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ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่น 14 
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รายงานการศึกษาดูงานในประเทศ 
 
 
 
 

โดย 
ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารสว่นราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 14 



 
 

ค าน า 
 

 รายงานการศึกษาดูงานในประเทศฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร     
ส่วนราชการ (นบส.2) รุ่น 14 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด
และแนวทางในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) หมอกควัน PM 2.5 เป็นต้น  รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนผลกระทบและการปรับตัวในการด าเนินงานของจังหวัด       
การบริหารจัดการของธุรกิจเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปของผู้ประกอบการรายย่อย  เนื่องมาจาก
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติดังกล่าว  และขอขอบคุณ    
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวรญาณ บุณณราช) ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่  รวมถึง
คณาจารย์ของหลักสูตร นบส.2 ทุกท่าน โดยเป็นผู้ให้ความรู้และอ านวยความสะดวกในการเข้าศึกษาดู
งานในจังหวัดเชียงใหม่  ผู้จัดท าหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน  
 
      ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่น 14 
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“นครแห่งชีวิต 
และความมั่งคั่ง” 

เศรษฐกิจด ี

ประชากรมีรายได ้
1. การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า 
2. เกษตรมูลค่าสงู 
3. ประตูสู่การค้าการลงทุน 

1 

บทสรุป  
การศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม ่
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โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารสว่นราชการ (นบส.2) รุ่น 14 
ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2565 

การศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

8 มิถุนายน 2565 
❖ พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช) 
❖ ศิลาดล เชียงใหม่  (Chiang Mai Celadon) 

 
9 มิถุนายน 2565 

❖ ชุมชนออนใต้ อ าเภอสันก าแพง  
❖ มัลเบอร์รี่ฟารม์ และผ้าฝ้าย ฟ้าใหม่ แฮนดล์ูม 
❖ บริษัท พานาคอฟฟี่ จ ากัด อ าเภอดอยสะเก็ด 

 
10 มิถุนายน 2565 

❖ พบผู้แทนภาคประชาชน (นายแพทย์รังสฤษฎ์             
กาญจนะวณิชย์) 

❖ อุทยานวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
หรือ STeP  

วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ภายใต้สถานการณ์วิกฤต
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โรคโควิด 19  
หมอกควัน  PM 2.5 เป็นต้น 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยสนับสนุนและ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
พัฒนาจังหวัด 

3. เพื่ อศึกษาผลกระทบและการ

ปรับตัวของการด าเนินธุรกิจใน

สถานการณ์วิกฤติอย่างโควิด 19 

 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 
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“นครแห่งชีวิต 
และความมั่งคั่ง” 

สังคมน่าอยู ่
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

1. สังคมคุณภาพ 

2. เมืองน่าอยู่ปลอดภัย 

    3. คุณภาพชีวิตที่ด ี

2 

การเติบโตอย่างยั่งยืน 

1. สภาพแวดล้อมที่ด ี
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ 

3 

เศรษฐกิจด ี

ประชากรมีรายได ้
1. การท่องเทีย่วเน้นคุณค่า 

2. เกษตรมูลค่าสูง 
3. ประตูสู่การค้าการลงทุน 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช) 

8 มิถุนายน 2565 
 

เชียงใหม่กับความท้าทายในปัจจุบัน 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่
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ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ประเภทเนื้อหินที่ผลิตในจังหวัด
เชียงใหม่ ท าขึ้นจากเนื้อดินด าหรือดินผสมกับดินด า ตกแต่งด้วย
เคลือบขี้เถ้าธรรมชาติ เผาที่อุณหภูมิสูงในบรรยากาศการสันดาป
ที่ไม่สมบูรณ์ ตามกรรมวิธีโบราณที่สืบทอดกันมา ปัจจุบันศิลาดล
เชียงใหม่ ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของตลาดมากขึ้น  
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เพราะมีการออกแบบหลากหลายขึ้น 
จนมีเตาเผาที่ผลิตศิลาดลที่มีชื่อเสียงหลายเตาเกิดขึ้น และส่วน
ใหญ่ยังผลิตแบบดั้งเดิม โดยใช้ฝีมือแรงงาน ใช้เครื่องจักรในการ
ผลิตน้อย ถือได้ว่าเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตศิลาดลแบบดั้งเดิม 
และยังคงอนุรักษ์ความงามของศิลปะสมัยสุโขทัยเอาไว้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนา  
1. ควรพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ตลอดจน

ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดศิลาดลเชียงใหม่ เพ่ือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาประเภทอื่น ๆ  

2. สนับสนุนการท า Collab Marketing เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า โดยจับคู่ธุรกิจ หรือหา 

Partner ร่วมผลิต 

3. ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้ความรู้ 

และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ศิลาดลเชียงใหม่ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา               

ในโครงการ Chiang Mai CELADON  for life ให้เป็นท่ีรู้จัก และเป็นหนึ่งในจุดหมาย

ปลายทางของการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  

4. ควรผลักดันการข้ึนทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ศิลาดลเชียงใหม่    

ในต่างประเทศ 

5. ควรส่งเสริมการวางจ าหน่ายบนออนไลน์ ทั้งแพลตฟอร์มในไทย และต่างประเทศ 

ศิลาดล เชียงใหม่  (Chiang Mai Celadon) 
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ชุมชนออนใต้ อ าเภอสันก าแพง  
 

การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ดีพร้อม        
มุ่งพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชน 
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นชุมชนแห่งความสมดุลที่มีทุนทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบในการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ 
ยังพัฒนาพ้ืนที่เป็นที่พักโฮมสเตย์เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว      
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง 

9 มิถุนายน 2565 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนา 
1.  ควรประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน CIV ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อรองรับ  

นักท่องเท่ียวหลังสถานการณ์โควิด 19  
2.  ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีในชุมชนและตรงกับ 

ความต้องการของตลาด รวมท้ังโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 
3.  ควรให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน เช่น การขายสินค้าออนไลน์ 

การบริหารจัดการด้านการเงิน การสร้างความพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  

4.  ควรส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ โดยน าผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปขายบน
แพลตฟอร์ม หรือช่องทางการตลาดต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับชุมชน
อื่น ๆ ในประเทศ เพ่ือเป็นช่องทางในกระจายสินค้าและบริการกับชุมชนอื่น ๆ  
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บริษัท พานาคอฟฟี่ จ ากัด อ าเภอดอยสะเก็ด  

มุ่งเน้นศึกษาเรื่องกาแฟเป็นส าคัญ โดยมีศูนย์เรียนรู้ The Coffeenery 
เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องกาแฟ มุ่งพัฒนากาแฟไทยให้ได้มาตรฐานสากล 
และน าไปสู่กาแฟโลก โดยริเริ่ม คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนามาตรฐาน 
Farm Management System ภายใต้ชื่อโครงการ “กาแฟดูแลป่า” 
ผลักดันให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านกาแฟได้เข้ามาเรียนรู้       
การเพิ่มผลผลิตกาแฟออร์แกนิก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล        
และด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดโรงงานสีเขียว 
“Green Factory” นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรชมการสาธิตแบบมีส่วนร่วม 
พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์เรียนรู้กาแฟ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนา  
1.   ควรส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั ้งในประเทศและต่างประเทศ             

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง 

2.  ควรส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจกาแฟ  เพื่อให้มี
ความเข้มแข็งตลอด supply chain รองรับการเติบโตของการบริโภคกาแฟ          
ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพต่อไป 

 



ฉ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้แทนภาคประชาชน (นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์) 
 

นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ คุณหมอโรคหัวใจ ที่ทุ่มเท

ให้กับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการปลูกฝังและหล่อหลอม

จากครอบครัวให้เกิดความรักในธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต เป็นต้นแบบ

ของนักสื่อสารธรรมชาติ และพยายามที่จะน าความรู้เรื่องสัตว์มา

เผยแพร่ให้คนไทยและเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าผ่านการเล่าเรื่อง

ที่สนุก เข้าใจง่าย เพราะเชื่อว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องใช้ทั้ง 

“ความรัก” และ “ความรู้” 

10 มิถุนายน 2565 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนา  
1.   ควรปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญ      

และความจ าเป็นในการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง  

2.   ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยใช้จุดเด่น
ของแต่ละภาคส่วน 

3.   ควรจัดตั้งกลุ่มชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือท้ังด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตส านึกให้เห็นความมีคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม  

4.   ควรส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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5. อุทยานวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ STeP 

เป็นการสร้างนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงและผสานการท างาน

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาคอุตสาหกรรม 

ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม        

มาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าในรูปแบบของการผลักดัน      

องค์ความรู้/งานวิจัย ให้เกิดการใช้งานเชิงพาณิชย์ การสร้าง

ธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

การท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์รวม และการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  โดยการบูรณาการ          

องค์ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนา  

1.    ควรมีการต่อยอดประสบการณ์ของ STeP ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยัง
อุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอื่น ท่ีมีความต้องการใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว  

2.   ควรส ารวจความต้องการของตลาดและแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
เช่น พืชสมุนไพร โดยน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาต่อยอดให้
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเป็นสินค้าส าหรับผู้บริโภคที่สนใจด้านสุขภาพ wellness 

3.   ควรเพิ่มการวิจัยแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์
ท่ีมีวัตถุดิบทางการเกษตรน ามาเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรในภาคการผลิต เช่น ข้าว 
กาแฟ พืชสวน เป็นต้น 

4.   ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัยเชิงพาณิชย์ หรือการจับคู่ด้านทุนวิจัย
ระหว่างลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีตลาดต้องการ 

5.   ควรเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้
เครือข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือโอกาสต่อยอดทางการค้าและทางเศรษฐกิจ 

6.   ควรหาพันธมิตรในระดับนานาชาติแถบอาเซียน หรือพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง เพ่ือขยายการให้บริการของ STeP 
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บทน า 

 
ความเป็นมา  
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 14 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2565 ด าเนินการโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) เพื่อพัฒนานักบริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการ ให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลง         
และสร้างแรงขับเคลื่อนในการน านโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติขององค์กรให้เป็นรูปธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในบทบาทการเป็นผู้บริหารของส่วนราชการ  
 2. สร้างความพร้อมให้ผู้บริหารส าหรับการด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และมีสมรรถนะ
เพ่ือการบริหารงาน ในฐานะผู้น าองค์กรในอนาคต  
 3. เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้น าและการบริหารเพ่ือสนับสนุนให้การ
บริหารราชการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งท้าทายในการบริหารองค์กร
ภาครัฐในยุคปัจจุบันที่ต้องมีความพร้อมในการรับมือกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 4. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการ            
การท างานร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศอย่างยั่งยืน  
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) มีจุดเด่นของหลักสูตร คือ ผู้เรียนจะมีโอกาส  
ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงาน การตัดสินใจ การท างานกับฝ่ายการเมือง 
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในระบบราชการ และมีส่วนในการร่วม
ก าหนดหัวข้อที่จะเรียนรู้และคัดเลือกวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ โครงการ 
นบส.2 รุ่นที่ 14 ยังได้ก าหนดให้มีการศึกษาดูงานภายในประเทศ  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน  
 การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2565 มีวัตถุประสงคด์ังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมอกควัน PM 2.5 เป็นต้น 
 2. เพ่ือศกึษาปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาจังหวัด 
 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของการด าเนินธุรกิจในสถานการณ์วิกฤติโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 4. เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการด าเนินงานของจังหวัด และการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการรายย่อย 
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กรอบการศึกษาดูงาน  
 เป้าหมาย : ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ขอบเขตการศึกษาดูงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้เป้าหมาย “นคร
แห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่  
 วิธีการ : ฟังบรรยายสรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
ผู้ประกอบการ วิทยากร และท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ข้อมูลพื้นฐานและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ่

 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวรญาณ บุณณราช) ได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ลักษณะทางกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  
   ที่ตั้ง 
   จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และ 
เส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
12,566,910 ไร่ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจาก
จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีที่ราบอยู่ตอนกลาง
ตามสองฟากฝั่งแม่น้ าปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565.3355 เมตร 
อยู่ในเขตอ าเภอจอมทอง นอกจากนี้ ยังมีดอยอ่ืนที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก 
สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ สูง 1,601 เมตร 
 พ้ืนที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร 
 อาณาเขต  
 ทิศเหนือ : ติดสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา 
 ทิศตะวันออก : ติดจังหวัดเชียงราย จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน       
 ทิศใต ้ : ติดจังหวัดตาก 
 ทิศตะวันตก : ติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   พ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบ
อยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ าปิง มีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 2,562 เมตร นอกจากนี้ ยังมีดอยอ่ืน ๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง 
เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 2,170 เมตร) ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,601 เมตร) 
สภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ พ้ืนที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด
คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้า ล าธาร ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก      
พ้ืนที่ราบลุ่มน้ าและท่ีราบเชิงเขากระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ - ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่ม
น้ าปิง ลุ่มน้ าฝาง และลุ่มน้ าแม่งัด เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 
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  1.3 สภาพภูมิอากาศ  
   เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 
องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่            
อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ        
แบ่งภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว     
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม 
   การใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
   จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา โดยมีพื้นที่รวม
ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ จ าแนกประเภทการใช้ที่ดิน
ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
   (1) พ้ืนที่ป่าไม้ 64.20% 
   (2) พ้ืนที่เกษตรกรรม 29.44% 
   (3) พ้ืนที่ชุมชน 2.94% 
   (4) พ้ืนที่อุตสาหกรรม 0.08% 
   (5) สถานที่ราชการ 0.67% 
   (6) แหล่งน้ า 1.04% 
   (7) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1.63 % 
 2. ข้อมูลประชากร 
  จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,788,577 คน แยกเป็นชาย 863,096 คน หญิง 
925,481 คน จ านวน 856,659 ครัวเรือน จ าแนกตามกลุ่มวัย ได้ดังนี้ 
 

 
 

ทั้งนี้ มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน 359,752 คน คิดเป็นร้อยละ 20.11 ของประชากรทั้งหมด ได้แก่ 
กระเหรี่ยง  ลาหู่  ม้ง  ลีซู  อาข่า  ลัวะ และเมี่ยง เป็นต้น (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565) 
 3. ลักษณะการปกครอง 
  จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,066 หมู่บ้าน 
และ 211 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 4. ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
  มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 
  - ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มูลค่า 237,701 ล้านบาท 
  - ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per capital) มูลคา่ 131,967 บาท  
 

 
 
 5. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
  วิสัยทัศน์ : นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 – 2570 
  - เศรษฐกิจดี ประชากรมีรายได้ 
  - สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี 
   - การเติบโตอย่างยั่งยืน 
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  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563 อ้างอิงจากส านักงาน
จังหวัดเชียงใหม่) 
  ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตาม
สถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
  2. เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
  2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น  
(สายทาง/แหล่ง) 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า 
และบริการ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
และท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว 
  4. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว 
  ประเด็นที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
  วัตถุประสงค์ 
  1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
  3. สินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 
  2. จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ขอรับการรับรองและผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP หรือ 
Organic เพ่ิมข้ึน 
  3. จ านวนผู้ประกอบการ/ด้านเกษตรแปรรูปและอาหาร ที่ได้รับการพัฒนาแนวคิด
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพ่ิมข้ึน (ราย/ผลิตภัณฑ์) 
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  4. มูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและอาหารที่ได้รับ
การพัฒนาด้านนวัตกรรมโดยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
  2. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความสามารถในเชิง
ธุรกิจ 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
  ประเด็นที่ ๓  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ล้านนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ          
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการตลาด ช่องทางการจ าหน่าย ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่
สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
  3. เ พ่ือส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างฐานความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการ            
หัตถอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานไทย และมาตรฐานสากล 
  4. เพ่ือส่งเสริมและเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์ และสร้างการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 
  2. จ านวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนาเพิ่มขึ้น (ราย/ผลิตภัณฑ์) 
  3. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา (ล้านบาท) 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และผู้ประกอบการในชุมชน 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา 
และอัตลักษณ์ล้านนา 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล 
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  ประเด็นที่ 4  การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) อย่างมีส่วนร่วม 
  2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  3. การสร้างจิตสานึกสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
  4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและ
พลังงาน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. จ านวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM 2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นปีละ 5 วัน 
  2. จ านวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลงปีละ 10,000 ไร่ 
  3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  4. สัดส่วนขยะมูลฝอย/ของเสียที่นากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการป้องกันและฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวย
ประโยชน์ได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
  2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตราย   
ให้มีคุณภาพดีข้ึน และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
  3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง 
และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
  4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
  5. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพเพ่ือลดฝุ่นควันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพเมืองน่าอยู่มีความปลอดภัยเพ่ือคุณภาพชีวิต   
ที่ดีของประชาชน 
  วัตถุประสงค์ 
  1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
  2. พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
  4. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  5. ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
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  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
  2. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 
  3. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชาชนลดลง ร้อยละ 1 
  4. ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
  5. อัตราการว่างงานลดลง 
  6. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของ       
ทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
  2. เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
  3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  5. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
  6. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของ
ประชากร 
  7. ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 
 6. ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ 
  6.1 ด้านการคมนาคม  
   จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์  
อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทาง
หลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ท าให้การเดินทางติดต่อภายในจั งหวัด         
การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก  
  6.2 ด้านโรงแรมและท่ีพัก 

รายการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 107,625.32 110,670.33 49,841.03 23,291.25 
ผู้มาเยี่ยมเยือน 10,863,150 11,165,860 6,007,763 3,734,006 
ชาวไทย 7,604,764 7,691,453 5,443,027 3,703,008 
ชาวต่างประเทศ 3,258,386 3,474,407 564,736 30,998 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

  6.3  ด้านการศึกษา 
   จังหวัดเชียงใหม่รองรับระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานจนถึง ระดับ 
อุดมศึกษา มีจ านวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 2,063 แห่ง 
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 7. สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
  จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และ
แหล่งอ านวยความสะดวกทันสมัยส าหรับนักท่องเที่ยว ทั้งที่พัก โรงแรม รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียง
ทั้งร้านอาหารจ านวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เชียงใหม่จึงเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศและระดับโลก การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีหลายรูปแบบ เช่น 
  7.1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพ้ืนฐาน
ทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
  7.2 การท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว (Long Stay) ได้แก่ การท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น   
การพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นสถานที่พักผ่อนที่ครบรูปแบบ ทั้งธรรมชาติและในรูปแบบเมือง 
  7.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ 
เป็นต้น 
  7.4 การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเชิง
การศึกษา เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องเข้ามาศึกษายัง
สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ 
  7.5 การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมสัมมนา (MICE) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการเป็น MICE City 
 8. สถานการณ์ด้านการเกษตร 
  จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่การเกษตรในพ้ืนที่ทั้ง 25 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 1,854,294 ไร่        
มีครัวเรือนภาคการเกษตร รวมทั้งสิ้น 181,371 ครัวเรือน โดยพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  
ล าไย ส้มสายน้ าผึ้ง มะม่วง ลิ้นจี่ และกาแฟ 
 

ผลไม้ ผลผลิต (ตัน)/ปี ปลูก/อ าเภอ 
ล าไย 397,672 พร้าว เชียงดาว และจอมทอง 
ส้มสายน้าผึ้ง 156,018 ฝาง แม่อาย และเวียงแหง 
มะม่วง (พันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง) 64,711 เชียงดาว พร้าว ฝาง และแม่อาย 
ลิ้นจี่ (พันธุ์จักรพรรดิ พันธุ์ฮงฮวย) 19,937 ฝาง แม่อาย และไชยปราการ 
กาแฟ พันธุ์อาราบิกา/GI กาแฟ
เทพเสด็จ 

5,177.94 ออมก๋อย ดอยสะเก็ด 
แม่แตง และแม่ออน 

 
  เชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะยกระดับกาแฟอาราบิก้าเป็นอุตสาหกรรมครบวงจร โดยมีต้นทาง  
คือ การพัฒนาเกษตรกรยกระดับผลผลิตให้มีมาตรฐาน กลางทาง คือ การพัฒนาการแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และปลายทาง คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยมีธุรกิจร้าน
กาแฟกว่า 2,700 ร้าน สร้างรายได้กว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี  
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 9. สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรม 
  จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงงานจ านวน 998 โรงงาน เงินลงทุนรวม 32,679.84 ล้านบาท และ
มีจ านวนคนงาน 31,770 คน กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 
  9.1 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย กิจการขุดดิน ดูดทราย การโม่และบดย่อยหิน 
ห้องเย็น ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น  โดยมีจ านวนโรงงาน    
219 โรงงาน ใช้เงินลงทุน 13,366.71 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 5,623 คน 
  9.2 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วย กิจการเกี่ยวกับการสีข้าว อบพืชผล
ทางการเกษตร บ่มและอบใบยาสูบ การคัดแยกเมล็ดพืชคัดแยกขนาดและเคลือบผิวส้ม เป็นต้น  โดยมี
จ านวนโรงงาน 187 โรงงาน ใช้เงินลงทุน 2,746.15 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 3,297 คน 
  9.3 อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไม้     
การแช่แข็งทุกชนิด ผลิตและจ าหน่ายเบเกอรี่ ผลิตน้ าแข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง เป็นต้น โดยมีจ านวน
โรงงาน 167 โรงงาน ใช้เงินลงทุน 6,305.50 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 6,759 คน 
 10. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หมอกควันไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองและเกิดอย่าง
รุนแรง ส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศของเชียงใหม่ติดอันดับค่าคุณภาพอากาศแย่อีกเมืองหนึ ่งของ      
ประเทศไทย อีกทั้งปีนี้ยังเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ท าให้อากาศร้อนแห้งแล้งหนักและฝนทิ้งช่วงระยะ
เวลานาน ส่งผลให้พ้ืนที่ภาคเหนือที่ล้อมรอบด้วยป่าและพ้ืนที่ภูเขาหลายจุดมีสภาพอากาศพ้ืนดินขาด
ความชุ่มชื้น ความแห้งแล้งหนักนั้น ยังเป็นต้นเหตุเกิดไฟป่าได้ง่าย สามารถขยายไฟป่าได้รวดเร็วกระจาย
เป็นวงกว้างลุกลามเกิดปริมาณเขม่าควันสะสมเพ่ิมมากขึ้น และอากาศแห้งมีผลให้อนุภาคของฝุ่นละออง
ขนาดเล็กมีน้ าหนักเบา ลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะในพื้นที่แอ่งราบตามหุบเขา            
ในภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะหมอกควันและเกิดฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  (อ้างอิงจากข่าว
ไทยรัฐ “ฝุ่นพิษ: ปัญหาเก่าเก็บ ผลพวงอากาศแปรปรวน”) 
   แผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
   10.1 ก่อนวิกฤต ช่วงวิกฤต หลังวิกฤต (เตรียมการ/ป้องกัน) ห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  
     - จัดท าแผนปฏิบัติการ 
     - ตั้งคณะกรรมการในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด 
     - จัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟ 
     - ท าแนวกันไฟ 
     - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
   10.2 ช่วงวิกฤต (เผชิญเหตุ) ห้วงเดือนมกราคม – เมษายน 
     - จัดตั้งศูนย์บัญชาการไฟป่าและหมอกควัน 
     - บริหารจัดการเชื้อเพลิง 
     - ลาดตระเวนดับไฟ 
     - ท าปุ๋ย/เปิดจุดรับซื้อก่ิงไม้ใบไม้ 
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   10.3 หลังวิกฤต (ช่วงฟ้ืนฟู สร้างความชุ่มชื้น) ห้วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 
     - ท าฝายแบบผสมผสาน 
     - ท าแนวกันไฟเขียว 
     - ปลูกป่า 
     - ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เช่น กาแฟ ไผ่ 

 

 
 
 11.  สถานการณ์ด้านสังคม 
   11.1 ด้านสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 383,029 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.42 ของจ านวนประชากรทั้งจังหวัด ผู้ชาย 171,814 คน ผู้หญิง 211 ,215 คน และมีผู้สูงอายุ
ชาวต่างประเทศ จ านวน 6,701 คน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภท Retirement Visa จ านวน 6,449 คน 
ประเภท Business Visa จ านวน 252 คน 5 สัญชาติอันดับสูงสุด ได้แก่ อเมริกัน บริติช ญี่ปุ่น จีน และ
เยอรมนี 
   11.2 ด้านบริการสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการด้านสาธารณสุขทั้งหมด  
319 แห่ง แบ่งเป็น ประเภทที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 48 แห่ง 5,899 เตียง สถานบริการที่ไม่มีเตียงรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน 271 แห่ง และสถานประกอบการด้านสุขภาพ 4,727 แห่ง นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่  
ยังมีสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ท าการเปิดสอนด้านการแพทย์หรือพยาบาลที่ส า คัญ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นอกจากนี้ จังหวัด
เชียงใหม่ยังมีความพร้อมในด้านธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการบริการทางการแพทย์ของรัฐและ
เอกชนที่ทันสมัย บุคลากรแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพสามารถรองรับการเข้ามาใช้
บริการทั้งด้านการรักษาโรคเฉพาะทางด้านทันตกรรม การนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ และการบริการสปา  
ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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ศิลาดลเชียงใหม ่

 
 การศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) โดยคุณทัศนีย์ ยะจา 
เจ้าของและ CEO เป็นผู้ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปถึงความเป็นมา และการด าเนินงานของศิลาดล
เชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไป 
 ศิลาดลเชียงใหม่ (Chiang Mai Celadon) หมายถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ประเภท    
เนื้อหินที่ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ ท าขึ้นจากเนื้อดินด าหรือดินผสมกับดินด า ตกแต่งด้วยเคลือบขี้เถ้า
ธรรมชาติ เผาที่อณุหภูมิสูงในบรรยากาศการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ ตามกรรมวิธีโบราณท่ีสืบทอดกันมาโดย
ช่างสล่าคนเมือง มีความเป็นเอกลักษณ์และมรดกแห่งล้านนา โดยค าว่า “Celadon” เป็นชื่อที่มาจาก
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเดิมใช้เรียกทับศัพท์ ส่วนชื่อเรียกของไทยเรียกว่า “เครื่องสังคโลก” เมื่อมีบริษัทท า
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลกเคลือบเซลาดอนเกิดข้ึน จึงได้ใช้ชื่อว่าศิลาดลในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

 
 
 

 การด าเนินงานส าคัญ 
 จากข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีการผลิต “เครื่องถ้วย        
ศิลาดล” ที่บริเวณอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อราว 400 - 500 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นยุคของอาณาจักร
ล้านนา ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 นายไกรศรี นิมมานเหมินทร์ เป็นผู้ค้นพบเครื่องถ้วยศิลาดล และได้
ท าการค้นคว้าร่วมกับนายบุญยืน วุฒิสรรพ์ จนท าให้เครื่องถ้วยศิลาดลได้รับการพัฒนาไปสู่การผลิต      
เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา จนสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ น ามาสู่การก่อตั้งโรงงาน   
ศิลาดลในจังหวัดเชียงใหม่อีกหลายแห่งและด าเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจุบัน ศิลาดลเชียงใหม่ ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะ
ตลาดต่างประเทศ เพราะมีการออกแบบหลากหลายขึ้น เป็นทั้งเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ชุดชา-กาแฟ 
แจกัน ของที่ระลึก ของประดับตกแต่งบ้าน จนมีเตาเผาที่ผลิตศิลาดลที่มีชื่อเสียงหลายเตาเกิดขึ้น และ
ส่วนใหญ่ยังผลิตแบบดั้งเดิมโดยใช้ฝีมือแรงงาน ใช้เครื่องจักรในการผลิตน้อย น้ าเคลือบใช้สูตรโบราณจาก
ขี้เถ้าไม้ยืนต้น จากไม้ก่อและไม้ฮกฟ้า มาผสมกับดินผิวหน้านา ซึ่งมักจะมีธาตุเหล็กสูง โดยปกติแล้วการ
เคลือบขี้เถ้าจะท าให้สวยเป็นเงามัน มักจะเคลือบผลิตภัณฑ์ให้หนา ผิวเคลือบจะได้รานตัว ซึ่งเป็นลักษณะ
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หนึ่งของผลิตภัณฑ์ประเภทเซลาดอนที่รู้จักกันทั่วไป เมื่อเผาแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้จะออกเป็นสีเ ขียวแบบ    
เซลาดอน มีความสวยงาม และคลาสสิกในตัวเอง ถือได้ว่าเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตศิลาดลแบบดั้งเดิม และ
ยังคงอนุรักษ์ความงามของศิลปะสมัยสุโขทัยเอาไว้ 
 
 

                                 
 
 ศิลาดลเชียงใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: 
GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เพราะเป็นสินค้าที่มีลักษณะโดดเด่นมี
ความเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต คือดินด าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบส าคัญ อีกทั้งยังมี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย 
 ส าหรับการจ าหน่ายศิลาดลเชียงใหม่จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและผลิตตามรูปแบบ และ
ขนาดที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงมีการส่งจ าหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น มีการสั่งซื้อจากร้าน Muji และประเทศในแถบ
ยุโรป ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลายล้านบาทให้กับผู้ประกอบการ ถือว่าเป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดี
เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าของเชียงใหม่ศิลาดล 
 นอกจากนี้ ยังมีการท าศูนย์การเรียนรู้ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) ได้พัฒนา
พ้ืนที่ในโรงงานมาท าเป็นโครงการ Chiang Mai Celadon for life ส าหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว     
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตศิลาดลเชียงใหม่ รวมถึงมีกิจกรรมที่ให้
สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติได้ 

 

ปริมาณผลผลิตรวม 150,000 ชิ้น/ปี 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ 11,000,000 - 15,000,000 บาท/ปี 
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย 300 - 35,000 บาท/ชิ้น 
จ านวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 
GI ไทย  

จ านวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จ ากัด     
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านศิลาดล และห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่         
เซลาดอน (2015) 
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 ข้อเสนอเชิงนโยบายและการพัฒนา 
 1. ควรพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาต่อยอดศิลาดลเชียงใหม่ เพ่ือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน  ๆ เช่น 
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 2. สนับสนุนการท า Collab Marketing เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า โดยจับคู่ธุรกิจ หรือหา 
Partner ร่วมผลิต เช่น 
  X สวนต้นไม้ เพ่ือจ าหน่ายกระถางคู่กับต้นไม้ 
        X ร้านจัดดอกไม้ เพ่ือจ าหน่ายแจกันพร้อมกับการจัดดอกไม้ 
        X ร้านกาแฟ เพ่ือจ าหน่ายแก้วมัค ดริปเปอร์ ชุดถ้วยชาม 
        X ร้านอุปกรณ์แต่งบ้าน เพ่ือจ าหน่ายของแต่งบ้าน โคมไฟ เซรามิกสวยงามต่าง ๆ 
        X ร้านเครื่องหอม เพ่ือจ าหน่ายเตาเผาน้ ามันหอม วัสดุบรรจุเครื่องหอม 
 3. ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้ความรู้ และ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ศิลาดลเชียงใหม่ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ในโครงการ Chiang Mai CELADON  
for life ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ซึ่งเป็นการสนับสนุน
การขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว 
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
 4. ควรผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ศิลาดลเชียงใหม่ (Chiang 
Mai CELADON) ในต่างประเทศ 
 5.  ควรส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า “ศิลาดลเชียงใหม่ (Chiang Mai CELADON)”        
วางจ าหน่ายบนออนไลน์ ทั้งแพลตฟอร์มในไทย เช่น Shoppee Lazada และต่างประเทศ เช่น e-Bay        
เป็นต้น 
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หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดีพร้อม (DIPROM CIV) 
ชุมชนออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

  
 การศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดีพร้อม (DIPROM CIV) ชุมชนออนใต้ 
โดยมีนายภิญโญ วิสัย และนางสาวฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ ผู้น าชุมชน บรรยายสรุปการด าเนินงาน       
ในชุมชน พร้อมทั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลออนใต้ และก านันต าบลออนใต้ให้การต้อนรับ ณ วัดป่าตึง 
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนออนใต้ 
 
 
 
    

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลทั่วไป                          
 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดีพร้อม (DIPROM Creative Industry Village : DIPROM 
CIV) เริ่มต้นจากการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรม            
เชิงวัฒนธรรม การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ดีพร้อม ภายใต้แนวคิดในการด าเนินงาน คือ 
การน้อมน าแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เรื่องการมุ่งเน้นพัฒนาคน มุ่งพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชน
ให้มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 ภายใต้โครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ 
ในชุมชนออนใต้ ซึ่งเป็น 1 ใน 9 โมเดลต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย   
เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยการรวมกลุ่มของชาวบ้าน จ านวน 11 หมู่บ้าน ชุมชนออนใต้เป็น
เมืองเก่าที่ยังสามารถรักษาวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน เป็นเมืองที่มีความสงบร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้
ผู้คนมาเยี่ยมเยียน ด้วยเหตุปัจจัยด้วยความพร้อมในการเป็นชุมชนแห่งความสมดุลที่มีทุนทางวัฒนธรรม       
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วิถีชีวิต ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับการท่องเที่ยว โดยมี
ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ น ามาตัดเย็บเป็นเสื้อ และกระเป๋าต่าง ๆ 
รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เทคนิคการผลิตดั้งเดิมมาผลิตเป็นภาชนะในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยังคงเอกลักษณ์
เป็นศิลปะโบราณ 
 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาพ้ืนที่เป็นที่พักโฮมสเตย์เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนออนใต้ 
สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง  รวมทั้งมีกิจกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการอีดฝ้าย (การปั่นฝ้าย) ทอผ้า การจักสานหวาย-ใบลาน การนวดแผนไทย 
และท าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมขันโตก ชมฟ้อน การท าบุญตานขวัญข้ าวที่วัดป่าตึง การปั้น
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค กิจกรรมท่องเที่ยวจุดชมวิว 360 องศา ทริปท าบุญ 9 วัด ตามรอยเสด็จ     
ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip และ Overnight Trip อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 
 

 การบริหารจัดการและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 เมื่อพัฒนาภายในชุมชนแล้ว จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
เพจชุมชนออนใต้หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดตัวชุมชน โดยการเชิญ
สื่อมวลชนท้องถิ่นและหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการเยี่ยมชมชุมชน การออกบูธประชา
สัมพันธ์ ทริปการท่องเที่ยวในงานการท่องเที่ยวไทย ท าให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังชุมชนออนใต้ ทั้งนี้ นอกจากการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน     
และพัฒนาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้บูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนได้รับการ
รับรองมาตรฐานและรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายรับรองในการพัฒนาชุมชนและ
ผู้ประกอบการ ได้แก่ CIV Five Star โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาตรฐาน มอก.เอส โดยส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน SHA โดยกระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
มาตรฐาน Q Restaurant โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และชุมชนต้องเที่ยว โดยธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และ COVID Free Setting โดยกระทรวงสาธารณสุข 
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชุมชนออนใต้ที่พ่ึงพิงการ
ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังชุมชนเป็นหลัก เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวจึงท าให้คนในชุมชน      
ขาดรายได้ โฮมเสตย์ไม่มีผู้เข้าพัก ผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านอาหาร รวมทั้งบริการต่าง ๆ ไม่สามารถขายได้  
ซึ่งนายภิญโญ วิสัย และนางสาวฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ ผู้น าชุมชน จึงได้มีแนวทางที่จะน าผลิตภัณฑ์
ของชุมชนไปขายในช่องทางตลาดออนไลน์เพ่ือหารายได้เข้าชุมชน โดยเริ่มต้นจากการขายผลิตภัณฑ์ผ่าน 
Facebook ของตนเอง ต่อมาได้เข้ารับค าปรึกษาแนะน าด้านการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการมีมาตรฐานรองรับ ซึ่งปัจจุบันชุมชนมีรายได้หลัก
มาจากการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 ทั้งนี้ ปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนออนใต้ ประกอบด้วย การวางแผนเชิงธุรกิจและ
การบริหารจัดการของชุมชนที่ค านึงถึงความสุขของคนในชุมชนเป็นส าคัญ โดยการเชื่อมโยงระหว่าง บ้าน 
วัด โรงเรียน และการมีผู้น าที่เข้มแข็งเป็นเครือข่ายพลังคนในชุมชนให้สามารถขยายธุรกิจอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ได ้
 

 การด าเนินงานส าคัญ 
 1. มัลเบอร์รี่ฟาร์ม 
  มัลเบอร์รี่ฟาร์ม ภายในชุมชนออนใต้ เป็นฟาร์มปลูกหม่อนหรือที่เรียกว่ามัลเบอร์รี่    
สายพันธุ์เชียงใหม่ 60 จ านวนกว่า 400 ต้น บนพ้ืนที่กว่า 4 ไร่ ซึ่งฟาร์มแห่งนี้มีผู้ประกอบการเป็นคนรุ่นใหม่
ที่กลับภูมิล าเนามาดูแลฟาร์มมัลเบอร์รี่ต่อจากบิดา มารดา โดยภายในฟาร์มจะมีกิจกรรมท่องเที่ยว     
เชิงเกษตร ร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนที่
หลากหลาย โดยเน้นผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ อาทิ น้ ามัลเบอร์รี่สกัดเข้มข้น 100% แยมมัลเบอร์รี่ ชาใบหม่อน 
และไวน์หม่อน ปัจจุบันเน้นการขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์เป็นหลัก มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5 หมื่นบาท 
ซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประกอบธุรกิจในชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ 
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 2. ผ้าฝ้าย ฟ้าใหม่ แฮนด์ลูม 
  ฟ้าใหม่ แฮนด์ลูม เป็นกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนที่ผลิตผ้าฝ้าย และผ้าฝ้ายมัดย้อม     
ครบวงจร โดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กระบวนการปั่น กรอ ทอ ย้อม และนักท่องเที่ยวจะได้
ย้อมผ้าจากสีธรรมชาติด้วยตนเอง ซึ่งที่นี่จะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและภูมิปัญญาในการมัดย้อมผ้า ทั้งนี้ 
ผลิตภัณฑ์ของฟ้าใหม่ แฮนด์ลูม ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผ้าย้อมด้วยสี
ธรรมชาติ สีคลาสสิก ปัจจุบันเน้นการขายทางตลาดออนไลน์ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 เพ่ือให้เศรษฐกิจในชุมชนออนใต้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควร
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการ ดังนี้ 
 1. ด้านท่องเที่ยว 
  1.1 ควรประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดีพร้อม (DIPROM CIV) ชุมชน
ออนใต้ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย เพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังชุมชน 
อาทิเช่น การท าคอนเท้นท์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การท าแพคเกจท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหมู่บ้าน
ทีม่ีความเข้มแข็งอ่ืน ๆ 
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  1.2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกมาตรการเข้าประเทศ
รูปแบบ Test & Go ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้
อย่างเสรี อีกท้ังเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณายกเลิก
ระบบไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2565 เป็นต้นไป จากมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนออนใต้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รวมทั้งควรจัดท ามาตรการต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความ
สะดวก สร้างความมั่นใจต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคการท่องเที่ยวและบริการ  
 2.  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีในชุมชนและตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
  2.2 โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากรในชุมชน 
  3.1 ปัจจุบันมีการสื่อสารที่สะดวกสบาย รวมทั้งสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ท าให้การ
ขายของออนไลน์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างมาก ซึ่งการขายของ
ออนไลน์นั้น เป็นทางเลือกหนึ่งที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดีพร้อม (DIPROM CIV) ชุมชนออนใต้ 
น ามาใช้ในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ ทั้งนี้ การขายของออนไลน์นั้น จ าเป็นต้องมี
องค์ความรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น ความรู้ในการขายของออนไลน์ การท าตลาดออนไลน์ การโปรโมท
ธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ แผนการตลาด การบริหารจัดการด้านการเงิน กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้             
ช่องทางการขายของออนไลน์ต่าง ๆ การถ่ายภาพสินค้าให้น่าซื้อ การเขียนคอนเทนท์ การวิเคราะห์ลูกค้า 
เป็นต้น 
  3.2 ความรู ้ด้านการเงิน อาทิเช่น ความรู ้บัญชีเบื ้องต้น การบริหารจัดการเงิน           
การวิเคราะห์ธุรกิจ ภาษีธุรกิจ และการจัดการสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้คนในชุมชนน าองค์ความรู้ไปบริหาร
จัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ มีความพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ปัจจุบัน 
 4. ด้านการตลาด 
  4.1 ส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ โดยน าผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปขายบนแฟลตฟอร์ม 
หรือช่องทางการตลาดต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น DIPROM Marketplace ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  4.2 การเชื่อมโยงกับชุมชนอ่ืน ๆ ในประเทศ เพ่ือเป็นช่องทางในกระจายสินค้าและ
บริการกับชุมชนอื่น ๆ  
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บริษัท พานาคอฟฟ่ี จ ากัด  
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่

 

 การศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากผลิตภัณฑ์กาแฟ       
ณ บริษัท พานาคอฟฟ่ี จ ากัด โดยมี นายพีระ พนาสุภน ประธานกรรมการ บริษัท พานาคอฟฟ่ี จ ากัด 
และนายคมพิชญ์ พนาสุภน รองประธานกรรมการ บริษัท พานาคอฟฟ่ี จ ากัด  กล่าวสรุปการด าเนินงาน 
ได้ดังนี ้
 ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท พานาคอฟฟ่ี จ ากัด ได้มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องกาแฟ หรือ Coffee Education เป็นส าคัญ 
โดยมีศูนย์เรียนรู้ The Coffeenery ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องกาแฟ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึง
ปลายทาง ส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรด้านกาแฟ เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับ
วงการกาแฟของไทย โดยบริษัท พานาคอฟฟ่ี จ ากัด ได้ให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ Big Brother ในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs ภายใต้การให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบการ
ทางด้านอุตสาหกรรมกาแฟ เสมือนเป็นพ่ีช่วยน้อง นอกจากนี้ ยังให้ค าปรึกษาแนะน าและเป็นพ่ีเลี้ยง 
สนับสนุนข้อมูลและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนากาแฟไทย : DIPROM THAI COFFEE CENTER ที่ตั้งอยู่
ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 การด าเนินงานส าคัญ 
 The Coffeenery มีแผนการด าเนินงานสอดรับกับภารกิจหลักขององค์กร คือ มุ่งพัฒนา
กาแฟไทยให้ได้มาตรฐานสากล และน ากาแฟไทยไปสู่กาแฟโลก โดยมีการริเริ่ม คิดค้น สร้างสรรค์ และ
พัฒนามาตรฐาน Farm Management System ภายใต้ชื่อโครงการ “กาแฟดูแลป่า” ที่ผลักดันให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านกาแฟมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้การเพ่ิมผลผลิตกาแฟออร์แกนิก ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานสากล Organic USDA และ EU ซึ่งกระบวนการกลางทาง อันได้แก่ การแปรรูป การคั่ว 
และการบรรจุ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดโรงงานสีเขียว “Green Factory” 
ซึ่งทุก ๆ ขั้นตอนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้าน Food Safety ISO22000, FSSC22000, HACCP 
และ HALAL เพ่ือให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ The Coffeenery ยังได้ลงทุนน าเข้าเครื่องจักร
ประสิทธิภาพสูง อาทิ เครื่องสีกะลาและเครื่องขัดผิว Silver Skin ในกระบวนการแปรรูปกาแฟกะลา  
เพ่ือลดปัจจัยข้างเคียงที่อาจส่งผลเสียต่อรสชาติกาแฟ รวมถึงการใช้ระบบ N2 Flush หรือเครื่องอบ
ไนโตรเจนเพ่ือช่วยก าจัดมอดแบบปลอดสารเคมี และเครื่องคัดขนาด น้ าาหนัก และคัดแยกสี เพ่ือให้ได้
เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพมากที่สุด ตลอดจนบุคลากรในโรงงานที่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและความ
ปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งยังครอบคลุมถึงขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการผลิตและการชิมรสชาติกาแฟ
ด้วย Technical Report โดย Q Grader ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันระดับโลก การสานต่อมายัง
ปลายทาง โดยผ่านสถาบันกาแฟ The Coffeenery ที่มีความพร้อมในด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
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และบุคลากรทางด้านกาแฟ มีหลักสูตรเรียนรู้กาแฟตามมาตรฐานสากล ( International Standard)       
ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน SCA และ CQI เปิดหลักสูตรการแปรรูปกาแฟ การชง การชิม การค่ัว และ
หลักสูตรบาริสต้า ทั้งในระดับต้น กลาง และข้ันสูง  
 นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรชมการสาธิตแบบมีส่วนร่วม พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง
จากศูนย์เรียนรู้กาแฟ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมการสาธิต สัมผัสประสบการณ์การชงกาแฟ และการชิม
กาแฟในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อีกทั้ง ยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟแบรนด์ “SOD Coffee” ที่ภูมิใจน าเสนอกาแฟ 
ออร์แกนิกคุณภาพมาตรฐานระดับสากลในรูปแบบของกาแฟคั่วเมล็ด (Roasted Coffee Bean) และ
กาแฟดริป (Drip Bag Coffee) โดยมีแผนเดินหน้าขยายการตลาดไปยังกลุ่มประเทศ ยุโรป ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ เป็นต้น และมีความพร้อมในการเป็นผู้ผลิตกาแฟที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลในระบบของ OEM 
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 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 บริษัท พานาคอฟฟ่ี จ ากัด มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเป็นผู้ผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล รวมทั้งมีแผนขยายการตลาดไปยังกลุ่มประเทศ ยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ หน่วยงาน
ภาครัฐจึงควรให้การส่งเสริม ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจกาแฟ เพ่ือให้มีความเข้มแข็ง
ตลอด supply chain รองรับการเติบโตของการบริโภคกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมี
ศักยภาพต่อไป 
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ผู้แทนภาคประชาชน (นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์) 
 

 นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือหมอหม่อง คุณหมอโรคหัวใจ ที่ทุ่มเทให้กับงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ งานหลักต้องท า นอกจากงานด้านการรักษาผู้ป่วยแล้ว โดยได้รับการปลูกฝังและ
หล่อหลอมให้เกิดความรักในธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต โดยมีคุณแม่ (ม.ร.ว.  สมานสนิท สวัสดิวัตน์)         
เป็นผู้ปลูกฝังแนวคิดคนกับสัตว์เท่าเทียมกัน เป็นต้นแบบของการเป็นนักสื่อสารธรรมชาติ และมีความ
พยายามที่จะน าความรู้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์มาเผยแพร่ให้คนไทยและเยาวชนรุ่นหลังได้รู้จัก เห็นคุณค่า    
ผ่านการเล่าเรื่องท่ีสนุก เข้าใจง่าย โดยมีจุดเปลี่ยนในวันหนึ่งที่พบกระทิงถูกฆ่าตัดหัวกลางป่าเขาใหญ่ รู้สึก
สะเทือนใจจนต้องลุกขึ้นมาท างานด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางพาคนออกไปท าความรู้จักสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเพ่ือสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจระบบธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าการอนุรักษ์ต้องใช้ทั้ง “ความรัก” และ 
“ความรู้” ได้บรรยายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการด าเนินงานเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี ้ 
 
 

                            
 
 

 1. การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผลจากที่เราใช้ชีวิตไม่สมดุลเยอะมาก เช่น เรื่อง  
โควิด-19 ก็เกิดจากเราไปล่าสัตว์จนเชื้อโรคข้ามสายพันธุ์  โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ คือร่างกายเรา
เป็นโฮโมเซเปียนส์มาสี่แสนปี ล าไส้ ระบบฮอร์โมนต่าง ๆ เป็นแบบนี้มา แต่สิ่งที่เปลี่ยนมากจากหน้ามือ
เป็นหลังมือเลย คือ วิถีชีวิตเรา ตั้งแต่มีปฏิวัติเกษตรกรรม ปฏิวัติอุตสาหกรรม วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลง 
ร่างกายที่มีอยู่ก็ปรับตัวไม่ทันกับชีวิตที่เป็นสมดุลของโลกที่ผิดเพ้ียนก็ก่อให้เกิดโรคภัยใหม่ ๆ มากมาย     
ยังไม่รวมถึงการป่วยทางจิตใจ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตในเมืองปัจจุบันนี้ ทั้งความเร่งรีบ การต้องรับรู้
ข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ท าให้เราไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่เคยได้พักจริง ๆ หรือที่พ้ืนที่สีเขียวหายไป อากาศไม่ดี 
PM 2.5 โลกร้อน เกี่ยวข้องกันหมด ตอนนี้เรารู้แล้วว่าปัญหาต่าง ๆ จะต้องแก้ยังไง แต่มันหยุดยาก และ
ปัญหาคือ เวลาไม่อยู่ข้างเรา เราเหลือเวลาไม่มากแล้วในการแก้สิ่งที่ท าผิดพลาดไปทั้งหลาย มันถึงจุดที่
ระบบ life support system ที่พยุงชีวิตของโลกเลยขีดจ ากัดไปเยอะมาก เรียกว่า planetary 
boundaries (ขีดจ ากัดความปลอดภัยของโลก) เช่น เรื่องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภาวะโลกร้อน การปนเปื้อนของไนโตรเจนฟอสเฟตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มันเลยจุดวิกฤตไปแล้ว
หลายเท่าตัว รวมถึงความแตกต่างระหว่างข้อมูล/ข้อเท็จจริงของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 
ดังนั้น การช่วยให้ผู้คนมองเห็นความงามของธรรมชาติ จะเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ 
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นอกจากนี้ กฎหมายก็ท าให้คนเกิดแรงจูงใจให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นอกจากนี้ การอนุรักษ์
ธรรมชาติต้องสร้างจากกลุ่มเล็ก ๆ ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนในสังคม 
  จากการปลูกฝังจิตส านึกรักธรรมชาติตั้งแต่วัยเด็กจากครอบครัวจนเติบใหญ่ ท าให้      
ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้เพียงใบไม้ที่ร่วงหล่นก็มีความส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ มองภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น         
ในปัจจุบันในสายตาของแพทย์ว่า ปัญหาหลายอย่างล้วนเกิดมาจากความป่วยของมนุษย์ที่ไม่ได้รับ 
"วัคซีน" ป้องกันตั้งแต่วัยเยาว์ จึงตั้งใจที่จะปลูกฝังความคิดการอนุรักษ์ตั้งแต่เด็ก เป็นการฉีดวัคซีนคุ้มกัน
ให้เด็ก ๆ มีความอ่อนโยนต่อธรรมชาติ และเข้าใจว่ามนุษย์มิใช่เจ้าของหรือเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในโลก 
สมัยก่อนชาวบ้านไม่อดตาย เขาได้รับดอกเบี้ยที่ได้จากป่า น้ าใสไหลเย็น ฝนตกตามฤดูกาล แต่เดี๋ยวนี้เขา
จนกว่าเก่า เขาต้องพ่ึงตลาด พ่ึงสารเคมี เป็นหนี้เป็นสิ้น ทั้งหมดนี้มันมาจากปัญหาธรรมชาติถูกท าลาย 
  กิจกรรมด้านอนุรักษ์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การฉายสไลด์ให้ความรู้ในเรื่องธรรมชาติ 
การพาเยาวชนเดินป่าทุกสัปดาห์ การบรรยายให้นักศึกษาในคณะต่าง ๆ ในเรื่องธรรมชาติ รวมทั้งเคยร่วม
คัดค้านโครงการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างเขื่อนปากมูล โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้น     
ดอยเชียงดาว โครงการสวนสัตว์ไนท์ซาฟารี ฯลฯ ส่วนงานของชมรมก็ยังผลิตสื่อต่าง  ๆ ออกมา เช่น 
จดหมายข่าว ท าโปสเตอร์ ท าการ์ตูนสอนเรื่องธรรมชาติ และท าค่ายเยาวชน ฯลฯ  
 

                            
 
  การพัฒนาประเทศไทยในวันนี้จะต้อง "ตั้งเข็ม" ให้ดีว่าต้องการจะไปในทิศทางไหน 
ไม่ใช่พัฒนาเน้นเศรษฐกิจโดยไม่ลืมหูลืมตา แล้วใช้ทุนทางธรรมชาติจนหมด การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นจะมอง
แค่ 1 ปี หรือ 2 ปี ไม่ได้ แต่ต้องถามตัวเองว่า ท าไปแล้วจะยั่งยืนหรือไม่ 
 2. ข้อเสนอเชิงพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  2.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องสร้างปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก โดยการสร้างความ
ตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เกิดความรักความหวงแหน 
และให้ความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  2.2 การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยอาจใช้จุดเด่นของแต่ละภาคส่วน เช่น การเข้าถึงประชาชน อุปกรณ์
เครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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  2.3 การจัดตั้งกลุ่มชมรม สมาคม เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตส านึกในความ        
มีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา โดยคุณหมอได้มีการสร้างชมรมส่องนก การใช้ชีวิตกับ
ธรรมชาติ กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มี
ความจ าเป็น เพ่ือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งการสร้าง
บทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

 ข้อมูลทั่วไป 
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Science and Technology 
Park, Chiang Mai University) หรือ STeP เริ่มต้นจาก “ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม”        
ในเดือนธันวาคม 2554 และต่อมาในเดือนธันวาคม 2555 ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” โดยเป็นส่วนงานวิชาการภายในส าดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง 7 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจ เพ่ือเป็นสะพานแห่งการสร้างนวัตกรรม (Bridge for Innovation) ข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย 
(Valley of Challenge) โดยเชื่อมโยงและผสานการท างานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนสังคมที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย     
บนพ้ืนฐานของการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (ผลงานวิจัย นักวิจัย  และเครื่องมือวิจัย) มาใช้
ประโยชน์และสร้างคุณค่าในรูปแบบของการผลักดันองค์ความรู้/งานวิจัยให้เกิดการใช้งานเชิงพาณิชย์  
(Research Commercialization) การสร้างธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ( Innovation Driven Enterprise) การท าให้ เกิดมูลค่าเ พ่ิมในองค์รวม (Total Value 
Creation) และการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนโดยการบูรณาการองค์ความรู้  งานวิจัย และ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการหลักของมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมเติม
ขึ้นมา นอกเหนือจากกระบวนการสอนและการท าวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 
  
 วิสัยทัศน์ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นอุทยาน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าของเอเชียที่สามารถน าทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและ      
การเพ่ิมมูลค่าแบบองค์รวม 
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 พันธกิจ : เชื่อมโยงความร่วมมือจากทั้ง 4 ส่วน (Quadruple Helix Model) ได้แก่  
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาครัฐบาล และภาคชุมชน ในการพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี      
และนวัตกรรม 
 ค่านิยมองค์กร : กระบวนการท านวัตกรรมเป็นเรื่องง่ายเกิดขึ้นและเห็นผลได้จริง  คือ  
Make Innovation Simple : SIMPLE / SERVICE / SINCERE 
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ให้บริการที่มีความ
พร้อมด้านทรัพยากรทั้งบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยกลไก
การให้บริการที่หลากหลายภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงาน
รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการท างานร่วมกัน เพื่อผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์       
ซึ่งครอบคลุมถึงการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี     
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยี การออกแบบนวัตกรรม การให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
ปฏิบัติการ การให้บริการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
 ผลจากการศึกษาดูงาน 
 ผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อ านวยการและผู้บุกเบิกอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไดถ้่ายทอดเรื่องราวพัฒนาการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งนี้ ดังนี้ 
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 ข้อค้นพบ 
 1. ในระยะ 1 ทศวรรษ หลังการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ หรือ STeP ได้สร้างคุณาประโยชน์มากมายให้กับสังคม สนับสนุนการสร้างงานและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคเหนือได้อย่างดี นับเป็นองค์กรที่ได้ผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์ และก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สุขภาพ ส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยการสร้างระบบและกลไกเอ้ือต่อการ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุน ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งกลไกที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับโครงการวิจัยพัฒนา นับเป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างทีมงานมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkage: UIL) ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดเจนทั้งด้านการสร้างรายได้และสร้างงานในชุมชน 
 2. ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทดสอบตลาด
ของสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม ซึ่งเรียกว่า NSP InnoStore เป็นจุดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มา
จากการวิจัยพัฒนาของทีมงานในโครงการของ STep เพ่ือเป็นการทดสอบการตลาดของผู้บริโภค เช่น 
แขกที่มาเยือนให้รู้จักผลิตภัณฑ์ และในขณะที่ผู้ผลิตได้รับทราบความนิยมของผลิตภัณฑ์น้อมรับความ
คิดเห็นเพื่อการวางแผนทางธุรกิจในระยะต่อไป รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
 3. เป็นที่น่าสังเกตว่าผลิตภัณฑ์หลายรายการที่พัฒนาจากวัตถุดิบในภูมิภาคที่คัดสรรมา
อย่างดี ผ่านการวิจัยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าคุณภาพสูงที่สามารถใช้ได้            
ในชีวิตประจ าวัน เช่น อาหารเสริม เครื่องดื่มสุขภาพ ยาสระผม เครื่องส าอางพวกครีมทาผิว ซึ่งล้วนเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ ด้วยราคาที่จับต้องได้ส าหรับสินค้าคุณภาพสูง
และผลิตในประเทศ  
 4. การสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้เกิดการแปรรูปสินค้าการเกษตรประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็น    
ที่ต้องการของผู้บริโภค เช่น ข้าว กาแฟ ผัก ผลไม้ให้มีคุณภาพสูงและเก็บไว้ได้นาน เช่น ข้าวที่สีและใช้
คลื่นวิทยุก าจัดไข่มอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เก็บไว้ได้นาน ท าให้ไม่มีมอดในเมล็ดข้าวตกค้าง โดยที่
ยังคงเน้นแนวทางให้มีการน าไปต่อยอดเป็นสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้ง SME และ 
Start-up 
 5. นอกจากนี้แล้ว อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการเตรียมผู้ประกอบการ    
รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การน าตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในการแข่งขัน APEC 
Regional Youth Symposium (ภาคเหนือ) ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรม Hackathon ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนที่ได้ระดมสมอง
เสนอความคิดเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนางานต่าง ๆ ด้วยแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG น าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การน าเสนอแพลตฟอร์มชาญฉลาดส าหรับการให้
โภชนาบ าบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีบูรณาการโภชนศาสตร์  
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ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพ่ือใช้แก้ปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุ        
ในโรงพยาบาล และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของนักโภชนาการ เป็นต้น 
 

 การวิเคราะห์และอภิปราย 
 จุดเด่น (Strengths)  
 1. นโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจน น าไปปฏิบัติได้จริง เกิดคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นตั้งแต่
ผู้ประกอบการ หรือเกษตรกรที่เป็นต้นน้ า ไปจนถึงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้  การจัดตั้ง
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ STeP จึงเป็นค าตอบที่สอดคล้องกับโจทย์ที่จะวิจัยเพ่ือการ
พัฒนานวัตกรรมที่เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมธุรกิจในพ้ืนที่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
 2. มีการพัฒนาสินค้าแปรรูปการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในตลาดสูง เช่น 
อาหารสุขภาพ เครื่องส าอางคุณภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง สามารถต่อยอด
ทางด้านธุรกิจได้จริง สร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นในภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมที่จับต้องได้  
 

               
 

 3. นอกจากงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอยู่พร้อมในมือแล้ว ในการพัฒนาต่อยอดยังมี
อาจารย์นักวิจัยเก่ง ๆ ในมหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นทีมวิจัยท างานกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด  ภายใต้
บริบทสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดค้นวิจัยและพัฒนา ท าให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย      
จนน าไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ (Research Commercialization) ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
มูลค่าสูงจ านวนหลายรายการ 
 4. มีการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างภาคส่วนการวิจัยนวัตกรรม เจ้าของกิจการ 
เทคโนโลยีการผลิต และแหล่งทุนส าหรับการผลิตสินค้า ท าให้เพ่ิมโอกาสของความส าเร็จจากต้นน้ า         
สู่กลางน้ า และปลายน้ า เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ STeP ไม่ใช้ KPI แบบหน่วยงานทั่วไป แต่ใช้ 
KPI เป็นจ านวนพนักงานที่ได้รับการจ้างงานใหม่เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ซึ่งจะสอดคล้องกับการเติบโตของ
กิจการที่มีการขยายก าลังการผลิตเมื่อมีความต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนโดยผู้บริโภค 
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 ความท้าทาย  
 1. ระดับความสามารถในการขยายตัวเพ่ือรองรับจ านวนผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่จะเข้ามา
ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมบริการภายหลัง
วิกฤติโควิด -19 ซึ่งคาดว่าในช่วงฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 2. รูปแบบและการแข่งขันกับภาคเอกชน เช่น บริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนวิจัยและโอกาส
มากกว่าในการใช้การพัฒนาระบบการจัดการโดยใช้จุดแข็งของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ และได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้ามากกว่าผู้ประกอบการรายเล็ก 
 3. ผลิตภัณฑ์หลายรายการยังเป็นที่รู ้จักกันน้อยในหมู่ผู ้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ท าการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ และได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์จาก
โครงการของ STeP 
 4. พฤติกรรมผู้บริโภคและสินค้าและบริการที่เป็น Mega Trend หรือ พฤติกรรมในยุค 
Next Normal 
 

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 1. นโยบายภาครัฐ ควรต่อยอดประสบการณ์ของ STeP ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่งมีความต้องการใช้
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการ
ท่องเที่ยว โดยไม่ต้องเรียนรู้ด้วยการเริ่มต้นจากศูนย์ นอกจากนี้ STeP ยังสามารถที่จะจับมือร่วมกับ
อุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค สถาบันการศึกษาวิจัยของทั้งไทยและต่างประเทศ ในการส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกร และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม           
ในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการ ด้านการวิจัย และการประกอบธุรกิจ   
 2. ควรส ารวจความต้องการของตลาดและแนวโน้มความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ 
เช่น พืชสมุนไพรไทยที่มีอนาคต โดยน าเทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาต่อยอด      
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นสินค้าส าหรับผู้บริโภคท่ีสนใจด้านสุขภาพ wellness 
 3. เพิ่มการวิจัยแปรรูปสินค้าการเกษตรที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก เช่น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบทางการเกษตรน ามาเพ่ิมมูลค่าให้กับเกษตรกรในภาคการผลิต เช่น ข้าว กาแฟ      
พืชสวน   
 4. ขอเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัยในเชิงพาณิชย์ หรือการจับคู่ด้านทุนวิจัยระหว่าง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีความต้องการของตลาดสูง ทั้งที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนี้ และที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งอ่ืน ๆ เพ่ือกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและประเทศอาเซียนใกล้เคียง 
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 5. เพ่ิมช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ภายในประเทศ และรวมทั้งช่องทางจ าหน่ายในต่างประเทศ 
โดยใช้เครือข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมล่าสุด 
โดยสามารถจับมือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศท่ีมีหน่วยงานในต่างประเทศมาร่วม
ช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ  เพ่ือโอกาสต่อยอดทางการค้าและทาง
เศรษฐกิจต่อไป 
 6. การหาพันธมิตรในระดับนานาชาติแถบอาเซียน หรือพ้ืนที่ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
เพ่ือการขยายการให้บริการของ STeP 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในประเทศครั้งนี้ สรุปได้ดังนี ้
 ๑. รับทราบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์
วิกฤติต่าง ๆ ผ่านกลไกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 ๒. รับทราบปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
ความอยู่รอด ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด 19 
 ๓. เห็นแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน 
 ๔. เห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชุมชน โดยการรวมกลุ่มพัฒนาบ้านเกิด โดยน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด ารัสมาใช้ในการประกอบอาชีพ 
 

-------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
 

รายช่ือผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่น 14 
 
1401 นางสุดฤทัย เลิศเกษม  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
1402 นายฐนัตถ์  สุวรรณานนท์  รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
1403 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ 
1404 นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์  รองอธิบดีกรมสรรพากร 
1405 นางวชิรญา เพิ่มภูศรี  รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
1406 นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
1407 นางสาวสนธยา บุณยภูษิต  รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1408 นายกฤษ อุตตมะเวทิน  รองอธิบดีกรมการข้าว 
1409 นายชูชาติ รักจิตร  รองอธิบดีกรมชลประทาน 
1410 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
1411 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง 
1412 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
1413 นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต  รองอธิบดีกรมทางหลวง 
1414 นายผดุงศักดิ์ สรุจิก าจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
1415 นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร  รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
1416 นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
1417 นางสาวสุวรรณี วังกานต์  รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
1418 นายเรืองเดช ปั่นด้วง  รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
1419 นางสาวจิตติมา ศรีถาพร  รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
1420 นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
1421 นางสาวโชติมา     รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
1422 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
1423 นายรัฐพล นราดิศร  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1424 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1425 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
1426 นายบุญเรือง เมฆฉิม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
1427 นายสมภพ สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
1428 นายอดิเทพ กมลเวชช์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   
1429 นายทรงพล วิชัยขัทคะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
1430 นางสุกัญญา บุษยนาวิน  รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
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1431 นางนลินนาถ ไกรนรา  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
1432 พันต ารวจโทพเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
1433 นายธนากร คัยนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
1434 นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
1435 นายธิติ แสวงธรรม  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1436 นายโสภณ เอ่ียมศิริถาวร  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
1437 นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1438 นายสุรโชค ต่างวิวัฒน ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
1439 นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
1440 นายกฤศ จันทร์สุวรรณ  รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

--------------------------------- 
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