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การปฏิรูปประเทศ และการแกไขปญหาพื้นฐานที่สําคัญตาง ๆ ของประเทศ
ภายใตสถานการณโลกและการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว เพื่อนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง
(Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมลํ้า (Inequality Trap) และกับ
ดักความไมสมดุลของ การพัฒนา (Imbalance Trap) ดวยการขับเคลื่อน
ประเทศจากประเทศที่ใชแรงงานเขมขนไปเปนประเทศที่ขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจดวยนวัตกรรม (Innovation - driven Economy) เพื่อใหเกิดการก
ระจายรายได  สรางโอกาส ลดความเหลื่อมลํ้า สรางคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน เกิดการเติบโตอยางยั่งยืน เปนประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน รวมถึงสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมาย
ประเทศไทย 4.0 ภายใตสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโลก (Mega
Trend) ที่สงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคตที่เต็มไปดวยความไมแนนอน
จากการเปลี่ยนแปลงบริบทสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พลวัตรสูง และความซับซอนหลากหลายมิติใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งดาน การเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจโลก กระแส
ระบบเศรษฐกิจ สังคมโลก ภูมิรัฐศาสตร การเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน
(Disruption) จากการพัฒนาอยางกาวกระโดดดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ดาน
โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคม สูงวัย และดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและสิ่งแวดลอม รวมถึงภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลก ซึ่งลวนอาจสงผลกระ
ทบตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการพัฒนาประเทศทั้งเชิงดานบวกและ
ดานลบทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชีวิตความเปนอยู การ
ขยายตัวของการเปนสังคมเมือง สวัสดิการ ทางสังคม (Social Welfare) และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม บริบทดังกลาวจะสงผลอยางมาก ตอ
รูปแบบและเวทีการแขงขันทางธุรกิจ (Business Model and Competition
Platform)  ระบบและปฏิสัมพันธเชิงสังคม (Social System and
Interaction) และคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย

 ซึ่งเปน ทั้งโอกาสและความทาทายสําหรับประเทศไทยในการที่จะพัฒนาไปสูเปา
หมายที่พึงประสงคในระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาเชิงพื้นที่ดวยนวัตกรรมเชิง
สังคม (Social Innovation)
      จังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดที่ตั้งอยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตอง
เผชิญกับความทาทายในดานการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคศตวรรษที่ 21
สงผลใหจังหวัดกาฬสินธุจําเปนตองเริ่มตนศึกษากระบวนการมองอนาคตเพื่อ
สะทอนแนวคิด กลยุทธ และนโยบายตาง ๆ ใหสอดคลองกับโลกในยุคปจจุบัน ดัง
นั้นจึงจําเปนตองอาศัยการมองอนาคต (Foresight) เพื่อประเมินระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเด็นความไมแนนอน (Uncertainties)
โดยเฉพาะประเด็นที่มีความไมแนนอนสูง (High Uncertainties) ในการคาด
การณ เพื่อรับรูสัญญาณบงชี้การเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการกําหนดทิศทาง
(Direction Setting)  ในการวางแผนยุทธศาสตรและกําหนดทางเลือก การตัดสิน
ใจเชิงกลยุทธ ตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับเงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อการพัฒนาประเทศในเชิงพื้นที่ดวยการออกแบบภาพ
อนาคตเชิงพื้นที่ โดยการพัฒนานวัตกรรมสังคม (Social Foresight) ใน 10 ปขาง
หนา รองรับผลกระทบและนัยสําคัญในบริบทที่ตองเตรียมความพรอมรับมือกับสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ตามลําดับความสําคัญ
(Determining Priorities) ที่มีความเปนไปไดที่จะตองเผชิญในอนาคต การคาด
การณอนาคตเปนการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ ในอนาคตขางหนา
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด คือ การ
ออกแบบและสรางภาพอนาคตหรือฉากทัศนใหเปนความจริง การเปลี่ยนแปลงที่
รุนแรงและรวดเร็วของโลกในยุคปจจุบัน ทั้งทางดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม และการเมือง ยังคงไดรับการพัฒนาอยางชา ๆ ไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในยุคปจจุบัน หากหนวยงานหรือองคกรใด
สามารถวิเคราะห อธิบาย คาดการณ ออกแบบ และสื่อสารอนาคตไดดี จะเพิ่ม
โอกาสความอยูรอดขององคกร หนวยงาน ชุมชน ประเทศ และมนุษยชาต ิ

 บทนํา1.
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     ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดกาฬสินธุตั้งอยูในตอนกลางของที่ราบสูง

โคราช ในแองโคราช-อุบล มีพื้นที่ 6,946.75 ตารางกิโลเมตร ที่ระดับ

ความสูงระหวาง 100-300 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง จังหวัด

กาฬสินธุ มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุมริมฝงแมนํ้า

สามารถแบงลักษณะภูมิประเทศได 5 ลักษณะ คือ

     (1) พื้นที่ที่เปนภูเขา ไดแก เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีระดับความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลปานกลาง   200-500 เมตร อยูทางทิศตะวันออก และทิศ

เหนือของจังหวัดในพื้นที่ของอําเภอสมเด็จ อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินาราย

ณ อําเภอหวยผึ้ง บริเวณนี้เปนแหลงตนนํ้าลําธารที่สําคัญไดแกลํานํ้าปาว

ลํานํ้าพาน

     (2) สภาพที่เปนหุบเขา อยูในเขตอําเภอเขาวง มีลักษณะเปนที่ราบ

ระหวางหุบเขาสภาพเปนลูกคลื่น สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 175-

250 เมตร มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น อยูในเขตอําเภอทาคันโท

อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใตของอําเภอ

สมเด็จ และบางสวนของอําเภอหวยผึ้ง

     (3) สภาพเปนลูกคลื่น สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 175-250

เมตร มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนตื้น อยูในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอ

สหัสขันธบริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใตของอําเภอสมเด็จ

และบางสวนของอําเภอหวยผึ้ง

     (4) สภาพคอนขางราบ มีระดับนํ้าทะเลปานกลาง 150-170 เมตร อยู

ในบริเวณอําเภอเมือง อําเภอยางตลาดบางสวนทางทิศใตของอําเภอ

สหัสขันธทางทิศตะวันออกของอําเภอสมเด็จ และอําเภอหวยผึ้ง

     (5) สภาพพื้นที่ราบลุมริมฝงนํ้าเปนที่ราบริมฝงแมนํ้าชีลํานํ้าปาว

ลํานํ้าพาน มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 140-150 เมตร อยูใน

อําเภอกมลาไสย บางสวนของอําเภอเมือง และอําเภอยางตลาด

2. ข้อมูลสภาพแวดล้อมเชิงพื�นที�ของจังหวัดกาฬสินธุ์
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6,946.75

เ นื� อ ที� ป ร ะ ม าณ  
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(ต า ร า ง กิ โ ล เ มต ร )

ภ า พ ที่  1  แ ผ น ที่ จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ

ที่ ม า  :  ร า ช กิ จ ก า นุ เ บ ก ษ า  เ ล ม  1 3 4  ต อ น ที่  4 7 ก  วั น

ที่  2 8  เ ม ษ า ย น  2 5 6 0  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห ใ ช บั ง คั บ

ผั ง เ มื อ ง ร ว ม  จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ  พ . ศ . 2 5 6 0

     จังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดแหงหนึ่งในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนกลาง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู

ระหวาง เสนรุงที่ 16-17 องศาเหนือ และอยูระหวางเสนแวงที่ 103–104

องศาตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร เนื้อที่

ประมาณ 6,946.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.3 ลานไร และมี

อาณาเขตทิศเหนือ ติดจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออกติด

จังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร ทิศใต ติดจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัด

มหาสารคาม ทิศตะวันตกติดจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแกน ดัง

ภาพที่ 1

519

ห่ า ง จ า กก รุ ง เ ทพมห านครป ร ะ ม าณ

( กิ โ ล เ ม ต ร )



3. กระบวนการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิง
พื�นที� เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัยโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

ของจังหวัดกาฬสินธุ

     จากการทบทวนวรรณกรรม สํารวจขอมูลเบ้ืองตน วิเคราะห และสังเคราะห สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยของโครงการศึกษาภาพ

อนาคตแนวโนมการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ ดังภาพท่ี 2  

        การสํารวจปจจัยขับเคลื่อน

        เบื้องตนที่อาจมีแนวโนมสูการเปลี่ยนแปลง

ของจังหวัดกาฬสินธุ โดยใช การกวาดสัญญาณ

แบบเรียบ (HORIZON SCANNING) และใช

STEEP เปนตัวกําหนดปจจัยหรือแนวโนมเบื้อง

ตน 

1

      จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ในงานวิจัยน้ีไดนําแนวคิดของ Hunt และ Rogers (Hunt, D.V.L. and Rogers, C.D.F, 2014)

มาประยุกตใชในงานวิจัยดานภาพอนาคตแนวโนมการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

        การกําหนดประเด็นหลัก

        และการวิเคราะหแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงของจังหวัดกาฬสินธุ โดยใช TREND

AND MEGATREND ANALYSIS และ CROSS-

IMPACT ANALYSIS 

2
        สรางฉากทัศนสําหรับการเปลี่ยนแปลง

        จังหวัดกาฬสินธุ (ESTABLISHING

SCENARIO LOGICS FOR CITIES) โดยใช

SCENARIOS และ BACK CASTS 

3

        กําหนดประเด็นเชิงกลยุทธ 

        กลยุทธ แผนงาน ในระยะ 10 ปขางหนา 
4

        ดําเนินการรับฟงขอเสนอแนะ

        เชิงนโยบายจากสาธารณะ
5

        ดําเนินการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

        (FINAL REPORT) ไฟลนําเสนอ

(PRESENTATIONS) 

และมัลติมีเดีย (MULTI-MEDIA) 

6



4.1 ผลการสํารวจปจจัยขับเคลื่อนเบื้องตนที่อาจมีแนวโนมสูการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดกาฬสินธุ

ข้ันตอนน้ีจะใชกระบวนการ Horizon scanning ในการสังเกต และวิเคราะหแนวโนมการเปล่ียนแปลงของปจจัยตาง ๆ ซ่ึงงานวิจัยน้ีจะใช

STEEP เปนกรอบในการกําหนดปจจัยเบ้ืองตนสําหรับการขับเคล่ือนสูการเปล่ียนแปลงจังหวัดกาฬสินธุ 

จากการทบทวนวรรณกรรม การสํารวจขอมูลยอนหลังระยะ 10 ป ท่ีผานของจังหวัดกาฬสินธุ โดยการกําหนดกรอบการศึกษาโดยใช STEEP

จากน้ันทีมวิจัยไดทําการวิเคราะห และการสังเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของพบวาปจจัยเบ้ืองตนท่ีมีผลตอการขับเคล่ือนเพ่ือเปล่ียนแปลงภาพอนาคต

ของจังหวัดกาฬสินธุ มีท้ังหมด 5 มิติ ดัง ภาพท่ี 3

4. ผลการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิงพื�นที�
เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์

5สรุปโครงการศกึษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชงิพื�นที�เพื�อการพฒันา
นวัตกรรมเชงิสงัคม (Social Foresight) ของจังหวดักาฬสนิธุ์

ภาพที่ 3 ความสัมพันธของประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ



(4) มิ ติดานส่ิงแวดลอม (ENVIRONMENT; E) 

ไดแก จังหวัดกาฬสินธุมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ที่สําคัญแบงออกไดเปน 3 กลุม ไดแก (1) ทรัพยากร

ดิน นํ้า และปาไม (2) แหลงโบราณสถานสมัยทวารวดี-ซากไดโนเสารที่สมบูรณที่สุดในเอเชีย และ (3)

ชาติพันธุภูไท ซึ่งเปนตนกําเนิดผาไหมแพรวากาฬสินธุ ตลอดจนจังหวัดกาฬสินธุตั้งอยูในสนทางระเบียง

เศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเสนทางหมายเลข 9

(R9) เปนโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub

region: GMS) ไดแก ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิด

การขยายตัวทางการคา การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ซึ่งมีระยะทางยาว 1,450 กม. อยูในเขตประเทศไทยเปนระยะทาง

ยาวที่สุดคือประมาณ 950 กม. โดยเสนทางเริ่มจากเมืองทาดานังของเวียดนาม ผานเมืองเวและเมืองลาว

บาว (Lao Bao) อันเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามซึ่งติดกับชายแดนสปป.ลาว จากนั้นเสนทาง

หมายเลข 9 จะผานเขาแขวงสะหวันนะเขตในสปป.ลาว และมาขามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะห

วันนะเขต) ขามแมนํ้าโขงสูไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผานจังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน เพชรบูรณ พิษณุโลก

จนไปสุดที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเขาไปยังประเทศพมาจนทะลุ อาวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลําไย

หรือมะละแหมง (Mawlamyine / Mawlamyaing) เปนการเชื่อมจากทะเลจีนใตไปสูมหาสมุทรอินเดีย

(1) มิ ติดานสังคม (SOCIAL; S)

ไดแก ทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีปจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญมี 3 ปจจัยยอย คือ อัตราการเกิด-ตายของประชากรใน

พื้นที่ ระดับการศึกษา และระดับคุณภาพชีวิต (ภาระหนี้ รายไดครัวเรือน และรายไดตอหัวตอคน)

6สรุปโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิงพื�นที�เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์

(2) มิ ติดานเทคโนโลยี (TECHNOLOGY; T) 

ถือเปนปจจัยสนับสนุนตอการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยปจจัยยอย ไดแก การพัฒนาองคความรู งานวิจัย

การสรางเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ตลอดจนการเขาถึงแหลงเทคโนโลยีไดงายเพื่อสนับสนุน

เครื่องยนตหลักเชิงเศรษฐกิจในจังหวัดกาฬสินธุ

(3) มิ ติดานเศรษฐกิจ (ECONOMY; E) 

จังหวัดกาฬสินธุมีเคร่ืองยนตหลักในการขับเคล่ือนเชิงเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 3 ประเภท ไดแก ภาคเกษตร

(แรงงานนอกระบบ) ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร (แรงงานในระบบ) ภาคบริการ

(รวมดานการทองเท่ียว)

(5) มิ ตินโยบายภาครัฐ (POLITICAL; P) 

ไดแก แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด (รอยแกนสารสินธุ)

โดยอดีตที่ผานมาในแตละแผนยุทธศาสตรการพัฒนามุงเนนพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุใหเปนเมือง

“เกษตรและอาหารปลอดภัย” โดยมีปจจัยเกื้อหนุน อันไดแก เงินลงทุนภาครัฐ (คาใชจายภาครัฐ)

ความรวมมือภาครัฐ-เอกชน และชุมชนที่เขมแข็งมาโดยลําดับ 



7สรุปโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิงพื�นที�เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ตารางท่ี 1 สรุปโครงสรางปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ และแนวโนมท่ีสําคัญ

ป�จจัยขบัเคลื�อนสําคัญ แนวโน้มที�ค้นพบ

สงัคม
 (Social; S)

เทคโนโลยี
 (Technology; T)

 

1. ประชากรลดลง อัตราการเกิดมีแนวโนมลด
ลง เฉลี่ยรอยละ 0.81 คนตอป
ในขณะที่อัตราการตายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 0.70 คนตอป

1. สังคมผูสูงอายุ ปจจุบันมี รอยละ 16 ในอีก
10 ป ขางหนา คือ พ.ศ. 2572 ผูสูงอายุจะมี
สัดสวนถึงรอยละ 21 ซึ่งเขาสู “สังคมสูงวัย
อยางสมบูรณ”

1. ประชาชนเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารสมัย
ใหมเพิ่มขึ้นการใชอินเทอรเน็ตอยูในระดับ
รอยละ 44.19
2. มีแนวโนมในการนําเทคโนโลยีชวยการผลิต
มากขึ้น

1. มีการใชเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย  การ
พัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐานของจังหวัด
กาฬสินธุ โครงการพัฒนาระบบการตลาด
ดิจิทัล เชน การพัฒนาเกษตรตนแบบ (Smart
farm) เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตใหแก
เกษตรกร  การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 และการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีการเพิ่มขึ้นในกลุม
พืชไร พืชสวน เชน ขาว มันสําปะหลัง
และออย

เศรษฐกิจ
 (Economy; E)

สิ�งแวดล้อม
 (Environment; E)

 

1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยาง
ชา ๆ แนวโนมเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยประมาณรอย
ละ 8.29

1. อัตราการวางงานเพิ่มขึ้น และรายไดของ
ประชากรมีแนวโนมคงที่

1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูมาใชประโยชนเพิ่มขึ้น พื้นที่ทําการเกษตร
จํานวน 2.70 ลานไร (2,701,256 ไร) รอยละ
62.21 ของพื้นที่จังหวัด
2. ปริมาณขยะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป จํานวน
275.79 ตัน/วัน
3. มีการลักลอบเผาไรและที่นาเพื่อเตรียมการ
เพาะปลูกยังมีแนวโนมไมลดลง

1. พื้นที่ทําเกษตรกรรม และทองเที่ยว
แตยังขาดการบริหารจัดการที่ดี เชน ระบบ
ชลประทานแตยังขาดการบริหารจัดการที่ดี
ทําใหประสิทธิภาพในการใชพื้นที่คอนขางตํ่า
และยังไมมีระบบคมนาคมและการสื่อสารที่
ทันสมัยในแหลงทองเที่ยว
2. คนพบซากสิ่งมีชีวิตโบราณเพิ่มขึ้น เปน
ทรัพยากรทางบรรพชีวินที่สําคัญ พบซาก
กระดูกไดโนเสาร มากกวา 700 ชิ้น เปน
ไดโนเสารกินพืชอยางนอย 7 ตัว มีอายุ
ประมาณ 130 ลานป ในจํานวน 1 ใน 7 ตัว
เปนซากไดโนเสารที่สมบูรณที่สุด
3. เกิดมลภาวะเพิ่มขึ้น

นโยบายภาครฐั
 (Political; P)

1. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผู
บริหารสวนราชการสั้นการดํารงตําแหนงของ
ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุแตละทานเฉลี่ย
ประมาณทานละ 1 ปเศษ

1. ความไมตอเนื่องของนโยบายที่สําคัญใน
แตละวาระของหัวหนาสวนราชการยังมี
ทิศทางไมสอดคลองกันลักษณะการทํางาน
คือ “ตางหนวยงานตางคิด ตางทํา”ภายใต
นโยบายเดียวกัน ขาดการบูรณาการอยาง
แทจริง

จากขอมูล STEEP เก่ียวกับประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุสามารถสรุปโครงสรางปจจัยขับเคล่ือน
สําคัญ และแนวโนมท่ีคนพบ ดังตารางท่ี 1



     Driver 5 คือ สังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี หมายถึงการรับรูความพึง

พอใจและสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม โดยจะสัมพันธ

กับเปาหมายและความคาดหวังของตนเอง ภายใตบริบทของ

วัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของสังคม และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

เชน สุขภาพทางกาย (Physical Health) สุขภาพทางใจ (Mental

Health) และสุขภาพทางสังคม (Social Health) ท่ีดี

     หลังจากไดปจจัยขับเคล่ือนหลักท้ัง 5 Drivers กลุมผูวิจัยจึงได

สรางแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน ซ่ึงมาจากผูบริหาร

ภายในจังหวัดกาฬสินธุและผูเช่ียวชาญภายนอกจังหวัด เพ่ือยืนยัน

ปจจัยการขับเคล่ือนหลัก ท่ีไดกําหนดข้ึนในเบ้ืองตน โดยใชเทคนิค

Delphi ซ่ึงผลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญท้ัง 10 คน พบวา Driver

1 Driver 2 และ Driver 3 ถูกคัดเลือกใหเปนปจจัยขับเคล่ือนหลักใน

การเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social

Foresight) ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ

     Driver 1 คือ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงสรางสรรค หมายถึง

การแปรรูปผลผลิตทางเกษตรและธุรกิจบริการเขาดวยกันโดยใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

     Driver 2 คือ เมืองอัจฉริยะ (Smart city) หมายถึงการพัฒนาเมือง

เพื่อการอยูอาศัยในอนาคต โดยคํานึงถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยี ชวยบริหาร

จัดการ และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมือง โดยเปนเมือง

นาอยูสุขภาพดี

     Driver 3 คือทองเที่ยวและเกษตรเชิงสรางสรรค หมายถึงการสราง

คุณคาหรือเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสรางสรรค ที่มีกา

รบูรณาการทางวัฒนธรรม ภาษา แหลงโบราณวัตถุ โบราณสถาน และ

เกษตร โดยการใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและ

เกษตรอยางยั่งยืน

     Driver 4 คือ แรงงานที่มีทักษะขั้นสูง หมายถึงแรงงานที่มีทักษะ

ความเชี่ยวชาญและสามารถสรางนวัตกรรมในการสงเสริมการผลิตสินคา

และบริการ

4.2 ผลการศึกษาเก่ียวกับการกําหนดประเด็นหลักและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดกาฬสินธุ

ปจจัยท่ีไดจากหัวขอท่ี 4.1 จะถูกนํามาวิเคราะหและสังเคราะหปจจัยการขับเคล่ือนใหม โดยการรวมกลุมของปจจัยเบ้ืองตนท่ีไดจาก

กระบวนการ STEEP โดยการสังเคราะหเบ้ืองตนของกลุมผูวิจัย พบวา ปจจัยขับเคล่ือนหลัก (Key Drivers) ประกอบดวย 5 ปจจัยขับ

เคล่ือนหลัก ดังน้ี
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เชิงบวก
   - เกิดการเติบโตของกลุมธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SME) จากการแปรรูปเกษตรและอาหาร อยางตอเน่ือง (ปศุสัตว    
 พืชสวน ประมง)
   - เกิดอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรและอาหาร ข้ันกลาง และข้ันสูง 
(พืชไร ขาว มัน ออย ยางพารา)

4.3 ผลการสรางฉากทัศนสําหรับการเปล่ียนแปลงจังหวัดกาฬสินธุ

โดยคุณลักษณะแกนของปจจัยขับเคล่ือนหลักจากหัวขอท่ี 4.2 จะถูกวิเคราะหความไมแนนอนเพ่ือนําไปสรางฉากทัศนทางเลือก ซ่ึงสามารถ

อธิบายปจจัยความไมแนนอนแตละแกนในภาพอนาคตดังน้ี

เชิงลบ
   - กลุมธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)             
 มีการแปรรูปเกษตรและอาหาร (ปศุสัตว พืชสวน ประมง) ยังเปน
แบบด้ังเดิม
   - อุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรและอาหารยังเปนแบบข้ันตน   
 (พืชไร ขาว มัน ออย ยางพารา)
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เชิงบวก
   - การพัฒนาศักยภาพของคนใหมีความรูข้ันสูง และมีทักษะ ทาง
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
   - เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สําหรับการแปรรูปสินคาเกษตร
อาหาร และเปนศูนยกลางการ     กระจายสินคา
   - มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ (big data
คมนาคม การส่ือสาร)

เชิงลบ
   - ขาดการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีความรู และมีทักษะ ทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สําหรับสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
แบบด้ังเดิม
   - ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตร-
อาหาร และไมมีศูนยกลางการกระจายสินคาเกษตรและอาหารแบบด้ังเดิม
   - โครงสรางพ้ืนฐานไมเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ (big data คมนาคม
การส่ือสาร)

เชิงบวก
   - กลุมธุรกิจการทองเท่ียว (บรรพชีวิน วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน โบราณสถาน) และเกษตรเชิงสรางสรรค (โฮมสเตย พุทรา
มะมวงมหาชนก ขาวเขาวง) มีโอกาสขยายตัวในอนาคต
   - ภาคีเครือขายการทองเท่ียวระดับกลุมจังหวัดในแนวระเบียง
เศรษฐกิจ East-West

เชิงลบ
   - กลุมธุรกิจการทองเท่ียว (บรรพชีวิน วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน
โบราณสถาน) และเกษตรเชิงสรางสรรค (โฮมสเตย พุทรา มะมวงมหา
ชนก ขาวเขาวง) ขาดการสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเน่ือง 
   - ขาดความรวมมือกับภาคีเครือขายการทองเท่ียวระดับกลุมจังหวัด
ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ East-West

  จากน้ันกลุมผูวิจัยไดนําปจจัยขับเคล่ือนหลักท้ัง 3 Drivers มาสรางฉากทัศนเบ้ืองตน โดยใชวิธีแกนของความไมแนนอน (Axes of
uncertainty or ‘Drivers Matrix’ approach) ไดฉากทัศนทางเลือกจํานวนท้ังหมด 12 ฉากทัศน ดังน้ี

ภาพที่ 4 ฉากทัศนที่ไดจากความสัมพันธของ Driver 1 และ Driver 2

ภาพฉากทัศนความสัมพันธของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงสรางสรรคและเมืองอัจฉริยะ
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ภาพที่ 5 ฉากทัศนที่ไดจากความสัมพันธของ Driver 1 และ Driver 3

ภาพที่ 6 ฉากทัศนที่ไดจากความสัมพันธของ Driver 2 และ Driver 3

จากน้ันนําฉากทัศนทางเลือกท้ัง 12 ฉากทัศนมาคัดเลือกฉากทัศนท่ีพึงประสงคโดยวิธีการคัดเลือกจะใชวิธีการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดย
ผลการโหวตไดภาพอนาคตท่ีพึงประสงคมากสุด 3 อันดับแรก ไดแก เมืองเกษตร 5G (Driver 1 vs Driver2) เมืองเกษตรสรางสรรค (Driver 1
vs Driver3) และเมือง Kalasin happiness (Driver 2 vs Driver3) โดยรายละเอียดของฉากทัศนพึงประสงคท้ังสามฉากทัศนมีดังน้ี

ภาพฉากทัศนความสัมพันธของทองเท่ียวและเกษตรเชิงสรางสรรคและเมืองอัจฉริยะ

ภาพฉากทัศนความสัมพันธของทองเท่ียวเกษตรเชิงสรางสรรคและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารเชิงสรางสรรค



(1) เมืองเกษตร 5G (DRIVER 1 VS DRIVER2)

    หากจังหวัดกาฬสินธุ เปนเมืองเกษตร 5G จังหวัดกาฬสินธุมีระบบ

ชลประทานใหเช่ือมโยงแหลงน้ําตาง ๆครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัด จะมีการเติบโต

ของกลุมธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) จากการแปรรูป

เกษตรและอาหาร ปศุสัตว พืชสวน ประมง อยางตอเน่ือง และมีแรงงานท่ีมี

ศักยภาพและมีความรู และทักษะข้ันสูง ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรและอาหาร ข้ันกลาง และข้ันสูง

พืชไรไดแก ขาว มัน ออย ยางพารา อีกท้ังมีโครงสรางพ้ืนฐาน big data

คมนาคม การส่ือสาร ท่ีเอ้ือตอการประกอบธุรกิจเปนศูนยกลางการกระจาย

สินคาเกษตรแบบครบวงจร
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(2) เมืองเกษตรสร้างสรรค์ (DRIVER 1 VS DRIVER3)

หากจังหวัดกาฬสินธุ เปนเมืองเกษตรสรางสรรค จังหวัดกาฬสินธุมีการรวม

กลุมธุรกิจการทองเท่ียว เชน บรรพชีวิน วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน

โบราณสถาน และเกษตรเชิงสรางสรรค เชน โฮมสเตย พุทรา มะมวงมหา

ชนก ขาวเขาวง  มีเครือขายการทองเท่ียวระดับกลุมจังหวัดในแนวระเบียง

เศรษฐกิจ East-West และมีการรวมกลุมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

สงขายหางสรรพสินคา มีการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (Creative

Industry) และสินคาไดรับการรับรองมาตรฐาน

ภาพที่ 8 เมืองเกษตรสรางสรรค (Driver 1 vs Driver3)

ภาพที่ 7 เมืองเกษตร 5G (Driver 1 vs Driver2))

(3) เมือง KALASIN HAPPINESS (DRIVER 2 VS DRIVER3)

หากจังหวัดกาฬสินธุ เปนเมือง Kalasin happiness  เมืองมีการรวมกลุมธุรกิจ

การทองเท่ียว เชน บรรพชีวิน วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน โบราณสถาน มีการ

ขยายตัวทางธุรกิจ และมีภาคีเครือขายการทองเท่ียวระดับกลุมจังหวัดในแนว

ระเบียงเศรษฐกิจ East-West และคนมีการพัฒนาศักยภาพใหมีความรูข้ันสูง

และมีทักษะ ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สําหรับการทองเท่ียวและเกษตร

เชิงสรางสรรค อีกท้ังมีโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคม การส่ือสาร big data ท่ีเอ้ือ

ตอการประกอบธุรกิจการทองเท่ียวและเกษตรเชิงสรางสรรค โดยสามารถสรุป

เปรียบเทียบภาพอนาคตท่ีพึงประสงคดัง ตารางท่ี 2

ภาพที่ 9 เมือง Kalasin happiness (Driver 2 vs Driver3)

ภาพอนาคตที�พงึประสงค์ในการพฒันานวตักรรมเชงิพื�นที�
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบอนาคตท่ีพึงประสงคท่ีไดรับการคัดเลือก

เมืองเกษตร 5G

สภาพเมือง
กาฬสนิธุ์

1. เมืองที่มีระบบชลประทานที่เชื่อม
โยงแหลงนํ้าตาง ๆครอบคลุมพื้นที่
จังหวัด
2. เมืองที่มีการจัดการ big data เพื่อ
นํามาใชทางการเกษตร
3. เมืองที่มีเสนทางคมนาคม ที่รองรับ
การเกษตรและการตลาด
4. เมืองที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชวยเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร

เมอืงเกษตรสรา้งสรรค์

1. เมืองที่มีการทองเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม
2. เมืองที่มีการทําเกษตรและแปรรูป
อาหารปลอดภัย

Kalasin happiness

1. เมืองที่มีโครงสรางพื้นฐาน ที่เอื้อตอ
การประกอบธุรกิจการทองเที่ยวและ
เกษตรเชิงสรางสรรค
2. เมืองที่มีการจัดการ big data เพื่อนํา
มาชวยธุรกิจการทองเที่ยวและเกษตร
เชิงสรางสรรค
3. เมืองที่มีเสนทางคมนาคม ที่รองรับ
การเกษตรและธุรกิจการทองเที่ยว
4. เมืองที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมชวย
ธุรกิจการทองเที่ยวและเกษตรเชิง
สรางสรรค

ลักษณะสงัคม

1. เมืองที่มีแรงงานที่มีศักยภาพและมี
ความรู และทักษะขั้นสูง ทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เมืองที่ประชากรมีความสะดวกใน
การใชเทคโนโลยีในการประกอบ
กิจกรรมดานการเกษตรการและ
แปรรูปอาหาร

1. เมืองที่มีการรวมกลุมการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร
2. เมืองที่มีเครือขายการทองเที่ยว
ระดับกลุมจังหวัดในแนวระเบียง
เศรษฐกิจ East-West
3. ขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง
4. สังคมและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

1. เมืองที่มีแรงงานศักยภาพ ความรู
และทักษะขั้นสูง ทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
2. เมืองที่ประชากรมีความสุข และ
การทองเที่ยวที่สิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน
3. เมืองที่ประชากรมีสุขภาพและ
สภาพแวดลอมดี

สภาพเศรษฐกิจ

1. เมืองที่มีกลุมธุรกิจ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SME) เกี่ยวกับ
การแปรรูปเกษตรและอาหาร
2. เมืองที่มีศูนยกลางการกระจาย
สินคาเกษตรแบบครบวงจร

1. เมืองที่มีการเกิดกลุมธุรกิจการทอง
เที่ยว 
2. เมืองที่มีเครือขายการทองเที่ยว
ระดับกลุมจังหวัดในแนวระเบียง
เศรษฐกิจ East-West

1. เมืองที่มีการเกิดกลุมธุรกิจการทอง
เที่ยว 
2. เมืองที่มีเครือขายการทองเที่ยว
ระดับกลุมจังหวัดในแนวระเบียง
เศรษฐกิจ East-West
3. เมืองมีรายไดเฉลี่ยตอหัว (GPP)สูง

อื�น ๆ

1. สินคาและผลิตภัณฑไดรับการ
รับรองมาตรฐาน OTOP, มผช.
2. มีการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ



     ดวยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่กําลังเขาสูสังคมสูงวัย มีอัตราการเกิดลดลง เศรษฐกิจ

ที่ซบเซาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในระดับโลก จังหวัดกาฬสินธุจะเผชิญกับความทาทายเหลานี้ไดอยางไร จะเกิดอะไรขึ้นถาเราดําเนิน

ตอไปอยางที่ทําอยูตอนนี ้ และหากเราตองการจะเปลี่ยนแปลงจังหวัดกาฬสินธุจะตองวางกลยุทธใน

การรับมือการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดอยางไร ลองจินตนาการตามภาพที่ 10 หากจังหวัดกาฬสินธุยัง

เปนเมืองเกษตรและอาหารแบบดั้งเดิม (Traditional agriculture)  คือ ภาคการเกษตรของจังหวัด

กาฬสินธุยังไมมีการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑชุมชนยังไมไดรับการพัฒนาตัว

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และผลิตผลทางดานการเกษตรยังไมไดรับการแปรรูปเปนผลิตภัณฑหรือ

สินคาสําเร็จรูปเพื่อจําหนาย ภาคเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุจะยังคงเปนภาคเศรษฐกิจที่มีประชากร

ยากจนชุมนุมกันอยูจํานวนมาก กลาวไดวาในจังหวัดกาฬสินธุ ครัวเรือนเกษตรกรจะยังคงมีหนี้สิน

พอกพูน และตกอยูในวงจรหนี้จนมองไมเห็นหนทางที่จะหลุดออกมาได ความพอกพูนของ

หนี้สินของเกษตรกรยังคงมีแนวโนมที่สูง

ประเด็นสุดทายพิจารณาภาพที่ 12 หากจังหวัดกาฬสินธุยังเปนเมืองแบบดั้งเดิม
(Traditional city) จังหวัดกาฬสินธุจะยังคงเผชิญกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดย
เฉพาะแรงงานที่มีคุณภาพ นั่นคือขาดทักษะและความสามารถที่ตลาดตองการ ซึ่งสาเหตุ
สําคัญ คือ การจัดการการศึกษาที่ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เชน
การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ, ญี่ปุน, จีน) ความรูทางดานไอที และการคิดวิเคราะห
แกไขปญหา เปนตน สาเหตุหลักอีกประการ คือ โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่ม
เปลี่ยนไป จากอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมโรงงานที่พึ่งแรงงานไรฝมือเปน
หลัก ไปสูอุตสาหกรรมสมัยใหมที่เนนการบริการและเทคโนโลยีระดับสูง เชน การบริการ
ทางการเงิน หรืออุตสาหกรรมไอโอทีและคอมพิวเตอร เปนตน นอกจากนี้หากกาฬสินธุยัง
เปนเมือง Traditional city จะยังไมมีการพัฒนาหรือการนําเทคโนโลยีมาใชสําหรับการ
สนับสนุนภาคการเกษตร และภาคการทองเที่ยว รวมถึงยังขาดการเชื่อมโยงโครงสรางพื้น
ฐาน เชน โครงขายการคมนาคมขนสง โครงขายการสื่อสาร และ Big data 

12

ภาพที่ 10 การทําเกษตรแบบดั่งเดิม
(ที่มา : เว็บไซต แนวหนา : www.naewna.com/local/495509  

และเว็บไซต สยามรัฐ :  siamrath.co.th/n/101782)

สรุปโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิงพื�นที�เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ประเด็นตอมาพิจารณาภาพที่ 11 หากจังหวัดกาฬสินธุยังคงเปนเมืองทองเที่ยวแบบดั้งเดิม (Traditional tourism) กลาวคือ กลุมธุรกิจการทองเที่ยวไมเกิดการ

ขยายตัว เนื่องจากกลุมธุรกิจการทองเที่ยวจะยังคงไมไดรับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ หรือ เอกชนอยางตอเนื่อง การทองเที่ยวจะยังคงไมเกิดภาคีเครือขายการทอง

เที่ยวระดับกลุมจังหวัดในแนวระเบียงเศรษฐกิจ East-West ซึ่งจะสงผลใหชุมชนในพื้นที่แหลงทองเที่ยวยังคงไมไดรับผลประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรแหลงทอง

เที่ยวของจังหวัดที่มีอยู รวมถึงรายไดจากการทองเที่ยวจะยังไมกระจายสูชุมชนที่มีทรัพยากรแหลงทองเที่ยวอยางทั่วถึง

ภาพที่ 11 ทองเที่ยวแบบดั้งเดิมไมไดรับการพัฒนา
(ที่มา : เว็บไซตพันทิพย : pantip.com/topic/31589154 และเว็บไซต เดลินิวสออนไลน : www.dailynews.co.th/regional/396652)

จากน้ันกลุมผูวิจัยไดนําภาพอนาคตท่ีพึงประสงคท้ังสามมาบูรณาการรวมกันเพ่ือสรางภาพอนาคตกาฬสินธุเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative
economy city) โดยนําความคิดเห็น หรือ ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียท่ีเขารวมสัมมนา ฯ  มาพิจารณาในการสรางฉากทัศนสุดทาย ซ่ึงฉาก
ทัศนท่ีไดจากการสังเคราะหใหมเรียกวา กาฬสินธุเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค (Kalasin economy city)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

ภาพท่ี 12 แรงงานแบบด่ังเดิมจะถูกแทนท่ีดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
(ท่ีมา : เว็บไซต Marketeer : marketeeronline.co/archives/160008 และเว็บไซต

MOREMOVE : moremove.com/mmV5/?p=10241)

บทสรุปภาพอนาคตภาพอนาคตที�พงึประสงค์ในการพฒันานวตักรรมเชงิพื�นที�
ของจงัหวดักาฬสนิธุ์



ในสวนภาคการเกษตรแบบดั้งเดิมจะมีการพัฒนาไปสูภาคการเกษตร

และอาหารเชิงสรางสรรค (Creative agriculture) โดยมีการพัฒนา

ระบบชลประทานใหเชื่อมโยงแหลงนํ้าตาง ๆ ที่อุดมสมบูรณและมี

อยูเปนจํานวนมาก กระจายใหครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ดาน

เกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart farm) จะถูกนํามาชวยในการบริหาร

จัดการเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร เชน มันสําปะหลัง ยางพารา

ขาว ออย และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจะถูกนํามาแปรรูปเปน

พลังงานทดแทน (Renewable energy or alternative energy)

กลุมวิสาหกิจชุมชน SMEs เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางดาน

เกษตรมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดกระจายสู

ชุมชนอยางยั่งยืน ดัง ภาพที่ 13

13สรุปโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิงพื�นที�เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพที่ 14 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวแบบดั้งเดิมไปสูภาคการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
(Creative tourism)

   ในทางตรงขามหากจังหวัดกาฬสินธุมีการเปล่ียนแปลงไปสูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy City) ในป 2030 โดยการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานการใชองคความรูดานวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) นวัตกรรม (Innovation) และการสรางสรรคงาน
(Creativity)  เพ่ือสรางมูลคาและคุณคาผลิตภัณฑหรือบริการจากฐานทุนทางปญญา วัฒนธรรม ภูมิสังคม และทุนทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุจะมีการเปล่ียนแปลงดังน้ี 

ภาพที่ 13 การพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมสูไปสูภาคการเกษตรและอาหารเชิง
สรางสรรค (Creative agriculture)

ประเด็นตอมาหากในสวนภาคการทองเที่ยวแบบดั้งเดิมมีการพัฒนาสู
ภาคการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative tourism) จังหวัดกาฬสินธุ
จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ กลุมธุรกิจการทองเที่ยว (บรรพชีวิน
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และโบราณสถาน) และกลุมเกษตรเชิง
สรางสรรค  (โฮมสเตย พุทรา มะมวงมหาชนก และขาวเขาวง) จะเกิด
การขยายตัวของธุรกิจโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
หรือ การลงทุนจากเอกชน กลุมการทองเที่ยวจะเกิดภาคีเครือขายการ
ทองเที่ยวระดับกลุมจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ East-West ซึ่ง
จะสงผลใหชุมชนรอบพื้นที่แหลงทองเที่ยวมีรายไดจากการคาขายสินคา
และบริการ เกิดการกระจายรายไดสูชุมชนในบริเวณพื้นที่แหลงทอง
เที่ยว เชน พิพิธภัณฑสิรินธร ภูนอย ภูนํ้าจั้น ภูแฝก และเมืองศูนยกลาง
แฟชั่นผาไหมนานาชาติ ดัง ภาพที่ 14

ภาพที่ 15 การพัฒนาเมืองแบบดั้งเดิมสูการเปลี่ยนแปลงไปเปนเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart city)

ประเด็นสุดทายหากจังหวัดกาฬสินธุเปลี่ยนแปลงไปเปนเมืองแบบ
อัจฉริยะ (Smart city) จังหวัดกาฬสินธุจะมีแรงงานที่มีทักษะและความ
สามารถที่ตลาดตองการ โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
เชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และสถาบันอาชีวศึกษาในทองถิ่น รวมถึงจะ
มีการพัฒนาหรือการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน ระบบปญญา
ประดิษฐ และหุนยนต มาใชในการสนับสนุนภาคการเกษตร และภาค
การทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ นอกจากนี้จะมีการเชื่อมโยง
โครงสรางพื้นฐาน เชน โครงขายการคมนาคมขนสง โครงขายระบบ
ชลประทาน โครงขายการสื่อสาร และ Big data อยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดระบบตลาดแบบดิจิทัล (Digital market) และเกิดศูนยกลาง
กระจายสินคาเกษตรแบบครบวงจร ที่ประชากรทุกคนสามารถเขาถึงได
ตลอดเวลา ดัง ภาพที่ 15



4.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายขับเคลื่อนกาฬสินธุสูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคในระยะ 10 ปขางหนา

แผนงานเพื่อขับเคลื่อนกาฬสินธุสูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค โดยการพัฒนาอยางเปนระบบเริ่มตั้งแต กลุมตนนํ้า โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่

เกษตร การเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันของเกษตรกร การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร รวมทั้งการยกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทอง

เที่ยว การพัฒนากลุมกลางนํ้า โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรพืชไร ขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาและบริการ รวมถึงการ

พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ และการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน จนถึงกลุมปลายนํ้า โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินคา

สรางตลาดสินคาเกษตรแบบครบวงจร ไปจนถึงพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ในระยะเวลา 10 ปขางหนา กาฬสินธุ เมืองนํ้าดํา แผน

ดินอันอุดมสมบรูณ จะถูกพัฒนา ตั้งแตตนนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า ยกระดับสูการเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค โดยมีรายละเอียดดัง ภาพที่ 17

ดวยการพัฒนาอยางเปนระบบเร่ิมต้ังแต กลุมตนน้ํา โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตร การเพ่ิมขีดความ
สามารถดานการแขงขันของเกษตรกร การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
เกษตร รวมท้ังการยกระดับคุณภาพแหลงทองเท่ียวและกิจกรรม
การทองเท่ียว การพัฒนากลุมกลางน้ํา โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรพืชไร ขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการคาและบริการ รวมถึงการพัฒนาเครือขาย
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ และการยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชนใหไดมาตรฐาน จนถึงกลุมปลายน้ํา โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนสงสินคา สรางตลาดสินคาเกษตรแบบครบ
วงจร ไปจนถึงพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑเพ่ือขับเคล่ือน
เศรษฐกิจดิจิทัล ในระยะเวลา 10 ปขางหนา กาฬสินธุ เมืองน้ํา
ดํา แผนดินอันอุดมสมบรูณ จะถูกพัฒนา ต้ังแตตนน้ําไปจนถึง
ปลายน้ํา ยกระดับสูการเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ดัง ภาพท่ี
16 เพ่ือความอยูดีกินดี ของชาวกาฬสินธุอยางย่ังยืนตอไป

14สรุปโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิงพื�นที�เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพที่ 16 การพัฒนาเมืองกาฬสินธุสูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy city)

ภาพที่ 17 ภาพอนาคตในอีก 10 ป ขางหนาของจังหวัดกาฬสินธุ  



   4.5.2 ระยะปานกลาง 3-5 ป มีวัตถุประสงคหลักดังน้ี

          (1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรพืชไร

          (2) เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานการคาและบริการ

          (3) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ

          (4) ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน

   4.5.3 ระยะปลาย 5-10 ป มีวัตถุประสงคหลักดังน้ี

          (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงสินคา

          (2) เกิดตลาดสินคาเกษตรแบบครบวงจร

          (3) พัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล

   จากแผนการดําเนินงานโครงการฯดังกลาวไดถูกวางไวอยางเปนระบบต้ังแต

ตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เพ่ือใหเมืองกาฬสินธุเกิดการเปล่ียนแปลงไปในระยะเวลา

10 ปขางหนา เปนภาพของเมืองแหงเศรษฐกิจแบบสรางสรรค มีการเติบโตท้ัง

ทางดานของภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการทองเท่ียว โดยใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป

   หลังจากไดภาพอนาคตภาพท่ี 17 ภาพอนาคตในอีก 10 ป ขางหนา

ของจังหวัดกาฬสินธุ กลุมผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ

แนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุท่ีสอดคลองกับภาพอนาคต

ในอีก 10 ป ขางหนาของจังหวัดกาฬสินธุ 

   จากภาพท่ี 17 และตารางท่ี 3 ตารางแผนงานโครงการฯ ประกอบ

ดวย 10 แผนงาน  โดยในแตละแผนงานไดแบงกิจกรรมออกเปน 3

ระยะ ไดแก ระยะตน 0-3 ป ระยะปานกลาง 3-5 ป และ ระยะปลาย

5-10 ป โดยในแผนงานดังกลาวสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ดังน้ี

   4.5.1 ระยะตน 0-3 ป มีวัตถุประสงคหลักดังน้ี

          (1) เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตร, การ

บริหารจัดการน้ําและส่ิงแวดลอม

          (2) เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของเกษตรกรและเพ่ิม

ผลิตภาพแรงงานเกษตร

          (3) ยกระดับคุณภาพแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทอง

เท่ียว

15สรุปโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิงพื�นที�เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพที่ 18 แนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุสู “เมืองเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy of Kalasin City)”



16สรุปโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิงพื�นที�เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ตารางท่ี 3 แผนงานโครงการการพัฒนาเมืองกาฬสินธุไปสูการเปน “เมืองเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)”

โครงการ/กิจกรรม
ระยะสั�น 0-3 ป�

แผนงานด้านการ
บรหิารจัดการพื�นที�

เกษตรเพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพการ
บรหิารจัดการน�า

และรกัษ์สิ�ง
แวดล้อม

1.1 โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าเก็บกัก และ
ระบบสงนํ้า/ระบบกระจายนํ้าเพื่อ
สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรและแก
ปญหานํ้าทวมนํ้าแลง
1.2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
พื้นที่การเกษตรดวยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ (Zoning by Agri-Map)
1.3 โครงการปลูกปาตนนํ้าลําปาว และ
พื้นที่ปาสงวนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ของดิน
1.4 โครงการ Zero Burn / Zero Waste

โครงการ/กิจกรรม
ระยะปานกลาง 3-5 ป�

1.1 โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าเก็บกัก และ
ระบบสงนํ้า/ระบบกระจายนํ้าเพื่อ
สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรและแก
ปญหานํ้าทวมนํ้าแลง
1.2 โครงการปลูกปาตนนํ้าลําปาว และ
พื้นที่ปาสงวนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ของดิน
1.3 โครงการ Zero Burn / Zero Waste

โครงการ/กิจกรรม
ระยะยาว 5-10 ป�

1.1 โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าเก็บกัก และ
ระบบสงนํ้า/ระบบกระจายนํ้าเพื่อ
สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรและแก
ปญหานํ้าทวมนํ้าแลง
1.2 โครงการปลูกปาตนนํ้าลําปาว และ
พื้นที่ปาสงวนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ของดิน
1.3 โครงการ Zero Burn / Zero
Waste

แผนงาน

แผนงานเพิ�ม
ประสทิธภิาพและ
มาตรฐานการผลิต
ของสนิค้าเกษตร

พืชไร่

2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและ
เพิ่มมูลคาผลผลิตขาวเขาวงครบวงจร
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคา
การผลิตออยโรงงาน
2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคา
การผลิตมันสําปะหลัง
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคา
การผลิตยางพารา

2.1 โครงการสงเสริมการลงทุน (BOI) การ
แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร (ขาว มัน
สําปะหลัง ออย และยางพารา) ขั้นกลาง-
ขั้นสูงในพื้นที่

2.1 โครงการสงเสริมการลงทุน (BOI)
การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
(ขาว มันสําปะหลัง ออย และยางพารา)
ขั้นกลาง-ขั้นสูงในพื้นที่

3.1 โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ระบบโลจิสติกสอยางเปนระบบเพื่อ
สนับสนุนการคา การลงทุน การ
อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวภายใน
จังหวัดกาฬสินธุและตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-
West Economic Corridor: EWEC)
3.2 โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ระบบโลจิสติกสอยางเปนระบบเพื่อ
สนับสนุนการคา การลงทุน การ
อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวดวยระบบ
โลจิสติกสเชื่อมโยงโครงขายระดับภาค
ระดับชาติ และในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
(Greater Mekong Sub region: GMS)
3.3 โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
กอสรางสนามบินกาฬสินธุ
3.4 โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
กอสรางระบบขนสงทางรางการเชื่อมโยง
ระหวางจังหวัดกาฬสินธุ-สนามบินรอยเอ็ด
และกาฬสินธุ-สนามบินขอนแกน 

แผนงานพัฒนา
โครงขา่ยคมนาคม
เชื�อมโยงระบบโลจิ

สติกสเ์พื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพการ

ขนสง่ และ
อุตสาหกรรม
อากาศยาน

     3.1 โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ระบบ
โลจิสติกสอยางเปนระบบเพื่อสนับสนุน
การคา การลงทุน การอุตสาหกรรม และ
การทองเที่ยวภายในจังหวัดกาฬสินธุและ
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic
Corridor: EWEC)
     3.2 โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ระบบโลจิสติกสอยางเปนระบบเพื่อ
สนับสนุนการคา การลงทุน การ
อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวดวยระบบ
โลจิสติกสเชื่อมโยงโครงขายระดับภาค
ระดับชาติ และในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
(Greater Mekong Sub region: GMS)

3.1 โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ระบบโลจิสติกสอยางเปนระบบเพื่อ
สนับสนุนการคา การลงทุน การ
อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวภายใน
จังหวัดกาฬสินธุและตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-
West Economic Corridor: EWEC)
3.2 โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ระบบโลจิสติกสอยางเปนระบบเพื่อ
สนับสนุนการคา การลงทุน การ
อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวดวยระบบ
โลจิสติกสเชื่อมโยงโครงขายระดับภาค
ระดับชาติ และในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
(Greater Mekong Sub region: GMS)
3.3 โครงการการกอสรางสนามบิน
กาฬสินธุ
3.4 โครงการการกอสรางระบบขนสงทาง
รางการเชื่อมโยงระหวางจังหวัดกาฬสินธุ-
สนามบินรอยเอ็ด และกาฬสินธุ-สนามบิน
ขอนแกน 



17สรุปโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิงพื�นที�เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ/กิจกรรม
ระยะสั�น 0-3 ป�

แผนงานเพิ�มขดี
ความสามารถ

ทางการแข่งขนัของ
เกษตรกร และเพิ�ม
ผลิตภาพแรงงาน

เกษตร

4.1 โครงการสงเสริมงานวิจัยการผลิต การ
แปรรูปคุณภาพสูงในสินคาเกษตรเปา
หมายสูเกษตรกร และผูประกอบการ
4.2 โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อ
เปนผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑดวย
ฐานความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
4.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
(Smart Farmer และ Young Smart
Farmer)
4.4 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการทอง
เที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกลุมจังหวัด
4.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
เชิงเกษตรลุมนํ้าปาวอยางยั่งยืน
4.6 โครงการเพิ่มทักษะ การบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานภาคเกษตรกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ระยะปานกลาง 3-5 ป�

4.1 โครงการสงเสริมงานวิจัยการผลิต การ
แปรรูปคุณภาพสูงในสินคาเกษตรเปา
หมายสูเกษตรกร และผูประกอบการ
4.2 โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อ
เปนผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑดวย
ฐานความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
4.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
(Smart Farmer และ Young Smart
Farmer)
4.4 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกลุมจังหวัด
4.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
เชิงเกษตรลุมนํ้าปาวอยางยั่งยืน
4.6 โครงการเพิ่มทักษะ การบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานภาคเกษตรกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ระยะยาว 5-10 ป�

4.1 โครงการสงเสริมงานวิจัยการผลิต
การแปรรูปคุณภาพสูงในสินคาเกษตรเปา
หมายสูเกษตรกร และผูประกอบการ
4.2 โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อ
เปนผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑดวย
ฐานความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
4.3 โครงการเพิ่มทักษะ การบริหาร
จัดการ และเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรกรรม

แผนงาน

แผนงานการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการ
บรหิารจัดการห่วง
โซ่อุปทาน และการ
ตลาดสนิค้าเกษตร

ครบวงจร

5.1 โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย (Hub
Location)
5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการหวงโซอุปทาน และการตลาดสินคา
เกษตรครบวงจร

5.1 โครงการสงเสริมการใช Digital
Platform ในตลาดสินคาเกษตร
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสินคา
เกษตรรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

5.1 โครงการสงเสริมการใช Digital
Platform ในตลาดสินคาเกษตร
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสินคา
เกษตรรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

6.1 โครงการพัฒนา SMEs และเครือขายผู
ประกอบการอยางบูรณาการและ การ
พัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน
ดานการคา การบริการ 
6.2 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ
สัตวนํ้าจืด/ผลิตภัณฑสมุนไพรที่เปนอาหาร
และไมใชอาหาร)
6.3 โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย
6.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต
มะมวงมหาชนกและเพิ่มมูลคาผลผลิตครบ
วงจร
6.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตพุทรา
และเพิ่มมูลคาผลผลิตครบวงจร
6.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตกุง
กามกราม
6.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตโค
เนื้อ-โคนมคุณภาพสูง

แผนงานการพัฒนา
ศกัยภาพ SMEs

เพิ�มขีดความ
สามารถทางการ

แขง่ขันด้านการค้า
การบรกิาร และ

พัฒนาเครอืขา่ยผู้
ประกอบการอย่า

งบูรณาการ

6.1 โครงการพัฒนา SMEs และเครือขายผู
ประกอบการอยางบูรณาการและ การ
พัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน
ดานการคา การบริการ 
6.2 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ
สัตวนํ้าจืด/ผลิตภัณฑสมุนไพรที่เปนอาหาร
และไมใชอาหาร)
6.3 โครงการพัฒนาอาหารเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
6.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต
มะมวงมหาชนกและเพิ่มมูลคาผลผลิตครบ
วงจร
6.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตพุทรา
และเพิ่มมูลคาผลผลิตครบวงจร
6.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตกุง
กามกราม
6.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตโค
เนื้อ-โคนมคุณภาพสูง
6.8 โครงการสรางศูนยแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

6.1 โครงการสรางศูนยแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
6.2 โครงการกอสรางโรงงานตนแบบ
แปรรูปโคเนื้อคุณภาพสูง
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สังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ/กิจกรรม
ระยะสั�น 0-3 ป�

แผนงานพัฒนา
ศกัยภาพ และยก

ระดับคุณภาพ
แหล่งทอ่งเที�ยวและ
กิจกรรมทอ่งเที�ยว

7.1 โครงกาพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพแหลงทองเที่ยวบรรพชีวิน
7.2 โครงการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรทวารวดี (เมืองฟาแดดสง
ยาง พระธาตุยาคู)
7.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
เชิงเกษตรลุมนํ้าปาวอยางยั่งยืน
7.4 โครงกาพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพแหลงทองเที่ยวตามรอยพอ ร.9
(บานโพน ผาเสวย ถนนดิสโก อุโมงคผันนํ้า
ลําพะยัง)
7.5 โครงการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี (วัดสําคัญ งาน
ตักบาตร
เทโวโรหณะภูสิงห บุญคูณลาน บั้งไฟตะไล
ลาน)

โครงการ/กิจกรรม
ระยะปานกลาง 3-5 ป�

7.1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบรรพ
ชีวินทุกแหลงใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยว
ไทย
7.2 โครงการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวทาง
นํ้าในพื้นที่เขื่อนลําปาว (ลองเรือ สวนสนุก
ทางนํ้า)
7.3 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรในจังหวัด
7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพแหลงทองเที่ยวตามรอยพอ ร.9
(บานโพน ผาเสวย ถนนดิสโก อุโมงคผันนํ้าลํา
พะยัง)
7.5 โครงการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณีเชื่อมโยงแหลงทอง
เที่ยวในจังหวัด (วัดสําคัญ งานตักบาตรเทโว
โรหณะภูสิงห บุญคูณลาน บั้งไฟตะไลลาน)
7.6 โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเพณีสูการทองเที่ยวไทย (อยู
ในปฏิทินการทองเที่ยวประจําป ของ ททท.)

โครงการ/กิจกรรม
ระยะยาว 5-10 ป�

7.1 โครงการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวยุค
กอนประวัติศาสตรในภูมิภาค
7.2 โครงการ Kalasin Geopark อุทยาน
โลกไดโนเสาร
7.3 โครงการ Kalasin Aquarium จัด
แสดงสัตวนํ้า
7.4 โครงการเชื่อมโยงเครือขายและเสน
ทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด
7.5 โครงการสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี (วัดสําคัญ งาน
ตักบาตรเทโวโรหณะภูสิงห บุญคูณลาน
บั้งไฟตะไลลาน)
7.6 โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณีสูการทองเที่ยวไทย  
(อยูในปฏิทินการทองเที่ยวประจําป ของ
ททท.)

แผนงาน

แผนงานพัฒนา
เครอืข่าย

อุตสาหกรรมการ
ทอ่งเที�ยวและ

บรกิาร

8.1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและยก
ระดับบริการการทองเที่ยวทุกประเภทใน
จังหวัดกาฬสินธุใหไดมาตรฐาน
8.2 โครงการยกระดับที่พักในชุมชนสู
มาตรฐานโฮมสเตยไทย
8.3 โครงการพัฒนาสรางเครือขาย
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทองเที่ยวใน
จังหวัดและกลุมจังหวัด
8.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวสู
มาตรฐานทักษะการบริการการทองเที่ยว
อยางตอเนื่อง 
8.5 โครงการพัฒนาตลาดทองเที่ยวและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว

8.1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและยก
ระดับบริการการทองเที่ยวทุกประเภทใน
จังหวัดกาฬสินธุใหไดมาตรฐาน
8.2 โครงการยกระดับที่พักในชุมชนสู
มาตรฐานโฮมสเตยไทย 
8.3 โครงการพัฒนาสรางเครือขาย
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเชื่อมโยง
การทองเที่ยวในจังหวัดและกลุมจังหวัด
8.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวสู
มาตรฐานทักษะการบริการการทองเที่ยว
อยางตอเนื่อง 
8.5 โครงการพัฒนาตลาดทองเที่ยวและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว

8.1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและยก
ระดับบริการการทองเที่ยวทุกประเภทใน
จังหวัดกาฬสินธุใหไดมาตรฐาน
8.2 โครงการยกระดับที่พักในชุมชนสู
มาตรฐานโฮมสเตยไทย
8.3 โครงการพัฒนาสรางเครือขาย
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยวในจังหวัด กลุมจังหวัดและภูมิภาค
8.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวสู
มาตรฐานทักษะการบริการการทองเที่ยว
อยางตอเนื่อง 
8.5 โครงการพัฒนาตลาดทองเที่ยวและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว

9.1 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
รักษสิ่งแวดลอมและ ระบบการจัดสง
ผลิตภัณฑรวดเร็วตรงเวลา สถานที่และ
ราคาประหยัด
9.2 โครงการเพิ่มศักยภาพตลาดผลิตภัณฑ
กลุม OTOP-Premium เพื่อรองรับ
Digital transformation

แผนงานพัฒนา
ระบบตลาด

ผลิตภัณฑ์เพื�อขบั
เคลื�อนเศรษฐกิจ

ดิจิทลั

9.1 โครงการสงเสริมศักยภาพการตลาดผู
ประกอบการ Digital Market
9.2 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน (OTOP
Standardization)

9.1 โครงการสงเสริมศักยภาพการตลาดผู
ประกอบการ Digital Market
9.2 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน (OTOP
Standardization)

10.1 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑไหมแพรวา และสิ่งทอพื้นเมือง
ใหไดมาตรฐาน
10.2 โครงการออกแบบแฟชั่นลํ้าสมัยสไตล
ผาไหมแพรากาฬสินธุ และสิ่งทอพื้นเมือง

แผนงานพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์

ชุมชนให้ได้
มาตรฐาน และเป�น
ศูนย์กลางแฟชั�นผา้

ไหมนานาชาติ

10.1 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑไหมแพรวา และสิ่งทอพื้นเมือง
ใหไดมาตรฐาน
10.2 โครงการออกแบบแฟชั่นลํ้าสมัย
สไตลผาไหมแพรากาฬสินธุ และสิ่งทอพื้น
เมือง

10.1 โครงการยกระดับผาไหมกาฬสินธุ
และสิ่งทอพื้นเมืองสูสากล (นานาชาติ)
10.2 โครงการแฟชั่นเดินแบบผาไหม
กาฬสินธุและสิ่งทอพื้นนานาชาติ ณ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรมผูไทย ผาไหมแพรวาบาน
โพน อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ



คณะกรรมการดําเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3. คณะกรรมการดําเนินงานด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละสิ�งแวดล้อม/ด้าน

เทคโนโลยี/ด้านวศิวกรรม
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1. ที�ปรกึษาโครงการ
รองศาสตราจารย์จิระพันธ ์ ห้วยแสน

2. หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์สุพรรณ  สุดสนธิ�

4. คณะกรรมการดําเนินงานด้าน
เศรษฐศาสตร/์ด้านสงัคม/ด้านการวจัิย

(1) ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค  ชมนาวัง     ประธานกรรมการ 

(2) นายลิขิต  ศิริสันติเมธาคม                      กรรมการ

(3) นายนรงค  วิชาผา                               กรรมการ

(4) นายไทยทัศน  สุดสวนส ี                       กรรมการ

(5) ผูชวยศาสตราจารยทรงกรด  พิมพิศาล      กรรมการ

(6) นายธันวา  ใจเที่ยง                             กรรมการ

(7) วาที่รอยตรีอนุชา  ศรีบุรัมย           กรรมการและเลขานุการ

(1) นายศักดิ์เกษม  ปานะลาด                   ประธานกรรมการ

(2) ผูชวยศาสตราจารยนฤชิต  แสนปากด ี     กรรมการ 

(3) นายธวัชชัย  เคหะบาล                        กรรมการ

(4) นายธีรนันท  ขันต ี                            กรรมการ

(5) ผูชวยศาสตราจารยปยะนุช  เทือกเทพ     กรรมการ

(6) ผูชวยศาสตราจารยอาริยา  ปองศิร ิ        กรรมการ

(7) นายวิจิตร ศิริกิจ                               กรรมการ

(8) ผูชวยศาสตราจารยจริยา  อินทนิล     กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการดําเนินงาน กรรมการ
และเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินโครงการสาํนักงาน
นวตักรรมแห่งชาติ
ที�ปรกึษาโครงการ

(1) นายคารมย  เรืองไชย

(2) นางสาวปนัดดา  โมกขะรัตน

(3) วาที่รอยตรีธนิต  ภูอินนา

(1) ดร.ชัยธร ลิมาภรณวณิชย

ผูอํานวยการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม

(2) คุณศุฑามาศ กลิ่นหอม

นักกลยุทธนวัตกรรม ฝายยุทธศาสตรนวัตกรรม

สรุปโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงเชิงพื�นที�เพื�อการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์


