
ส่งเสริมนวัตกรรมภาครัฐ 

ศุภกร สิทธิไชย 
supakorn.si@depa.or.th 
 



Economy structure 

Number of 

Enterprises 

(person) 

 Gross 

Domestic 

Product 
Export 

(million baht ) 

SMEs 

LEs 

Agriculture 

7,271,759 
(70.22%) 

[VALUE] 
(43.23%) 

[VALUE] 
(8.62%) 

[VALUE] 
(8.64%) 

[VALUE] 
(29.72%) 

[VALUE] 
(48.52%) 

[VALUE] 
(45.65%) 

[VALUE] 
(23.10%) 

[VALUE] 
 (0.06%) 

[VALUE] 
(8.25%) 

[VALUE] 
(45.73%) 

[VALUE] 
(68.27%) 

8,614,800 

[3] 

Total 10,356,036 34,612,732 15,364,040 

ทีม่า: ส านักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, [1]ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, [2]ส านักงานสถติแิหง่ชาต,ิ [3]กระทรวงพาณชิย,์ [4]กรมกจิการผูส้งูอาย,ุ [5] ก.พ., [6]กรมการปกครอง 

[1] 

Employed 

37,865,500 
unemployed 

487,800 
Children and youth 

15,203,810 
Government officer 

1,801,642 
senior citizens 

10,666,803 
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[2] 

[2] [2] [4] 
[5] [6] 

  6% formal workers 
55% informal workers 

Thailand 
Number of 

Employees 

(person) (million baht ) 



Thailand 

Challenge 

สงัคมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจการคา้ ภมิูรฐัศาสตร ์

ความมัน่คงทาง

อาหารและพลงังาน 

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม และ

ภาวะโลกรอ้น 

ขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนั 

การเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ฐานเศรษฐกิจท่ีมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ิมมลูคา่ผลผลิตดว้ยฐานความรู ้

เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกและภมิูภาค นโยบายการบรหิารจดัการทรพัยากรท่ีมีคณุภาพ 
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To develop the digital economy promotion strategies in accordance 

with the national policy and plan  on the development of digital 

economy and society. 

To promote and support the investment or business operations in 

relation to the digital industry and innovation. 

To promote, support and work with other public and private 

organizations to achieve the development of digital industry and 

innovation. 

To promote, support and implement the human resource 

development with regard to digital industry and innovation. 

To propose, expedite and follow up on the amendment of 

intellectual property protection laws, regulations or measures 

related to digital industry and innovation, in  collaboration with the 

relevant agencies . 

MISSION About Us About Us 

Digital Economy Promotion Agency 
The Premier Digital Economy Promotion Agency to Accelerate 

Transformation in Thailand 

South West Coast 

Upper Northern 

South East Coast 

South West Coast 

Central 

Lower Northern 

Lower Northeastern 

Central Northeastern 
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Smart city Thailand 

27+12 
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https://smartcitythailand.or.th/
https://smartcitythailand.or.th/
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CSCO 
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Avengers 
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Digital mark 
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Startup 
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SCW 
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Landscape 
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Digital Economy Promotion Agency (depa) 

80 Ladprao 4 Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900 

www.depa.or.th 



ผูส้ง่ออกอนัดบัตน้ๆ  

แตอ่ านาจตอ่รองต า่ 
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แรงงานเกษตร 

12.4 ลา้นคน  สรา้ง 

GDP เพียง 8.6% 

ครวัเรือนเกษตรรายได้

ตอ่ปี 56,000 บ.  

หนี ้74,000 บ. 

ตน้ทนุปุ๋ยเคมี 1 ใน 

4  ของตน้ทนุรวม 

GDP และ innovation 

ลดลงเร่ือยๆ 

ขาดการใชป้ระโยชนจ์าก

ขอ้มลูขนาดใหญ่ 

5 แสนธรุกิจ 

(99%=SMEs) แรงงาน 

6.6 ลา้นคน  GDP 32% 

SMEs ใชด้จิิทลันอ้ย digital 

transformation กระจกุใน

กลุม่ LEs 

เนน้แรงงาน ผลิตภาพ

ลด ตน้ทนุสงู ขาด 

ODM & OBM 

ใชเ้ทคโนโลยีและ

แพลตฟอรม์ดจิิทลั

จากตา่งประเทศ 

ขาดการเชือ่มโยง B2U, LEs, 

SMEs และ Cluster อ่อนแอ  

การรวมกลุม่ทาง ศก./ การ

กีดกนัทางการคา้เขม้ขน้ 

1.5 ลา้นธรุกิจ 

(99%=SMEs)แรงงาน 

11.4 ลา้นคน GDP 59% 

แพลตฟอรม์การคา้

เปลี่ยนเป็นดจิิทลั 

ผลิตภาพแรงงานลดลง  

ตน้ทนุเพ่ิม  

ขาด Branding  

SMEs ขาดศกัยภาพและ

ขดีความสามารถใน

การแขง่ขนั 

มีโอกาสดา้นการ

ทอ่งเที่ยว บริการ

สขุภาพในระดบัสากล 

มีวฒันธรรม ภมูิ

ปัญญา และอาหารไทย

ที่ทัว่โลกยอมรบั 

ภาพจากอินเทอรเ์น็ต 

Agriculture Sector Manufacturing Sector Trade and Service Sector 

Uneven economic structure 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.iconip09.org/images/thai_food.jpg&imgrefurl=http://thailandtravelhit.blogspot.com/2009/07/thailand-food.html&usg=__TOqX2o3UZTPvDuatJHZBOPTJyns=&h=400&w=400&sz=59&hl=th&start=36&itbs=1&tbnid=-h2o2rhSIODLdM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=food&start=18&hl=th&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1


Public Health 
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สงัคมสงูวยั  2563   

จาก 1:6  เป็น 1:3  

การศึกษา ชนบท 6.8 ปี 

สงัคมเมือง 9.1 ปี 

หนีสิ้นครวัเรือน 12.8 ลบ. 

ตดิอนัดบั 10 ของโลก 

ความเหล่ือมล า้ แกย้าก  

เกิดไดใ้นจงัหวดัท่ีเจริญ 

ประชาชนเขา้ถึงขา่วสารงา่ย

ขึน้ มือถือ 1 เคร่ือง 1 คน 

ศก.ชมุชน  เพ่ือการคา้ 

 OTOP ส าคญัมากขึน้ 

ตายสงูสดุจากโรคไมต่ดิตอ่ 

(มะเร็ง หลอดเลือด) 

แพทยช์นบท 1:7,000 

คน ในเมือง 1:900 คน 

เผชญิกบัตน้ทนุโรคอบุตัใิหม่ เด็กอว้น  เด็กตดิจอ 

กา้วรา้ว กอ่ Cyber Bully  

รายไดค้งท่ี ค่ารกัษาพยาบาล 

และดแูลสภุาพเพ่ิมขึน้ 10% 

อาหาร และอากาศ 

ปนเป้ือนสารพิษ 

ASEAN เป็นตลาดและ

ฐานการผลิตท่ีส าคญั 

การเคลื่อนยา้ยเงนิทนุเสรี

ในอนาคต digital currency 

เกิดการท าธรุกิจไรพ้รมแดน  

ผา่นแพลตฟอรม์ดจิิทลั 

ขอ้มลูเป็นทรพัยากรที่มีค่า 

เกิดการแย่งชงิขอ้มลู 

ขัว้เศรษฐกิจใหม ่ASIA 

จีน อินเดยี 

One belt one road 

Society Geopolitics  

ภาพจากอินเทอรเ์น็ต 

Social disparity 
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พ้ืนที่ป่าถกูท าลาย 60 

ลา้นไร่ เหลือเพียง 30% 

อนสุญัญาว่าดว้ยพนัธุส์ตัว์

และพนัธุพื์ชใกลส้ญุพนัธ ์

ป่าชายเลนลดจาก 2 ลา้นไร่ 

เหลือ 1.5 ลา้นไร่ 

ความหลากหลายทาง

ชวีภาพลดลง 

ขาดการบริหารจดัการน า้

ใหส้มดลุในทกุพ้ืนที่ 

ดนิเส่ือมโทรม 

เพาะปลกูไมไ่ด ้

ภมูิอากาศแปรปรวน 

ภาวะโลกรอ้น 

ภยัธรรมชาต ิน า้ทว่ม 

ไฟป่า แผน่ดนิยบุ 

คณุภาพอากาศและน า้ 

ต า่กว่าค่ามาตรฐาน 

ขยะของเสียของมีพิษ 

อนัตราย 4 หมื่นตนั/วนั 

ปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก

เตดิอนัดบั 26 ของโลก 

เกิดความเป็นเมืองแบบ

กา้วกระโดด 

การบ่อนท าลายชาติ

จากขา่วลวง 

ขาดการจดัการขอ้มลู

ขนาดใหญ่ 

Cyber Bully ผูบ้ริโภครูไ้มเ่ทา่ทนั

กลโกงออนไลน ์

เงนิไหลออกจาก 

eCommerce OTT 

เหตคุกุคามทาง 

ไซเบอรท์ัง้รฐัและเอกชน 

Natural Resources Environment Security  

ภาพจากอินเทอรเ์น็ต 

Environments and challengers 
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74.6% 

93.5% 

88.3% 

69.2% 

24.3% 

6-14 

15-24 

25-34 

35-49 

50 up

Internet user 
15- to 24-year-olds, had 

the highest Internet 

penetration rate at 93.5%. 
8.6 

Mil. users 

8.4 
Mil. users 

Thai youths are heavy users 

of social media (Facebook, 

Line, Instagram,  Twitter, 

GooglePlus) 

In
te

rn
e
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u

s
e
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 THAILAND 

 

 60% exposed to at least on cyber-risk 
 49% cyberbullied 
 7% meeting online strangers 
 12% video game addiction 
 19% online sexual behaviors 

 

% of children  engaged in cyber-risks 

https://www.dqinstitute.org/2018dq_impact_report/ 
www.flaticon.com 

https://www.dqinstitute.org/2018dq_impact_report/
https://www.dqinstitute.org/2018dq_impact_report/
https://www.dqinstitute.org/2018dq_impact_report/


Strategy 2  
Transform economy 

towards Digital Thailand 

Strategy 4 
Build digital innovation 

ecosystems 

Strategy 1 
Build manpower for  

the digital era 

Strategy 3 
Empower communities               

for digital future 
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Digital Economy Promotion Master Plan   

(2018 – 2021) 
Shaping a dynamic digital economy, with digital-ready 

manpower and  greater digital awareness to propel change 
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500,000 

30,000,000 

10% 20% 

25,000 24,700 

10x 

7 Smart Cities 

10% 

Digital Manpower 

Digital Citizens 

Digital Density Growth  

Digitalized Enterprises 

Average Valuation of  

Thailand Startups 

Digital Industry  

GDP Contribution 

Digitalized  

Community  

Digital Industry Investment 

5% yoy  

15% 

GDP Growth  

Increasing   

income-generating 

For the bottom 40 percent  

Smart 

City 

Big Data & 

Innovation  

Cyber 

Security 

Social Digital 

Innovation 

Digital 

Citizen 

Digital 

Manpower 

Digital 

Transformation 
Digital  

Startup 

Digitalized  

Community  

Digital Industry 

Promotion 

Strategy 1:  

Build manpower for 

the digital era 

 

Strategy 3: 

Empower communities  

for digital future 

Strategy 4:  

Build digital innovation 

ecosystems 

Strategy 2:  

Transform economy towards  

Digital Thailand 

Digital Economy Promotion Master Plan  (2018 – 2021) 
Shaping a dynamic digital economy, with digital-ready manpower and  greater digital awareness to propel change 


