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บรรยาย โดย

ดร. อุตตม สาวนายน 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม

ในการอบรมหลกัสูตรโครงการผูน้  า-น าการเปลี่ยนแปลง รุน่ท่ี 9

วนัเสารท่ี์ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ หอ้งประชุมแกว้วิเชียร ชั้น 11 SME Bank
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เศรษฐกจิ
พืน้ตวั 
แนวโนม้
สดใส

มี
เสถยีรภาพ
ความสงบ
เรยีบรอ้ย

เอเชยี-
อาเซยีนเป็น
ศนูยก์ลาง
เศรษฐกจิ
โลก

เทคโนโลยี
นวตักรรม
เปิดโอกาส
ใหแ้ขง่ขนั

ได้

ความพรอ้มมี โอกาสมา

ประเทศไทยในวนันี้

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี Thailand 4.0 Industry 4.0

ถงึเวลาตอ้งปรบัเปลีย่น ลงมอืท าอยา่งมทีศิทาง และท าตอ่เนือ่ง
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เป้าหมาย ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และ Thailand 4.0

สรา้งฐานความเจรญิใหม่ เพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนั

กระจายความเจรญิ เตบิโต
อยา่งท ัว่ถงึและครอบคลมุ

ปรบัเปลีย่นเพือ่กา้วทนั ใชโ้อกาสกา้วไกล เพือ่คนไทยเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื

ยกระดบัโครงสรา้ง
พืน้ฐานท ัว่ไทย

พฒันาชุมชนและพืน้ทีเ่พือ่
สรา้งความเขม้แข็งภายใน

สง่เสรมิ SMEs และ 
Startup เขา้ถงึทกุพืน้ที่

พฒันา EEC
ดงึดดูการลงทนุขนานใหญ่

พฒันา “คน” ให้
รูล้กึ รูก้วา้ง เขา้ใจ ใชท้กัษะ

สรา้งนวตักรรม
สรา้งมลูคา่เพิม่

ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม
เป้าหมาย สรา้งความไดเ้ปรยีบ

สง่เสรมิเทคโนโลย ี
การวจิยัและพฒันา

เชือ่มโยง เสรมิแกรง่ใน
เวทโีลก

ท าอยา่งไร
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21,780

มิ.ย.61

4.8

Q1/2561

69.04

มิ.ย.61

4.7

มิ.ย.61

ขยายตัวเป็นบวก
ต่อเนื่องเดือนที่ 14

สูงสุด
ใน

รอบ
5 ปี

การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ผลลพัธข์องการขบัเคลื่อนนโยบายรฐับาล
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ไทยติดอนัดบัที่ 8 จาก 20 ประเทศ

ท่ีดีท่ีสุดส าหรบัการลงทุน

ดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม

ปรบัตวัเพ่ิมข้ึนสูร่ะดบั 91.7

สูงสุดในรอบ 42 เดือน (ณ มิ.ย.61)

สภาอุตฯ

ดชันีความเช่ือมัน่ของนกัธุรกิจญ่ีปุ่น

ในไทย ปรบัตวัข้ึนสูร่ะดบั 40 สูงสุด

ในรอบ 4 ปีท่ีผ่านมา

ความเช่ือมัน่และอนัดบัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

US News

JETRO & JCC

ไทยครองแชมป์อนัดบั 1 ประเทศท่ี

เหมาะสมส าหรบัการเริ่มธุรกิจ

(ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2) US News

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคโดยรวม

เดือน ก.ค.61 อยูท่ี่ระดบั 37.1

สูงสุดในรอบ 62 เดือน

หอการคา้

ศกัยภาพดา้นโลจสิติกสข์องไทย

ขยบัอนัดบัสูงข้ึน 13 อนัดบั

เป็นอนัดบัที่ 32 จาก 160 ประเทศ 

(อนัดบั 2 ของอาเซียน) ธนาคารโลก



หนา้ 6กระทรวงอุตสาหกรรม

Global Competitiveness Report 2017-2018 (WEF)

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย

อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย

สงูขึน้ 2 อนัดบั

เป็นอนัดบัที ่32 จาก 137 ประเทศ

ท่ีมา : สศช. ประมวลจาก Global Competitiveness Report 2017-2018 โดย WEF

32 อนิโดนเีซยี บรไูน เวยีดนาม ฟิลปิปินส์ กมัพชูา ลาว เมยีนมาสงิคโปร์ มาเลเซยี
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ประเทศรายได้

ปานกลาง

ความเหล่ือมล ้า

ความไม่สมดลุ

การเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขนั
(Competitive)

การสรา้งความเตบิโต

จากภายใน
(Inclusive)

การพฒันาท่ีเป็นมิตร

ตอ่ส่ิงแวดลอ้ม
(Green)

ดว้ยนวตักรรม ปัญญา

เทคโนโลยี และความคิดสรา้งสรรค์

ดว้ยการกระจายรายได ้โอกาส

และความมัง่คัง่อยา่งเทา่เทียม

ดว้ยการพฒันาที่สมดุล ระหว่าง

เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม

3 กบัดกั 3 กลไก
นโยบายเศรษฐกิจภายใต้

นโยบายประเทศไทย 4.0

กา้วสู่

เศรษฐกิจที่ขบัเคล่ือน

ดว้ยนวตักรรม

ที่เติบโตอยา่งสมดุลและ

เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ฐานความเจริญเติบโตใหม่

กลไกขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศสู ่Thailand 4.0
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ท่ีมา : วิสยัทศัน ์ยทุธศาสตรก์ารปฏิรูปประเทศ และการปรบัเปล่ียนกลไกภาครฐั, สภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Thailand 4.0 : โมเดลขบัเคล่ือนความมัง่คัง่ของประเทศไทย

การเกษตร

 ปิโตรเคมี

ยานยนต์

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

มูลค่าเพิ่มสูง

 เครื่องใชไ้ฟฟ้า

 ส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม

35 ปีที่ผ่านมา
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ภาพรวมพนัธกิจของกระทรวงอตุสาหกรรม
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เครอืขา่ยอตุสาหกรรมประชารฐั

ภาครฐั ภาคเอกชนภาคการศกึษา ภาคประชาชน
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กลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์



การพฒันา

อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

Digital Technology   Biotechnology   AI   Circular Economy



คน

SMEs

Startup



การพฒันา

เชิงพ้ืนท่ี
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การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

เศรษฐกิจชีวภาพ

(Bioeconomy)

แปรรูปอาหาร

ยานยนตส์มยัใหม่

หุ่นยนตเ์พ่ืออุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ การบินและโลจสิตกิส์

ดิจทิลั

การแพทยค์รบวงจร

การท่องเท่ียวกลุ่มรายไดด้ีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ป้องกนัประเทศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

กลุม่อตุสาหกรรมทีข่บัเคลือ่นในระยะแรก

กลุม่อตุสาหกรรมทีข่บัเคลือ่นในระยะตอ่ไป

1

2

3

4

ครม.

เห็นชอบ

มาตรการ

ส่งเสรมิฯ

 การพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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 เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

2560 2561-2564 2565-2569

ระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 5 ปี ระยะยาว 10 ปี

• เกดิพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมชวีภาพ 3 
เขต (ขอนแกน่ นครสวรรค-์

ก าแพงเพชร ชลบรุ-ีระยอง) 

• ศนูยก์ลางความเป็นเลศิดา้น
ชวีภาพ (Center of Bio 

Excellence: CoBE)

• การปรบัปรงุกฎระเบยีบ

• ตราสญัลกัษณ ์Bio label

• มมีาตรฐานพลาสตกิ
ชวีภาพและผลติภณัฑ์
ชวีภาพเพิม่ข ึน้

• มกีารลงทนุ Biocomplex

• มศีนูยท์ดลอง ทีไ่ด ้
มาตรฐาน OECD GLP

• BIO Hub of ASEAN 3 พืน้ที่

• เพิม่รายไดเ้กษตรกรที่
ม ัน่คงและย ัง่ยนื

• สรา้งเสถยีรภาพราคา
วตัถดุบิและผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรมเกษตร สู ่เกษตรอตุสาหกรรม

 การพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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 แปรรูปอาหาร (Food for the Future)

2560 2561-2564 2565-2569

ระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 5 ปี ระยะยาว 10 ปี

• World Food Expo สรา้ง
รายได ้0.17 ลา้นลา้นบาท

• เพิม่มลูคา่อาหารเชงิ
วฒันธรรมและเอกลกัษณ์
ไทย

• GDP อาหารเพิม่ข ึน้เป็น 
0.95 ลา้นลา้นบาท

• World Food Innovation 
Forum เพือ่เป็นศนูยก์ลาง
นวตักรรมอาหาร

• มนีกัรบพนัธุใ์หม ่รวม 
8,750 ราย และเกดิรายได ้
875,000 ลา้นบาท

• เกดิ Center of Food 
Excellence (CoFE)

• GDP อาหารเพิม่ข ึน้
1.1 ลา้นลา้นบาท

• Future Food Lab › 4 แหง่

• Food Tech Startup › 100
ราย

• ไทยเป็น 1 ใน 10 ผูส้ง่ออก
อาหารของโลก

• GDP อาหาร 1.35 ลา้นลา้นบาท

• เกษตรกร 5.91 ลา้นครวัเรอืน มี
รายไดเ้พิม่ข ึน้ 1.7 ลา้นลา้นบาท 

• เกดิการลงทนุใหมข่อง Food 
SMEs 0.14 ลา้นลา้นบาท

 การพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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 ยานยนตส์มยัใหม่ (Next-Generation Automotive)

2560 2561-2564 2565-2569

ระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 5 ปี ระยะยาว 10 ปี

การสรา้งความเชือ่ม ัน่ดา้น
การลงทนุ

• สง่เสรมิการลงทนุผลติ 
xEv ในประเทศ

• มาตรฐานเตา้รบัเตา้เสยีบ
ส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า 

• เกดิการผลติ xEV ในประเทศ

• จดัต ัง้ศนูยท์ดสอบยานยนต์
และยางลอ้ ทีท่ดสอบ xEV

• ใหส้ว่นราชการเพิม่การใช ้xEV

• เกดิ Charging Station 150 
สถานที ัว่ประเทศ

• มแีผนการเชา่รถยนต ์โดยเพิม่
การน า HEV และ BEV มาใช้

บรกิารในสนามบนิ

• สดัสว่นการผลติรถยนต์

ทีข่บัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้า 

รอ้ยละ 25 ของการ

ผลติรถยนตท์ใน

ประเทศ

 การพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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 หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(Robotics & Automation)

2560 2561-2564 2565-2569

• ต ัง้ Center of Robotic 
Excellence (CoRE)

• ตลาดหุน่ยนตแ์ละระบบ
อตัโนมตัใินประเทศมี
ความตืน่ตวั

- การลงทนุ 12,000 ลบ.

- เกดิการขยายตวัการ
ประกอบหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอตัโนมตัใิน
ประเทศ

ระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 5 ปี

• ไทยมเีทคโนโลยกีาร
ผลติหุน่ยนตแ์ละระบบ
อตัโนมตัทิ ีม่มีลูคา่สงู

- การลงทนุขยายตวั 
200,000 ลบ.

- โรงงาน › 50% ใช้

หุน่ยนตแ์ละระบบ
อตัโนมตัทิดแทนการ
น าเขา้ 30%

- System Integrator 
(SI) เพิม่ 1,400 ราย

ระยะยาว 10 ปี

• ไทยเป็นผูน้ าในการผลติ

และการใชหุ้น่ยนตแ์ละ

ระบบอตัโนมตัใินอาเซยีน

 การพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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ไทย -เยอรมนี- ญี่ปุ่น

Industrie 4.0 Partnership

Thai - German

Industrie 4.0

Partnership

ความรว่มมือกบัตา่งประเทศที่จะช่วยพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

และยกระดบัอุตสาหกรรมไทย 4.0

- Upgrading S-Curve Industries

- EEC             - HRD

- High Priority Projects

การเช่ือมโยงหุน้ส่วนการพฒันาระหว่างประเทศสูอุ่ตสาหกรรม 4.0
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กลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์



การพฒันา

อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

Digital Technology   Biotechnology   AI   Circular Economy



คน

SMEs

Startup



การพฒันา

เชิงพ้ืนท่ี
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การพฒันา

คนภาคอุตสาหกรรม สถานศึกษา

Multi-skills Automation  Digital  IoT Productivity

กลยุทธก์ารสรา้ง "คน" เพื่อขบัเคล่ือนอตุสาหกรรม 4.0

 คนไทยท่ีกา้วทนัความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ Digital Technology

 ก าลงัคนภาคอุตสาหกรรม โดยเนน้ทกัษะท่ี AI ท าไม่ได้

 หลกัสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ โดยเนน้สายอาชีวะ พฒันานกัวิจยั

 ความคิดสรา้งสรรค ์และความเป็นผูป้ระกอบการใหม่ (Entrepreneurship)

 การพฒันาคนและแรงงาน 4.0
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การพฒันาคนและแรงงาน 4.0

"สตัหีบโมเดล"
เป็นแผนการพฒันาบุคลากร การศึกษา การ

วิจยั และเทคโนโลย ีเพื่อเป็นโมเดลตน้แบบ

ในการสรา้งบุคลากรใหเ้พียงพอ รองรบัการ

พฒันาพื้ นท่ี EEC และพื้ นท่ีใกลเ้คียง
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ความรว่มมือกบัประเทศญี่ปุ่นในการพฒันาบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

• จดัตั้ง "สถาบนัพฒันาวิศวกรและบุคลากรทางเทคนิค ในรูปแบบ KOSEN"

• รองรบัการขยายการลงทุนของเอกชน

• เครือข่ายรว่มกบัมหาวิทยาลยับูรพา และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

การพฒันาคนและแรงงาน 4.0
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Flex Campus

ก าลงัคน 4.0

การพฒันาคนและแรงงาน 4.0

โครงการ Flex Campus เพ่ือพฒันาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลง

ของนวตักรรม โดยเฉพาะในดา้นเทคโนโลย ีIoT และ AI 
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การปฏิรูป SMEs สูร่ากฐานส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศ

 เนน้การพฒันานวตักรรม

 เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสูด่ิจทิลั

 มุ่งเป้าความรว่มมือควบคู่

การแข่งขนั

SME Transform

วิสาหกิจและเกษตรชุมชน

มุ่งพฒันาสู่การเป็น Smart SMEs

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
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9+1 มาตรการสง่เสริม SMEs – ปิดจดุอ่อน เพิ่มรายได้

 เสริมแกร่ง

ปิดจุดอ่อน 

SMEs

 ดนัรายได้

สูท่อ้งถ่ิน 

ทัว่ประเทศ
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กลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์



การพฒันา

อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

Digital Technology   Biotechnology   AI   Circular Economy



คน

SMEs

Startup



การพฒันา

เชิงพ้ืนท่ี
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สรา้งงาน สรา้งโอกาส สรา้งรายได ้สูชุ่มชนทัว่ประเทศ

ท่ีมา : กสอ.

เสรมิสรา้งความเขม้แข็งจากภายใน โดยเสรมิสรา้งจดุเดน่ของชุมชนแตล่ะพ้ืนที่

ทั้งเกษตร บรกิาร วิสาหกิจชุมชน และยดึโยงการทอ่งเท่ียว
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27 หมู่บา้นอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(CIV) เช่ือมโยงท่องเท่ียวทัว่ประเทศ

ท่ีมา : กสอ.
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บา้นถ ้าใหญ ่จ.นครศรีธรรมราช

บา้นตน้ตาล จ.สระบุรี
บา้นแม่แจม๋ จ.ล าปาง บา้นแจค้อน จ.ล าปาง

บา้นแป้นใต ้จ.ล าปาง
บา้นวงัหอน จ.นครศรีธรรมราช

พี่ช่วยนอ้ง Big Brother ช่วย CIV

ท่ีมา : กสอ.
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Contents
• โรงงานตน้แบบ (Pilot Plant)
• Technology Diffusion
• Learning/Training 

Center/ KM
• Co - Working Space
• Photo Shooting etc.

ชุดมาตรการทางการเงนิ
• กองทนุพฒันาวสิาหกจิและเกษตร
ชุมชน

• กองทนุเพือ่ยกระดบั SME สู ่4.0
• Transformation Loan
• การใหค้วามรูด้า้นการเงนิ ฯลฯ

Networking & 
Collaboration 

Market

Financial

Technology 
& Creativity

Customers

เครอืขา่ยประชารฐั
• หนว่ยงานภาครฐั/สถาบนัการศกึษา
• FTI/COC/สมาคม/ชมรม
• Big Brother
• ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานใน
ตา่งประเทศ

Local to Global 
• App. CIV + สนิคา้ชุมชน
• T GoodTech
• Alibaba/ Lazada ฯลฯ

SMEs

Platform การพฒันา SME  สู ่4.0 ผา่นกลไกศนูยป์ฏริปูอตุสาหกรรม  

กลุม่เป้าหมาย (Customers)
• SME/ OTOP ในพืน้ที ่
• กลุม่ CIV/ กลุม่สภา
เกษตรกรฯ

• Start up/ ผปก.ใหม/่
บคุคลท ัว่ไป

Technologies อาท ิ
Connected 
Industries 

SME Package/  
Inno - Start up 

Productivity
Program

IDC
etc



หนา้ 30กระทรวงอุตสาหกรรม

ใหบ้ริการ ณ ศูนยอ์ุตสาหกรรมภาค สถาบนัเครือข่าย และนิคมอุตสาหกรรมทัว่ประเทศ

ท่ีมา : กสอ.

เขา้ถึงทุกพ้ืนท่ีดว้ย ITC 4.0
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ยกระดบันวตักรรม SMEs สูก่ารผลิตเชิงพาณิชย์

แหล่ง Co-Working Space & พ้ืนท่ีจบัคู่ธุรกิจ Business Matching

ตน้คิดสตดูิโอ

ตน้กลา้แกลอร่ี

ตน้คูณบิสเนจเลาจน์

ท่ีมา : กสอ.

ศูนยป์ฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 – กรุงเทพฯ
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ITC 4.0 จังหวัดเชียงใหม่
ITC Unit PP (Pilot Plant) ITC Unit OX (Oil 

Extractor)

ITC 4.0 จังหวัดกรุงเทพฯ

ITC 4.0 จังหวัดชลบุรีITC 4.0 จังหวัดอุบลราชธานี

เครื่องจกัร อุปกรณ ์ณ ศนูยป์ฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ทัว่ประเทศ
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พ่ีช่วยนอ้ง ไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั

ท่ีมา : กสอ.

Big Brother เช่ือมโยงองคก์รธุรกิจชั้นน าใหเ้ป็นพ่ีเล้ียง

ผูป้ระกอบการ SMEs ที่มีศกัยภาพใหท้ าธุรกิจแบบสากล
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CIV & SME สญัจร - พลิกธุรกิจสูยุ่คอุตสาหกรรม 4.0

ท่ีมา : กสอ.

ออนใต ้สนัก าแพง

ตะเคยีนเตีย้น บางละมงุ
แผนการสญัจรตอ่เน่ืองในปีน้ี

 สงขลา

 นครราชสีมา

 สุพรรณบุรี

CIV
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พระราชบญัญตัพ้ืินท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561

EEC สรา้งฐานความเจริญใหม่เพื่อคนไทย

เป้าหมายในการลงทุน

กรอบแผนการลงทุนเบ้ืองตน้

พ้ืนท่ีเป้าหมาย EEC
ประตสูู่กลุ่มประเทศ

CLMV จนี อินเดียพื้ นท่ี 13,200 ตร.กม.
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พฒันาอยา่งสอดคลอ้ง กลมกลืน เกิดประโยชน์

กบัเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอยา่งครอบคลมุและทัว่ถึง

คดัเลือกผูล้งทุน ก.ย.61

เปิดภายใน 5 ปี (2565)

คดัเลือกผูล้งทุนปี 2561

เร่ิมก่อสรา้งปี 2562

เปิดใชปี้ 2567

เปิดใชปี้ 2562

เปิดใชปี้ 2564

เซ็นสญัญาก่อสรา้ง

พ.ย.61/เปิดใชปี้ 2567

 ก่อสรา้งแลว้เสร็จปี 

2561

มอเตอรเ์วย์

รถไฟทางคู่

สนามบินอู่ตะเภา

ท่าเรือแหลมฉบงั

ท่าเรือมาบตาพุด

รถไฟความเร็วสูง

ท่าเรือท่องเท่ียวสตัหีบ

โครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีขยายจากโครงการเดิม

โครงสรา้งพ้ืนฐานใหม่

EEC สรา้งฐานความเจริญใหม่เพื่อคนไทย
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EECi เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก

EECi สู่ศูนยก์ลางเทคโนโลยีและนวตักรรมภาคตะวนัออก
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3 กลไกส าคญัเพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย สู่กา้วยา่งใหม่ของเศรษฐกิจไทย

• Hard Connectivity :

โครงสรา้งพื้ นฐาน (Infrastructure)

• Soft Connectivity :

Internet, เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

•ความรว่มมือดา้น

อุตสาหกรรม 

•การรวมกลุม่คลสัเตอร์

ในห่วงโซ่อุปทาน

•มาตรฐาน/

Testing Labs

•ทกัษะแรงงาน

และการถ่ายโอน

เทคโนโลยี

•การเพิ่มผลิตภาพ

และประสิทธิภาพ 

•การเพิ่มมูลค่าและ

ความคิดสรา้งสรรค์

• วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และ

นวตักรรม

การเช่ือมตอ่

(Connectivity)

ความรว่มมือ

(Collaboration)

ขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั

(Competitiveness)

ปัจจยัความส าเร็จเพื่อขบัเคล่ือนภาคอุตสาหกรรม



หนา้ 39กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพอนาคตของการพฒันาอุตสาหกรรมไทยในศตวรรษท่ี 21

Thailand 4.0

Industry 4.0

SMEs 4.0

อุตสาหกรรม

เป้าหมาย คนไทย 4.0

Innovation     Digital Economy     Bioeconomy     Circular Economy

กลไกส าคญั

ในการขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0

อยา่ง ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื
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Ministry of Industry

Tel. +66 2 202 3000 Fax +66 2 202 3140

75/6 RamaVI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400

www.industry.go.th

กระทรวงอุตสาหกรรม

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๐๐๐ แฟกซ์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๑๔๐

๗๕/๖ ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

www.industry.go.th


