
การขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ

ตามโครงการไทยนยิม ย ัง่ยนื  

ประเด็นชุมชนอยูด่มีสีขุ

กระทรวงอตุสาหกรรม
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ตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง

 สง่เสรมิการแปรรปูและพฒันา
ผลติภณัฑจ์ากวตัถดุบิการเกษตร
ใหม้มีลูคา่สงูข ึน้

 สนบัสนนุโดยจดัต ัง้หนว่ยผลติ
อตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู
ตน้แบบในพืน้ที่

 อบรมการเป็นผูป้ระกอบการ 
     (Farmer to Entrepreneur)

• พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
• ผลติพันธุพ์ชื
• ก าหนดพืน้ทีเ่พาะปลกู

 พัฒนาผูป้ระกอบการเกษตรแปรรปู
 ยกระดบักลุม่เกษตรกรใหม้คีวาม

พรอ้มเป็นผูป้ระกอบการ

• สง่เสรมิตลาดสมัยใหม่

แนวทาง
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N
ภาคเหนือ

รวม 197 กลุม่
ล าไย ขา้ว  น า้มนังา 
กระเทยีม
มะนาว สม้โอ

ตอ้งการแปรรปูผลผลติทาง
การเกษตร
และเทคโนโลยทีางการ
ผลติ 
การพฒันาคลสัเตอร์

S
ภาคใต้

รวม 77 กลุม่
ยางพารา มงัคดุ ขา้ว
มะนาว ไม ้pallet

ตอ้งการแปรรปูผลผลติ
ทาง
การเกษตรและ
เทคโนโลยทีางการผลติ
การบรหิารจดัการ

N

E

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

รวม 183 กลุม่
ขา้ว น า้มนั มนัส าปะหลงั 
เห็ด

ตอ้งการแปรรปูผลผลติ
ทางการเกษตรและ
เทคโนโลยี
ทางการผลติ การบรหิาร
จดัการ

E
ภาคตะวันออก

รวม 77 กลุม่
ยางพารา มงัคดุ ขา้ว
มะนาว ไม ้pallet

ตอ้งการแปรรปูผลผลติ
ทาง
การเกษตรและ
เทคโนโลยทีางการผลติ
การบรหิารจดัการ

C
ภาคกลาง

รวม 117 กลุม่
ขา้ว สมนุไพร ขา้วโพด 
ผกัปลอดสาร น า้ผลไม้
เห็ด 

ตอ้งการแปรรปูผลผลติ
ทางการเกษตร
เทคโนโลยทีางการผลติ

เป้าหมาย
และพืน้ที่
ด าเนนิการ

เร ิม่ เม.ย.

เร ิม่ พ.ค.

เร ิม่ พ.ค. 

เร ิม่ พ.ค.

เร ิม่ม.ิย.
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หมูบ่า้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industry Village : CIV)

CIV 4.0
“สร้างงาน สร้างโอกาส  สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานราก”



หมูบ่า้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industry Village : CIV)

ยกระดบั

 เทคโนโลยี

 ผลติภณัฑ ์

    บรรจภุณัฑ์

 องคค์วามรู ้

เสรมิแกรง่

 กองทนุ

 Industry 
Transformation 

Center: ITC

เศรษฐกจิ

ฐานราก

 MODERN 
TRADE

 OFFLINE

 ONLINE

ตามแนว

ประชารฐั

สภาหอการคา้ 
สภาอตุสาหกรรม 
โรงงาน                 
สภาเกษตรกร

CIV 4.0 : Consensus  Identity  Valued
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หมูบ่า้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industry Village : CIV)

กลไกการท างาน

 การขบัเคลือ่นการพฒันาโดยเร ิม่จากชมุชนเป็นศนูยก์ลาง ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงในรปูแบบประชารฐั 

 น าทนุวฒันธรรม วถิชีวีติ มาผนวกกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
การออกแบบ เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ของสนิคา้และบรกิาร รองรบั
การทอ่งเทีย่วชุมชน โดยการบรูณาการรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ระยะเวลาด าเนนิการ
เม.ย.- ก.ย. 2561

เป้าหมาย

160 ชุมชนท ัว่ประเทศ

แนวทางการด าเนนิงาน

◊ การประเมนิศกัยภาพ/ท าแผนธุรกจิ
    ชุมชน
◊ การสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิาร
    จากอตัลกัษณ์ชุมชน
◊ การบรหิารจดัการชุมชนอยา่งย ัง่ยนื
◊ การเชือ่มโยงตลาด Online ดว้ย Digital 
◊ การรวมกลุม่เชือ่มโยงเครอืขา่ย
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หมูบ่า้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industry Village : CIV)



กจิกรรม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การสรา้งความเขา้ใจและความรว่มมอืกบั
ชมุชน

การประเมนิศกัยภาพชมุชนและจัดท าแผน

การพัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากอตั
ลกัษณ์ชมุชน

การเชือ่มโยงตลาด Online ดว้ย Digital 

การบรหิารจัดการอยา่งยั่งยนื 

การรวมกลุม่เชือ่มโยงเครอืขา่ย

หมูบ่า้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industry Village : CIV)

8



หมูบ่า้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industry Village : CIV)

กลุม่สบัปะรดทองระยอง              
กลุม่ผูป้ลกูมังคดุ                              

และกลุม่ผูผ้ลติชาใบขลู่

แปรรปู 
สรา้งมลูคา่เพิม่สถาบนัอาหารสนับสนุน

สตูรการผลติและความรู ้
ในการผลติ

เคก้ไสส้บัปะรด
ทองระยอง/ไสม้งัคดุ

ผลติภณัฑจ์าก
ชุมชนขายในชุมชน

ทอ่งเทีย่ว

CIV

CSR
SME 
เกษตร

CIV : 
ปากน า้ประแส และ 
ทะเลนอ้ย
จ. ระยอง

สนับสนุนเครือ่งจักรและ
เทคโนโลยกีารผลติจาก
ผูป้ระกอบการรายใหญจ่าก
จังหวัดระยอง
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        หมูบ่า้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industry Village : CIV)

568  ลา้นบาท

 ปัน้นกัธุรกจิอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู
(SMEs เกษตร) ตามแนวประชารฐั

122  ลา้นบาท

ชุมชนอยูด่มีสีขุ

600 กลุม่
55,000 คน

160 ชุมชน
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ขอขอบพระคณุ
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