในวงกวา้
ง

ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง
กับการแพทยเ์ติบ
โตดว้ย เชน่ 

Digital, 
Electronics

พฒันาอุตสา
หกรรมใหมที่�
ใชเ้ทคโนโล
ยชีั�นสงู

การเดินทางไปท่องเที�ยว
ต้องใชเ้อกสารการยื�นนั

นการฉีดวคัซนี 
COVID-19 

ยี�หอ้ที�ได้รบัการยอมรบั
และจาํนวนเขม็ที�ได้รบั

การยา้ยถิ�นฐา
นไปยงัประเทศ
ที�มกีารบรหิาร
จดัการดกีวา่

ความเหลื�อมลํ�าที�ชดัเ
จนมากยิ�งขึ�น/ระยะห่
างระหวา่งคนรวยและ
คนจนกวา้งขึ�นอยา่งเ

หน็ไดช้ดั

ความเหลื�อม
ลํ�าชดัเจนขึ�น

ความต้องกา
รดา้นอาชพี
ที�เปลี�ยนไป

เกิดป�ญหา
โรคซมึเศรา้ 

และโรคจติเภทอื�น 
ๆ เพิ�มมากขึ�น

การตัดสนิใจเชงินโยบายดี
ขึ�น การบรหิารประเทศโดย 
AI อาจดกีวา่นกัการเมอืง

ป�องกันการ
แพรร่ะบาด

การปรบัตัวของ
ผูอ้ยูร่อด

SMEs 
รายยอ่ย 

แขง่ขนัสูไ้มทั่น

รายได้
จาก

อุตสหกรรม
การท่องเที�ยว

ลดลง

Cashless 
society 
ชดัเจน

ทั�งสงัคม
เมอืงและชนบท

Social media 
driven society 
มติิด้านลบ

เพิ�มความปลอดภัย
ใหกั้บผูป้ฏิบติังาน

โมเดลธุรกิจใหม ่
รบั New Normal

คํานึงถึงความ
สะอาดมากขึ�น

การเปลี�ยนแปลงรูป
แบบธรุกิจ 
/ล้มละลาย

คนชรา 
หรอืผูไ้มม่คีวาม
รูด้า้นเทคโนโล
ย ีตามไมทั่น

ไทยขาดการวจิยั
พฒันาดา้นนี�เมื�อเ
ทียบกับต่างชาติ 
ทําใหแ้ขง่ขนัไมไ่

ด้

แอปเป�าตังชว่
ยใหก้ระจายเงิ
นเขา้สูร่ะบบได้
อยา่งรวดเรว็



Transformative Future  09:30 – 10:30

GROUP 1

GROUP 3

GROUP 2

GROUP 4

การเขา้ถึง
1.องค์ความรู ้

2. ขอ้มูล 
GHG/คารบ์อน
3. เทคโนโลย/ี

นวตักรรม Climate

Climate Action 
โดยชุมชนท้องถิ�น

อปท.
อาสาสมคัร
องค์ความรู ้
ขอ้มูล

เทคโนโลย/ีนวตักรรม Climate

NOW FUTURE

Key Characteristics Key Characteristics

NOW FUTURE

Key Characteristics Key Characteristics

NOW FUTURE

Key Characteristics Key Characteristics

NOW FUTURE

Key Characteristics Key Characteristicsเกิดการกลืนกินเทคโนโลยจีากต่างประเทศ อาทิ 
platform ที�เราใชใ้นป�จจุบนัที� effective 

ไมม่ขีองคนไทย เป�น USA China Indonesia 
แต่ไมม่สีิ�งที�เป�นนกัพฒันาชาวไทยในอุตสาหกรร

ที� reference 
งานฝ�� งนี�ใหเ้หน็ภาพความสาํเรจ็ไดม้ากนกั 

ขา่วดคืีอม ีFash ม ีBitcup  
แต่สดัสว่นนอ้ยมากหากเทียบกับเวยีดนาม 

อินโดนเีซยี

รฐัต้องสนบัสนนุง
บเพื�อดาํเนนิการเ
พิ�มเติมจากการส
นบัสนนุเครื�องมอื

มเีครื�องไมเ้
ครื�องมอืแต่
ไมม่คีนใช้

SMEs 
ในภมูภิาคยงัขาดทัก
ษะในการนาํเทคโนโ
ลยสีารสนเทศมาใชง้
านใหไ้ดป้ระโยชนส์งู

สดุ

ทํา Road map 
งานวจิยัที�อยูบ่นฐานทรั
พยากรในท้องถิ�นที�ตอบ

โจทยใ์นป�จจุบนั 
และพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

การวดัผลการพฒันา 
SMEs ควรวดัไดทั้�ง 
Success และ Fail 
และจด้ทําเป�น 

Lesson Learn

จดัระบบการพฒันา 
SMEs 

ลดความซํ�้าซอ้นขอ
งแต่ละหนว่ยงาน 

และติดตามประเมนิผ
ลอยา่งแท้จรงิ

ระบบอินเตอรเ์น็
ตในสว่นภมูภิา
คยงัไมค่รอบคลุ
มบางพื�นที�

รถพุม่พวงnode 
ที�ตั�งในพื�นที�

ผูเ้ล่น 
เลือกเล่นมุมเครื�องเล่นไ
ด้หลากหลาย  ตาม 
backgroud +  ทนุ 

assets ต่างๆ (สงัคม, 
resources, 
ecosystem)

Provider 
ต้องหลากหลาย

social 
distancing

การยอ่ย hub
ใหเ้ยอะ และถี�ขึ�น 
เพื�อใหเ้ขา้ถึง

ไดง่้าย

นวตักรรม
เครื�องมอืแพทยไ์ทยยั

งไมค่่อยได้รบั
การยอมรบัจากแพท
ยแ์ละประชาชน

 traditional 
medicine 

ยงัไมถ่กูนาํมา
ชว่ยในการรกัษา

one stop 
service 
center

Virtual 
Reality

การเชื�อมโยงขอ้มูลระหวา่ง
ระบบต่างๆ 

หนว่ยงานต่างๆเชื�อมโยงกั
นมากขึ�น เชน่ หมอพรอ้ม 

หมอชนะ และ app 
ต่างๆเกี�ยวกับสาธาณสขุ

การท่องเที�ยว
ในสถานที�จรงิ

หนว่ยงานภาครฐัรบัผิ
ดชอบนอ้ย

ขาดdeep 
knowlage

Virtual 
Tourism

deeper 
level 

research
เทคโนโลยไีมใ่
ชท่กุคนจะเขา้ถึ

งได้

งานวดั ชุมชนเขา้ถึง  
ใชเ้งินทนุหลายแหล่ง 

crowdsourcing/ 
รฐั/ เอกชน

Technology
Advancement

Global Trade & Value 
Chain

Role of 
Local 

Region

low 
funding

ภาครฐัยงัท
ํางานแบบ 

silo

การไดร้บัสวสัดกิารที�
ไมทั่�วถึง เชน่ 

วคัซนีไมเ่พยีงพอ/เตี
ยงโรงพยาบาลไมเ่พี
ยง/เจา้หนา้ที�ดา้นการ
แพทยไ์มเ่พยีงพอ

เรื�อง GHG 
มหีลายหน่วยงานที�กํากั

บดแูล 
แต่เหมอืนยงัไมป่ระสาน
งานกันเพื�อใหเ้กิดความ
ชดัเจนกับผูป้ระกอบการ

3% of 
GDP in 

R&D

กฎระเบยีบต่าง ๆ 
ยงัไมค่อยชดัเจน

ที�ตั�งอยูใ่
นเมอืงให

ญ่

สถาบนัการศึกษายั
งขาด Roadmap 
การวจิยัที�ตอบโจท
ยใ์นเชงิของ Deep 

Tech

ขาด Awareness 
ดา้นสิ�งแวดล้อม 
จากคนสว่นมากใ

นประเทศ

การเขา้ถึงเท
คโนโลยขีอง
หนว่ยงานวจิั
ยยงัจาํกัด

ยงัขาดกา
รสื�อสารที�
สมบูร์

Technology 
ขาดแผนงานระยะย
าวในการสง่เสรมิ 
สนนัสนนุฝ�� งเทคโน
โลย ีและ Startup

เป�น Hub 
การผลิตแล้ว
สง่ออกอยา่งเ

ดยีว

ความไมต่่อเนื�อง
กันของการสง่เสริ
ม global value 

chain 
ของภาครฐั

รายไดจ้าก
อุตสหกรรม
การท่องเที�ยว

ลดลง

มกีารตื�นตัวทาง
ดา้นการรกัษ์สิ�ง
แวดล้อมตั�งแต่ร
ะดบัครอบครวั

การระบาดของ
โควดิสายพนัธใ์หม่

สงัคมชว่ยกันสอดส่
องดแูลสิ�งต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกับการ
ทํารา้ยสิ�งแวดล้อม

ในทกุมติิ

การศึกษาเป�น 
Supply 
Driven

การพฒันาเทคโน
โลยเีชงิลึกไมต่่อเ
นื�องและไมม่กีาร
วางแผนระยะยาว

ราคาเขา้
ถึงไมไ่ดทุ้
กคน

Technology
Ecosystem 

ยงัไมค่รบองค์ประกอ
บที�ขบัเคลื�อน/แขง่ขนั
กับประเทศอื�นได้

Technology 
Transfer 

ไมเ่กิดขึ�นจรงิ อุตสาหกรรมต่าง
ๆได้รบัผลกระทบ
อยา่งเป�นลกูโซ ่
เพราะกําลังซื�อคน

ลดลง

องค์กรท้องถิ�นไมเ่ขา้
ใจบทบาทการสนับสุ
นการลงทนุด้านเทคโ
นโลยเีพื�อเพิ�มขดีควา
มสามารถในการแขง่

ขนั

พึ�งพาเทคโน
โลยขีั�นสงูจา
กต่างประเทศ

รฐัเป�นเจา้ของ

เทคโนโลย/ีนวตั
กรรมสว่นใหญย่งั
ไมเ่ชงิลึกมากพอ 
ไมต่อบโจทยล์กูค้
า มูลค่าไมส่งู

การศึกษาเป�น 
Demand 
Driven - 

Market driven

ผูป้ระกอบการ 
SMEs 

สว่นใหญข่าด 
Growth 
Mindset

มอุีทยานวทิยาศาสตรแ์
ละกลไกแล้ว 

แต่ขาดโครงการ/กิจกรร
มที�ทําใหเ้กิดความต่อเนื�
องในการสง่เสรมิ/พฒัน
านวตักรรมและเทคโนโ

ลยี

ความไมพ่รอ้
มในการลงทุ
น/เขา้สูแ่หล่ง

ทนุ

องค์ความรูอ้ยูที่�
มหาวทิยาลัย 
ต่อกับชุมชนไม่

ติด ผูเ้ล่น: คน 
(รุน่ใหม)่ 

หรอืบางคนไมไ่ด้
อยากเขา้ไปเล่น 
ไมเ่หมาะกับเขา

พึ�งพาเทโนโลยจี
ากภายนอกมากก
วา่ผลิตเทคโนโล
ยใีชใ้นประเทศ ธุรกิจดา้นอุปกร

ณเ์ครื�องมอืทาง
การแพทยเ์จรญิ

เติบโต

พฒันาอุตสา
หกรรมใหมที่�
ใชเ้ทคโนโล
ยชีั�นสงู

มโีรงงานต้นแบบ
แต่ค่าใชจ้า่ยในก
าดาํเนนิงานสงู 
ทําใหไ้มม่เีอกชน

มาใช้

เกิดโปรแรกมการท่อ
งเที�ยวแบบใหมที่�สอ
ดรบักับสถานการณโ์

ควดิ-19

Tracking 
System 

รูว้า่ใครทํากิจกรร
มอะไรอยูต่รงไหน

ขาด local 
skilled 
labour

การรกัษา
มาตรการป�องกันสว่นบุคค

ล

ภาคการศีกษ
าทําวจิยัไมต่
อบโจทยก์าร

พฒันา

ความกังวลเกี�ยวกับ
การทําผดิระเบยีบก
ฏหมายที�ไมส่อดค
ล้องกับความเป�นจ
รงิของป�จจุุบนั

work from 
home

กลไกการสนับสนุน 
global trade และ 

value chain 
ไมช่ดัเจน

ระบบ IT 
ไมพ่รอ้มรองรบั 

Virtual 
Tourism

Work 
integrated 
learning

เอกชนไมส่ามารถเขา้ถึง
เทคโนโลยขีั�นสงูได ้

อาจจะเนื�องจากขาดองค์
ความรู ้

ขาดเงินทนุสนบัสนนุ 
ขาดบุคลากร

ธุรกิจท่องเที�ยว 
รา้นอาหาร 

สามารถปรบัตัวและมบีริ
การ/application 

ที�รองรบักับสถานการณ ์
COBID ระลองใหมไ่ด้

 Theme  
ถกูกําหนดไวแ้ล้ว

การเติบโตของ
อุตสาหกรรมดจิิ
ทัล และ IT

เสนอ/จดั theme 
โดยพื�นที�/ชุมชน

Interdisci
plinary 

learning

วคัซนีเขม็เดียว

4d 
virtual 
sync

Covid-19 
test kit 

entrance

การเติบโตของ
อุตสาหกรรมกา

รแพทย์
Tele Medicine

ต่อคิวนา
น/จองสทิ

ธิ�

Medical Hub

บณัฑิตเป�น
ผูป้ระกอบก

าร

ความเหลื�อมลํ�าใน
การเขา้ถึงเทคโนโ
ลยรีะหวา่งเมอืง 
ชนบท และคนจน 

คนรวย

ความต้องการแ
รงงานดา้น IT 
และการแพทย ์
เพิ�มมากขึ�น

เพิ�มจาํนวนเครื�อง
เล่น 

ไมต้่องรอคิวนาน
ใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการ

การท่องเที�ยวแบบ 
New Normal

นโยบายสนบัสนุ
นสง่เสรมิดา้นนวั

ตกรรม 
เทคโนโลยใีนปร
ะเทศไมช่ดัเจน

โครงสรา้งพื�
นฐานยงัมไี
มเ่พยีงพอ

การผลิตคนยั
งไมต่อบสนอ
งโจทยข์องปร

ะเทศ

Practitioner- 
oriented 

instructors

ขอ้ตกลง Visa 
Vaccine

งานวดัสญัจร

ไมม่กีารเชื�อมโ
ยงบูรณาการกั
นระหวา่งหนว่
ยงานสนบัสนนุ

Mind set 
ของผูป้ระกอบการไ
ทย เนน้กําไร เรว็ 

ง่าย 
ไมม่องความยั�งยนื

เอาผูเ้รยีนเป�นศู
นยก์ลาง ex. 

Michelin 
Academy

การคัดกรองง
านวจิยั 

Climate 
สูชุ่มชนท้องถิ�น

social 
entrepreneur

เชื�อมต่อกับ 
SME

SME 
Academy

นักวจิยัสว่นใหญ่คุ้นชิ
นแบบเดิม 

คือเอาความสนใจต้ว
เองเป�นหลัก

เชน่ 
บางพื�นที�ทําเรื�องอา
หารและเกษตร 
ไมไ่ด้ทําเรื�อง 

medical/ health

ทนุวจิยัไมกํ่าหนดเป�า
หมาย

การใชป้ระโยช
นจ์รงิของงานวจิั

ย

ทนุวจิยัแ
บบกําหน
ดเป�า

ไมม่เีจา้ภาพหลั
กเรื�อง Climate 

Change

Cyber 
Security

SME ม ีskilled 
labour และ 

mindset 
ในการทํา R&D

รฐัและหนว่ยงานวจิยัม ี
roadmapในการพฒันา
และวจิยัทางดา้น deep 

technology 
ที�สอดคล้องและวางแผน

ในระยะยาว

ม ีInfra 
ที�พรอ้ม

รฐัมกีลไกและกระบวนก
ารถ่ายทอดเทคโนโลยแี
ละคุ้มครองสทิธิ�ที�มปีระสิ

ทธภิาพ เป�นธรรม 
เอื�อต่อการลงทนุทางดา้

น deep tech

Passion- 
based 

research

เลือกพฒันาโจทยเ์ทคโลยขีั�
นสงูของประเทศใหช้ดั 
ไมจ่าํเป�นต้องทําทกุเรื�อง 
ใหเ้ลือกเรื�องที�ประเทศเดน่ 

เชน่ Biotec

มหีนว่ยงานที�รบัผดิช
อบและมคีวามต่อเนื�อ
งระหวา่งหนว่ยงานที�
ดแูลดา้น global 
trade และ value 

chain

มกีารปรบัปรงุ/
พฒันากฏระเบยี
บที�สอดคล้องกั
บเทคโนโลยี

The best of the 
best - 

รูจ้กัเอาบนัไดมาต่อ
หิ�ง, co- 

investment PPP

ประเทศผูส้ง่อ
อกเทคโนโล
ย ีผูน้าํใน 
ASEAN

มา้หมุนโบราณ

Cashless 
society

Festival of Accessibility

ม ี
Sandbox

มกีารวาง 
Roadmap 

ของการพฒันาเทค
โนโลยแีละการสง่เ
สรมิอยา่งเป�นระบบ

รฐั support 
ผูที้�ไมส่ามารถเขา้ถึงเ
ทคโนโลย ีอาจตั�ง 

center/เป�ดใหย้มือุป
กรณ์

Reform audit 
commission to 

not be an 
obstacle for 
innovation.

Reform 
procurement 

objectives to include 
climate action and 
support for SMEs 
and innovation.



GROUP 1

การเขา้ถึง
1.องค์ความรู ้

2. ขอ้มูล 
GHG/คารบ์อน
3. เทคโนโลย/ี

นวตักรรม Climate

Climate Action 
โดยชุมชนท้องถิ�น

อปท.
อาสาสมคัร
องค์ความรู ้
ขอ้มูล

เทคโนโลย/ีนวตักรรม Climate

NOW FUTURE

Key Characteristics Key Characteristics

หน่วยงานภาครฐัรบัผิ
ดชอบน้อย

ขาดdeep 
knowlage

deeper 
level 

research

low 
funding

ภาครฐัยงัท
ํางานแบบ 

silo

เรื�อง GHG 
มหีลายหน่วยงานที�กํากั

บดแูล 
แต่เหมอืนยงัไมป่ระสาน
งานกันเพื�อใหเ้กิดความ
ชดัเจนกับผูป้ระกอบการ

3% of 
GDP in 

R&D

กฎระเบยีบต่าง ๆ 
ยงัไมค่อยชดัเจน

ขาด Awareness 
ด้านสิ�งแวดล้อม 
จากคนสว่นมากใ

นประเทศ

ยงัขาดกา
รสื�อสารที�
สมบูร์

มกีารตื�นตัวทาง
ด้านการรกัษ์สิ�ง
แวดล้อมตั�งแต่ร
ะดับครอบครวั

สงัคมชว่ยกันสอดส่
องดแูลสิ�งต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกับการ
ทํารา้ยสิ�งแวดล้อม

ในทกุมติิ

การศึกษาเป�น 
Supply 
Driven

การศึกษาเป�น 
Demand 
Driven - 

Market driven

องค์ความรูอ้ยูที่�
มหาวทิยาลัย 
ต่อกับชุมชนไม่

ติด

Work 
integrated 
learning

Interdisci
plinary 

learning

บณัฑิตเป�น
ผูป้ระกอบก

าร

Practitioner- 
oriented 

instructors

Mind set 
ของผูป้ระกอบการไ
ทย เน้นกําไร เรว็ 

ง่าย 
ไมม่องความยั�งยนื

เอาผูเ้รยีนเป�นศู
นยก์ลาง ex. 

Michelin 
Academy

การคัดกรองง
านวจิยั 

Climate 
สูชุ่มชนท้องถิ�น

social 
entrepreneur

เชื�อมต่อกับ 
SME

SME 
Academy

นักวจิยัสว่นใหญ่คุ้นชิ
นแบบเดิม 

คือเอาความสนใจต้ว
เองเป�นหลัก

ทนุวจิยัไมกํ่าหนดเป�า
หมาย

การใชป้ระโยช
น์จรงิของงานวจิั

ย

ทนุวจิยัแ
บบกําหน
ดเป�า

ไมม่เีจา้ภาพหลั
กเรื�อง Climate 

Change

Passion- 
based 

research

The best of the 
best - 

รูจ้กัเอาบนัไดมาต่อ
หิ�ง, co- 

investment PPPมา้หมุนโบราณ

Reform audit 
commission to 

not be an 
obstacle for 
innovation.

Reform 
procurement 

objectives to include 
climate action and 
support for SMEs 
and innovation.



GROUP 2

NOW FUTURE

Key Characteristics Key Characteristics

รถพุม่พวงnode 
ที�ตั�งในพื�นที�

ผูเ้ล่น 
เลือกเล่นมุมเครื�องเล่นไ
ด้หลากหลาย  ตาม 
backgroud +  ทนุ 

assets ต่างๆ (สงัคม, 
resources, 
ecosystem)

Provider 
ต้องหลากหลาย

เทคโนโลยไีมใ่
ชท่กุคนจะเขา้ถึ

งได้

งานวดั ชุมชนเขา้ถึง  
ใชเ้งินทนุหลายแหล่ง 

crowdsourcing/ 
รฐั/ เอกชน

ที�ตั�งอยูใ่
นเมอืงให

ญ่

ราคาเขา้
ถึงไมไ่ด้ทุ
กคน

รฐัเป�นเจา้ของ

ผูเ้ล่น: คน 
(รุน่ใหม)่ 

หรอืบางคนไมไ่ด้
อยากเขา้ไปเล่น 
ไมเ่หมาะกับเขา

 Theme  
ถกูกําหนดไวแ้ล้ว

เสนอ/จดั theme 
โดยพื�นที�/ชุมชน

ต่อคิวนา
น/จองสทิ

ธิ�

เพิ�มจาํนวนเครื�อง
เล่น 

ไมต้่องรอคิวนาน
ใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการ

งานวดัสญัจร เชน่ 
บางพื�นที�ทําเรื�องอา
หารและเกษตร 
ไมไ่ดทํ้าเรื�อง 

medical/ health

Festival of Accessibility



GROUP 3

NOW FUTURE

Key Characteristics Key Characteristicsเกิดการกลืนกินเทคโนโลยจีากต่างประเทศ อาทิ 
platform ที�เราใชใ้นป�จจุบนัที� effective 

ไมม่ขีองคนไทย เป�น USA China Indonesia 
แต่ไมม่สีิ�งที�เป�นนกัพฒันาชาวไทยในอุตสาหกรร

ที� reference 
งานฝ�� งนี�ใหเ้หน็ภาพความสาํเรจ็ไดม้ากนกั 

ขา่วดคืีอม ีFash ม ีBitcup  
แต่สดัสว่นนอ้ยมากหากเทียบกับเวยีดนาม 

อินโดนเีซยี

รฐัต้องสนับสนุนง
บเพื�อดําเนินการเ
พิ�มเติมจากการส
นับสนุนเครื�องมอื

มเีครื�องไมเ้
ครื�องมอืแต่
ไมม่คีนใช้

SMEs 
ในภมูภิาคยงัขาดทัก
ษะในการนําเทคโนโ
ลยสีารสนเทศมาใชง้
านใหไ้ด้ประโยชน์สงู

สดุ

ทํา Road map 
งานวจิยัที�อยูบ่นฐานทรั
พยากรในท้องถิ�นที�ตอบ

โจทยใ์นป�จจุบนั 
และพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

การวดัผลการพฒันา 
SMEs ควรวดัได้ทั�ง 
Success และ Fail 
และจด้ทําเป�น 

Lesson Learn

จดัระบบการพฒันา 
SMEs 

ลดความซํ�้าซอ้นขอ
งแต่ละหนว่ยงาน 

และติดตามประเมนิผ
ลอยา่งแท้จรงิ

ระบบอินเตอรเ์น็
ตในสว่นภมูภิา
คยงัไมค่รอบคลุ
มบางพื�นที�

Technology
Advancement

Global Trade & Value 
Chain

Role of 
Local 

Region

สถาบนัการศึกษายั
งขาด Roadmap 
การวจิยัที�ตอบโจท
ยใ์นเชงิของ Deep 

Tech

การเขา้ถึงเท
คโนโลยขีอง
หน่วยงานวจิั
ยยงัจาํกัด

Technology 
ขาดแผนงานระยะย
าวในการสง่เสรมิ 
สนันสนุนฝ�� งเทคโน
โลย ีและ Startup

เป�น Hub 
การผลิตแล้ว
สง่ออกอยา่งเ

ดียว

ความไมต่่อเนื�อง
กันของการสง่เสริ
ม global value 

chain 
ของภาครฐั

การพฒันาเทคโน
โลยเีชงิลึกไมต่่อเ
นื�องและไมม่กีาร
วางแผนระยะยาว

Technology
Ecosystem 

ยงัไมค่รบองค์ประกอ
บที�ขบัเคลื�อน/แขง่ขนั
กับประเทศอื�นได้

Technology 
Transfer 

ไมเ่กิดขึ�นจรงิ

องค์กรท้องถิ�นไมเ่ขา้
ใจบทบาทการสนับสุ
นการลงทนุดา้นเทคโ
นโลยเีพื�อเพิ�มขดีควา
มสามารถในการแขง่

ขนั

พึ�งพาเทคโน
โลยขีั�นสงูจา
กต่างประเทศ

เทคโนโลย/ีนวตั
กรรมสว่นใหญย่งั
ไมเ่ชงิลึกมากพอ 
ไมต่อบโจทยล์กูค้
า มูลค่าไมส่งู

ผูป้ระกอบการ 
SMEs 

สว่นใหญ่ขาด 
Growth 
Mindset

มอุีทยานวทิยาศาสตรแ์
ละกลไกแล้ว 

แต่ขาดโครงการ/กิจกรร
มที�ทําใหเ้กิดความต่อเนื�
องในการสง่เสรมิ/พฒัน
านวตักรรมและเทคโนโ

ลยี

ความไมพ่รอ้
มในการลงทุ
น/เขา้สูแ่หล่ง

ทนุ

พึ�งพาเทโนโลยจี
ากภายนอกมากก
วา่ผลิตเทคโนโล
ยใีชใ้นประเทศ

มโีรงงานต้นแบบ
แต่ค่าใชจ้า่ยในก
าดําเนินงานสงู 
ทําใหไ้มม่เีอกชน

มาใช้

ขาด local 
skilled 
labour

ภาคการศีกษ
าทําวจิยัไมต่
อบโจทยก์าร

พฒันา

ความกังวลเกี�ยวกับ
การทําผดิระเบยีบก
ฏหมายที�ไมส่อดค
ล้องกับความเป�นจ
รงิของป�จจุุบนั

กลไกการสนับสนุน 
global trade และ 

value chain 
ไมช่ดัเจน

ระบบ IT 
ไมพ่รอ้มรองรบั 

Virtual 
Tourism

เอกชนไมส่ามารถเขา้ถึง
เทคโนโลยขีั�นสงูได้ 

อาจจะเนื�องจากขาดองค์
ความรู ้

ขาดเงินทนุสนับสนุน 
ขาดบุคลากร

ความเหลื�อมลํ�าใน
การเขา้ถึงเทคโนโ
ลยรีะหวา่งเมอืง 
ชนบท และคนจน 

คนรวย

นโยบายสนับสนุ
นสง่เสรมิด้านนวั

ตกรรม 
เทคโนโลยใีนปร
ะเทศไมช่ดัเจน

โครงสรา้งพื�
นฐานยงัมไี
มเ่พยีงพอ

การผลิตคนยั
งไมต่อบสนอ
งโจทยข์องปร

ะเทศ

ไมม่กีารเชื�อมโ
ยงบูรณาการกั
นระหวา่งหนว่
ยงานสนบัสนน

SME ม ีskilled 
labour และ 

mindset 
ในการทํา R&D

รฐัและหน่วยงานวจิยัม ี
roadmapในการพฒันา
และวจิยัทางด้าน deep 

technology 
ที�สอดคล้องและวางแผน

ในระยะยาว

ม ีInfra 
ที�พรอ้ม

รฐัมกีลไกและกระบวนก
ารถ่ายทอดเทคโนโลยแี
ละคุ้มครองสทิธิ�ที�มปีระสิ

ทธภิาพ เป�นธรรม 
เอื�อต่อการลงทนุทางด้า

น deep tech

เลือกพฒันาโจทยเ์ทคโลยขีั�
นสงูของประเทศใหช้ดั 
ไมจ่าํเป�นต้องทําทกุเรื�อง 
ใหเ้ลือกเรื�องที�ประเทศเดน่ 

เชน่ Biotec

มหีน่วยงานที�รบัผดิช
อบและมคีวามต่อเนื�อ
งระหวา่งหน่วยงานที�
ดแูลด้าน global 
trade และ value 

chain

มกีารปรบัปรุง/
พฒันากฏระเบยี
บที�สอดคล้องกั
บเทคโนโลยี

ประเทศผูส้ง่อ
อกเทคโนโล
ย ีผูน้าํใน 
ASEAN

ม ี
Sandbox

มกีารวาง 
Roadmap 

ของการพฒันาเทค
โนโลยแีละการสง่เ
สรมิอยา่งเป�นระบบ



GROUP 4

NOW FUTURE

Key Characteristics Key Characteristics
social 

distancing
การยอ่ย hub

ใหเ้ยอะ และถี�ขึ�น 
เพื�อใหเ้ขา้ถึง

ได้ง่าย

นวตักรรม
เครื�องมอืแพทยไ์ทยยั

งไมค่่อยไดร้บั
การยอมรบัจากแพท
ยแ์ละประชาชน

 traditional 
medicine 

ยงัไมถ่กูนํามา
ชว่ยในการรกัษา

one stop 
service 
center

Virtual 
Reality

การเชื�อมโยงขอ้มูลระหวา่ง
ระบบต่างๆ 

หน่วยงานต่างๆเชื�อมโยงกั
นมากขึ�น เชน่ หมอพรอ้ม 

หมอชนะ และ app 
ต่างๆเกี�ยวกับสาธาณสขุ

การท่องเที�ยว
ในสถานที�จรงิ

Virtual 
Tourism

การได้รบัสวสัดิการที�
ไมทั่�วถึง เชน่ 

วคัซนีไมเ่พยีงพอ/เตี
ยงโรงพยาบาลไมเ่พี
ยง/เจา้หน้าที�ด้านการ
แพทยไ์มเ่พยีงพอ

รายได้จาก
อุตสหกรรม
การท่องเที�ยว

ลดลง

การระบาดของ
โควดิสายพนัธใ์หม่

อุตสาหกรรมต่าง
ๆได้รบัผลกระทบ
อยา่งเป�นลกูโซ ่
เพราะกําลังซื�อคน

ลดลง ธุรกิจดา้นอุปกร
ณเ์ครื�องมอืทาง
การแพทยเ์จรญิ

เติบโต

พฒันาอุตสา
หกรรมใหมที่�
ใชเ้ทคโนโล
ยชีั�นสงู

เกิดโปรแรกมการท่อ
งเที�ยวแบบใหมที่�สอ
ดรบักับสถานการณโ์

ควดิ-19

Tracking 
System 

รูว้า่ใครทํากิจกรร
มอะไรอยูต่รงไหน

การรกัษา
มาตรการป�องกันสว่นบุคค

ล

work from 
home

ธุรกิจท่องเที�ยว 
รา้นอาหาร 

สามารถปรบัตัวและมบีริ
การ/application 

ที�รองรบักับสถานการณ ์
COBID ระลองใหมไ่ด้

การเติบโตของ
อุตสาหกรรมดจิิ
ทัล และ IT

วคัซนีเขม็เดยีว

4d 
virtual 
sync

Covid-19 
test kit 

entrance

การเติบโตของ
อุตสาหกรรมกา

รแพทย์
Tele Medicine

Medical Hub
ความต้องการแ
รงงานดา้น IT 
และการแพทย ์
เพิ�มมากขึ�น

การท่องเที�ยวแบบ 
New Normal

ขอ้ตกลง Visa 
Vaccine

Cyber 
Security

Cashless 
society

รฐั support 
ผูที้�ไมส่ามารถเขา้ถึงเ
ทคโนโลย ีอาจตั�ง 

center/เป�ดใหย้มือุป
กรณ์



Transformative Future  09:30 – 10:30

FUTURE

Key Characteristics



PUSH WEIGHT

PULL OF 
THE FUTURE

PLAUSIBLE
FUTURE

ความเขา้ใจ 
ผลกระทบ 

ทางสิ�งแวดล้อม 



Futures Triangle

PUSH WEIGHT

PULL OF 
THE FUTURE

PLAUSIBLE
FUTURE

เริ�มมกีารระดมความ
คิดเหน็ในหมูภ่าครฐั 
แต่บางหนอ่ยงานที�ขา

ดความเขา้ใจ 
เชน่สาํนกังบประมาณ

การลงทนุเกี�ยวกับ 
renewable 

energy

ยงัขาดการ
มสีว่นรว่มที�
หลากหลาย

wait and see 
characteristic 

of Thai 
people

13,000 
USD/Household

Green 
city

บทบาทแล
ะปรสทิธภิ
าพภาครฐั

GROUP 1

GROUP 3

GROUP 2

GROUP 4

PUSH WEIGHT

PULL OF 
THE FUTURE

PLAUSIBLE
FUTUREกองทนุ 

ววน.
Corporate 

ไทย 
มคีวามเขม้แขง็

เครอืขา่ยอุท
ยานวทิยาศา
สตรภ์มูภิาค

มหาวทิยาลัย
รฐัครอบคลุทั�
วประเทศ (70 

กวา่)

นโยบาย 
reskill/upskill 
ของภาครฐั

ขาดเครอืขา่
ยความรว่มมื
อในระนเิวศ

ขอ้จาํกัดข
องมหาวทิ
ยาลัย

ภาครฐัขา
ดความเข้
าใจ

การพฒันาศัก
ยภาพบุคลาก
รสาํหรบัอนา

คต

การลงทนุของ 
SMEs

การเขา้ถึง
โครงสรา้
งพื�นฐาน

ความชดัเจนใ
นทิศทางการ
พฒันาเทคโน
โลยีั

ปรบัเปลี�ย
นและพฒั
นา SMEs

การสง่เสรมิก
ารใชเ้ทคโนโ
ลยเีพื�อการแข่

งขนั

All 
logistic 
chain

PUSH WEIGHT

PULL OF 
THE FUTURE

PLAUSIBLE
FUTURE

Virtual tech 
ชว่ยการเขา้ถึ
งพื�นที�หา่งไก

ล

มกีารตั�ง crowd 
funding 

ของชุมชนกระจ
ายแพรห่ลาย

การพฒันา 
Social 

Enterprise

ตัวอยา่งของการ
ใช ้

Crowdsourcing
/crowdfunding 

มแีล้ว

ความต่อเนื�องและพอ
เพยีงของทรพัยากร 

 งบประมาณ/บุคลาก
ร

dilemma 
เรื�อง open 
innovation

mindset

corruption 
งบประมาณ
ที�มาสูชุ่มชน

มกัขึ�นอยูกั่บบทบ
าท/ วสิยัทัศน ์
ของผูน้าํชุมชน/ 
ผูน้าํทางการเมอืง

ในพื�นที�

การกระจายอํา
นาจ/ทรพัยาก
รจากสว่นกลา
งสูท้่องถิ�น

รฐัเป�น 
facilitator

Open 
innovation ตอบโจทยค์

วามต้องกา
รของพื�นที�

สามารถเ
ขา้ถึงได้ง่

าย

PUSH WEIGHT

PULL OF 
THE FUTURE

PLAUSIBLE
FUTURE

งบประมาณ
ในการบรหิารจั
ดการที�เพิ�มขึ�นแ
ละโปรง่ใส

นโยบายการบรหิ
ารจดัการ

ของภาครฐัที�เป�น
ระบบและมคีวาม

ชดัเจน

ภาคสว่นต่าง ๆ 
เขา้มามบีทบาท
ในการแก้ป�ญห
า รว่มกับรฐับาล

การเติบโต
ของอุตสาหกรรมดจิทัิ

ล และ IT

ขั�นตอนที�เน้น
ระบบราชการ

มากเกินไปจงึทําให้
การบรหิารงานล่าชา้

ไปทกุสว่น

ภาครฐั
ทํางาน
แบบไซโล
ไมบู่รณาการ

งบประมาณและโครงสรา้งพื�นฐานทาง
ดา้นไอทีที�สนบัสนนุใหค้นทกุกลุ่มเขา้ถึ

ง IT ยงัไมเ่พยีงพอและทั�วถึง 
ทําใหค้นกลุ่มใหญย่งัไมส่ามารถเขา้

ถึง app ต่างๆของรฐับาลได้

ขาดนโยบายการจดัก
ารที�ชดัเจน 

และตรงประเด็น 
ทําใหห้น่วยงานอื�น ๆ 
ไมส่ามารถปฎิบติัไปใ
นแนวทางเดียวกันได้

ความไมช่ดัเจนในการบรหิา
รจดัการของรฐับาล เชน่ 

นโยบายที�ไมต่่อเนื�องและไม่
ทั�วถึงหรอืประชาชนไมส่ามา

รถเขา้ถึงได้ทคุน 
จงึนํามาสูค่วามเหลื�อมลํ�าต

ามมา

Cyber 
Security

Tele 
Medicine/  
Telehealth

Medical 
Hub Disruptive 

Technology

one stop 
service 
center

10:50– 12:00

Mindset

Green 
Future

Green 
Procurement 

movement 
exists

การไมย่อม
รบัการเปลี�
ยนแปลง

Carbon 
Neutral 

economic

R&D
Capability

Old 
fossil 

industry

Big data 
ขอ้มูลลดการปล่อยก๊
าซเรอืนกระจกภาคก
ารเกษตรและกักเก็บ
คารบ์อนภาคป�าไม้

หนว่ยงานภาครฐัเริ�มให้
ความรู ้ประชาภิจารณ ์
อบรมใหม้กีารทํา 

MRืV (Measure, 
Report, Verify) ของ 
Green House Gas

นวตักรรมสนิค้าแ
ละท่องเที�ยวที�ใช้
คารบ์อนเครดิตเ
ป�นเครื�องมอืวดั

4d 
virtual 
sync

รายไดต่้อหวั
ของประชากร
มากกวา่ 

30,000 บาท

Roadmap

Research
Fund

Attitude, 
Environment 

is not my 
problem.

โอกาส
การเขา้ถึง

ผูร้บัผดิชอบกลัว
การ

เปลี�ยนแปลง
และสญูเสยี
อํานาจ

Fossil Fuel 
is still 

available 
forever.

การลงทนุ

Open 
data

การสรา้งบุคคลา
กรดา้น Green 

Tech &Circular 
Economy

Thailand 
recognized as 
Green Tourist 
Destination

Pilot 
Plan / 

Sandbox

การบรหิารจดักา
รภาครฐัแบบรวม

ศูนย ์
ปรบัตัวไมทั่นการ
เปลี�ยนแปลง

ความรว่มมอืในการพฒันา
บุุคลากรกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยชีั�
นสงู)ดา้น Renewable 
Energy,Green Tech 

เพื�อใหป้ระเทศไดร้บัการถ่า
ยทอดเทคโนดลยี

One way 
economy

ประเทศไทยยั
งคงเป�นสงัคม
เกษตรกรรม

ขาดการสง่เ
สรมิการใชเ้
ทคโนโลยี

Tourists are rich 
god.  We let them 
do whatever they 
want.  And we do 

everything to 
please them.

ประสทิธภิา
พและความ
เป�นธรรม

การเขา้ถึงองค์ค
วามรู ้Climate 
ของบุคคลและชุ
มชนท้องถิ�น

มั�นใจในมาตรการ
ที�มเีกินไป ขาดการ

ประเมนิผล

Crowdfunding

EV
society

ประชาชนสา
มารถเขา้ถึงวั
คซนีและยาไ

ดง่้าย

Government focus 
on number of 

tourists = GDP but 
they do not assess 

environmental 
damage.

Solar roof 
on every 
building

เจา้ภาพหลั
กของหนว่ย
งานราชการ

กลไกสง่เ
สรมิและคุ้
มครอง

ความต้องการของคน
รุน่ใหม่

(Digital Native)

หนึ�งในประเทศที�
มกีารผลิต/สง่ออ
ก อุปกรณ ์IT 

และอุปกรณท์างก
ารแพทย์

lower 
carbon 

 emission

Ecosystem 
ในการเป�นบนัได
นาํงานวจิยัจากหิ�
งลงมาสูก่ารตลา

ด

ความเหลื�อม
ลํ�าในการเขา้
ถึงเทคโนโลยี

การเขา้มามสีว่นร่
วมในการลงทนุร
ะหวา่งภาครฐัและ

ภาคเอกชน

การผสมผสา
นระหวา่งแนว
ความคิดของ 
gen ต่าง ๆ

ความชดัเจนของนโยบายภาครฐั
ของ Climate เชน่
กรมสรรพากร

สตง.

เชื�อโยงแล
ะแขง่ขนัใน

Global

Globalization & 
ทิศทางของต่างชาติ 

ทําใหไ้ทยต้องปรบัเปลี�ยน

Generation 
Gap

Mindset

บูรณาการ 
/ 

ไมซ่า้ซอ้น

Waste Technology and 
Management

(4R : Reduce,Reuse,Recycle 
and Renewable)

Circular 
economy

traditional 
medicine >>> 

alternative 
treatment

วดัผลได ้
(Impact 
ไมใ่ช ่KPI)

การเชื�อมโยงขอ้มูลระหวา่ง
ระบบต่างๆ 

หนว่ยงานต่างๆเชื�อมโยงกั
นมากขึ�น เชน่ หมอพรอ้ม 

หมอชนะ และ app 
ต่างๆเกี�ยวกับสาธาณสขุ

uncertainty 
green 

Policies

เกิดการกระจายอ
ํานาจ 

มากกวา่การรวม
อํานาจไวที้�รฐับา

ลที�เดยีว

สง่ออกเทคโนโลยี

มพีื�นที�ใน
GVC

ตลาดคารร์
บอนโดยภ
าคเอกชน

SME 
Academy

การใช ้Big Data 
เขา้มาวเิคราะหค์วา
มต้องการลกูค้า 
และเป�นโจทยก์ลับ

ใหชุ้มชน

การทํางานซํ�าซ้
อนกันเยอะ เชน่ 
เรื�อง smart 

farming

การทํางานเรื�อ
งเดยีวมหีลายเ
จา้ภาพ/ตอบตั
วชี�วดัตัวเอง

ชุมชนมกีารแ
ลกเปลี�ยน 

Best 
Practices

Waste Policy 
(ภาษีการจดัการขยะ 
จากผูป้ระกอบการ)

กฎระเบยีบ

วคัซนีที�ผลิต
ในป�จจุบนั

ยงัไมส่ามารถ
ตามสายพนัธุใ์หม่

ทีเกิดขึ�นได้

ชุมชนรอแ
บมอืจาก
ภาครฐั

ขาดเงินทนุ
SMEs 

ไทยสว่นใหญ่
Growth 
Mindset

Change agent 
เป�นกลไกสาํคัญ 
แต่หายาก

Disruption

เกิดกลยุทธเ์ชิ
งรกุในการจดั
การโควดิ-19

Mindset 
ของนกัวจิยั

นกัวจิยัพฒันาผลงา
นวจิยัใหเ้ท่าทันแล
ะรองรบัการเปลี�ยน
แปลงที�เป�นผลมาจ
าก  COVID-19

การวดัแล
ะประเมนิ

ผล

การจดัการแ
ละใชป้ระโย
ชนง์านวจิยั

นโยบายสนับสนุ
นการเพิ�มศักยภา

พใหชุ้มชน 
(Reskill, upskill) 
การหาตลาดให้

ขาดความ
เขา้ใจดา้น
ระบบนเิวศ

มหีนว่ยจดั
สรรทนุเชงิ
พื�นที�เฉพาะ

ยดึติดกับ
กฎระเบยี

บ

ผูว้จิยัที�เขา้ใจ
พื�นที�จรงิๆ 

อาจไมไ่ดเ้ยอะ

ขาดนวตัก
รรมภาครั

ฐ

ระเบยีบ / 
design 

ยงัไมช่ดัเจนในเรื�
อง carbon 

credit

Soft site >>> 
ดา้นวฒันธรรม
ความเชื�อของประ

ชาชน 
ที�ยงัฝ�งรากลึก

สวทช. 
เลขาคณะกรรมการ 

BCG

ขาดขอ้มูลปฐมภมู ิ
ของcarbon 
emission 

ที�เป�นของพื�นที�

ม ีinfrastrucuture 
เชน่ Science Park 
เพื�อที�ผูป้ระกอบการใ

หม/่เล็ก 
ไมต้่องลงทนุเอง เชน่ 

prototye

วฒันธรรมหรอื 
Normเดิมของสงัคม
ไทยในเรื�องความเชื�อ

และศรทัธา

ชุมชนพฒันาต
ามอัตลักษณ/์จุ
ดเเขง็ของพื�นที�
ตัวเองได้

การรบัรอง 
carbon credit 
ควรเป�นภาควชิ

าการ

Infrastructure  
ทีมตีอนนี�สว่นให

ญเ่ป�นเรื�อง 
เกษตรและอาหาร

Deglobalization 
เนน้จุดแขง็ทางความ
หลากหลายทางทรพั

ยก์รของไทย 
พึ�งพาเศรษฐกิจในปร

ะเทศมากขึ�น

ขาดการพฒั
นากําลังคน
ที�ชดัเจน

ม ี
coaching

มกีารทํา 
Infrastructure/ 

ecosystem 
ไวใ้นพื�นที�พอสมควรแล้

ว 
เพื�อลดการกระจุกตัวที�ส่

วนกลาง

Social 
Value 

ของผูเ้รยีน

เอกชนไมไ่ดพ้ึ�
งพารฐั - 

รฐัไมพ่ึ�งพาเอ
กชน

Mindset 
ของผูส้อน

อว มแีผน 2566-2570  
 เตรยีมรองรบัมติิต่างๆ 
และผา่นหลายภาคสว่น

แผนในระนาบเดียว
กันยงัมปี�ญหา ไม ่

coherent

แผน/ทิศทาง 
ยงัไมไ่ด้มอง
คนรุน่ใหม่

อว 
มแีผนเรื�องความเห
ลื�อมลํ�าและทํางาน
กับพื�นที�/ ชุมชน 
มกีารถอดบทเรยีน

มกีารศึกษาโ
จทยพ์ื�นที� + 
คิดตลอด 

value chain

Knowledge 
transfer 

ถอดบทเรยีนจากพื�น
ที�สาํเรจ็ 

และขยายผลไปที�อื�น

มโีจทย/์วาระ
ของหลายหน่
วยงานในพื�น

ที�

Cashless 
society

ประชาชนทกุคนใสห่นา้กา
กอนามยัและรกัษาระยะหา่
งอยา่งจรงิจงัและมวีนิยั

นโยบาย 
Thailand 

4.0
Disruption of 
Technology 

and 
Innovation

Digitization

Festival of Accessibility

ความพยายา
มขบัเคลื�อนด้
านการจดัสรร

ทนุ

มหาวทิยา
ลัยวจิยัภู
มภิาค

มหาวทิยาลัย
ราชภัฏ

แนวคิดก
ารรูที้�ล้าห

ลัง
RTO

มหาวทิยา
ลัยเทคโน
โลยี

เกิด Bridger
ขึ�นในระดบัพื�

นที�

กลไกสง่เสรมิ
การลงทนุและ
ลดภาษีของภ

าครฐั

FTA

เริ�มสนใจใน 
Deep- tech 

และใหค้วามสาํ
คัญนวตักรรม

เริ�มสนใจใน 
Deep- tech 

และใหค้วามสาํ
คัญนวตักรรม



PUSH WEIGHT

PULL OF 
THE FUTURE

PLAUSIBLE
FUTURE

เริ�มมกีารระดมความ
คิดเหน็ในหมูภ่าครฐั 
แต่บางหน่อยงานที�ขา

ดความเขา้ใจ 
เชน่สาํนักงบประมาณ

การลงทนุเกี�ยวกับ 
renewable 

energy

ยงัขาดการ
มสีว่นรว่มที�
หลากหลาย

wait and see 
characteristic 

of Thai 
people

13,000 
USD/Household

Green 
city

GROUP 1

All 
logistic 
chain

Green 
Future

Green 
Procurement 

movement 
exists

Carbon 
Neutral 

economic

Old 
fossil 

industry

Big data 
ขอ้มูลลดการปล่อยก๊
าซเรอืนกระจกภาคก
ารเกษตรและกักเก็บ
คารบ์อนภาคป�าไม้

หน่วยงานภาครฐัเริ�มให้
ความรู ้ประชาภิจารณ์ 
อบรมใหม้กีารทํา 

MRืV (Measure, 
Report, Verify) ของ 
Green House Gas

นวตักรรมสนิค้าแ
ละท่องเที�ยวที�ใช้
คารบ์อนเครดิตเ
ป�นเครื�องมอืวดั

รายได้ต่อหวั
ของประชากร
มากกวา่ 

30,000 บาท

Attitude, 
Environment 

is not my 
problem.

Fossil Fuel 
is still 

available 
forever.

การสรา้งบุคคลา
กรด้าน Green 

Tech &Circular 
Economy

Thailand 
recognized as 
Green Tourist 
Destination

ความรว่มมอืในการพฒันา
บุุคลากรกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยชีั�
นสงู)ด้าน Renewable 
Energy,Green Tech 

เพื�อใหป้ระเทศได้รบัการถ่า
ยทอดเทคโนดลยี

One way 
economy Tourists are rich 

god.  We let them 
do whatever they 
want.  And we do 

everything to 
please them.

การเขา้ถึงองค์ค
วามรู ้Climate 
ของบุคคลและชุ
มชนท้องถิ�น

EV
society

Government focus 
on number of 

tourists = GDP but 
they do not assess 

environmental 
damage.

Solar roof 
on every 
building

เจา้ภาพหลั
กของหน่วย
งานราชการ

lower 
carbon 

 emission

Ecosystem 
ในการเป�นบนัได
นํางานวจิยัจากหิ�
งลงมาสูก่ารตลา

ด

ความชดัเจนของนโยบายภาครฐั
ของ Climate เชน่
กรมสรรพากร

สตง.

Waste Technology and 
Management

(4R : Reduce,Reuse,Recycle 
and Renewable)

Circular 
economy

uncertainty 
green 

Policies

ตลาดคารร์
บอนโดยภ
าคเอกชน

SME 
Academy

Waste Policy 
(ภาษีการจดัการขยะ 
จากผูป้ระกอบการ)

ระเบยีบ / 
design 

ยงัไมช่ดัเจนในเรื�
อง carbon 

credit

สวทช. 
เลขาคณะกรรมการ 

BCG

ขาดขอ้มูลปฐมภมู ิ
ของcarbon 
emission 

ที�เป�นของพื�นที�

การรบัรอง 
carbon credit 
ควรเป�นภาควชิ

าการ



GROUP 2

PUSH WEIGHT

PULL OF 
THE FUTURE

PLAUSIBLE
FUTURE

Virtual tech 
ชว่ยการเขา้ถึ
งพื�นที�หา่งไก

ล

มกีารตั�ง crowd 
funding 

ของชุมชนกระจ
ายแพรห่ลาย

การพฒันา 
Social 

Enterprise

ตัวอยา่งของการ
ใช ้

Crowdsourcing
/crowdfunding 

มแีล้ว

ความต่อเนื�องและพอ
เพยีงของทรพัยากร 

 งบประมาณ/บุคลาก
ร

dilemma 
เรื�อง open 
innovation

mindset

corruption 
งบประมาณ
ที�มาสูชุ่มชน

มกัขึ�นอยูกั่บบทบ
าท/ วสิยัทัศน์ 
ของผูน้ําชุมชน/ 
ผูน้ําทางการเมอืง

ในพื�นที�

การกระจายอํา
นาจ/ทรพัยาก
รจากสว่นกลา
งสูท้่องถิ�น

รฐัเป�น 
facilitator

Open 
innovation ตอบโจทยค์

วามต้องกา
รของพื�นที�

สามารถเ
ขา้ถึงได้ง่

าย

การไมย่อม
รบัการเปลี�
ยนแปลง

Open 
dataCrowdfunding

การใช ้Big Data 
เขา้มาวเิคราะหค์วา
มต้องการลกูค้า 
และเป�นโจทยก์ลับ

ใหชุ้มชน

การทํางานซํ�าซ้
อนกันเยอะ เชน่ 
เรื�อง smart 

farming

การทํางานเรื�อ
งเดียวมหีลายเ
จา้ภาพ/ตอบตั
วชี�วดัตัวเอง

ชุมชนมกีารแ
ลกเปลี�ยน 

Best 
Practices

ชุมชนรอแ
บมอืจาก
ภาครฐั

Change agent 
เป�นกลไกสาํคัญ 
แต่หายาก

นโยบายสนับสนุ
นการเพิ�มศักยภา

พใหชุ้มชน 
(Reskill, upskill) 
การหาตลาดให้

มหีน่วยจดั
สรรทนุเชงิ
พื�นที�เฉพาะ

ผูว้จิยัที�เขา้ใจ
พื�นที�จรงิๆ 

อาจไมไ่ด้เยอะ

ม ีinfrastrucuture 
เชน่ Science Park 
เพื�อที�ผูป้ระกอบการใ

หม/่เล็ก 
ไมต้่องลงทนุเอง เชน่ 

prototye

ชุมชนพฒันาต
ามอัตลักษณ์/จุ
ดเเขง็ของพื�นที�
ตัวเองได้

Infrastructure  
ทีมตีอนนี�สว่นให

ญ่เป�นเรื�อง 
เกษตรและอาหาร

ม ี
coaching

มกีารทํา 
Infrastructure/ 

ecosystem 
ไวใ้นพื�นที�พอสมควรแล้

ว 
เพื�อลดการกระจุกตัวที�ส่

วนกลาง

อว มแีผน 2566-2570  
 เตรยีมรองรบัมติิต่างๆ 
และผา่นหลายภาคสว่น

แผนในระนาบเดียว
กันยงัมปี�ญหา ไม ่

coherent

แผน/ทิศทาง 
ยงัไมไ่ด้มอง
คนรุน่ใหม่

อว 
มแีผนเรื�องความเห
ลื�อมลํ�าและทํางาน
กับพื�นที�/ ชุมชน 
มกีารถอดบทเรยีน

มกีารศึกษาโ
จทยพ์ื�นที� + 
คิดตลอด 

value chain

Knowledge 
transfer 

ถอดบทเรยีนจากพื�น
ที�สาํเรจ็ 

และขยายผลไปที�อื�น

มโีจทย/์วาระ
ของหลายหน่
วยงานในพื�น

ที�

Festival of Accessibility



บทบาทแล
ะปรสทิธภิ
าพภาครฐั

GROUP 3

PUSH WEIGHT

PULL OF 
THE FUTURE

PLAUSIBLE
FUTUREกองทนุ 

ววน.
Corporate 

ไทย 
มคีวามเขม้แขง็

เครอืขา่ยอุท
ยานวทิยาศา
สตรภ์มูภิาค

มหาวทิยาลัย
รฐัครอบคลุทั�
วประเทศ (70 

กวา่)

นโยบาย 
reskill/upskill 
ของภาครฐั

ขาดเครอืขา่
ยความรว่มมื
อในระนเิวศ

ขอ้จาํกัดข
องมหาวทิ
ยาลัย

ภาครฐัขา
ดความเข้
าใจ

การพฒันาศัก
ยภาพบุคลาก
รสาํหรบัอนา

คต

การลงทนุของ 
SMEs

การเขา้ถึง
โครงสรา้
งพื�นฐาน

ความชดัเจนใ
นทิศทางการ
พฒันาเทคโน
โลยีั

ปรบัเปลี�ย
นและพฒั
นา SMEs

การสง่เสรมิก
ารใชเ้ทคโนโ
ลยเีพื�อการแข่

งขนั

Mindset

R&D
Capability

Roadmap

Research
Fund

โอกาส
การเขา้ถึง

การลงทนุ
Pilot 

Plan / 
Sandbox

ประสทิธภิา
พและความ
เป�นธรรม

กลไกสง่เ
สรมิและคุ้
มครอง

เชื�อโยงแล
ะแขง่ขนัใน

Global

บูรณาการ 
/ 

ไมซ่า้ซอ้น

วดัผลได ้
(Impact 
ไมใ่ช ่KPI)

สงออกเทคโนโลย

มพีื�นที�ใน
GVC

กฎระเบยีบ

ขาดเงินทนุ
SMEs 

ไทยสว่นใหญ่
Growth 
Mindset

Mindset 
ของนกัวจิยั

การวดัแล
ะประเมนิ

ผล

การจดัการแ
ละใชป้ระโย
ชนง์านวจิยั

ขาดความ
เขา้ใจดา้น
ระบบนเิวศ

ยดึติดกับ
กฎระเบยี

บ

ขาดนวตัก
รรมภาครั

ฐ

ขาดการพฒั
นากําลังคน
ที�ชดัเจน

Social 
Value 

ของผูเ้รยีน

เอกชนไมไ่ด้พึ�
งพารฐั - 

รฐัไมพ่ึ�งพาเอ
กชน

Mindset 
ของผูส้อน

นโยบาย 
Thailand 

4.0
Disruption of 
Technology 

and 
Innovation

Digitization

ความพยายา
มขบัเคลื�อนด้
านการจดัสรร

ทนุ

มหาวทิยา
ลัยวจิยัภู
มภิาค

มหาวทิยาลัย
ราชภัฏ

แนวคิดก
ารรูที้�ล้าห

ลัง
RTO

มหาวทิยา
ลัยเทคโน
โลยี

เกิด Bridger
ขึ�นในระดับพื�

นที�

กลไกสง่เสรมิ
การลงทนุและ
ลดภาษีของภ

าครฐั

FTA

เริ�มสนใจใน 
Deep- tech 

และใหค้วามสาํ
คัญนวตักรรม

เริ�มสนใจใน 
Deep- tech 

และใหค้วามสาํ
คัญนวตักรรม



GROUP 4

PUSH WEIGHT

PULL OF 
THE FUTURE

PLAUSIBLE
FUTURE

งบประมาณ
ในการบรหิารจั
ดการที�เพิ�มขึ�นแ
ละโปรง่ใส

นโยบายการบรหิ
ารจดัการ

ของภาครฐัที�เป�น
ระบบและมคีวาม

ชดัเจน

ภาคสว่นต่าง ๆ 
เขา้มามบีทบาท
ในการแก้ป�ญห
า รว่มกับรฐับาล

การเติบโต
ของอุตสาหกรรมดจิทัิ

ล และ IT

ขั�นตอนที�เน้น
ระบบราชการ

มากเกินไปจงึทําให้
การบรหิารงานล่าชา้

ไปทกุสว่น

ภาครฐั
ทํางาน
แบบไซโล
ไมบู่รณาการ

งบประมาณและโครงสรา้งพื�นฐานทาง
ด้านไอทีที�สนับสนุนใหค้นทกุกลุ่มเขา้ถึ

ง IT ยงัไมเ่พยีงพอและทั�วถึง 
ทําใหค้นกลุ่มใหญ่ยงัไมส่ามารถเขา้

ถึง app ต่างๆของรฐับาลได้

ขาดนโยบายการจดัก
ารที�ชดัเจน 

และตรงประเด็น 
ทําใหห้น่วยงานอื�น ๆ 
ไมส่ามารถปฎิบติัไปใ
นแนวทางเดียวกันได้

ความไมช่ดัเจนในการบรหิา
รจดัการของรฐับาล เชน่ 

นโยบายที�ไมต่่อเนื�องและไม่
ทั�วถึงหรอืประชาชนไมส่ามา

รถเขา้ถึงไดท้คุน 
จงึนาํมาสูค่วามเหลื�อมลํ�าต

ามมา

Cyber 
Security

Tele 
Medicine/  
Telehealth

Medical 
Hub Disruptive 

Technology

one stop 
service 
center

4d 
virtual 
sync

ผูร้บัผดิชอบกลัว
การ

เปลี�ยนแปลง
และสญูเสยี
อํานาจ

การบรหิารจดักา
รภาครฐัแบบรวม

ศูนย ์
ปรบัตัวไมทั่นการ
เปลี�ยนแปลง

ประเทศไทยยั
งคงเป�นสงัคม
เกษตรกรรม

ขาดการสง่เ
สรมิการใชเ้
ทคโนโลยี

มั�นใจในมาตรการ
ที�มเีกินไป ขาดการ

ประเมนิผล

ประชาชนสา
มารถเขา้ถึงวั
คซนีและยาไ

ดง่้าย

ความต้องการของคน
รุน่ใหม่

(Digital Native)

หนึ�งในประเทศที�
มกีารผลิต/สง่ออ
ก อุปกรณ ์IT 

และอุปกรณท์างก
ารแพทย์

ความเหลื�อม
ลํ�าในการเขา้
ถึงเทคโนโลยี

การเขา้มามสีว่นร่
วมในการลงทนุร
ะหวา่งภาครฐัและ

ภาคเอกชน

การผสมผสา
นระหวา่งแนว
ความคิดของ 
gen ต่าง ๆ

Globalization & 
ทิศทางของต่างชาติ 

ทําใหไ้ทยต้องปรบัเปลี�ยน

Generation 
Gap

Mindset

traditional 
medicine >>> 

alternative 
treatment

การเชื�อมโยงขอ้มูลระหวา่ง
ระบบต่างๆ 

หน่วยงานต่างๆเชื�อมโยงกั
นมากขึ�น เชน่ หมอพรอ้ม 

หมอชนะ และ app 
ต่างๆเกี�ยวกับสาธาณสขุ

เกิดการกระจายอ
ํานาจ 

มากกวา่การรวม
อํานาจไวที้�รฐับา

ลที�เดียว

วคัซนีที�ผลิต
ในป�จจุบนั

ยงัไมส่ามารถ
ตามสายพนัธุใ์หม่

ทีเกิดขึ�นได้

Disruption

เกิดกลยุทธเ์ชิ
งรุกในการจดั
การโควดิ-19

นักวจิยัพฒันาผลงา
นวจิยัใหเ้ท่าทันแล
ะรองรบัการเปลี�ยน
แปลงที�เป�นผลมาจ
าก  COVID-19

Soft site >>> 
ดา้นวฒันธรรม
ความเชื�อของประ

ชาชน 
ที�ยงัฝ�งรากลึก

วฒันธรรมหรอื 
Normเดิมของสงัคม
ไทยในเรื�องความเชื�อ

และศรทัธา

Deglobalization 
เน้นจุดแขง็ทางความ
หลากหลายทางทรพั

ยก์รของไทย 
พึ�งพาเศรษฐกิจในปร

ะเทศมากขึ�น

Cashless 
society

ประชาชนทกุคนใสห่นา้กา
กอนามยัและรกัษาระยะหา่
งอยา่งจรงิจงัและมวีนิยั
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Carbon 
Neutral 
country

3% For 
R&D

ผูป้ระกอบการภู
มภิาคทกุพื�นที�เ
ขา้ถึ Lab และ 
Pilot Plant

การลงทนุ Pilot 
Plan 

อุตสาหกรรมอาห
ารและยาใน 
ม.วจิยัหลัก

ระบบเชื�อม
ต่อได้กับ
ทั�วโลก

ศึกษา/
เปรยีบเทียบ
ต่างประเทศ

สรา้งควา
มรว่มมอืต่
างประเทศ

ภาครฐัปรบัแก้ไข
กฎระเบยีบการทํางา

น
ที�เป�นอุปสรรค

ระบบการดึง 
Talented 

บุคลากรเขา้ม
าทํางาน

ชุมชนสามารถนาํเอา 
Big Data 

มาใชป้ระโยชนไ์ด้

SE 
ที�หลากหลาย
และยั�งยนื 
XXX แหง่

Platform 
การถอดบทเรยีน 
Best Practices 
by cases, by 

areas

Innocation 
Node

ระบบเตือ
นภัยพบิติั

เครื�องมอืประเมิ
น 

GHG/คารบ์อน 
(ปุ�ย นํ�ามนั นํ�า)

ขอ้มูล 
ฺBaseline  

GHG/คารบ์อนข
องชุมชนท้องถิ�น

4d 
virtual 
sync

องค์กรที�เป�นหนว่ยงา
นประสานความรว่มมื
อขบัเคลื�อน คารบ์อน 
(มหาวทิยาลัย/เอกชน

)

บทบาทแล
ะปรสทิธภิ
าพภาครฐั

กองทนุ 
ววน.

Corporate 
ไทย 

มคีวามเขม้แขง็

เครอืขา่ยอุท
ยานวทิยาศา
สตรภ์มูภิาค

มหาวทิยาลัย
รฐัครอบคลุทั�
วประเทศ (70 

กวา่)

นโยบาย 
reskill/upskill 
ของภาครฐั

ขาดเครอืขา่
ยความรว่มมื
อในระนเิวศ

ขอ้จาํกัดข
องมหาวทิ
ยาลัย

ภาครฐัขา
ดความเข้
าใจ

การพฒันาศัก
ยภาพบุคลาก
รสาํหรบัอนา

คต

การลงทนุของ 
SMEs

การเขา้ถึง
โครงสรา้
งพื�นฐาน

ความชดัเจนใ
นทิศทางการ
พฒันาเทคโน
โลยีั

ปรบัเปลี�ย
นและพฒั
นา SMEs

การสง่เสรมิก
ารใชเ้ทคโนโ
ลยเีพื�อการแข่

งขนั

MindsetR&D
Capability

Roadmap
Research

Fund
โอกาส

การเขา้ถึง การลงทนุ
Pilot 

Plan / 
Sandbox

ประสทิธภิา
พและความ
เป�นธรรม

เชื�อโยงแล
ะแขง่ขนัใน

Global

บูรณาการ 
/ 

ไมซ่า้ซอ้น

วดัผลได ้
(Impact 
ไมใ่ช ่KPI)สง่ออกเทคโนโลยี

มพีื�นที�ใน
GVC

กฎระเบยีบ ขาดเงินทนุ
SMEs 

ไทยสว่นใหญ่
Growth 
Mindset

Mindset 
ของนกัวจิยั

การวดัแล
ะประเมนิ

ผล

การจดัการแ
ละใชป้ระโย
ชนง์านวจิยั

ขาดความ
เขา้ใจดา้น
ระบบนเิวศ

ยดึติดกับ
กฎระเบยี

บ

ขาดนวตัก
รรมภาครั

ฐ

ขาดการพฒั
นากําลังคน
ที�ชดัเจน

Social 
Value 

ของผูเ้รยีน

เอกชนไมไ่ดพ้ึ�
งพารฐั - 

รฐัไมพ่ึ�งพาเอ
กชน

Mindset 
ของผูส้อน

นโยบาย 
Thailand 

4.0

Disruption of 
Technology 

and 
Innovation

Digitization
ความพยายา
มขบัเคลื�อนด้
านการจดัสรร

ทนุ

มหาวทิยา
ลัยวจิยัภู
มภิาค

มหาวทิยาลัย
ราชภัฏ

แนวคิดก
ารรูที้�ล้าห

ลัง
RTO

มหาวทิยา
ลัยเทคโน
โลยี

เกิด Bridger
ขึ�นในระดบัพื�

นที�

กลไกสง่เสรมิ
การลงทนุและ
ลดภาษีของภ

าครฐั

FTA

เริ�มสนใจใน 
Deep- tech 

และใหค้วามสาํ
คัญนวตักรรม

เริ�มสนใจใน 
Deep- tech 

และใหค้วามสาํ
คัญนวตักรรม

ขอ้มูลการลด 
GHG/การเพิ�มขึ�นกักเ

ก็บคารบ์อน

2% 2.5%

สนิค้าเกษตรที�ป
ระเมนิ GHG

Public 
Sector Solar 

Rooftop 
100%

ทดสอบระบบ/Sand 
Box พื�นที�จรงิ 

และปรบัแก้ไขป�ญหา

มกีารตั�ง crowd 
funding 

ของชุมชนกระจ
ายแพรห่ลาย

การกระจายอํา
นาจ/ทรพัยาก
รจากสว่นกลา
งสูท้่องถิ�น

รฐัเป�น 
facilitator

Open 
innovation

กําหนดโจท
ยค์วามต้อง
การของพื�นที�

แรงงานมทัีกษะสู
งและอัตราการเค
ลื�อนยา้ยแรงงาน
ออกจากชุมชนลด

ลงมาก

Open 
data จาก 

R&D

Crowdfunding 
ด้วยชุมชนเอง

ชุมชนมกีารแ
ลกเปลี�ยน 

Best 
Practices

ชุมชนพฒันาต
ามอัตลักษณ/์จุ
ดเเขง็ของพื�นที�
ตัวเองได้

SME Academy 
เพื�อเชื�อมภาคสถา
บนักับกลุ่ม SME 
ในการปรบัตัวเขา้สู่
ตลาดคารบ์อน

ศูนยร์บัรอง 
GHG/คารบ์อน
โดยภาคเกอกชน

จดัตั�ง คกก. 
เพื�อเสนอเขา้ 

ครม.

พฒันาโครงสรา้ง
พื�นฐาน

Large private 
sector rooftop 

100%

All new 
household 

solar rooftop 
100% via 

financing tools

สรา้ง 
Digital 

Literacy

ตลาดคารบ์
อนไทยโดย
ภาคเอกชน

การสง่เสรมิ SME 
เขา้สูต่ลาดคารบ์อนโดย
มงีบประมาณภาครฐัมา
สนบัสนนุเพอืชว่ย SME 
ในการลงทนุ (ทั�ง 4R : 

Reduce,Reuse,Recycl
e,Renewable)

ผูป้ระกอบกา
รนวตักรรมเข้
าถึงเครื�องมอื
และ Lab

SMEs ใช ้Deep 
Tech 

ในการยกระดบัผลิต
ภัณฑ์เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

15

วางแผนงาน 
บูรณาการ
ทกุภาคสว่น

พฒันาระบบใหเ้สถียร

ตั�ง hub 
ประจาํหน่วยงานท้องถิ�น

ทั�วทั�งประเทศ

จดัประชุม คกก. 
+ 

รบัฟ�งความคิดเห็
นภาคประชาชน

ครม. 
อนุมติัในหลักการแล้
วหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

งดําเนินการ

ความรว่มมอืพฒั
นาเครื�องมอืประเ

มนิ GHG 
สถาบนัก่รศึกษา
ต่างประเทศ

สาํนักงานพลังงาน
ทดแทน ออกแบบ 
finance subsidy 
for solar rooftop

สนบัสนนุ
และสอนวธิกีาร
ใชอุ้ปกรณ/์
เครื�องมอื/
ผูเ้ชี�ยวชาญ

ใหใ้นแต่ละ hub

เป�ดระบบพรอ้ม
ใชทั้�ว

ทั�งประเทศ

เป�ดรบั 
feedback และ
พฒันาระบบ
ต่อเนื�อง

การทํางานจากทกุ
ภาคสว่นโดย อว. 
เป�นcoordinator

ประชาสมัพนัธป์ระชาชนในประเทศ
ใหป้ระชาชนทกุกลุ่มทราบประโยชนที์�จะเกิ

ดขึ�น
(win- win solution)

อว.

สรา้งคู่มอื/
แนวทางการใช้
งานระบบใหกั้บ
ประชาชนทกุระดบั

Solar boat 
R&D

EV R&D

การเก็บภาษีเพื�อความ
มติรกับสิ�งแวดล้อม 
เชน่ โรงไฟฟ�าถ่านหนิ

เปลี�ยนโรงงานที�ใ
ชพ้ลังงานถ่านหนิ
ทั�งหมด เป�น 

green energy

Community 
Platforms

สรา้ง mou 
กับหนว่ยงานภาคเอก
ชน สถาบนัการศึกษา 

และ
หนว่ยงานท้องถิ�น

สธ.ดศ.

ดศ.

สธ.

กก.

สงป.

Carbon sink 
สนับสนุนการนํายา
งรถยนต์ plastic 
มาบดเพื�อปูพื�นถน

น

กระทรวงอื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง.

การ PR 
ใหป้ระชาชนตะหนกัเรื�อ

ง Waste ผา่น 
เครอืขา่ยภาครฐั 
ภาคเอกชน และ 
ภาคีเครอืขา่ย 
และท้องถิ�น

ม.วจิยัภมูภิาค
เป�ดใหบ้รกิาร 

Pilot Plan 
อุตสาหกรรมอาห

ารและยา

สาํรวจความพงึ
พอใจจากกลุ่ม
ผูใ้ชง้านจรงิ

100% Waste 
to Energy

โครงการ 
reskill/upskill 

SME

สง่เสรมิการพฒันา 
Application และ 
เครื�องมอืในการ 
เรื�อง Waste 

Management

การจดัสรรง
บประมาณก
องทนุ ววน.

มรีะบบการติดต
ามการจดัการข
ยะของทกุ อปท.

Roadmap 
การขบัเคลื�อนนวตักร
รมดว้ย Pilot Plant 
ในอุตสาหกรรมอาหา

รและยา

SME ม ีR&D 
ที�สามารถแข่
งขนัในระดบั
นานาชาติได้

บทบาทและหนา้
ที�ของภาครฐัใน
การผลักดนัการ
เติบโตทกุระดบั

การพฒันา 
Sanbox 

สาํหรบัอุตสากรร
มอาหารและยา

ถอดบทเรยีนของ
งานวจิยัเรื�องการ
จดัการขยะ และ 

model 
ต้นแบบต่าง ๆ

อบรมและใหค้วามรู ้
เรื�องระบบกับเจา้หนา้ที�

ที�เกี�ยวขอ้ง

สง่เสรมิใหบ้รษัิทขนา
ดใหญ่จดัสรรงบ CSR 
มารว่มกับ SME 

ในท้องถิ�นในการรณร
งค์การบรหิารขยะ 
(Waste)เชงิพื�นที�

จาํนวนผูป้ระ
กอบการนวตั
กรรมดา้นอา
หารและยา

ทดสอบระบบกับ
ประเทศพนัธมติร

มาตรการสง่เสริ
มการลงทนุพฒั
นาดา้น R&D 
ใหกั้บ SME

ASEAN

เพิ�มจาํนวนผ
ลิตภัณฑ์นวตั
กรรมดา้นอา
หารและยา

EU

RD นวตักรรม
จากต่างประเทศประเทศไทยมเีท

คโนโลยทีี�เป�นจุ
ดแขง็ที�แขง่ขนัใ
นเวทีโลกไก้

ทําระบบ Carbon Credit 
ในระดบัจงัหวดัเพื�อใหเ้กิดการแ

ขง่ขนัในการลด Carbon 
โดยการลด Carbon 

จะสง่ผลต่องบประมาณ Project 
Base ของรฐัในแต่ละพื�นที�

Roadmap 
การพฒันาดา้
นบุคลากรราย
อุตสาหกรรม

Accurate / 
real open 
data on 
waste

ชุมชนมนีวตักรรม
และใชห้ลัการตล
าดนําที�เป�นมติรต่
อสิ�งแวดล้อมและ
วฒันธรรมชุมชน

รายไดจ้ากการสง่
ออกผลิตภัณฑ์นวั
ตกรรมของไทยเ
พิ�มขึ�นรอ้ยละ...

ขยะคือเศรษฐกิจ 
= new mindset

Waste to 
energy

การสรา้ง Roadmap 
วจิยัและพฒันาทาง 

Deep Sci and Tech 
ที�ม ี

กําหนดทิศทางเฉพาะ

การจดัทําศูน
ยข์อ้มูลผูป้ระ
กอบการในทุ

กมติิ

ขยะจบที�ตําบล

รฐัสง่เสรมิการ
ลงทนุในพฒัน
าและวจิยัในเท
คโนโลยนีั�น

ตั�งหนว่ยงาน
รบัผดิชอบเฉพาะเป�น
องค์การมหาชน
ภายใต้ ดศ.

เกษตรกรเกิดราย
ไดเ้พิ�มจากการจาํ
หนา่ยผลิตผลเกษ
ตรคณุภาพรอ้ยล

ะ 10

สามารถมรีาย
ไดที้�พึ�งพอใจแ
ละยั�งยนืจากน
วตักรรมชุมชน

รวบรวม
ผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง 

เป�นทีมทํางาน

อุทยานวทิยแ์ละ 
ม.ภมูภิาค 
รว่มพฒันา

City of sandbox cases 
ได้โมเดลการลดความเหลื�อ

มลํ�า 
(ทําแบบหลายเจา้ภาพรว่ม)

รฐัและเอกชน
ใชเ้ทคโนโล
ยนีั�นอยา่งนอ้
ยรอ้ยละ 50

ขยายผลของหนว่ย
งาน 

ก็าซเรอืนกระจก 
ขายขยะใหเ้ยอรมนั

Internet
เป�นบรกิารสาธารณะ

ขั�นพื�นฐาน
ที�ประชาชน
เขา้ถึงไดฟ้รี

ถอดบทเรยีน 
สรา้งองค์ความรู ้

Building 
sustainable 
revenue in 

community- based 
organization

NDC ลด 
Green 

house gas 
20%

ภาคเอกชน มท./ท้องถิ�น

หนว่ยงาน
อื�นที�เกี�ยว

ขอ้ง

โรงไฟฟ�าขยะชุมชน 
จดัการขยะได ้50%

Single 
Digital 

ID

ระบบการจดัสรร
งบประมาณ
แบบ Agenda 

based

Community 
Infrasturcture 

fpr R&D

รฐัพฒันากําลัง
คนในชุมชนให้
มคีวามสามารถ

Upskill

สง่เสรมิการท
ํางานกับภา
คเอกชนและ
ต่งประเทศ

เทคโนโลย/ี
อุปกรณต่์าง ๆ
 มต้ีนทนุลดลง

เกษตรอินทรยี ์
เพื�อลด green 
house gas

ชุมชนม ีChange 
Agent อยา่งน้อย 

1 คน/ ชุมชน

หลดุพน้จ
ากความย
ากจน

เพิ�มพื�นที�
ป�าเป�น35

%

ศูนยบ์ม่เพาะ 
Change Agent 
และมกีารสรา้ง 

Coaching

เปลี�ยนพื�นที�เกษต
รเป�นเกษตรอินทรี

ย ์50% 
ของพื�นที�เพาะปลู

กทั�งหมด

เกิดมาตรฐานโลกใน
การแลกเปลี�ยน/

เชื�อมโยง
ขอ้มูลระหวา่งประเทศ

ความเหลื�อม
ลํ�าลดลงระหว่
างเมอืงกับชุม

ชน

ศูนยส์ง่เสรมิ 
/โครงการ 

/งบประมาณ R&D 
 สาํหรบั SME 
แบบอัพสเกล

การจดัการแ
ละใชป้ระโย
ชนง์านวจิยั

ประเทศไทยติดอัน
ดบั 1-20  World 

competitiveness 
ของ IMD

สนบัสนนุอุปก
รณพ์ื�นฐานให้
กับประชาชน

- ปรมิาณ 
ประเภท ขยะ 
(ก.มหาดไทย 
ก.ทรพัย)์

งานวจิยัรั
ฐตอบโจท
ยเ์อกชน

เกษตรกรนาํเทคโนโ
ลยขีั�นสงูมาใชเ้พิ�มคุ
ณภาพและปรมิาณแล
ะสามารถแปรรปูขั�นต้

นไดร้อ้ยละ 15

มหีนว่ยงานยอ่ยรองรบั 
feedback 

ป�ญหา/ขอ้รอ้งเรยีน

Mindset 
ของนกัวจิยั

การปรบัเปลี�ยน 
Mindset 
นกัวจิยั

การวดัแล
ะประเมนิ
ผลนักวจิยั

รฐัมนีโยบาย
ที�เอื�อต่อการล
งทนุและลดห
ยอ่นภาษ๊

วางระบบ 
safety/security 

system

ภาครฐัปรบัระบบ
การจา้งงาน/
ค่าตอบแทน
มผีูเ้ชี�ยวชาญ

จากเอกชน/ตปท. 
เขา้มาทํางานได้

การเขา้ถึงสวั
ดิการต่างๆได้
อยา่งทั�วถึงแ
ละเสมอภาค

เกิดการลงทุ
นในชุมชนเ
พิ�มมากขึ�น

การสื�อสารแล
ะเป�ดโอกาสเ
ขา้ถึง Infra 
ที�มอียู่

มแีผนบรหิารความเสี�ยง
แหง่ชาติ

data 
จากก.อุตและ 

TGO

การยา้ยถิ�นเข้
าไปทํางานใน
เมอืงใหญล่ด

ลง

การกระจายก
ารถือครองทรั
พยากรดขีึ�น

รายไดป้ระชา
ชนอยูเ่หนอืเส้
นความยากจ
น เพิ�มขึ�น

จาํนวนผูป้ระ
กอบการนวตั
กรรมภมูภิาค

รถยนตรใ์หม ่
เป�น EV 
100%

พฒันาระบบใหเ้สถียร 
/ รบั Feedback/ 

ปรบัปรุงอยา่งต่อเนื�อง

ผลิตนวตั
กรรมที�แข่
งขนัได้

มกีองทนุ/สนิเ
ชื�อกูย้มืสาํหรั
บ R&D SME 
โดยเฉพาะ

ลดความเ
หลื�อมลํ�าด้
านรายได้

ตั�ง National 
Knowledge Hub

Local STD 
สาํหรบัสนิค้า
เกษตรอินทรี

ย์

โอกาสการเข้
าถึงบรกิารพื�
นฐานของรฐั

รายได้
/การเขา้ถึงบรกิา

รพื�นฐาน/
เพิ�มศักยภาพชุม
ชนใหเ้ขม้แขง็

เพิ�มศักยภาพ
ชุมชนและเศร
ษฐกิจฐานรา
กใหเ้ขม้แขง็

สง่เสรมิให ้SME 
มกีารจดัตั�ง Lab 

R&D 
หรอือัพสเกลขั�นก

วา่

ฉลากคารบ์อนที�สนิ
ค้า 

(เพื�อบง่ชี�วา่สนิค้าแ
ต่ละชิ�น แต่ละชนดิ 
มคีารบ์อน เท่าไหร)่

มทีนุในกา
รพฒันาอ
ยา่งยั�งยนื

รายได้ต่อ
ต่อหวัเพิ�ม

ขึ�น

ระบบ IOT ที�พรอ้ม 
และเสถียร

การเขา้ถึงน
วตักรรมอยา่
งครอบคลมุ

งานวจิยัรั
ฐตอบโจท
ยเ์กษตรก

Smart City ที�ม ีCity 
Data Platform 

ดา้นสิ�งแวดล้อม/ GHG

สรา้ง
ระบบสแกนใบหนา้/

หลังมอื
ที�แสดงขอ้มูล
ใน ID card

บงัคับใช้
ฉลากคาร์
บอน

ภาครฐัสง่เสรมิ/ใหทุ้
น start up/SE 

ด้านเทคโนโลยดีิจทัิล

sandbox
Change 
agent

IDE and 
socia; 

enterprise

เสนอรบัรางวลั 
Nobel

sustainable 
community

ลดภาษี 
สาํหรบั ผูใ้ช ้
พลังงาน 
สะอาด 
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EXTERNAL
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

GROUP 1

3% For 
R&D

เครื�องมอืประเมิ
น 

GHG/คารบ์อน 
(ปุ�ย นํ�ามนั นํ�า)

ขอ้มูล 
ฺBaseline  

GHG/คารบ์อนข
องชุมชนท้องถิ�น

องค์กรที�เป�นหนว่ยงา
นประสานความรว่มมื
อขบัเคลื�อน คารบ์อน 
(มหาวทิยาลัย/เอกชน

)

ขอ้มูลการลด 
GHG/การเพิ�มขึ�นกักเ

ก็บคารบ์อน

2% 2.5%

สนิค้าเกษตรที�ป
ระเมนิ GHG

Public 
Sector Solar 

Rooftop 
100%

SME Academy 
เพื�อเชื�อมภาคสถา
บนักับกลุ่ม SME 
ในการปรบัตัวเขา้สู่
ตลาดคารบ์อน

ศูนยร์บัรอง 
GHG/คารบ์อน
โดยภาคเกอกชน

Large private 
sector rooftop 

100%

All new 
household 

solar rooftop 
100% via 

financing tools

ตลาดคารบ์
อนไทยโดย
ภาคเอกชน

การสง่เสรมิ SME 
เขา้สูต่ลาดคารบ์อนโดย
มงีบประมาณภาครฐัมา
สนับสนุนเพอืชว่ย SME 
ในการลงทนุ (ทั�ง 4R : 

Reduce,Reuse,Recycl
e,Renewable)

ความรว่มมอืพฒั
นาเครื�องมอืประเ

มนิ GHG 
สถาบนัก่รศึกษา
ต่างประเทศ

สาํนกังานพลังงาน
ทดแทน ออกแบบ 
finance subsidy 
for solar rooftopSolar boat 

R&D

EV R&D

การเก็บภาษีเพื�อความ
มติรกับสิ�งแวดล้อม 
เชน่ โรงไฟฟ�าถ่านหนิ

เปลี�ยนโรงงานที�ใ
ชพ้ลังงานถ่านหนิ
ทั�งหมด เป�น 

green energy

Carbon sink 
สนบัสนนุการนาํยา
งรถยนต์ plastic 
มาบดเพื�อปูพื�นถน

น

การ PR 
ใหป้ระชาชนตะหนักเรื�อ

ง Waste ผา่น 
เครอืขา่ยภาครฐั 
ภาคเอกชน และ 
ภาคีเครอืขา่ย 
และท้องถิ�น

100% Waste 
to Energy

สง่เสรมิการพฒันา 
Application และ 
เครื�องมอืในการ 
เรื�อง Waste 

Management

มรีะบบการติดต
ามการจดัการข
ยะของทกุ อปท.

ถอดบทเรยีนของ
งานวจิยัเรื�องการ
จดัการขยะ และ 

model 
ต้นแบบต่าง ๆ

สง่เสรมิใหบ้รษัิทขนา
ดใหญจ่ดัสรรงบ CSR 
มารว่มกับ SME 

ในท้องถิ�นในการรณร
งค์การบรหิารขยะ 
(Waste)เชงิพื�นที�

ทําระบบ Carbon Credit 
ในระดับจงัหวดัเพื�อใหเ้กิดการแ

ขง่ขนัในการลด Carbon 
โดยการลด Carbon 

จะสง่ผลต่องบประมาณ Project 
Base ของรฐัในแต่ละพื�นที�

Accurate / 
real open 
data on 
waste

ขยะคือเศรษฐกิจ 
= new mindset

Waste to 
energy

ขยะจบที�ตําบล

ขยายผลของหนว่ย
งาน 

ก็าซเรอืนกระจก 
ขายขยะใหเ้ยอรมนั

NDC ลด 
Green 

house gas 
20%

โรงไฟฟ�าขยะชุมชน 
จดัการขยะได ้50%

เกษตรอินทรยี ์
เพื�อลด green 
house gas

เพิ�มพื�นที�
ป�าเป�น35

%

เปลี�ยนพื�นที�เกษต
รเป�นเกษตรอินทรี

ย ์50% 
ของพื�นที�เพาะปลู

กทั�งหมด

- ปรมิาณ 
ประเภท ขยะ 
(ก.มหาดไทย 
ก.ทรพัย)์

data 
จากก.อุตและ 

TGO

รถยนตรใ์หม ่
เป�น EV 
100%

Local STD 
สาํหรบัสนิค้า
เกษตรอินทรี

ย์

ฉลากคารบ์อนที�สนิ
ค้า 

(เพื�อบง่ชี�วา่สนิค้าแ
ต่ละชิ�น แต่ละชนดิ 
มคีารบ์อน เท่าไหร)่

Smart City ที�ม ีCity 
Data Platform 

ด้านสิ�งแวดล้อม/ GHG

บงัคั
ฉลาก
บอ

ลดภาษี 
สาํหรบั ผูใ้ช ้
พลังงาน 
สะอาด 
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GROUP 2

ระบบการดึง 
Talented 

บุคลากรเขา้ม
าทํางาน

ชุมชนสามารถนาํเอา 
Big Data 

มาใชป้ระโยชนไ์ด้

SE 
ที�หลากหลาย
และยั�งยนื 
XXX แหง่

Platform 
การถอดบทเรยีน 
Best Practices 
by cases, by 

areas

Innocation 
Node

ระบบเตือ
นภัยพบิติั

การกระจายอํา
นาจ/ทรพัยาก
รจากสว่นกลา
งสูท้่องถิ�น

รฐัเป�น 
facilitator

Open 
innovation

กําหนดโจท
ยค์วามต้อง
การของพื�นที�

แรงงานมทัีกษะสู
งและอัตราการเค
ลื�อนยา้ยแรงงาน
ออกจากชุมชนลด

ลงมาก

Open 
data จาก 

R&D

Crowdfunding 
ดว้ยชุมชนเอง

ชุมชนมกีารแ
ลกเปลี�ยน 

Best 
Practices

ชุมชนพฒันาต
ามอัตลักษณ์/จุ
ดเเขง็ของพื�นที�
ตัวเองได้

การทํางานจากทกุ
ภาคสว่นโดย อว. 
เป�นcoordinator

Community 
Platforms

ชุมชนมนีวตักรรม
และใชห้ลัการตล
าดนาํที�เป�นมติรต่
อสิ�งแวดล้อมและ
วฒันธรรมชุมชน

สามารถมรีาย
ได้ที�พึ�งพอใจแ
ละยั�งยนืจากน
วตักรรมชุมชน

City of sandbox cases 
ไดโ้มเดลการลดความเหลื�อ

มลํ�า 
(ทําแบบหลายเจา้ภาพรว่ม)

Building 
sustainable 
revenue in 

community- based 
organization

Community 
Infrasturcture 

fpr R&D

รฐัพฒันากําลัง
คนในชุมชนให้
มคีวามสามารถ

Upskill

สง่เสรมิการท
ํางานกับภา
คเอกชนและ
ต่งประเทศ

ชุมชนม ีChange 
Agent อยา่งนอ้ย 

1 คน/ ชุมชน

หลดุพน้จ
ากความย
ากจน

ศูนยบ์ม่เพาะ 
Change Agent 
และมกีารสรา้ง 

Coaching

ความเหลื�อม
ลํ�าลดลงระหว่
างเมอืงกับชุม

ชน

การเขา้ถึงสวั
ดิการต่างๆได้
อยา่งทั�วถึงแ
ละเสมอภาค

เกิดการลงทุ
นในชุมชนเ
พิ�มมากขึ�น

ลดค
หลื�อ
านร

โอกา
าถึงบ
นฐาน

ร
/การเข

รพื�
เพิ�มศั
ชนให้

เพิ�มศ
ชุมชน
ษฐกิ
กใหเ้

มทีนุในกา
รพฒันาอ
ยา่งยั�งยนื

รายได้ต่อ
ต่อหวัเพิ�ม

ขึ�น
การเขา้ถึงน
วตักรรมอยา่
งครอบคลมุ

sandbox
Change 
agent

IDE and 
socia; 

enterprise
sustainable 
community
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GROUP 3

ผูป้ระกอบการภู
มภิาคทกุพื�นที�เ
ขา้ถึ Lab และ 
Pilot Plant

การลงทนุ Pilot 
Plan 

อุตสาหกรรมอาห
ารและยาใน 
ม.วจิยัหลัก

บทบาทแล
ะปรสทิธภิ
าพภาครฐั

การเขา้ถึง
โครงสรา้
งพื�นฐาน

ความชดัเจนใ
นทิศทางการ
พฒันาเทคโน
โลยีั

ปรบัเปลี�ย
นและพฒั
นา SMEs

การสง่เสรมิก
ารใชเ้ทคโนโ
ลยเีพื�อการแข่

งขนั

MindsetR&D
Capability

Roadmap
Research

Fund
โอกาส

การเขา้ถึง การลงทนุ
Pilot 

Plan / 
Sandbox

ประสทิธภิา
พและความ
เป�นธรรม

เชื�อโยงแล
ะแขง่ขนัใน

Global

บูรณาการ 
/ 

ไมซ่า้ซอ้น

วดัผลได ้
(Impact 
ไมใ่ช ่KPI)สง่ออกเทคโนโลยี

มพีื�นที�ใน
GVC

ผูป้ระกอบกา
รนวตักรรมเข้
าถึงเครื�องมอื
และ Lab

SMEs ใช ้Deep 
Tech 

ในการยกระดบัผลิต
ภัณฑ์เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

15

ม.วจิยัภมูภิาค
เป�ดใหบ้รกิาร 

Pilot Plan 
อุตสาหกรรมอาห

ารและยา

โครงการ 
reskill/upskill 

SME

การจดัสรรง
บประมาณก
องทนุ ววน.

Roadmap 
การขบัเคลื�อนนวตักร
รมด้วย Pilot Plant 
ในอุตสาหกรรมอาหา

รและยา

SME ม ีR&D 
ที�สามารถแข่
งขนัในระดบั
นานาชาติได้

บทบาทและหนา้
ที�ของภาครฐัใน
การผลักดนัการ
เติบโตทกุระดบั

การพฒันา 
Sanbox 

สาํหรบัอุตสากรร
มอาหารและยา

จาํนวนผูป้ระ
กอบการนวตั
กรรมด้านอา
หารและยา

มาตรการสง่เสริ
มการลงทนุพฒั
นาดา้น R&D 
ใหกั้บ SME

เพิ�มจาํนวนผ
ลิตภัณฑ์นวตั
กรรมด้านอา
หารและยา

ประเทศไทยมเีท
คโนโลยทีี�เป�นจุ
ดแขง็ที�แขง่ขนัใ
นเวทีโลกไก้

Roadmap 
การพฒันาด้า
นบุคลากรราย
อุตสาหกรรม

รายได้จากการสง่
ออกผลิตภัณฑ์นวั
ตกรรมของไทยเ
พิ�มขึ�นรอ้ยละ...

การสรา้ง Roadmap 
วจิยัและพฒันาทาง 

Deep Sci and Tech 
ที�ม ี

กําหนดทิศทางเฉพาะ

การจดัทําศูน
ยข์อ้มูลผูป้ระ
กอบการในทุ

กมติิ

รฐัสง่เสรมิการ
ลงทนุในพฒัน
าและวจิยัในเท
คโนโลยนีั�น

เกษตรกรเกิดราย
ได้เพิ�มจากการจาํ
หน่ายผลิตผลเกษ
ตรคณุภาพรอ้ยล

ะ 10

อุทยานวทิยแ์ละ 
ม.ภมูภิาค 
รว่มพฒันา

รฐัและเอกชน
ใชเ้ทคโนโล
ยนีั�นอยา่งนอ้
ยรอ้ยละ 50

ศูนยส์ง่เสรมิ 
/โครงการ 

/งบประมาณ R&D 
 สาํหรบั SME 
แบบอัพสเกล

การจดัการแ
ละใชป้ระโย
ชน์งานวจิยั

ประเทศไทยติดอัน
ดับ 1-20  World 

competitiveness 
ของ IMD

งานวจิยัรั
ฐตอบโจท
ยเ์อกชน

เกษตรกรนาํเทคโนโ
ลยขีั�นสงูมาใชเ้พิ�มคุ
ณภาพและปรมิาณแล
ะสามารถแปรรปูขั�นต้

นไดร้อ้ยละ 15

การปรบัเปลี�ยน 
Mindset 
นกัวจิยั

การวดัแล
ะประเมนิ
ผลนกัวจิยั

รฐัมนีโยบาย
ที�เอื�อต่อการล
งทนุและลดห
ยอ่นภาษ๊

การสื�อสารแล
ะเป�ดโอกาสเ
ขา้ถึง Infra 
ที�มอียู่

จาํนวนผูป้ระ
กอบการนวตั
กรรมภมูภิาค

ผลิตนวตั
กรรมที�แข่
งขนัได้

มกีองทนุ/สนิเ
ชื�อกู้ยมืสาํหรั
บ R&D SME 
โดยเฉพาะ สง่เสรมิให ้SME 

มกีารจดัตั�ง Lab 
R&D 

หรอือัพสเกลขั�นก
วา่

งานวจิยัรั
ฐตอบโจท
ยเ์กษตรก
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GROUP 4

ระบบเชื�อม
ต่อได้กับ
ทั�วโลก

ศึกษา/
เปรยีบเทียบ
ต่างประเทศ

สรา้งควา
มรว่มมอืต่
างประเทศ

ภาครฐัปรบัแก้ไข
กฎระเบยีบการทํางา

น
ที�เป�นอุปสรรค

ทดสอบระบบ/Sand 
Box พื�นที�จรงิ 

และปรบัแก้ไขป�ญหา

จดัตั�ง คกก. 
เพื�อเสนอเขา้ 

ครม.

พฒันาโครงสรา้ง
พื�นฐาน

สรา้ง 
Digital 

Literacy

วางแผนงาน 
บูรณาการ
ทกุภาคสว่น

พฒันาระบบใหเ้สถียร

ตั�ง hub 
ประจาํหน่วยงานท้องถิ�น

ทั�วทั�งประเทศ

จดัประชุม คกก. 
+ 

รบัฟ�งความคิดเห็
นภาคประชาชน

ครม. 
อนุมติัในหลักการแล้
วหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

งดําเนินการ

สนับสนุน
และสอนวธิกีาร
ใชอุ้ปกรณ์/
เครื�องมอื/
ผูเ้ชี�ยวชาญ

ใหใ้นแต่ละ hub

เป�ดระบบพรอ้ม
ใชทั้�ว

ทั�งประเทศ

เป�ดรบั 
feedback และ
พฒันาระบบ
ต่อเนื�อง

ประชาสมัพนัธป์ระชาชนในประเทศ
ใหป้ระชาชนทกุกลุ่มทราบประโยชนที์�จะเกิ

ดขึ�น
(win- win solution)

อว.

สรา้งคู่มอื/
แนวทางการใช้
งานระบบใหกั้บ
ประชาชนทกุระดบั

สรา้ง mou 
กับหนว่ยงานภาคเอก
ชน สถาบนัการศึกษา 

และ
หนว่ยงานท้องถิ�น

สธ.ดศ.

ดศ.

สธ.

กก.

สงป.

กระทรวงอื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง.

สาํรวจความพงึ
พอใจจากกลุ่ม
ผูใ้ชง้านจรงิ

อบรมและใหค้วามรู ้
เรื�องระบบกับเจา้หนา้ที�

ที�เกี�ยวขอ้ง

ทดสอบระบบกับ
ประเทศพนัธมติร

ASEAN

EU

RD นวตักรรม
จากต่างประเทศ

ตั�งหนว่ยงาน
รบัผดิชอบเฉพาะเป�น
องค์การมหาชน
ภายใต้ ดศ.

รวบรวม
ผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง 

เป�นทีมทํางาน

Internet
เป�นบรกิารสาธารณะ

ขั�นพื�นฐาน
ที�ประชาชน
เขา้ถึงได้ฟรี

ถอดบทเรยีน 
สรา้งองค์ความรู ้

ภาคเอกชน มท./ท้องถิ�น

หนว่ยงาน
อื�นที�เกี�ยว

ขอ้ง

Single 
Digital 

ID

ระบบการจดัสรร
งบประมาณ
แบบ Agenda 

based

เทคโนโลย/ี
อุปกรณ์ต่าง ๆ
 มต้ีนทนุลดลง เกิดมาตรฐานโลกใน

การแลกเปลี�ยน/
เชื�อมโยง

ขอ้มูลระหวา่งประเทศ

สนับสนุนอุปก
รณพ์ื�นฐานให้
กับประชาชน

มหีนว่ยงานยอ่ยรองรบั 
feedback 

ป�ญหา/ขอ้รอ้งเรยีน

วางระบบ 
safety/security 

system

ภาครฐัปรบัระบบ
การจา้งงาน/
ค่าตอบแทน
มผีูเ้ชี�ยวชาญ

จากเอกชน/ตปท. 
เขา้มาทํางานได้

มแีผนบรหิารความเสี�ยง
แหง่ชาติ

พฒันาระบบใหเ้สถียร 
/ รบั Feedback/ 

ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื�อง

ตั�ง National 
Knowledge Hub

ระบบ IOT ที�พรอ้ม 
และเสถียร

สรา้ง
ระบบสแกนใบหน้า/

หลังมอื
ที�แสดงขอ้มูล
ใน ID card

ภาครฐัสง่เสรมิ/ใหทุ้
น start up/SE 

ด้านเทคโนโลยดีิจทัิล

เสนอรบัรางวลั 
Nobel




