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คำนำ 
 
 วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (Micro Small and Medium Enterprises: MSMEs) 
ถือเป็นรากฐานและฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของมูลค่าการผลิต และเป็นแหล่งการจ้างงานหลัก
ของประเทศ โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคการค้าและบริการ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัด
เศรษฐกิจของภาคเหนือ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นจังหวัดที่มีรายได้จากวิสาหกิจ MSMEs 
มากเป็นอันดับสองของประเทศ มีวิสาหกิจชุมชนมากเป็นอันดับสี่ของประเทศ และมีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 
สตาร์ทอัพ (Startup) ที่กำลังเติบโตจำนวนมาก แต่เนื่องจากผลกระทบของ โรคโควิด 19 ทำให้การท่องเที่ยว
หยุดชะงักลง ธุรกิจขาดสภาพคล่อง จึงเป็นจุดสำคัญที่  นบส. 2 รุ่น 14 สนใจศึกษาการฟื้นตัวของธุรกิจ 
MSMEs หลังสถานการณ์ โรคโควิด 19 กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตต่อ
ผู้ประกอบการ MSMEs ศึกษาแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ MSMEs ที่มีที่มีการล้มและได้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐทำให้เกิดการปรับตัวหรือลดขนาดกิจการลง และสามารถอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะวิกฤติ   
แล้วนำมาศึกษาแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ MSMEs ที่มีการปรับตัวให้ดำรงอยู่ได้หรือดีขึ้นกว่าเดิมท่ามกลาง
สภาวะวิกฤต รวมถึงการวิเคราะห์มาตรการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือเสนอแนวทาง รปูแบบและกลไกการทำงานของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
MSMEs ในภาวะวิกฤต เพ่ือใช้เป็นแนวทางและกรณีศึกษาให้กับธุรกิจ MSMEs รายอ่ืน ๆ ในประเทศต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ส่งผลกระทบไปยัง
หลายภาคส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวจากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด  
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ มีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ 
ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมการ เมื่อเกิดแพร่ระบาดของ
โควิด 19 จึงได้รับผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อย ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่
ระบาดของโควิด 19 นั้น ทาง นบส. 2 รุ่นที่ 14 จึงได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
แนวทางการปรับตัวของวิสาหกิจรายย่อยท่ามกลางสภาวะวิกฤต เพื ่อนำมาถอดบทเรียน และ
วิเคราะห์หามาตรการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี ่ย วข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อปรับปรุง 
พัฒนา และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารและสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย
ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป  

โดยผลจากการสำรวจผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2565 
มีผู้ประกอบการ SMEs ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ จำนวน 395 ราย เมื่อพิจารณาประเภท พบว่า 
ธุรกิจการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องในปี 2564 และปี 2565 
มีสูงกว่าร้อยละ 80 ในเรื่อง รายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าลดลง ลูกค้าลดลง เลิกจ้างพนักงาน และลดการผลิตสินค้า 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าธุรกิจการผลิตขนาดย่อม จะได้รับผลกระทบสูงกว่าธุรกิจรายย่อยและขนาดกลาง ขณะที่
ธุรกิจการค้าส่ง และการค้าปลีก พบว่า ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในปี 2564 
และปี 2565 สูงกว่าร้อยละ 90 ในเรื่อง รายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าลดลง ลูกค้าลดลง ชะลอการจ้างพนักงาน
ใหม่ และเลิกจ้างพนักงาน ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่ได้รับของธุรกิจการค้าส่ง และการค้าปลีก ทั้งรายย่อย
ขนาดย่อม และขนาดกลาง ส่วนใหญ่มีทิศทาง/แนวโน้มที่ลดลงในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564  ส่วนธุรกิจ
การบริการก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สูงกว่าร้อยละ 85 คือ เรื ่อง รายได้/ 
ยอดสั ่งซื ้อสินค้าลดลง ลูกค้าลดลง ชะลอการจ้างพนักงานใหม่ และเลิกจ้างพนักงาน  โดยธุรกิจ SMEs  
ร้อยละ 81.2 ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ โดยเรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ 1) มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือต่างๆ (ร้อยละ 52.4) 2) ลดอัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละ 38.3) มาตรการควบคุมราคาสินค้า (ร้อยละ 38.3) และ 3) สนับสนุนแหล่งเงินทุน (ร้อยละ 37.3)  
เมื่อพิจารณาธุรกิจการผลิต พบว่า ธุรกิจการผลิตขนาดย่อม และรายย่อย ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ
มากกว่าธุรกิจขนาดกลาง โดยธุรกิจขนาดย่อม และรายย่อย ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ 
ลดต้นทุนการผลิต ขณะที่ธุรกิจขนาดกลาง คือ ลดต้นทุนการผลิต และมาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้า
วัตถุดิบ สำหรับที่ธุรกิจการค้าส่งขนาดกลาง ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากกว่าธุรกิจรายย่อย ขนาด
ย่อมโดยธุรกิจขนาดกลางต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้า
วัตถุดิบ ขณะที่ธุรกิจรายย่อย และขนาดย่อม คือ มาตรการควบคุมราคาสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าปลีกทั้ง
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย สูงกว่าร้อยละ 90 ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ โดยธุรกิจขนาด
กลาง และรายย่อยต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ มาตรการควบคุมราคาสินค้า ขณะที่ธุรกิจ
ขนาดย่อม คือ มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบส่วนธุรกิจการบริการขนาดย่อม และรายย่อย 
ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากกว่าธุรกิจขนาดกลาง โดยธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ  ดังนั้นจึงสามารถ



ค 
 

สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีผลกระทบกับผู้ประกอบการ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

ประการแรก มาตรการทางด้านรายได้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้รายได้ MSMEs ลดลง
จากกำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนแอ มาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่องช่วยพยุง  
การบริโภคได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ขณะที่ปัจจัยสำคัญท่ีสุดที่จะช่วยทำให้กำลัง
ซื้อปรับตัวดีขึ้นคือ การเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว อย่าง
รวดเร็ว เช่น การจัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด การจัดงานสินค้า การเพ่ิมอัตราการฉีดวัคซีนเพ่ือให้ประชาชน
เกิดความเชื่อม่ันในการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่และออกมาใช้ชีวิตตามปกติ 

ประการที่สอง ด้านต้นทุนด้านสาธารณสุขของผู้ประกอบการสูงขึ้น จากการปรับตัวเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญความเสี่ยงด้านการผลิต อาทิ ค่าขนส่งที่
สูงขึ ้นจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ต้นทุนราคาโลหะและเหล็กที ่สูงขึ ้น เป็นต้น  ที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พยายามปรับลดต้นทุนเท่าที่จะทำได้ แต่ยังมีต้นทุนบางส่วนที่ภาครัฐสามารถช่วยเหลือ
ชั่วคราวได้ เช่น ภาษีรถโดยสารสาธารณะ ภาษีป้าย การงดเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าในกลุ่ม
สารฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐอาจขยายขอบเขตความช่วยเหลือในการช่วยจ่ายค่าจ้างแรงงาน  
ผ่านมาตรการ co-payment ไปยัง MSMEs ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม 

ประการที่สาม ด้านสภาพคล่อง การขาดรายได้พร้อมกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่การปรับราคาทำ
ได้ยาก ส่งผลให้ MSMEs จำนวนมากขาดสภาพคล่องและเข้าสู่วิกฤติทางการเงิน  ธุรกิจที่เคยมีศักยภาพ
จำเป็นต้องปิดกิจการทั้งชั่วคราวและถาวร ขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อเพื่อพยุงธุรกิจของ MSMEs เป็นกุญแจ
สำคัญ การแก้ไขปัญหาด้านการเข้าถึงสินเชื่อนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ควรร่วมกันออกมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างโอกาสและกลไกในการเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในราคาที่เป็นธรรม  

ประการสุดท้าย ด้านทรัพยากร ตั ้งแต่ด้านแรงงานที่มีทักษะสำหรับโลกยุคใหม่ ไปจนถึงการใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยให้การผลิตและบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน
และผู้ประกอบการ การยกเลิกกฎหมายล้าหลัง เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญท่ีสุด คือ MSMEs เองก็ต้องปรับตัวเพ่ือให้
อยู่รอดในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก  
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เริ่มต้นจากเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  

โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต่อมาได้มีการระบาดและ 
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และระบาดเป็นวงกว้างลุกลามไปยังประเทศต่างๆ ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้มี 
ผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบการสาธารณสุขในประเทศต่าง ๆ  
เกิดสภาวะที่ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งหมดได้ ขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ นับเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุขระดับโลกและเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคที่มี
การระบาดใหญ่ไปทั่วโลก (Pandemic)  ในส่วนของประเทศไทยพบผู้ติดเชื ้อรายแรกที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นหญิงชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเมื่อวันที่  
31 มกราคม พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยชาวไทยรายแรก อาชีพขับรถแท็กซี่ และมีประวัติขับรถ
แท็กซี่ให้บริการกับผู้ป่วยชาวจีน ในระยะต่อมาจานวนผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศและผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  
ให้มีประสิทธิภาพ (กรมควบคุมโรค, 2564) 

1.1.1 ภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนจากสภาพวิกฤต เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 และไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถฟื้นตัวกลับมาอยู่ใน
ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดวิกฤติ และเมื่อพิจารณาภาวะเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund, IMF) เดิมได้คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตดีขึ้นที่ร้อยละ ๔.๙  แต่ทั้งนี้
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 IMF ออกมาให้ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่า ย่ำแย่ลงอย่างมาก
ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ทั้งมีความเป็นไปได้สูงที่เศรษฐกิจโลกอาจจะถดถอยในปี 2566 จึงทำให้ IMF 
เตรียมปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสำหรับปี 2565 (เป็นการปรับครั้งที่ 3 ของปีนี้) ปัจจัย
เสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลมีมากมาย ทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซีย -
ยูเครน ทำให้การลงทุน และการค้าของโลกหยุดชะงัก ความต้องการสินค้าอุปโภคเริ่มลดลง และสถานการณ์
ระหว่างจีนและไต้หวัน รวมถึงการเริ่มยกเลิกมาตรการสนับสนุนทางการเงินในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19  
โดยความเห็นของ IMF มีขึ้นหลังธนาคารโลก ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปี 2565 เหลือเพียง 
2.9% จากเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เดิมที่คาดว่า Gross Domestic Product (GDP) ของโลกจะเติบโต 4.1% 
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ส่วนในมิต ิของการค้าโลกจากการประชุมสหประชาชาติว ่าด ้วยการค้าและการพัฒนา  
(The United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  
ได้ปรับลดการคาดการณ์ของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลงมาอยู่ที ่ 2.6% จากเดิมที่ 3.6%  
เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซีย และการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ
ต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา  

แตท่ั้งนี้แนวโน้มในปี ๒๕๖๕ ยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565) ดังนี้  

๑) ปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกเล็กน้อย 
ความเสียหายขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อเทียบกับการแพร่ระบาด 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้า เมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ความเสียหายจากสายพันธุ์ 
โอมิครอนน่าจะรุนแรงน้อยกว่า เนื่องจากการที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรัฐบาลในหลายประเทศ 
ยังไม่มีทีท่าที่จะใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นวงกว้างเหมือนก่อนหน้านี้ 

๒) ปัจจัยอัตราการบริโภคของผู้บริโภคกลับมาสู่สภาวะการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น  แต่ใน
ภาคอุตสาหกรรมยังคงประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกหมวด  
ทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ทองแดง และเหล็ก เป็นต้น รวมถึงการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในทุกอุตสาหกรรม 
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ จึงมีโอกาสเกิดภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น และภาคอุตสาหกรรมพยายามรับมือกับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที ่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ  
เป็นอย่างมากและเป็นแรงกดดันต่อการฟ้ืนตัวของการส่งออก  

๓)  ปัจจัยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันของแต่ละประเทศ สะท้อนจากการที่
เศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มดีขึ้นและค่อย ๆ ขยับออกจากจุดต่ำสุดของภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้แล้ว 

๓.๑)  สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว และบรรลุ
เป้าหมายในการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด 19 บ่งชี้ว่ากิจกรรมเศรษฐกิจหลัก ๆ สามารถดำเนินได้ตามปกติ 
อัตราเงินเฟ้อยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถกลับมาอยู ่ใน 
ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 ได ้แต่เริ่มส่งสัญญาณขยายตัวแข็งแกร่ง 

๓.๒)  ทวีปยุโรป มีอัตราการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรซึ่งมี
ผู้ได้รับวัคซีนแล้วในอัตราที่ใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินได้ตามปกติ
สะท้อนผ่านอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและเป็นการบ่งชี้ว่าการดำเนินนโยบายทางการเงินจะเริ่มส่งสัญญาณ 
การเปลี่ยนทิศทางมากขึ้นหลังเศรษฐกิจขยายตัวแข็งแกร่ง  

๓.๓)  ทวีปเอเชีย มีความแตกต่างออกไปจากทวีปยุโรป โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในปี ๒๕๖๔ ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่
ร้อยละ ๗.๑ และร้อยละ ๕.๓ ในปี ๒๕๖๕ ภายหลังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละประเทศลดลง และการกลายพันธุ ์ของไวรัสส่งผ ลให้เกิด 
ความไม่แน่นอนขึ้นใหม่ ความพยายามในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจนั้นจะต้องคำนึงถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
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ระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย ความเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ยังคงเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อ โรคโควิด 19 รายใหม่ที่เพ่ิมมากข้ึน ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนของประเทศกำลังพัฒนา
ในเอเชียได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นรายภูมิภาค ภูมิภาคเอเชียกลาง 
คาดว่าจะเติบโตปรับเพิ ่มขึ ้นจากร้อยละ ๔.๒ ในปี 2564 เป็นร้อยละ ๔.๔ ในปี 2565 ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก คาดว่าจะเติบโตปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.5 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 5 ในปี 2565 ภูมิภาคเอเชีย
ใต้ คาดว่าจะเติบโตปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.6 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 7 ในปี 2565 ส่วนภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับปี ๒๕๖๕ จะปรับเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๕.๑ (จากร้อยละ 3 เมื่อสายพันธ์เดลด้าระบาด) 
จากที่คาดว่าเศรษฐกิจจะได้รับการผ่อนคลายข้อจำกัดโดยรวมและการฟื้นฟู  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 

๓.๔)  จีน เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและขับเคลื ่อน  
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ ทั้งผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 รายใหม่ และ 
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ ่มกลับมาฟื้นตัวแข็งแกร่ง หากแต่ปัจจุบันเริ ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลง  
โดยได้รับปัจจัยกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การขาดแคลนพลังงาน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ
ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศจีนเร่งตัวสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี  

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทย พบว่า แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นตามการเพิ่มข้ึน
ของราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกเป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศประกอบกับ
ปัจจัยการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและภาวะการชะงักงันในห่วงโซ่การผลิตโลกได้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตมากขึ้น   
ถึงแม้การส่งผ่านต้นทุนการผลิตไปยังผู้บริโภคจะยังพบว่ามีจำกัด เห็นได้จากเดือนมกราคม 2565 ดัชนีผู้ผลิต
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.7 อันเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้าในหมวดปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ และหมวด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมเป็นหลัก ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาสินค้าจากหมวดพลังงานและหมวดอาหารสด โดยแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในประเทศในระยะต่อไปคาดว่า 
จะเริ่มผ่อนคลายลงตามแนวโน้มราคาพลังงานในตลาดโลกโดยเฉพาะในครึ ่งหลังของปี 2565 และผลจาก
มาตรการของภาครัฐในการดูแลราคาพลังงานและราคาสินค้าภายในประเทศ ทั้งนี้  มีปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้ม 
อัตราเงินเฟ้อระยะต่อไปที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ประเด็นความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลต่อราคา
พลังงานในตลาดโลกและความยืดเยื้อกว่าที่คาดของปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่การผลิตที่จะเป็นแรงกดดันให้
อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นและจะเป็นข้อจำกัดต่อการฟ้ืนตัวของการบริโภคในประเทศในระยะต่อไป (สำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2565) 

1.1.2 ผลกระทบจากโรคโควิด 19  ต่อประเทศไทย  

1) จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  เป็นสถานการณ์วิกฤตสำคัญที่ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงทั้งต่อประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถสรุปผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
โดยสรุปดังนี้   

1.1)  สถานการณ์ระบาดโรคโควิด 19 รอบที ่1 ถึง รอบที่ 4  
ประเทศไทยพบการระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อ

เพ่ิมข้ึนอย่างช้า ๆ จนถึงมีนาคม 2563 ทีจ่ำนวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมเป็นหลักร้อยและมียอดผู้ป่วยใหม่ 188 คน ในวันที่ 
15 มีนาคม 2563 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่สูงสุดของการระบาดรอบแรก แล้วจึงลดลงต่อเนื่อง รักษาระดับการติดเชื้อ
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สองหลักเอาไว้ถึง 9 เดือน และมีผู้เสียชีวิตน้อยมากในประเทศไทย จนได้รับคำชมจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็น
ประเทศทีส่ามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ผลเป็นอย่างดี แตห่ลังจากนั้นอีกไม่นานก็เกิดการระบาด
รอบ 2 ขึ้นกระทั ่งใกล้ถึงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ทำให้ยอดผู ้ต ิดเชื ้อใหม่กลับเพิ ่มสูงขึ้น  
มีหลายจังหวัดติดเชื้อเป็นดาวกระจายจากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองได้ติด 
โควิด 19 เพราะบางรายไม่ปรากฏอาการรุนแรงให้เห็น จนทำให้เกิดการกระจายตัวของเชื้อในการระบาดรอบที่ 3 
ไปยังหลายสิบจังหวัด ส่วนการระบาดระลอกที่ 4 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน เป็นการระบาดของ 
เชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ที่แพร่ทั่วประเทศ การระบาดรอบที่ 3 เกิดจากเชื้อกลายพันธุ์สายพันธ์เดลต้า ทำให้มี
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั่วประเทศ รวมทั้งพ้ืนที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ และยังทำให้เกิดผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินเบื้องต้นว่าการเติบโตเศรษฐกิจไทย ปีนี้น่าจะลดลง
ถึง 1% จากที่เคยประมาณการณ์ไว้ แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานด้วย (รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ 
และคณะ, 2564: ออนไลน์)  

การระบาดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 256๓ ถึงปัจจุบัน (วันที่ 20 สิงหาคม 2565)  
มีผู้ป่วยจำนวน 4,632,212 ราย และเสียชีวิต 32,000 ราย ซึ่งการระบาดในระลอกล่าสุดปีนี้ของประเทศไทย 
มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากกว่าใน 2 ปีแรก แต่อัตราการเสียชีวิตลดลงมาก เพราะคนทั่วไปมีภูมิคุ้มกันจากการร่วมมือกัน 
ฉีดวัคซีนหรือติดเชื้อตามธรรมชาติอีกส่วนหนึ่ง จึงปรับเป้าหมายเป็นการบริหารจัดการให้โควิดเข้าสู่โรคประจำถิ่น 
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) มีมติให้โรคโควิด 19 เปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
ด้วยเหตุที่โรคนี้มีความรุนแรงลดน้อยลงมากแล้วสามารถให้การรักษาได้เช่นโรคติดต่อทั่วไป 

1.2)  ผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย 
เมื ่อมีการระบาดของโรคโควิด 19 เมื ่อตอนต้นปี 2563 แม้ความรุนแรงของ 

การระบาดยังไม่มากนัก แต่ทางรัฐบาลก็ใช้มาตรการ Lock down ห้ามการเดินทางเข้าออกต่างประเทศ และ
มาตรการเคอร์ฟิวในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจซึ ่งอาการไม่ค่อยดีมาตั ้งแต่ปีที ่ 2562 เริ ่มได้รับผลกระทบ  
แต่ถ้าผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการเยียวยาจากมาตรการของ
ภาครัฐในหลายๆ รูปแบบด้วยเงินงบประมาณตามปกติและเงินกู้เกือบ 2 ล้านล้านบาท คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจ
ของไทยฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่เหลือของปี 2563 แต่เกิดการระบาดโรคโควิด 19 ในรอบ 2 ช่วงปลายเดือนธันวาคม 
2563 ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวต้องติดลบทุกไตรมาส ส่งผลให้การขยายตัวตลอดทั้งปี 
ติดลบถึง 6.1% ผลกระทบดังกล่าว เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขา พบว่าในภาพรวมภาคเกษตรในปีปกติ เริ่มติดลบ
มาตั ้งแต่ปี 2562 ประมาณ 0.6% แต่เมื ่อเกิดการระบาด ปี 2563 ต้องติดลบมา กขึ ้นทั ้งปีถึง 3.4% 
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในอัตราต่ำอยู่แล้วใน ปี 2562 การขยายตัวทั้งปีเป็นศูนย์และเมื่อเกิดการระบาด
ของโรคโควิด 19 ต่อเนื่องทั้งปี จึงส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมรุนแรงในทุกไตรมาสตลอดปี ติดลบไปถึง 
5.9% ภาคบริการปกติยังคงขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีตลอดปี 2562 แต่ในที่สุดก็หนีไม่พ้นผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยืดเยื้อไปตลอดทั้งปี ทำให้การขยายตัวของภาคบริการติดลบทุกไตรมาส 1.2% ถึง 
12.1% ส่งผลไปถึงเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2563 เช่นกัน การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาบริการทั้งปี  
ติดลบถึง 6.5% ทั้งนี้การระบาดของโรคโควิด 19 ทั้ง 3 รอบ ส่งผลกระทบตลาดแรงงานกับการมีงานทำใน
ภาพรวม ผลกระทบต่อภาคบริการ นั้นพบว่า โดยภาพรวมอาจจะถูกกระทบรุนแรง เมื่อภาคบริการ เช่น โรงแรม
ที่พักและร้านอาหารไม่มีนักท่องเที่ยว การปิดกิจการที่เกี ่ยวข้องกับภาคบริการจำนวนมากส่งผลกระท บต่อ 



- 5 - 
 

การจ้างงานในวงกว้าง ทำให้การมีงานทำลดลงทันทีเกือบแสนรายในไตรมาสแรก และเริ่มฟื้นตัวเนื่องจาก  
การระบาดรอบที ่2 ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไม่ได้ Shout Down หรือ Lock Down ภาคบริการเหมือนกับ 
การระบาดรอบที่ 1 ประกอบกับรัฐบาลใช้นโยบายอัดฉีดเงินเพื่อส่งเสริมการบริโภคและช่วยเหลือ MSMEs  
ทำให้ธุรกิจภาคบริการเริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด จากอัตราการขยายตัวของจำนวนแรงงานเพิ่มตั้งแต่ไตรมาส 2 
และไตรมาส 4 โดยสาขาย่อยภาคบริการมีจำนวนแรงงานเพ่ิมข้ึน (รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ, 2564: 
ออนไลน์) 

1.3)  ผลกระทบต่อสุขภาพ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนไทย  

โดยผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษาในสถานที่ที ่รัฐจัดไว้ให้ หรือ Home Isolation เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 
ไปยังบุคคลอื ่น โดยลักษณะอาการของผู ้ต ิดเชื ้อ ในกรณีอาการทั ่วไป เช่น มีไข้ ไอ อ่อนเพลีย สูญเสีย
ความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส ส่วนอาการที่พบไม่บ่อยนัก เช่น เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว 
ท้องเสีย มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี ตาแดงหรือระคายเคืองตา และลักษณะอาการรุนแรง เช่น 
หายใจลำบากหรือหายใจถี่ สูญเสียความสามารถในการพูดหรือเคลื่อนไหว หรือมึนงง และเจ็บหน้าอก เป็นต้น 
โดยในปัจจุบันรวมจำนวน 4,463,557 ราย อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 34,056 ราย รักษาหายแล้วจำนวน 
4,399,358 ราย และเสียชีวิตจำนวน 30,143 ราย (2565, ออนไลน์) นอกจากนี้ผู ้ป่วยบางคนอาจมี
ผลกระทบหรืออาการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการรักษาจนหายแล้ว หรือที่เรียกว่า ภาวะลองโควิด (Long COVID) 
ซึ่งเป็นภาวะที่สามารถพบได้ในผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคโควิด 19 และรักษาจนหายแล้ว แต่ยังคงมีอาการผิดปกติ เช่น 
อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง เหนื่อยง่าย แม้ว่าจะหายจากโควิดแล้ว ปวดหัว เวียนศีรษะ ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก 
หายใจลำบาก ปวดตามตัว ตามข้อ กล้ามเนื้อไม่มีแรง ไอเรื้อรังหลังจากหายโควิด นอนไม่หลับ สมองไม่สดชื่น 
หลงลืมบ่อย และภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล (Post-Traumatic Stress Disorder) เป็นต้น (ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ, 
2565)  

1.4)  ผลกระทบต่อสังคม 
จากปัญหาทางด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบเชื่อมโยงมายัง

ปัญหาสังคม กลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนทำงานและต้องตกงาน ว่างงาน เพราะจะต้องประสบปัญหาหนักด้านการเงิน 
รวมถึงคนสูงวัยที่ต้องถูกให้อยู่ในพื้นท่ีจำกัด เช่น การอยู่บ้าน เพราะคำสั่งจำกัดการเคลื่อนไหวในช่วงวิกฤต บังคับ
ใช้มาตรการ Social Distancing และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ต้องการให้ไวรัสแพร่กระจายลดลง แต่ก็ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนด้วย สังคมในโลกยุคโรคโควิด 19  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
อย่างมาก การใช้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความอดทนให้ประชาชนให้ทนอยู่บ้านได้ อดทนต่อความยากลำบาก  
ลดความฟุ่มเฟือย การทำให้ครอบครัวอบอุ่น การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การจับมือ การทักทายด้วยการกอด
จะมาเป็นยกมือไหว้ สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจต่อสู่กับโรคร้าย จับมือหันหน้าเข้าหากัน เพื่อแก้ปัญหา
ร่วมกัน เกิดเป็นสังคมสมัยใหม่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น มีการนำ AI มาใช้งานในด้านต่าง ๆ ระบบการเรียน 
การสอนแบบออนไลน์ หรือประชุมออนไลน์ การใช้เงินดิจิทัล อีกทั้งการระบาดของโรคโควิด 19  ยังทำให้ผู้คน 
หันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น มีการป้องกันและระวังโรคมากขึ้น ทำให้โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคทางเดิน
อาหาร ลดลง (กรมควบคุมโรค, 2565) 
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1.5)  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หากมองในด้านที่ดีของโรคโควิด 19  ที่ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและ

สิ่งแวดล้อมไปในทางที่ดี โดยช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับบรรยากาศโลกอย่างมากมาย เช่น 
ตั้งแต่มีการปิดเมืองในประเทศจีน มีการลดการใช้น้ำมัน และลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนรอยรั่วจาก
โอโซนในชั้นบรรยากาศแถบขั้วโลกเริ่มปิดลงอีกทั้งมีการลดการสร้างไนตรัสออกไซด์จากรถยนต์จำนวนมากซึ่ง
เป็นการลดภาวะโลกร้อนให้กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังช่วยปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร 
ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน แต่ทั้งนีโ้รคโควิด 19  ก็ยังให้ผลลบอีกด้านหนึ่งด้วย คือ ขยะพลาสติก ที่เกิดจากการส่ง
สินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ยังมีขยะที่เกิดขึ้นจากหน้ากากอนามัยและชุดที่ใช้ในการป้องกันโรค (PPE) ที่มีการใช้
กันมาก มาตรการการกำจัดขยะพลาสติกและกล่องโฟมที่ใช้ส่งอาหาร และตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ทั ้งนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมีแผนในการปฏิบัติการกำจัดขยะพลาสติกอย่างถูกต้องต่อไป (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2565) 

2) เศรษฐกิจไทยปี 2565 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยถูกกระทบรุนแรงและเป็นวงกว้างจากสถานการณ์  

โรคโควิด 19  ทำให้ GDP ของปี 2563 หดตัว 6.2% และเกิดปัญหาจากการจ้างงานที่ลดลง อีกทั้งการฟื้นตัว 
ก็ยังช้ากว่าประเทศในภูมิภาค เพราะพึ่งพาภาคการท่องเที ่ยวสูงถึง 12% ของ GDP ด้วยเศรษฐกิจที ่ยัง
เปราะบางและมีความเสี่ยงสูง ภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงต้องผสมผสานนโยบายการคลัง
และการเงินอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวได้และระบบสถาบันการเงิน ยังทำงานได้ตามปกติ 
ปัจจุบันปี 2565 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจนขึ้น จากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว หลังภาครัฐ
ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ และคาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดย GDP ในปี 2565 และ 2566 
คาดว่าจะอยู่ที่ 3.3% และ 4.2% ตามลำดับ ด้านตลาดแรงงานทยอยปรับดีขึ้น จำนวนผู้ว่างงานและผู้เสมือน
ว่างงานคาดว่าจะปรับลดลงมาที่ 2.4 ล้านคนในปี 2566 ซึ่งใกล้ระดับก่อนโควิดที่ 2.3 ล้านคน ส่วนรายได้ 
ของแรงงานนอกภาคเกษตรคาดว่าจะกลับมาเพิ่มขึ้น 12% ในปีนี้ จากที่เคยหดตัวถึง 18% ในปี 2563 
อย่างไรก็ดี การฟ้ืนตัวในแต่ละภาคเศรษฐกิจยังไม่ทั่วถึง (K-shaped) กลุ่มธุรกิจที่เก่ียวกับการส่งออกฟ้ืนตัวได้ดี
เกินกว่าช่วงก่อนโควิดไปแล้ว ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวแม้ฟื้นตัวเร็ วกว่าคาด แต่ยังต่ำกว่าระดับก่อนโควิด
ค่อนข้างมาก โดยในปีนี้ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 6 ล้านคน หรือ 15% ของจำนวนก่อนโควิด 

1.1.3 ผลกระทบจากโรคโควิด 19  ต่อพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
ด้วยมาตรการการควบคุมโรคที่ทุกประเทศใช้อยู่ขณะนี้ ตั้งแต่การลดการเดินทางการเข้าออก

พื้นที่ การปิดสนามบิน การใช้มาตรการ Social Distancing มีการปิดสถานที่ ปิดสถานการค้า และกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ ปิดเมือง ฯลฯ ย่อมมีผลกระทบไปถึงการชะงักงันของเศรษฐกิจการค้า การทำงานผลิต และ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ขณะเดียวกันทุกคนมีความกังวล และต้องดูแลปกป้องตัวเองมีการกักตัวอยู่กับบ้าน หลายคนไม่สามารถทำงาน  
หาเลี้ยงชีพแบบปกติได้ ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดกิจการหรือทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนทำให้ขาดรายได้  
มาจุนเจือครอบครัว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา ผู้ขาดรายได้ในรูปแบบคนไทยไม่ทิ้งกัน แต่ก็ยังเกิด
ความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา การค้าและการลงทุนเกิดผลกระทบค่อนข้างรุนแรง แม้แต่
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เศรษฐกิจโลกก็กำลังเข้าสู่วิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งมีท่ีมาจากโรคโควิด 19 เป็นสำคัญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2565) 
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทำสรุปเศรษฐกิจภาคเหนือ ประจำปี 2564 

พบว่า สภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือในปี 2564 หดตัวจากปี 2563 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 3 รุนแรงและยืดเยื้อกว่าปีก่อน ทำให้ต้องใช้มาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดที่ยาวนาน จึงส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและการบริโภค โดยรายละเอียดแสดง  
ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 ภาวะทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ประจำปี 2564 

(ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565) 

1.1.4 ผลกระทบจากโรคโควิด 19 ต่อจังหวัดเชียงใหม่ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
สำคัญของภาคเหนือ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวใน  
หลาย ๆ รูปแบบ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง อาหารพื้นถิ่นของ
ภาคเหนือ และพื้นที่ชายแดนที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีกด้วย ซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงใหม่ในไตรมาส 3/2563 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2563) มีดังนี้  

1)  ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่หดตัวมาก โดยในไตรมาส  3/2563 นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ลดลง 100% เนื่องจากท่าอากาศยานได้ประกาศ
ห้ามอากาศยานทุกแห่งทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ผ่านท่าอากาศ
ยานในภาคเหนือลดลงเกือบ 100% เช่นกัน โดยหลายสายการบินประกาศหยุดบินภายในประเทศ 

2)  การใช้จ่ายภาคเอกชน ในไตรมาส 3/2563 หดลงตามยอดการจดทะเบียนรถทุกประเภท  
ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ ประกอบกับยอดค้าปลีกที่หดตัวตามการใช้
จ่ายสินค้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวันที่ลดลง 
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3)  การผลิตเพื ่อการส่งออก ยังคงหดตัวต่อเนื ่อง ตามการผลิตกลุ ่มสินค้าเกษตรแปรรูป 
เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบลดลงจากผลกระทบจากภัยแล้ง และส่วนหนึ่งจากอุปสรรคในการขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศจีน 

4)  การใช้จ่ายภาครัฐ (ไม่รวมเงินเดือน) ขยายตัว ทั ้งรายจ่ายประจำขยายตัว 18.9%  
งบลงทุนขยายตัว 12% เป็นผลจากการเร่งการเบิกจ่าย เพื่อเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2563 ประกาศล่าช้า  

1.1.5 ผลกระทบจากโรคโควิด 19 ต่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small 
and Medium Enterprises : MSMEs) ในจังหวัดเชียงใหม่ 

วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises: 
MSMEs) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลสถิติของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปี 2557 พบว่าผู้ประกอบการ MSMEs ทั่วประเทศมีจำนวนถึง 2.74 ล้านราย 
คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมด มีจำนวนแรงงาน 10.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.3 
ของการจ้างงานทั้งประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ MSMEs (GDP-MSMEs) มีมูลค่า 5,212 พันล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 39.6 ของ GDP รวมทั้งประเทศ มีอัตราการการเติบโตร้อยละ 0.2 ในปี 2557 เทียบกับ GDP 
ทั้งประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 0.9 ซึ่งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and 
Medium Enterprises (MSMEs)) หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของดำเนินการโดยเจ้าของเอง  
ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ และมีพนักงานจำนวนไม่มาก   
โดยการประกอบธุรกิจรายย่อย (MSMEs) นั้นมีอยู่มากมายหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การค้า และ
การบริการ ซึ่งอาจเป็นธุรกิจในภาคการเกษตร หรือนอกภาคเกษตร หรือในภาคบริการ ซึ่งวิสาหกิจขนาดย่อม
ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ทำให้เกิดการจ้างงานและประชาชน  
มีรายได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น โดยวิสาหกิจรายย่อยเปรียบเสมือนส่วนหนึ่ง
ของธุรกิจชุมชนซึ่งเป็นการช่วยด้านสวัสดิการทางเศรษฐกิจของประชาชน เพราะมีการผลิตจำนวนมากถึง
ครึ่งหนึ่งของสินค้าและบริการทั้งหมด ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจรายย่อยจะเหมือนกับธุรกิจขนาดใหญ่ 
คือ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ ช่วยจัดหางานใหม่ นำเสนอนวัตกรรม กระตุ้นการแข่งขัน ช่วยเหลือ
ธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันวิสาหกิจรายย่อยของไทย คิดเป็น  
95 % ของธุรกิจทั้งหมด และมีการจ้างงานกว่า 50 % ของธุรกิจทั้งหมด อีกทั้งยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ประมาณร้อยละ 35 ของ GDP รวมประเทศไทย และวิสาหกิจขนาดย่อยที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ มีการจ้างงาน
สูงถึงร้อยละ 85 ของประเทศ (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, 2564)  

โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้คำจำกัดความของ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ไว้ดังนี้ 

1)  วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ในภาคการผลิตจ้างงาน 1-5 คน รายได้ 
ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี ส่วนภาคการค้าและบริการ จ้างงาน 1-5 คน รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี 
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2)  วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ในภาคการผลิตจ้างงาน 6-50 คน รายได้
มากกว่า 1.8 ล้านต่อปีแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี  ส่วนภาคการค้าและบริการ จ้างงาน 6-30 คน รายได้
มากกว่า 1.8 ล้านต่อปีแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี   

3)  วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ในภาคการผลิตจ้างงาน 51-200 คน 
รายไดม้ากกว่า 1.8 ล้านต่อปีแต่ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี  ส่วนภาคการค้าและบริการ จ้างงาน 31-100 คน 
รายไดม้ากกว่า 1.8 ล้านต่อปีแต่ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี   
แสดงรายละเอียดในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 คำนิยามของ SMEs 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก  
มีขนาดเศรษฐกิจ 162,030 ล้านบาท สูงกว่าค่าเฉลี ่ยของประเทศและสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ  
โดยภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงสุด 5 อันดับแรก (โดยวัดจากการขยายตัวและสัดส่วนของ GDP) ในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ อันดับที่ 1 ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร อันดับที่ 2 ภาคเกษตรกรรม อันดับที่ 3 การค้าส่ง 
การค้าปลีกของใช้ในครัวเรือน อันดับที ่ 4 การขนส่ง และการคมนาคม และอันดับที ่ 5 บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และธุรกิจบริการ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่, 2560) 

ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเช ียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่า 259,026 ล้านบาท  
โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 12,173 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 246,853 ล้านบาท) เป็น
ลำดับที่ 12 ของประเทศ และลำดับที่ 1 ของภาคเหนือ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per 
capita) ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 143,638 บาท เพิ ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6,864 บาท  
(ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 136,774 บาท) เป็นลำดับที่  27 ของประเทศ และลำดับที ่ 3 ของภาคเหนือ  
รองจากจังหวัดลำพูน จังหวัดกำแพงเพชร 



- 10 - 
 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 สามารถจำแนกได้เป็น  
2 ประเภท ได้แก่ แยกตามภาคการผลิตและแยกตามรายสาขาการผลิต โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เช ียงใหม่นั้นขึ ้นอยู ่ก ับการผลิตภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 70.5 มูลค่ารวม 182,687 ล้านบาท  
ซึ่งสาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และ  
การประมง คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมา คือ สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จกัรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 และสาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามลำดับ 

 

 
รูปที่ 3 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจจำแนกตามรายสาขาการผลิต 

สาขาการผลิต สัดส่วน (%) 
สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 19.2 
สาขาการขายส่งและการค้าปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 13.9 
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 9.4 
สาขาการผลิต 7.9 
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภาย 7.9 
สาขาการศึกษา 6.9 
สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 6.6 
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 5.5 
สาขาอ่ืน ๆ 22.7 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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สืบเนื่องจากสัดส่วนการผลิตหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ภาคบริการ ที่มีสัดส่วนสูงถึง 
ร้อยละ 70.5 เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โรคโควิด 19 จึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
ภาคบริการเป็นอย่างมาก โดยผลกระทบที่เห็นได้ชัด คือ จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและระดับกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลง ซึ่งมีปัจจัยมาจาก ภาระหนี้สินที่เพ่ิมมากขึ้น และ
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โรคโควิด 19 ของประเทศ จากปัญหาข้างต้น 
นอกจากการที่ภาครัฐได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางมาตรการการคลังและมาตรการการเงินแล้ว  

ทุกภาคส่วนของจังหวัดควรมีการจัดงาน/เทศกาล/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม ให้มีความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยว  อีกทั้ง 

การสร้างความเชื ่อมั ่นด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที ่ยว เพื ่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ให้ดีขึ้น
เศรษฐกิจรายสาขาท่ีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

1)  ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
จังหวัดเช ียงใหม่มีสถานที ่ท ่องเที ่ยว/ร ูปแบบกิจกรรมการท่องเที ่ยวที ่หลากหลาย  

มีร้านอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที ่มีช ื ่อเสียงจำนวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที ่ยว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกในด้านสินค้าและ
การบริการนั้น จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งในด้านสินค้าและการบริการเชิงท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่สามารถ
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม และรองรับความต้องการของ นักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ อาทิ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long 
Stay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) และ 
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและสัมมนา (MICE) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น  
MICE City 

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2563 มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 
เข้ามาเชียงใหม่ จำนวน 6,007,763 คน ลดลงจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับร้อยละ -46.19 
แยกเป ็นชาวไทย 5,443,027 คน (-29.23%) และชาวต ่างประเทศ 564,736 คน (-83.74%)  
โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว รวม 5 ปี เท่ากับร้อยละ -5.45 รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2563 

 
ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564 
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สถานการณ์ทางการท่องเที่ยว 
ในปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์ท ่องเที ่ยวในประเทศได้ร ับผลกระทบอย่างร ุนแรงจาก 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นช่วงวิกฤตของ
สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ โดยในเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยต้องรับมือกับการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 ทำให้มาตรการล็อกดาวน์ พ.ร.ก ฉุกเฉิน และมาตรการเคอร์ฟิวถูกนำมาใช้ 
รวมทั้งการยกเลิกกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนของประเทศไทยหยุดลงแบบ
ฉับพลัน ภาคธุรกิจทยอยปิดกิจการเป็นจำนวนมากและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหยุดชะงัก แต่อย่างไร  
ก็ตามผลจากการใช้มาตรการต่าง ๆ ประกอบกับความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชน ทำให้ประเทศไทยสามารถ
รับมือและควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้ประกาศ
มาตรการผ่อนคลายปลดล็อคพื้นที่และกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งออกมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว
เพ่ือกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลให้ประชาชนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวมากข้ึน ซึ่งการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลังล็อกดาวน์เริ่มฟื้นตัวได้บ้าง เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากภาครัฐที่ประกาศให้มี
วันหยุดชดเชย เพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนหลังของปี พ.ศ. 2563 และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ภายใต้ 2 โครงการ หลัก ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการกำลังใจ ผนวกกับ ททท. และภาคเอกชน  
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ และโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยว ดังนั้น ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ  
ปี พ.ศ. 2563 จะมีแนวโน้มขยับตัวดีขึ ้น แต่ยังต่ำกว่าระดับปกติก่อนเกิด โรคโควิด 19 เพราะยังมีแนวโน้ม 
ความกังวลต่อความเสี่ยงของการระบาดโรคใหม่ ทำให้จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยอยู่ที่ 90.23 ล้านคน ลดลง 
ร้อยละ 48 ขณะที่รายได้ทางการท่องเที่ยวยังไม่กลับคืนมาในระดับปกติเช่นกัน เนื่องจากยังมีความกังวลต่อภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศ นักท่องเที่ยวระมัดระวัง การใช้จ่ายและลดจำนวนความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวส่งผลให้มี
รายได้จากการเดินทางอยู่ที่ 500,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54 แสดงในรูปที่ 4  

 
รูปที่ 4 ผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโรคโควิด 19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทย 

(ท่ีมา : กรมการท่องเที่ยว และ ttb analytics, 2564) 
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2)  ภาคการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตรกระจายอยู่ในทั้ง 25 อำเภอ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 

1,854,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด และมีครัวเรือนภาคการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น  
181,371 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.57 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งอำเภอที่มีพื ้นที่ทางการเกษตร  
มากที่สุด คือ อำเภอฝาง จำนวน 210,000 ไร่ และอำเภอที่มีครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุด คือ อำเภอจอมทอง 
จำนวน 12,998 ครัวเรือน โดยสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้าวนาปี ลำไย สุกร โคเนื้อ และ
โคนม 

3)  ภาคอุตสาหกรรม 
จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

จำนวนทั ้งส ิ ้น 953 โรงงาน เง ินลงทุนรวม 31,108.38 ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน 31,280 คน  
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช 
ประกอบด้วย กิจการเกี่ยวกับการสีข้าว อบพืชผล ทางการเกษตร บ่มและอบใบยาสูบ การคัดแยกเมล็ดพืช  
คัดแยกขนาดและเคลือบผิวส้ม เป็นต้น อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตเกี ่ยวกับการแปรรูปผัก 
และผลไม้ การแช่แข็งทุกชนิด ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี ่ ผลิตน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ ้ง เป็นต้น และ 
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะรวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ ประกอบด้วย การผลิตเกี่ยวกับศูนย์บริการ 
จำหน่ายอะไหล่ ซ่อมบำรุงและเคาะพ่นสีรถยนต์ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อและปะยางรถยนต์ เป็นต้น  (แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. 2566 – 2570, 2565) 
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1.1.6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) 

(๑)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Change) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

- โลกกำลังก้าวเข้าสู ่สั งคมผ ู้สูงอายุ  (Aging Society) 
โดยในปี ๒๐๒๐ ประชากรผู ้ส ูงอายุ (๖๕ ปีขึ ้นไป) มี
จำนวน ๗๒๗ ล้านคน และองค์การสหประชาชาติ (UN) 
คาดการณ์ ว่าในปี ๒๐๕๐ จะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า
เท่าตัวประมาณ ๑.๕ พันล้านคน 

- จำนวนและสัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน 
ม ีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร ็วในเก ือบทุกประเทศ  
จนเกิดความไม่สมดุลของโครงสร้างประชากร 

- อัตราการเกิดต่ำลง (Fertility Rate) เนื่องจากการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิ จ  ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพ ิ่มข ึ้น  
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการศึกษาสูงขึ้น และให้เวลากับ
การทำงานมากกว่าการมีครอบครัวหรือมีลูก  รวมถึง
ในอดีตหลาย ประเทศมีนโยบายควบคุมจำนวนประชากร 

- อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy) มีแนวโน้ม 
เพิ ่มขึ ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพทย์  
ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีและอายุยืนขึ้น รวมถึงผล
ของยุค Baby Boomer ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ที ่มีอ ัตราการเกิดของประชากรสู งและกลายเป็น
ประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

- อัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อประชากรวัยแรงงาน 
เพิ่มขึ้น เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบ
ต่อการจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน และนำไปสู่ 
การนำเข้าแรงงานต่างด้าวหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน
แรงงานคน 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้ประชาชาติ และรายได้เฉลี่ย 
ต ่อประชากรลดลง การจ ัดเก ็บรายได ้ของร ัฐลดลง 
ค่าใช้จ ่ายด ้ านสวัสดิการและสาธารณสุขเพื ่อดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการอื่น ๆ 

- ตลาดผู้สูงอายุ (Senior Market) ขยายตัวทั้งในรูปแบบ 
B2C และ B2B ท ั้ งย ั ง เอ ื้อให ้ เก ิดว ิสาหก ิจเร ิ ่มต ้น 
(Startup) หรือธุรกิจเช ิงนวัตกรรมเพื ่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ และนำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ส่งผล
ให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น 
เช่น ยาและเวชภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ เคร ื่องมือ
แพทย์ อุปกรณ์อำนวยความ สะดวก ธุรกิจบริการสขุภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฯลฯ 

- ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ความต้องการ 
แรงงานในอนาคตเปล ี่ยนจากลักษณะการทำงานท ี่
เ ป ็นการทำซ้ำหร ือเป็นแบบแผนไปส ู่ความต้องการ
แรงงานท่ีมทีักษะและความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น 

(๒)  การขยายตัวของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว (Rapid Urbanization) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

- คาดการณ์ว่าในปี ๒๐๓๐ มูลค่าเศรษฐกิจโลกร้อยละ ๖๑ 
จะมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในเมือง
ใหญ่ ๗๕๐ เมือง หรือร้อยละ ๒๒ ของจำนวนเมือง 
ทั่วโลก และในปี ๒๐๕๐ โลกจะมีประชากรเมืองเพิ่ม
มากข ึ้นถึง  ๒.๔ พันล้านคน หรือร้อยละ ๖๖ ของ
ประชากรโลก 

- เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเขตชนบทสู่ความเป็นเมือง 
ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเน ื่องตามจำนวนประชากร 
ที่เพ ิ่มข ึ ้นตลอดเวลา และเกิดการเคลื ่อนย้ายของ
ประชากรที่ดึงดูดให้หลั่งไหลเข้าไปอยู่ในเขตเมืองมากขึ้น 

- ความเป็นเม ืองเร ่งการเปลี ่ยนผ ่านทางส ังคมและ
เศรษฐกิจในหลายมิติ ทั้งการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น 
การเข้าถึงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การเคลื่อนย้าย
แรงงานภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ การ
ลงทุนและการจ้างงานเพิ่มขึ้นซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาขาด
แคลนแรงงาน 

- ประชากรเมืองมีค่านิยมและวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเป็นวิ ถี
เมือง (Urbanism) มากขึ้น มีการแบ่งแยกแรงงานตาม
ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตและ
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

เพื่อแสวงหาโอกาสในการศึกษา การสร้างรายได้ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เนื ่องจากเมืองเป็นแหล่งรวม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

- เกิดความจำเป็นในการสร้างโครงการขนาดใหญ่เพื่อ
รองรับการขยายตัวและตอบสนองความต้องการของ
ประชากรเมืองจนเกิดสังคมเมืองใหม่ที่มีบทบาทสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ 

- ความเป็นเมืองนอกจากเป็นปรากฏการณ์ที่มีความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงมากสุดในอนาคตแล้วนั้น  
ยังถือว่าเป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกสูง
ที่สุดอีกด้วย โดยส่วนหนึ่งมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยส่งเสริมประสทิธิภาพของเมืองใน
อนาคต 

การประกอบอาชีพต่าง ๆ เกิดการสร้างงานใหม่และมี
ค่าตอบแทนสูงกว่า 

- อาจก่อให้เกิดปัญหาความเหล ื่อมล้ำทางสังคมและ
รายได้ เกิดชุมชนแออัดและแหลง่เสื่อมโทรม การบริการ
ของภาครัฐที่ไม่ทั ่วถึง แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 
การจราจรติดขัด รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ขยะ
มูลฝอย มลพิษ น้ำเสีย 

- ภาครัฐเลือกลงทุนในบางพื้นที่เพื่อให้เกิดกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและดึงดูดผู ้คนให้เข้าไปยังพ ื้นที ่ดังกล่าว 
รวมถึงกระจายเมืองหลักไปในภูมิภาคมากข้ึนเพื่อพัฒนา
ชนบทและลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียม เกิดการกระจายรายได้ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

(๓)  ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี (Technological Breakthrough) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

- ปัจจุบันโลกได้เข้าสู ่ย ุคของการปฏิวัติอ ุตสาหกรรม 
ครั ้งที่ ๔ (Industry 4.0) ซึ ่งเป็นยุคแห่งการประยุกต์ใช้
ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีต่างสาขาเข้าด้วยกัน อาทิ 
ดิจิทัล ชีวภาพ พลังงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ  
อย่างกว้างขวางในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม 

- ทุกภาคส่วนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงฉับพลันทันที 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ที่ถูกพัฒนาขึ้น 
อย่างรวดเร็วกว่าความสามารถที่จะปรับตัวได้ทันจนถึง
จุดท ี่สร้างนวัตกรรมใหม่ให้ เกิดขึ ้น  ซ ึ่งเป็นได้ทั ้ง
ผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม หรือโมเดล 

- โลกกำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
เกิดกระบวนการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ 
กับทุกส่วนของธุรกิจ (Digital Transformation) ผ่านการ 
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Cloud, 
IoT, AI, Robotics, Automation, Big Data, Blockchain, 
Metaverse, 5G, Quantum Computer ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ 
ในการดำเนินธุรกิจ 

- การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเก ิดการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบของ
สินค้าและบริการ ระบบการซื้อขายและชำระเงิน รวมถึง
ระบบการสื่อสาร 

- การดำเนินธุรกิจแบบเดิมที่ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทัน 
กับการเปลี่ยนแปลงอาจต้องหยุดชะงัก ถูกแย่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และเผชิญกับความเสี่ยงต่อการอยู่รอด 
ในทางกลับกัน ธุรกิจที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด 
ปร ับต ัว ได ้อย ่างท ันท ่วงท ี  และนำเทคโนโลย ีมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม จะสามารถสร้างโอกาส
ใหม ่ๆ ได้อย่างมหาศาล 

- เกิดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) จากการ
ที ่ภาคร ัฐขาดการลงทุนในโครงสร ้างพ ื ้นฐานด้าน
อินเทอร์เน็ต อย่างต่อเนื ่อง หรือโอกาสในการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐาน เหล่านั้นและทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ที ่แตกต่างกัน 
ของประชากรในแต่ละกลุ่ม 

- เร่งให้ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี  โดยการพ ัฒนาบ ุคลากรผ ่ านการ 
Reskill/Upskill ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น ปรับปรุง
กระบวนงานที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้
เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ เช่น AI, Robotics, 
Automation ทดแทนแรงงาน มนุษย์ หรือ Big Data 
วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค 
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

- วิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่เปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตดิจิทัล 
(Digital Lifestyle) จึงมีความสะดวกสบายในการดำเนิน
ชีวิต มีความต้องการสลับซับซ้อนหรือเฉพาะเจาะจง 
มากขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวในการเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถตอบสนองความต้องการได้
ตรงจุด 

(๔) การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) 
 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

- โลกกำลังเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจระดับโลกบนฐานท้องถิ่น
(Glocalization) จาก ๒ กระแสเศรษฐกิจ คือ โลกาภิวัตน์  
(Globalization)  และท ้ องถ ิ ่ นภ ิ ว ั ตน ์  (Localization)  
ที่แนวคิดแบบเสรีนิยม (Liberalism) กำลังถูกท้าทายด้วย
กระแสชาตินิยม (Nationalism) 

- วิกฤติ โรคโควิด 19 ก่อให้ เกิดปัญหาภาวะชะงักงัน
ของ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) การ
ส่งออก และนำเข้าหดตัวอย่างรุนแรง ถือเป็นตัวเร่งการ
ทวนกระแสโลกาภิวัตน์ให้มีความเข้มข้นมากข ึ้นหลาย
ประเทศมีแนวทางปกป้องทางการค้า (Protectionism) 
ที ่ส ่งเสริมการผลิตในประเทศและกีดกันการค้าจาก
ต่างประเทศมากขึ้น 

- ทิศทางห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ที่ลด 
ความซ ั บซ ้ อนและลดการพ ึ ่ งพาห ่ ว ง โซ ่ อ ุ ปทาน
ระยะ ไกลห ันมาพ ึ่ งพาระยะใกล ้ ในภ ูม ิภาคแทน 
(Regionalization) หรือห่วงโซ่มูลค่าในระดับภูมิภาค 
(Regional Value Chain) โดยประเทศต่าง ๆ จะกระจาย
ความเส ี่ยงด ้านการผลิตและขายสินค้าโดยไม่พึ ่งพา 
แต่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น 

- การปกป้องทางการค้าส่งผลให้การส่งออกสินค้ามีขอ้จำกัด 
มากขึ้นจากกฎหมายและข้อบังคับของประเทศคู ่ค้า 
และการขนส่งและระบบโลจิสติกส์อาจล่าช้ามากขึ้นด้วย 

- หลายประเทศให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษา 
พันธมิตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพ ื่อ
เพิ ่มแนวร่วมในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า และ
คำนึงถึงปัจจัยอื่นที่มีผลต่อตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เช่น ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดลอ้ม 

- การเกิดห่วงโซ่มูลค่าในระดับภูมิภาคส่งผลให้เกิดช่องทาง 
การกระจายสินค้าที่ใกล้แหล่งผลิตมากขึ้นและอยู่ภายใน 
ภูมิภาค เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและ 
ผู้บริโภคภายในประเทศได้ดีขึ้น 

- เป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการในการปรับห่วงโซ่อุปทาน 
การผลิตให้ยืดหยุ่นมากขึ้น (Resilient Supply Chain) 
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งการเสริมทักษะใหม่ 
(Up-skill) และการเพ ิ่มท ั กษะท ี่จำ เป ็น  (Re-skill) 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและดิจิทัลมากข้ึน 

 (๕)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

- ภายหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม สภาพภูมิอากาศ
ของ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่โลกร้อนขึ้นหรือ
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดยอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกสูงขึน้ประมาณ ๐.๖ องศาเซลเซียส และคาดว่า
อาจเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๑.๕ องศาเซลเซียส ภายในปี ๒๕๗๕ 
- ๒๕๙๕ 

- การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพแล้ว  ย ั งก ่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษยชาติ รวมถึง
การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน
เป็นอย่างมาก 
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

- ผลจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตร การเพิ่มขึ้นของประชากรและยานพาหนะ รวม
การขยายตัวของเมือง ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปริมาณสูงในหลายปีที่ผ่านมาทั้งจากถ่านหิน 
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

- พื ้นที่ป่าลดลงจากการตัดไม้ทำลายป่าและเผาป่าเพื่อ
ขยายพื้นที่อุตสาหกรรม การเกษตร และสร้างที ่อยู่
อาศ ัยรองร ับประชากรโลกท ี่ เพ ิ่มมากข ึ้นในทุกปี  
ก ๊ า ซ เ ร ื อนก ระจก จ ึ งถ ู ก  ปล ่อยออกมามากขึ้น 
ความสามารถในการดูดซับลดลง และความแห้งแล้งเข้า
มาแทนที่ อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิยังส่งผลให้
น้ำแข็งขั้วโลกละลายจนระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 

- หลายภูมิภาคต้องเผชิญกับความผันผวนของสภาพ 
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับความ
รุนแรงที่มากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นแตกต่างกันไปตาม
สภาพทางภูมิศาสตร์แต่ละพื้นที่ ทั้งคลื่นความร้อน 
ภาวะฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม วาตภัย และ
การรุกล้ำของน้ำทะเล 

- การแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
ทั้งยังเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
ในหลายพื้นที่ของโลก เนื่องจากอากาศร้อนส่งผลให้
พาหะนำโรคติดต่อบางชนิดเพิ่มจำนวนขึ้นเร็ว ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชากรและระบบ
เศรษฐกิจ 

- ภาคเกษตรจะได้รับความเสียหายมากที่สุดเนื ่องจาก
พึ่งพาสภาพอากาศและฤดูกาล ภัยแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วง 
และอุทกภัยท ี่ร ุนแรงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง ระยะเวลาการให้ผลผลิตเปลี่ยนไป 
และพ้ืนท่ีเกษตร บางส่วนอาจไม่สามารถทำการเกษตร
ได้อีก ส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

- ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลดการผลิตและเปลี่ยนผ่าน
สู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่ใช้พลังงานฟอสซิลและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ ้น ส่งผลต่อการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมเดิม และงานบางประเภทจะหายไปแต่จะ
มีงานใหม่เกิดขึ้นมา 

(๖)  การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

- ความตกลงปารีสเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญา 
สหประชาชาต ิ ว ่ า ด ้ ว ยก า ร เปล ี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ(UNFCCC) ท่ีเกิดขึ้นจากการประชุม COP21 ใน
ปี ๒๕๕๘ ซึ ่งประเทศภาคีสมาชิกได้มีมติร่วมกันที ่จะ
ควบคุมอุณหภูมิ เฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน ๒ องศา
เซลเซียส เมื่อเทียบกับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และ
จำกัดการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิเฉลี ่ยของโลกไม่ให้เกิน 
๑.๕ องศาเซลเซ ียส แต่การดำเนินการของแต่ละ
ประเทศยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงเป็นท่ีมาของการประชุม 
COP26 ในป ี๒๕๖๔ 

- จากการประชุม COP26 ประเทศภาคีสมาชิกได้บรรลุ 
ข ้ อตกลง เพ ื่อแก ้ ไขป ัญหาการเปล ี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการผลักดันให้ย ุต ิการใช้พลังงาน
ฟอสซิล โดยจะต้องยื่นแผนการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภายในปี ๒๕๗๓ และควบคุมอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มข้ึนเกิน ๒ องศาเซลเซียส โดยให้

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนา  
ส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเพ ิ่มข ึ้น จึงอาจถูกกดดันให้
ดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างจริงจัง 

- เปิดโอกาสให้มีการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีในรูปแบบ 
ใหม่ ๆ ทั้งการจัดเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ใน
อัตราที่สูงขึ้นกับสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่า
มาตรฐาน ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (ETS) รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) 
ร วมถ ึ งการออกกฎหมายห้ามนำเข ้ าส ินค ้ าจาก
ประเทศที่ไม่มีการรณรงค์ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

- ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการร่วมกันลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเร ือนกระจกตามกระแสอนุร ักษ์ส ิ ่ งแวดล้อม  
โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบกับระบบ
นิเวศมากขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

พยายามตั้งเป้าไว้ที่ไม่เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส พร้อม
ทั้งกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ๒๕๙๓ จึงเปน็แรง
กระตุ้นให้แต่ละประเทศต้องเร่งดำเนินการ 

- เร่งให้เกิดการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำลง ทั้งยังกระตุ้นให้ปริมาณการใช้
งานยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ ิ่มข ึ้นอย่างรวดเร็ว  
จึงเป็นแรงกดดันให้ผู้ผลิตลดการจำหน่ายยานยนต์ที่ใช้
เครื่องยนต์สันดาปเพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลลง 

(๗)  กระแสรักสุขภาพ (Health Consciousness) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

- อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบวิถีเมือง 
(Urbanism)  ป ัญหามลภาวะจากการขยายต ัวของ
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจ รวมถึงระดับความเครียดจากการ
ทำงานและ ความวิตกกังวลจากการใช้ชีวิต 

- ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพของประชากรเพิ่มขึ ้น  
เป็นผลมาจากระดับรายได้และการระดับศึกษาท ี่สูงขึ้น 
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น รวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ีทำได้ง่ายขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ 

- การแพร่ระบาดของ โควิด-19นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึง 
ปัจจุบัน ถือเป็นตัวเร่งให้เกิดกระแสความตื่นตัวในการ
ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Care) ที่มุ่งเน้นการ
ดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย เพือ่เป็นก า รป้องกันและ
ชะลอการเกิดโรค 

- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่มขึ้นของ 
ความต้องการบริการทางการแพทย์ ได้กระตุ้นให้เกิดการ
นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการสาธารณสุข รวมถึง
การจัดเก็บและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) 
มาใช้ประโยชน์คู ่กับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข 

- เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผ ู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ 
สุขภาพท้ังธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการ 
ดำเนินชีวิตที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) อีกทั้งเป็นแรง 
กดดันให้ผู ้ประกอบการจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐาน
ด ้ านความปลอดภัยและส ุขอนาม ัยให ้ เป ็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจะได้รับความสนใจ 
มากขึ้นทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยี 
ส ุขภาพ (Health Tech) เช ่น แพลตฟอร์มให้บร ิการ
ปรึกษาทางการแพทย์ อุปกรณ์แจ้งเตือนสุขภาพ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพจะได้รับความสนใจมากขึ้น เช่น 
อาหารเพื ่อสุขภาพ อาหารฟังก์ช ั ่น โปรตีนจากพืช 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 
(Non-food) 

- ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ 
แพทย์แผนไทยจะเติบโตตามตลาดโลกท ี่ขยายตัว
อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้จะเดินทางมายัง
ประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลควบคู่กับการ
ฟื้นฟูสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย การเสริมความงาม 
การชะลอวัย 

- วิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Tech 
Startup) มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งจะเป็นผู้ที่
นำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพ 
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(๘)  กระแสความเป็นปัจเจก (Individualization) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขน้ึ  (Change) ผลกระทบทีม่ีต่อ MSMEs (Impact) 

- แนวคิดการผลิตสินค้าและบริการในจำนวนมาก 
(Mass Production) เพื่อเป็นการลดต้นทุนในลักษณะ 
One Size Fits All ที่ผลิตรูปแบบเดียวและหวังให้
ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และทุกสัดส่วน
ใช้ได ้จะไม ่ได้ร ับความน ิยม อีกต ่อไป เน ื่องจาก
ผ ู้บร ิ โภคตระหนักถ ึ งความหลากหลาย  ค ว า ม
แตกต่างและตัวตนมากข ึ้น  โดยไม่จำ เป็นต้อง 
เปลี่ยนตัวเองเพื่อใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ เสมอไป 

- พฤติกรรมของผ ู้บร ิ โภคในปัจจ ุบ ันม ีความเป ็น
ปัจเจก (Individualization) โดยเฉพาะผู้บริโภครุ่น
ใหม่ที่สนใจ ความเป็นส่วนตัวของตนเองหรืออาจลด
ความเป็นส่วนรวม และส่วนร่วมมากขึ้น แต่จะให้
ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ จึงเกิดเส้นแบ่งระหว่าง
พื ้นที ่ส ่วนบุคคลมากขึ ้นทั ้งในแง่พื ้นที่ทางความคิด 
ปัญญา สังคม และพื้นที่ทางกายภาพ 

- ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันต้องการความเป็นพิเศษท ี่มี
ความ เฉพาะตัวสูง มีความคาดหวังให้แบรนด์เข้าใจ 
และสามารถ ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
ที่แตกต่างกันได้ จึงให้ความสนใจสินค้าและบริการ 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความหมายกับตนเอง
มากขึ้น ไม ่ใช ่ส ินค ้าและบร ิการ ที ่จำหน่ายตาม
ท้องตลาดสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอย่างในอดีต 

- การตลาดเฉพาะบุคคล (Personalization) จะได้รับ
ความ  น ิ ยมมากกว ่ าการตลาดมวลชน  (Mass 
Marketing) มากขึ้น เนื่องจากสามารถนำเสนอสินค้า
และบร ิการได ้ตรงก ับความ ต ้ อ ง ก า ร  ส ่ ง ม อบ
ประสบการณ์ที ่น่ าจดจำ  สร้างความ ประทับใจ
ให้กับผู ้บริโภค และดึงดูดให้กลับมาซื ้อ/ใช้บริการ  
ซ้ำจนเกิดเป็นความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) 

- สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี
และ เครื่องมือที ่ช ่วยในการเก็บข้อมูลความสนใจ 
ความต้องการ กระบวนการตัดสินใจซื้อ และการ
เปิดรับสื่อของผู้บริโภค จากการใช้ Big Data และคัด
กรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อ
พัฒนาสินค้าและบริการ วางแผน และเลือกวิธีการ
สื่อสารผ่านช่องที่เหมาะกับผู้บริโภคแต่ละคน ซึ ่งมี
ความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกัน 

- แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 
จะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น จากการที่ผู้บริโภคหัน
มาให้ความสำคัญกับความหลากหลายในสังคม  
ทั้งคนที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย คนทุกเพศ คนทุกไซส์ 
คนทุกสผี ิว แบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้ นอกจากจะช่วย
สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีแล้ว ยังตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ดีขึ้นด้วย 

ดังนั้น จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของ
ภาคเหนือ มีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรมการ เมื่อเกิดแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้รับผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เป็นอย่างมาก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ MSMEs โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย ซึ่งได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นั้น ทาง นบส. 2 รุ่นที่ 14 จึงได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งแนวทางการปรับตัวของวิสาหกิจรายย่อยทั้งที่มีการปรับตัวให้ดำรงอยู่ได้ และสามารถปรับตัวให้ดีขึ้น
กว่าเดิมท่ามกลางสภาวะวิกฤต เพื ่อนำมาถอดบทเรียน และวิเคราะห์หามาตรการสนับสนุนจากหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารและสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์การศึกษา 
1.2.1  เพ่ือศึกษาผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตต่อผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ 
1.2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางสภาวะวิกฤต 
1.2.3  เพื่อวิเคราะห์มาตรการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเสนอ

แนวทาง ร ูปแบบและกลไกการทำงานแบบบูรณาการของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการรายย่อยในสภาวะวิกฤต 

1.2.4  เพื ่อเสนอแนะแนวทางการบริหารให้กับภาครัฐที ่เกี ่ยวข้องและการสร้างความยั ่งยืนให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อย  

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1  กำหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะผู ้ประกอบการรายย่อยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งกลุ่ม 
(Category) ของผู้ประกอบการตามคำนิยามของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.)  
โดยใช้จำนวนการจ้างงานและรายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งขนาดของผู้ประกอบการ  

1.3.2  กำหนดแนวทางการวัดผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นรูปธรรม 
โดยผลกระทบในด้านต่าง ๆ ได้แก่  เศรษฐกิจ  สุขภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นต้น   

1.3.3  ศึกษา แนวทางการแก้ปัญหา ของผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงรูปแบบ กลไกการสนับสนุน
ส่งเสริมของภาครัฐและเอกชนต่อผู้ประกอบการรายย่อยในสภาวะวิกฤต  

1.3.4  ถอดบทเรียนและเสนอแนะรูปแบบในการปรับตัวของผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง และ
แนวทางในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ล้มแล้วลุกได้ 

 
1.4  วิธีการศึกษา 

1.4.1  การรวบรวมข้อมูล 
1)  ข ้อม ูลปฐมภูม ิ (Primary Data) ค ือ โดยการใช ้แบบสอบถาม (Questionnaire) และ 

ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ MSMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2563 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กำหนดนิยามของ MSMEs ไว้ดังนี้  

1.1) วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ในภาคการผลิตจ้างงาน 1-5 คน รายได้
ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี ส่วนภาคการค้าและบริการ จ้างงาน 1-5 คน รายได้ไม่เกิน 
1.8 ล้านต่อปี 

1.2) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ในภาคการผลิตจ้างงาน 6-50 คน 
รายได้มากกว่า 1.8 ล้านต่อปีแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี  ส่วนภาคการค้าและ
บริการ จ้างงาน 6-30 คน รายได้มากกว่า 1.8 ล้านต่อปีแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี   

1.3) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ในภาคการผลิตจ้างงาน 51-200 
คน รายได้มากกว่า 1.8 ล้านต่อปีแต่ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ส่วนภาคการค้า 
และบริการ จ้างงาน 31-100 คน รายได้มากกว่า 1.8 ล้านต่อปีแต่ไม่เกิน 300  
ล้านบาทต่อปี    
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2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมข้อมูลสถิติ และศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
งานวิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและมาตรการ บทบัญญัติกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบทความ
ของประเทศไทยและต่างประเทศ  

1.4.2  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการ MSMEs ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในภาคการผลิต 

ภาคการค้า (ค้าปลีกและค้าส่ง) และภาคบริการ ตามนิยาม SMEs ของ สสว. ปี 2563 ซึ่งได้มีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อได้รับผลกระทบ ได้แก่ หยุดกิจการชั่วคราว/เปิดดำเนินการบางส่วน การปรับตัวไปประกอบ
ธุรกิจประเภทอื่น การปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงาน หรือปรับรูปแบบการจ้างงาน เพื ่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และเพ่ือประคองให้ธุรกิจดำรงอยู่ต่อไปได้ ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลดลง 
สถานการณ์การฟื้นตัวของผู้ประกอบการ MSMEs ในแต่ละรายก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
สภาวะหดตัว จึงมีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุน  
การผลิต มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ มาตรการควบคุมราคาสินค้า เป็นต้น 

1.4.3  การออกแบบเครื่องมือ/แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม (Questionnaire) สำหรับใช้สอบถามผู ้ประกอบการ MSMEs ในพื ้นที ่จ ังหวัด

เชียงใหม่ โดยการศึกษาครั้งนี้ นบส. 2 รุ่นที่ 14 ได้ดำเนินการโดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามผ่านระบบ
ออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งแบบสำรวจออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

-  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ประเภทของ
ธุรกิจ จำนวนการจ้างงาน รูปแบบการจัดตั้งสถานประกอบการ และระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ 

-  ส่วนที่ 2 ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโรคโควิด 19 เป็นคำถามที่เก่ียวกับการได้รับผลกระทบ
จากโรคโควิด 19 ได้แก่ รายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าลดลง จำนวนลูกค้าลดลง ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น สภาพ
คล่องทางการเงินลดลง ชะลอการจ้างพนักงานใหม่ เลิกจ้างพนักงาน และความล่าช้าในการขนส่งสินค้า โดยแบ่ง
ระดับความรุนแรงของผลกระทบออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ไม่มีผลกระทบ ผลกระทบน้อยที่สุด ผลกระทบน้อย 
ผลกระทบปานกลาง ผลกระทบมาก และผลกระทบมากที่สุด และมีคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับผลกระทบอื่น ๆ 
นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

เมื่อรวบรวมแบบสอบถามแล้ว จึงจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจ และคำนวณเป็นร้อยละ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ เพื่อพิจารณาร้อยละของผลกระทบที่ได้รับในแต่ละขนาดธุรกิจ  
รวมทั้งสำรวจผลกระทบด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการลดการผลิตสินค้า ด้านขาดแคลนวัตถุดิบ และด้านการขยาย  
การลงทุน เป็นต้น 

1.4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1)  ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล (Validation Data) โดยตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

ของแบบสอบถามครบถ้วนทุกประเด็น 
2)  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ 
3)  ดำเนินการวิเคราะหแ์ละสรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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จากนั้น นบส. 2 รุ่นที่ 14 นำข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) มาดำเนินการ
วิเคราะห์ร้อยละของระดับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โรคโควิด 19 แนวทางการแก้ไข สถานการณ์การฟ้ืนตัวของ
ธุรกิจ ปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ และความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อนำมาอธิบายถึงจำนวนและ
ประเภทของธุรกิจ ระดับของผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนวทางการแก้ไขปัญหา
รูปแบบต่าง ๆ สถานการณ์การฟ้ืนตัวของธุรกิจ ปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ และความต้องการ
การช่วยเหลือจากภาครัฐ 

1.4.5  การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 
นำข้อมูลที ่ได้จากการวิเคราะห์มาดำเนินการสรุปผล และจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย 

สำหรับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ทั ้งภาครัฐ และเอกชน เพื ่อนำไปกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ และใช้เป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSMEs ทั่วประเทศต่อไป 

 

1.5  ระยะเวลาในการศึกษา  เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2565 

 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1  ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางล้มแล้วลุกของธุรกิจ ในสถานการณ์ โรคโควิด 19 เพื่อให้ธุรกิจ 
ที่ล้มสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืนกว่าเดิม 

1.6.2  ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัด และหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน นำไปกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต 
และอาจนำไปปรับใช้กับจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทยได้ 



บทที่ 2 

การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงตามกรอบการศึกษา 

2.1  แนวคิดขับเคลื่อนไทย สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
 2.1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580  
  เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน
ต้องทำตามเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 กำหนดให้
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง  
2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กรณีศึกษา ดังนี้ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565: ออนไลน์) 
  1)  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   1.1)  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือ 
และสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ที่เป็นผลของการหล่อหลอม
เทคโนโลยี ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ประเทศไทย
จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  
เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ  
ที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 
   1.2)  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง 
ที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของ
การท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริม 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยง  
การท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอด
การท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ 
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   1.3)  พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ 
ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดล
ธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้า 
ที่เข้มแข็งที่จะนำไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามรถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและ
การลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 
   1.4)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  2)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   2.1)  การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ เช่น การปรับโครงการเศรษฐกิจ 
ฐานราก สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย  
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   2.2)  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เช่น การพัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค  การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ และการจัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

2.1.2  แนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติและกำหนดทิศทางการพัฒนา 

ที่ประเทศควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปีถัดไปคือ ปี 2566-2570 เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
มีสาระสำคัญ เช่น หลักการและแนวคิด 4 ประการ คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การสร้าง
ความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสี เขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG) 
วัตถุประสงค์ คือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดย 13 หมุดหมาย
เพ่ือพลิกโฉมประเทศ จำแนกออกเป็น 4 มิติการพัฒนา มีดังนี้ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2565: ออนไลน์)  

2.1)  มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย จำนวน 6 หมุดหมาย ได้แก่ 
2.1.1)  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2.1.2)  การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
2.1.3)  ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
2.1.4)  การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
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2.1.5)  ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
2.1.6)  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

2.2)  มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 3 หมุดหมาย ได้แก่  
2.2.1)  SME ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 
2.2.2)  มีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ  
2.2.3)  ความยากจนข้ามรุ่นและความคุ้มครองทางสังคม 

2.3)  มิติความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 หมุดหมาย ได้แก่  
2.3.1)  เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
2.3.2)  การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

2.4)  มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ จำนวน 2 หมุดหมาย ได้แก่  
2.4.1)  มีกำลังคนสมรรถนะสูง  
2.4.2)  ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ความเชื่อมโยงหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา มีอยู่ 
3 หมุดหมาย ได้แก่  

1)  หมุดหมายที่ 2  การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ไทยเป็นจุดหมายของ 
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลาย ด้านการท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 

2)  หมุดหมายที่ 7 SME ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ บริบทของโลกและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเผชิญความท้าทาย
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันเพ่ือเพ่ิมความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจ 
โดยเฉพาะการเติบโตอย่างรวดเร็วไร้ขีดจำกัดของเทคโนโลยีกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้อง เปลี่ยนผ่านรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีมากขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลต่อการลดลงของจำนวน
แรงงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยหันไปใช้จ่ายเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการ เกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลันทำให้ผลิตภัณฑ์จาก ธรรมชาติไม่
สม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและบริโภคสินค้าและบริการที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังเป็นปัจจัยผลักดันผู้ประกอบการ  
ให้เพ่ิมความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจและเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ 
ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ เชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าโลก
และลดการพ่ึงพาตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลักอันเป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและกระจายความเสี่ยง ในขณะที่
ภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้มีลักษณะมุ่งเป้าตอบโจทย์ผู้ประกอบการบนฐานความเข้าใจธุรกิจที่มีความหลากหลายจูงใจให้ผู้ประกอบการ 
เข้าระบบและได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและขยายขนาด
ธุรกิจได้ 

3)  หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสูง การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเครื่องมือสำคัญ 
ในการพัฒนาคนในสังคมสูงวัยที่มีช่วงชีวิตที่หลากหลาย มากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อระบบการเรียนรู้ที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะให้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและเทียบโอน
สมรรถนะอย่างมีคุณภาพและไร้รอยต่อในขณะที่คนไทยยังขาดทักษะชีวิต ในหลายด้าน เช่น ความรอบรู้ 
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ด้านการเงินที่ทำให้บางคนเข้าไปอยู่ในวงจรของหนี้นอกระบบและในระบบ ความรอบรู้ด้านดิจิทัลที่รวม
ความสามารถในรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด และการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงระบบนิเวศควรเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากรทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งบนพื้นที่กายภาพ และบนพ้ืนที่ เสมือนจริง 
ขณะที่กลุ่มเข้าไม่ถึงจะต้องมีมาตรการกำจัดอุปสรรคต่าง ๆ ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะ  
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

2.1.3  แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
1)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

การพัฒนาประเทศด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยน
ครั้งสำคัญของการพัฒนา เพราะได้เชื่อมต่อกับภาพอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้าสู่การปฏิบัติ  
ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดแผนงาน
หรือโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนภาพอนาคต 
เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวสู่ประเทศพัฒนาแล้วและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา ได้แก่ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2560: ออนไลน์) 

1.1)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจาก

ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและ  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 

การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพ 
การผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน
มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตร  
เน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยว
สามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 
ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
ทั้งในด้านการคลัง เช่น  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และ 
การตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน เช่น  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบัน
การเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้าง
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของ  
ห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการ แข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
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1.2)  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ 

ภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็น
ฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจาย
ความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการ
รองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพมหานคร และ 
ภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด
พ้ืนที่เศรษฐกจิใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

1.3)  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง และอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น  
การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็น
ฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนา  
ส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  
และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ  

2.1.4  แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (BCG model / ESG / SDGs) 
1)  BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) 

BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนา 3 เศรษฐกิจ ไปพร้อมกัน 
ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ 
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ไทย
มีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชน
เข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

BCG Model เป็นกลไกที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 
อย่างทั่วถึง สามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสามารถ
สร้างให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในบางสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ จึงได้กำหนดเป้าหมาย  
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน BCG Model ดังนี้ 

-  มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG  
-  ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการเพ่ิมรายได้เกษตรกรและชุมชน 
-  ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยขึ้นเป็นผู้ผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพและ

ส่วนประกอบอาหารมูลค่าสูง Top 5 ของโลก 
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-  สร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิตยา เครื่องมือแพทย์ วัสดุชีวภาพให้มี  
ความเข้มแข็ง มีศักยภาพส่งออก เป็นแหล่งจ้างงานทักษะสูงและรายได้สูง 

-  ระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว นำไปสู่ Top 3 ของเอเชียแปซิฟิก จัดโดย Travel & 
Tourism Competitiveness Index, World Economic Forum 

-  ลดการใช้ทรัพยากรลง 2 ใน 3 จากปัจจุบัน 
หลักในการดำเนินงานเป็นการบูรณาการในการทำงานระหว่างหลายภาคส่วนให้เป็นไป 

โดยมีเอกภาพและมีพลัง แต่ละภาคส่วนจะยึดถือหลักการสำคัญในการร่วมกันผลักดัน BCG Model โดยจะให้
ความสำคัญกับทั้งการแข่งขันได้ในระดับโลก การส่งต่อผลประโยชน์สู่ชุมชน และขับเคลื่อนโดยกลไก 
การทำงานแบบจตุภาคี (Quadruple Helix) ผ่านการผสานพลังภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา ประชาสังคม 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับโลก (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ, 2564: ออนไลน์) 

การนำ BCG Model มาฟื้นฟูประเทศไทยหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1)  ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเปราะบางเพราะ

พ่ึงพาต่างประเทศสูง เห็นได้จากรายได้ในภาคการท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังพ่ึงพาการส่งออกในสัดส่วนสูง ในขณะที่สินค้าสำคัญของประเทศมีมูลค่าเพ่ิมต่ำ 
ดังนั้น เมื่อเกิดสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ประเทศไทย 
จึงจำเป็นต้องมีรูปแบบเศรษฐกิจที่ เน้นการพ่ึงพาตนเอง สร้างความเข้มแข็งจากภายในและเติบโตอย่างมี
คุณภาพอย่างเช่น การสร้างความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยตนเองมากขึ้น เพ่ือยกระดับ
มูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ และยังคงเชื่อมต่อกับประชาคมโลก จากการรับจ้างผลิต เป็นการ
สร้างมูลค่าจากการสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงเอง อีกทั้งเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากการ “ผลิตมาก  
แต่สร้างรายได้น้อย” (More for Less) ไปสู่การผลิตสินค้าพรีเมี่ยมที่ “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” (Less 
for More)  

นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยจะสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพ่ือฟ้ืนฟูประเทศได้นั้น 
จำเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ครอบคลุม 4 สาขายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพและมีความสำคัญ
มากขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่ 1) เกษตรและอาหาร 2) สุขภาพและการแพทย์  
3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.2)  ด้านสังคม 
เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบ

ให้เกิดการว่างงานและการขาดแคลนรายได้ BCG Economy Model จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ เพราะโมเดลนี้
ให้ความสำคัญกับการเดินหน้าไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เน้นส่งเสริมรวมถึงการพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
สร้างอาชีพใหม่และโอกาสธุรกิจใหม่ตั้งแต่ฐานรากอย่างภาคเกษตรไปจนถึงยอดสามเหลี่ยมที่เป็นเทคโนโลยี
นวัตกรรมข้ันสูง เป็นหลักประกันการมีงานทำและขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน  

1.3)  ด้านสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์โรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นเรื่องใกล้ตัวเรากว่าที่คิด 

เห็นได้ชัดจากการอยู่บ้านหรือการทำงานจากบ้าน ซึ่งส่งผลให้คนหันมาใช้บริการอาหารเดลิเวอรี่ และทำให้เกิด
ขยะเพ่ิมขึ้น ในส่วนนี้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดระบบ 
การจัดการขยะและของเสีย โดยเฉพาะขยะพลาสติก ขยะอาหาร และอาหารเหลือทิ้ง รวมถึงทำให้มีขยะน้อยลง 
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เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-design & Zero - Waste) 
การส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse, Refurbish, Sharing) และการนำกลับมาใช้ ใหม่  (Recycle, Upcycle) 
(สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2564: ออนไลน์) 

2)  ESG (Environment, Social, Governance) 
ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, 

Social และ Governance ปัจจุบัน ESG ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุนใช้
ประกอบการพิจารณาลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล โดย Environment เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของ
บริษัทต่อสิ่งแวดล้อม Social เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร  
กับลูกจ้าง Suppliers ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างไร และ Governance เป็น
หลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลอย่างไร เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ แนวคิด ESG ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ 
แก่ธุรกิจด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ เสีย และการนำเสนอ  
ผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ปัจจุบันนักลงทุนทั้ งนักลงทุนบุคคล ( Individual Investor) และนักลงทุนสถาบัน 
(Institutional Investors) ต่างให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี  
การดำเนินงานตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG มากขึ้น โดยการศึกษาจาก State Street Global Advisors 
ในปี 2560 ได้ทำการศึกษากับผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมด 475 องค์กรในทวีป สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก 
ซึ่งผลของการสำรวจพบว่า พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีการจัดสรรเงินลงทุน
ไปกับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และยังมีผลการศึกษาจาก Financial Planning Association 
ซึ่งเป็นการศึกษาในปี 2563 โดยได้ทำการสำรวจกับผู้ให้คำแนะนำทางการเงิน (Financial Advisor) จำนวน 
242 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกาผลการศึกษาพบว่า ในปี 2563 ผู้แนะนำทางการเงินมีการแนะนำนักลงทุนหรือ
ได้ลงทุนด้วยตัวเองในกองทุนแบบ ESG มากขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผลการวิจัยจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยว่า การลงทุนที่เน้นความยั่งยืนอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งผล
จากการทดลองจัด Portfolio บริษัทจดทะเบียนไทยตามดัชนี DJSI ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า Portfolio 
ดังกล่าว ให้ผลตอบแทนรวมสะสม 51% ซึ่งมากกว่าดัชนี  SET100TRI ที่ ใช้ เปรียบเทียบอยู่  13%  
(กาญจน์กมล พรมเหลา, 2564: ออนไลน์) 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจทุกระดับในหลาย
ภาคส่วน วิกฤตครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการพ่ึงพาอาศัยกันในระบบนิเวศเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านซัพพลายเชน 
การเข้าถึงเงินทุน และการจัดสรรทรัพยากร เมื่อธุรกิจต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าเพ่ือเสริมสร้างความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตัวของกลยุทธ์หลักและการดำเนินธุรกิจ แต่สิ่งที่สำคัญ  คือ ธุรกิจจะต้องยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2.1)  สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงวิธีที่บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส

ทางธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาขยะ  
การปล่อยมลพิษ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบที่เป็นผลจากการดำเนินธุรกิจ 
วิกฤตครั้งนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายมากยิ่งข้ึน เป็นสิ่งย้ำเตือนให้ภาคธุรกิจว่าพวก 
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เขากำลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เคย ภาคธุรกิจจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงเหล่านี้ 
และพิจารณาผลกระทบไม่เพียงแต่ในซัพพลายเชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำอีกด้วย  

2.2)  สังคม 
ธุรกิจจะต้องบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ หรือ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มุมมองด้านสังคมของความยั่งยืนเป็นแนวทางที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งมุ่งสนใจ
ประเด็นต่างๆ เช่น ด้านสวัสดิการ สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ประเด็นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย ความท้าทายทางสังคมต่าง ๆ ที่ธุรกิจกำลังเผชิญและ 
มีส่วนร่วมในทุกวันนี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญของบริบททางสังคม ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ธุรกิจจะต้องพิจารณา
ผลกระทบทางสังคมจากมุมมองหลากหลาย เช่น ผู้ร่วมให้ข้อมูลโดยตรงที่มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
รูปแบบ หรือผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับฝ่ายอ่ืน ๆ เช่น ซัพพลายเออร์หรือผู้ร่วมลงทุน 
วิกฤตการณ์ในตอนนี้แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจสามารถตอบสนองต่อผลกระทบทางสังคมได้ดีขึ้นผ่านความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน  

2.3)  บรรษัทภิบาล 
ด้านบรรษัทภิบาลมุ่งเน้นแนวปฏิบัติของบริษัทที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบ 

ทางธุรกิจและมาตรฐานทางจริยธรรม รวมถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจ ความโปร่งใส โครงสร้างองค์กร 
ความหลากหลายของคณะกรรมการบริหาร ช่องว่างระหว่างรายได้ การสนับสนุนทางการเมือง การปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว การระบุและผนวกรวมวัตถุประสงค์เป็ นกลยุทธ์
หลักของธุรกิจจะแสดงให้เห็นถึงพ้ืนฐานในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายทางด้านผลการดำเนินงานทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเพ่ิมความมั่นใจในการ
ตอบสนอง ความรับผิดชอบและความไว้วางใจในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเพ่ิมความสามารถในการปรับตัว 
ตอบสนองต่อการหยุดชะงักและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอย่างรวดเร็ว และการปลูกฝังวัฒนธรรม 
ที่ยืดหยุ่นล้วนเป็นส่วนสำคัญของหลักธรรมาภิบาล (ผู้จัดการออนไลน์, 2565: ออนไลน์) 

3)  SDGs (Sustainable Development Goals) เปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำวาระการพัฒนาภายหลังปี  ค.ศ. 2015 (Post-2015 

Development Agenda) มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2573) 
ซึ่งครอบคลุม 3 เสาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
มิติต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กรณีศึกษา ดังนี้ 

เปา้หมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่  
ความยากจนเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากส่งผลกระทบ 

ในระยะยาวต่อการพัฒนาทุนมนุษย์และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งความยากจนไม่เพียงแต่
หมายถึงความขัดสนทางด้านรายได้ในการดำรงชีพเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงวิถีชีวิตและความอยู่ดีมีสุขในทุกมิติ
ตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ จึงทำให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระการพัฒนาหลักของหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทย โดยการยุติความยากจนให้หมดสิ้นไปต้องดำเนินการให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ 
ในประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีความท้าทายในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้งยังมีข้อจำกัด 
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจและสังคม  

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ ดี
สำหรับทุกคนในทุกวัย 
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การส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีสำหรับคนทุกช่วงวัย มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและ
การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยต้องดำเนินการอย่างจริงจังในทุกระดับ ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน
ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ ผ่านการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างถูกต้อง การกระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เพียงพอและ
ครอบคลุม การสร้างระบบการบริการสุขภาพที่ทันสมัย เข้าถึงได้และมีคุณภาพ ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งเกิดจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุ และ
สาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย สะท้อนให้เห็นจากความก้าวหน้าของ
การดำเนินงานในหลายมิติ  

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 8 มุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
ผ่านการยกระดับผลิตภาพแรงงานและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต โดยการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างงาน รวมถึงการ
ดำเนินนโยบายเพ่ือขจัดปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนภายใน ปี 2573 

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ทั้งด้านรายได้ ความมั่งคั่ง โอกาสการเข้าถึง

สวัสดิการของรัฐ โครงสร้างพ้ืนฐาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็น และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าวเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ความเหลื่อมล้ำ
จึงเป็นประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง  
ทางเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาค
ระหว่างกลุ่มคน อันนำมาซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนมากขึ้นในสังคม 

เป้าหมายที่  11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย  
มีภูมิต้านทาน และย่ังยืน 

ความเป็นเมืองกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 
ประชากรโลกที่อาศัยในเขตเมืองจะมีมากถึงร้อยละ 68 ของจำนวนประชากรทั่วโลก หรือที่จำนวน 6.7 
พันล้านคน เนื่องจากเมืองเป็นแหล่งสำคัญของการจ้างงาน มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคและ 
การคมนาคมขั้นพ้ืนฐาน และมีสวัสดิการสังคมต่าง ๆ รองรับ ดังนั้น การทำให้ เมืองที่อยู่อาศัยมีคุณภาพ  
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ 
นอกจากนี้ การพัฒนาเมืองจะต้องคำนึงถึงมิติความแตกต่างทางสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาที่คำนึงถึงกลุ่ม
เปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเมืองได้อย่างมี
คุณภาพ และเข้าถึงบริการพื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม 

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วน 
ความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 17  

มุ่งยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก โดยเฉพาะความร่วมมือหลายภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านการ
ระดมทุนที่เป็นตัวเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือสนับสนุนประเทศ
กำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการดำเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ตามความต้องการ  
จนสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ภายในปี 2573   
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2.1.5  กรอบแนวทางพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ประมาณ 12.57 ล้านไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็น

อันดับ 2 ของประเทศ มีประชากร 1.785,791 คน 840,721 ครัวเรือน โดยจังหวัดมีศักยภาพในหลายด้าน 
ที่ส่งผลให้มีความโดนเด่น เช่น เส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ 
สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และสุขภาพ สินค้าทางการเกษตร พืชผัก ผลไม้ เมืองหนาวที่โดดเด่นและมีคุณภาพมาตรฐาน 
รวมทั้ง มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์แบบล้านนาที่จะสนับสนุนให้
จังหวัดเชียงใหม่ เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น
เมืองที่ให้ความสุข และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว 
ในระดับโลก ภายใต้การพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุมการพัฒนาด้าน การท่องเที่ยว การเกษตร การค้า การลงทุน การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชน มีความมั่นคงปลอดภัย และทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ โดยน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนา และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายภายใต้ 5 ประเด็นการ
พัฒนา คือ (1) การส่งเสริม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าท่ีสามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท้องถิ่น (2) การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 
ภายใต้ BCG Model (3) การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) (4) การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) 
และการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และ (5) การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  
เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่จะเป็น
แนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน 
การพัฒนาพ้ืนที่ในแต่ละมิติการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือไปสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความ 
“ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ต่อไป  

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 
สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แยกตามภาคการผลิตและแยกตามรายสาขาการผลิต โดยโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่นั้นขึ้นอยู่กับ การผลิตภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 70.5 มูลค่ารวม 
182,687 ล้านบาท ซึ่งสาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ สาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมา คือ สาขาการขายส่งและการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 และสาขาที่พักแรม และบริการด้านอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 9.4 ตามลำดับเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตในปี พ.ศ. 2562 หากเปรียบเทียบกับปี  
พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่า ขยายตัวร้อยละ 2.37 ชะลอลงจากการขยายตัว ร้อยละ 3.18 ในปีก่อน 
โดยเฉพาะภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงจากหลายปัจจัย เช่น ปัญหา  
ฝุ่นละอองในช่วงครึ่งปีแรกและการระมัดระวัง การใช้จ่ายของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อย่างไร
ก็ดีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัว โดยเฉพาะชาวจีน เกาหลีใต้และไต้หวัน ซึ่งได้รับผลดีจาก
มาตรการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้า ในราชอาณาจักรหรือ Visa On Arrival และการเปิด
เที่ยวบินตรงที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งสาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ ที่ขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาต ร
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ที่ช่วยพยุงกำลังซื้อ
ในการใช้จ่ายสินค้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับภาคเกษตรขยายตัวในอัตราชะลอลง เนื่องจากได้รับ
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ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ปริมาณผลผลิตของพืชลดลง 2.2.5 วิเคราะห์ปั ญหา อุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่  สืบเนื่องจากสัดส่วนการผลิตหลักของจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ ภาคบริการ ที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70.5 เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19  
จึงก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ภาคบริการเป็นอย่างมาก โดยผลกระทบที่เห็นได้ชัด คือ จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ และระดับกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลง ซึ่งมีปัจจัยมาจาก 
ภาระหนี้สินที่เพ่ิมมากขึ้น และ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศ 
จากปัญหาข้างต้น นอกจากการที่ภาครัฐได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางมาตรการการคลังและ
มาตรการการเงินแล้ว ทุกภาคส่วนของจังหวัดควรมีการจัดงาน/เทศกาล/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม ให้มีความน่าสนใจในการดึง ดูด
นักท่องเที่ยว อีกทั้ง การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
การบริการให้ดีขึ้น (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 – 2570, 2565) 
 
2.2  ข้อมูลและข้อเท็จจริงของ นบส. 2 รุ่น 14 

2.2.1  ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และผลกระทบที่เกิดขึ้นและการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้ประเทศหลายประเทศ มีการปิดเมือง  
ปิดประเทศ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 คือ รายลดลงเป็นอย่างมากและ 
ส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่มธุรกิจ โดยส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบกับธุรกิจร้านอาหาร รายได้ ยอดซื้อสินค้า และ
ลูกค้าลดลง รวมไปถึงชะลอการจ้างพนักงานใหม่และเลิกจ้างพนักงานบางส่วน หรือหยุดกิจการชั่วคราวส่งผล
ทำให้ธุรกิจรายย่อยอยู่ในระดับที่หดตัวมาก ให้ทำให้ผู้ประกอบการค้ามีรายได้ลดลง และการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ปรับรูปแบบการจ้างงาน เช่น  
ลดชั่วโมงการทำงาน จ้างแรงงานชั่วคราวทดแทนผู้ถูกเลิกจ้าง  และปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ  
โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 

2.2.2  มาตรการหลัก รูปแบบ กลไกการสนับสนุนส่งเสริมของภาครัฐและเอกชนต่อผู้ประกอบการ
รายย่อยในสภาวะวิกฤต  

1)  มาตรการช่วยเหลือหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง มีดังนี้  
1.1)  มาตรการพักทรัพย์พักหนี้  

เริ่มดำเนินการมาตรการเมื่อวันที่  1 มีนาคม 2564 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ  
ผู้ประกอบธุรกิจมีหลักประกันวางไว้กับธนาคารก่อนหน้าและยังไม่เป็นหนี้เสีย กลไกในการทำงานของ
มาตรการ คือ ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพและยังดำเนินธุรกิจ โดยการตีโอนทรัพย์สินหลักประกัน
เพ่ือเป็นการลดภาระหรือหยุดการชำระหนี้ โดยเจ้าของทรัพย์สินเดิมมีสิทธิซื้อคืนตามราคาและเงื่อนไข 
ที่ธนาคารกำหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1.2)  มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู  
เริ่มดำเนินการมาตรการ วันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบ

ธุรกิจทั่วไป กลไกในการทำงานของมาตรการ คือ เพ่ือเสริมสภาพคล่องต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่มี
ศักยภาพแต่ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อการจ้างงาน 
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1.3)  มาตรการรวมหนี้ (Debt consolidation)  
เริ่มดำเนินการช่วงเดือนธันวาคม 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบธุรกิจที่มี

หนี้สถาบันการเงินหลายแห่ง กลไกในการทำงานของมาตรการ คือ สามารถนำสินเชื่อรายย่อยอ่ืนที่ไม่มี
หลักประกันและมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ทะเบียนรถ นำมารวมหนี้โดยจดจำนอง
หลักประกันให้คลุมหนี้นั้น ทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง 

1.4)  มาตรการ Soft Loan 
เริ่มดำเนินการมาตรการ วันที่  27 เมษายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ  

ผู้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อคงค้างที่กู้เพ่ิมได้ กลไกในการทำงานของมาตรการ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ธุรกิจรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดสินเชื่อคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เป็นเวลา 2 ปี 

1.5)  มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ยั่งยืน 
เริ่มดำเนินการช่วงเดือนธันวาคม 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป 

เพ่ือให้เกิดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยพิจารณาถึงความสามารถในการชำระ
หนี้ของลูกหนี้อย่างแท้จริง จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการกำกับ  
การแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ได้พิจารณาถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้กำหนดให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จึงมี
วิธีการไกล่เกลี่ยหนี้ดังนี้ 

1.5.1) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยกำหนดเงื่อนไขในการช่วยลด
ภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว (Restructuring)  

สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรพิจารณาวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่
ลูกหนี้แต่ละรายตามความสามารถในการชำระหนี้ ลักษณะของลูกหนี้ ความเสี่ยง และความซับซ้อนของ
ธุรกรรมสินเชื่อ โดยในทางปฏิบัติวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยกำหนดเงื่อนไขในการช่วย
ลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว (Restructuring) 
เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate :EIR) ลดลง
หรืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามสัญญาลดลง การลดดอกเบี้ยค้างชำระที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ในงบการเงิน เมื่อ
ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

(2) การเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ เช่น ตัดชำระเงินต้นก่อนดอกเบี้ย 
เป็นต้น 

(3) การรับโอนสินทรัพย์เพ่ือชำระหนี้ 
(4) การรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน (ถ้ามี) 
(5) การปรับลักษณะของหนี้จากหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวร่วมกับการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้วิธีอ่ืนที่ช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ 
(6) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับการให้สินเชื่อเพ่ิมเติมแก่ลูกหนี้ 
(7) การลดภาระการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 
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1.5.2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยการขยายระยะเวลา
เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ (Rescheduling) เช่น 

(1) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายใต้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม 
เช่น การลดค่างวดหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เป็นต้น 

(2) การให้ระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้นและ/หรือ ดอกเบี้ย (Grace Period) 
(3) การปรับลักษณะของหนี้จากหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว 

2)  มาตรการช่วยเหลือหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย มีดังนี้  
2.1)  โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. 

สินเชื่อฟื้นฟู สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของ
โรคโควิด 19 โดยเป็นผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 วงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 
150 ล้านบาท ต่อราย ต่อสถาบันการเงิน ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี  

3)  มาตรการช่วยเหลือหลักของธนาคารออมสิน มีดังนี ้
3.1)  สินเชื่อ MSMEs เพื่อธุรกิจการเกษตร 

เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการและเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินถาวร จำนวน
วงเงินกู้ต่อรายให้กู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ด้านคุณสมบัติผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล 
ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  หรือ  วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร 
เช่น ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตร ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกชนิด  
ผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหรือ Smart Farmer 

3.2)  สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ MSMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง เพ่ือลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซมสถาน

ประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ผู้ประกอบการ MSMEs ที่
เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า  ร้อยละ 50 
ของทุนจดทะเบียนประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจ 
สปานวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมี
ความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่  
และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-Finance) 

3.3)  มาตรการช่วยเหลือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย โครงการสินเชื่อ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุง
กิจการ หรือเพ่ือสำรองค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ 

4)  มาตรการช่วยเหลือหลักของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกมาตรการช่วยเกษตรกรรับมือปัญหา

การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ โดยพักชำระหนี้ 6 เดือน ถึง 1 ปี ให้กับเกษตรกร กลุ่มบุคคล 
กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) องค์กร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในพ้ืนที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดและที่ภาครัฐ 
จะประกาศเพ่ิมพร้อมขยายเวลาเปิดรับคำขอสินเชื่อฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 10,000 บาท และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
เพ่ือฟ้ืนฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ 
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5)  มาตรการช่วยเหลือของธนาคารไทยพาณิชย ์ 
มาตรการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการขอสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ MSMEs อย่างทั่วถึงท้ังลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 
(ยกเว้นธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET) สำหรับลูกค้า MSMEs ปัจจุบัน 
ที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้วไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถขอ Soft Loan ได้สูงสุด 30% ของวงเงิน
สินเชื่อเดิมสูงสุด 150 ล้านบาท 

6)  มาตรการช่วยเหลือของธนาคารไทยเครดิต  
“กล้าให้ Fighter” อัดสินเชื่อธุรกิจฝ่าวิกฤตโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ

ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมสภาพคล่องและใช้ในการฟ้ืนฟูธุรกิจ ธนาคารแนะนำสินเชื่อ MSMEs กล้าให้ 
ที่ในปีนี้ได้เพ่ิมวงเงินสูงสุดเป็น 30 ล้านบาท สำหรับลูกค้าท่ีมีหลักประกัน หรือสำหรับลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน 
ธนาคารเพ่ิมวงเงินสูงสุดเป็น 10 ล้านบาท 

7)  มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงการคลัง มีดังนี้  
7.1)  มาตรการเราไม่ทิ้งกัน  

เริ่มดำเนินการมาตรการ วันที่ 28 มีนาคม 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ 13 ล้านคน 
ระยะเวลา 3 เดือน รองรับกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง อาชีพอิสระ ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตาม ม .๓๓ กลไก 
ในการทำงานของมาตรการ คือ ให้เงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ผ่านธนาคารกรุงไทย 
รับลงทะเบียน โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เพื่อเข้าบัญชี 

7.2)  มาตรการคนละครึ่ง 
เริ่มดำเนินการมาตรการ เดือนตุลาคม 2564 (เฟสแรก) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนที่ใช้บริการซื้ออาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป บนหลักการโคเพย์ กลไกในการทำงานของมาตรการ 
คือ รับเงิน 3,000 บาทจำนวน 10 ล้านสิทธิ รับเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เป็นการเยียวยาประชาชนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

7.3)  มาตรการยิ่งใช้ย่ิงได้  
เริ่มดำเนินการมาตรการ วันที่  21 มิถุนายน 2564 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนที่ซื้อสินค้าและบริการ โดยได้รับอีวอยเชอร์ ๗,๐๐๐ บาทแทนการสมัครคนละครึ่ง กลไกในการ
ทำงานของมาตรการ เยียวยา โดยการให้เป็น เงินคืน Cash Back 

8)  มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
8.1)  มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน  

เริ่มดำเนินการมาตรการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนที่ท่องเที่ยวได้ส่วนลดที่พัก อาหาร ท่องเที่ยว คืนเงินตั๋วเครื่องบิน กลไกในการทำงานของมาตรการ 
เยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในช่วงนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ เนื่องจากการล็อคดาวน์การเดินทางระหว่าง
ประเทศ 

9)  มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงอุตสาหกรรม มีดังนี ้
9.1)  Shop4U สู้ โควิด 19 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะสินค้า
ขาดแคลน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็น ด้วยเหตุนี้เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงสินค้าประเภทต่าง ๆ ในข้างต้นได้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงทำการรวบรวมข้อมูล
รายการสินค้า รวมทั้งสถานที่จัดจำหน่าย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง อันเป็นการอำนวยความ
สะดวกให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน ผ่านทางเว็บไซต์ 

https://www.tcrbank.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88microsme/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20SME%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89
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9.2)  โครงการ "SMEs GROW UP" ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด 19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  
จึงต้องมีการปรับตัวและปรับรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็วด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
ในการทำงาน กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้
ริเริ่ม นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ MSMEs โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการตลาดออนไลน์ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
บริหารจัดการธุรกิจทั้งงานการผลิตและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ MSMEs สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
การดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพ่ิมมากขึ้น มีความพร้อมและเข้าสู่
สนามแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างแข็งแกร่ง 

10)  มาตรการช่วยเหลือของสำนักนายกรัฐมนตรี มีดังนี ้
10.1)  SME คนละครึ่ง 

เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ลักษณะร่วมกันจ่ายกับ MSMEs 
(Co-payment) มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 - 80 ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าบริการทางธุรกิจ และเพ่ิมความสามารถ
ทางการแข่งขันได ้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ชาว MSMEs จะสามารถขอรับการสนับสนุน ได้แก่  

-  ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ 
-  ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและรับรองมาตรฐาน 
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
-  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
-  การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรมและการออกแบบ 
-  ค่าใช้จ่ายในการขยายโอกาสทางการตลาด 
-  ค่าใช้จ่ายในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
-  รวมทั้งค่าตอบแทน เช่น ค่าที่ปรึกษา ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าวินิจฉัย เป็นต้น 

สำหรับคุณสมบัติของ MSMEs ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นธุรกิจที่ได้ยื่นชำระภาษีและขึ้นทะเบียนสมาชิกกับ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

10.2)  สินเชื่อ “SMEs One” 
จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ 1) สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 2) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3) สมาพันธ์ SME ไทย 4) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และ 5) สภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวงเงินยื่นกู้เต็มจำนวน สำหรับสินเชื่อ “SMEs One” เป็น
โครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ SME D Bank สนับสนุนผู้ประกอบการ MSMEs ทั่วไป MSMEs ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเพ่ือนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ คิดอัตราดอกเบี้ย 
1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินยื่นกู้ สำหรับบุคคล
ธรรมดา วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) วงเงินกู้
ไม่เกิน 3 ล้านบาท กำหนดหลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน ตามเกณฑ์ 
สสว. กรณีนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามค้ำประกัน 

10.3)  มาตรการเยียวยาโควิด 10 จังหวัดล็อกดาวน์ 
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสำหรับลูกจ้างและกิจการ ใน 10 จังหวัด 

สีแดงเข้ม (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
และสงขลา) 
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10.4)  มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับประชาชน 
ทั่วประเทศ 

10.5)  มาตรการความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนด้านอ่ืน ๆ  เช่น  
การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และมาตราช่วยเหลือลูกหนี้ แต่ไม่ระบุวงเงิน 

กลไกในการทำงานของมาตรการ คือ ลูกจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 กลุ่มดังกล่าว 
จะได้รับเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 
2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท นายจ้าง ม.33 ในกิจการ 9 กลุ่มดังกล่าว รัฐจะจ่ายให้
ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 200 คน สำหรับผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม.40  
จะได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40  เพ่ือรับค่า
ช่วยเหลือ 5,000 บาทผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33  
เพ่ือรับเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.40 
เพ่ือรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท ผู้ประกอบการภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่มีลูกจ้างให้
ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 และผู้ประกอบการภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่ไม่มีลูกจ้ างให้ขึ้น
ทะเบียนตาม ม.40 เพ่ือรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท  

10.6)  มาตรการเยียวยาแรงงาน-ผู้ประกอบการ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 
ปรับเพ่ิมพ้ืนที่ดำเนินการจากเดิม 13 จังหวัด เป็น   29 จังหวัด ได้แก่  

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี 
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี อยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา 
สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรีและอ่างทอง  กลุ่มเป้าหมายให้ 
ความช่วยเหลือ ยังคงครอบคลุมกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในส่วนที่อยู่ใน
ระบบประกันสังคมและไม่อยู่ในระบบประกันสังคม  

11)  มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน 
11.1)  ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โรคโควิด 19)  

เงื่อนไขขอรับเงินชดเชย กรณีว่างงาน  ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 
▪ กรณีที่ภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว 

-  สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ประกันตนในกรณีที่ว่างงาน 
ร้อยละ 50โดยจะจ่ายให้ในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ซึ่งจะจ่าย 50% ไม่เกิน 7,500 บาท 

-  โดยต้องใช้ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7 
แต่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน 

-  หากนายจ้างของไม่ให้ทำงาน 14 วัน (ชั่วคราว) เพ่ือกักตัวตามนโยบาย
ของรัฐสืบเนื่องมาจากอาจจะไปสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 นายจ้างต้องรับรองการเป็นลูกจ้าง 
และต้องมีการระบุวันที่ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้ตามจริง โดยสามารถยื่นคำขอผู้ประกันตนและนายจ้างได้
ที ่e-form เว็บไซต์ www.sso.co.th   

▪ กรณีผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 

-  สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ประกันตนในกรณีที่ว่างงาน 
ร้อยละ 50 โดยจะจ่ายให้ในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ซึ่งจะจ่าย 50% ไม่เกิน 7,500 บาท 
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-  คุณจะต้องเป็นผู้ประกันตน และจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน หรือไป
รายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง ได้ที่บนเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th โดยยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน 
ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7 ที ่e-form เว็บไซต์ www.sso.co.th 

11.2)  โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน 
รายละเอียดโครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 2 วงเงินโครงการ 

ธนาคารละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  มีคุณสมบัติ เป็นสถานประกอบการที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า  
3 เดือน และต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตลอดอายุโครงการ 3 ปี  โดยมี  
การตรวจสอบทุกปีโดยสถานประกอบการจะสามารถขอกู้ได้ดังนี้ 

-  สถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย 
-  สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย 
-  สถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย 

12)  มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงพลังงาน 
มาตรการบรรเทาค่าครองชีพ (ท่ัวประเทศ) ลดค่าใช้ไฟฟ้า 2 เดือน 

13)  มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงพาณิชย์ 
13.1)  กรมการค้าต่างประเทศ  

ขยายวันและเวลาวันหมดอายุของบัตรประจำตัวผู้ส่งออก -นำเข้า ใช้หนังสือ
รับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-from D โดยไม่ต้องติดต่อที่กรมการค้าต่างประเทศ และเพ่ิมบริการออกใบอนุญาต
และหนังสือรับรองแบบไร้เอกสาร 

13.2)  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ขยายระยะเวลายื่นงบการเงิน (ผ่านระบบ DBD e-filing) และโครงการจับคู่กู้เงิน 

สถาบันการเงินกับร้านอาหาร 
14)  มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีดังนี้  

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และยืดอายุ  
การเก็บรักษา ดำเนินการโดยการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกร  
(กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน) ในการแปรรูปผลไม้ แห่งละไม่เกิน 500,000 บาท 
สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก 50 แห่ง วงเงิน 25 ล้านบาท และชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการ  
ที่กู้เงินจากธนาคารของรัฐเพ่ือการแปรรูป วงเงิน 20 ล้านบาท 

http://www.sso.co.th/


บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาการฟื้นตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium 
Enterprises: MSMEs) หลังสถานการณ์โรคโควิด 19 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างผู ้ประกอบการ MSMEs จำนวน 395 ราย ในระหว่างวันที่  
1 – 20 กรกฎาคม 2565 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1  ผลการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิสาหกิจ MSMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อภาคการผลิต ภาคบริการ การค้าปลีก และการค้าส่ง 

นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันที่มีการแพร่
ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นในขณะนี้จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงนักบริหารระดับสูงของส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 14 ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญดังกล ่าว จ ึงได้ม ีการสำรวจการฟื ้นต ัวของผ ู ้ประกอบการ MSMEs ในจ ังหว ัดเช ียงใหม่   
หลังสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยสอบถามผู้ประกอบการ MSMEs ระหว่างวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2565 
เกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจฝ่าวิกฤต  
โควิด 19 รวมทั้งความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ/สนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อเป็น
แนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ จัดทำนโยบายและกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่ตรงต่อความต้องการของธุรกิจ และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมความเห็นจากผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ 
ความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวน 395 ราย ดังนี้ 

3.1.1  ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ MSMEs  
จากรูปที่ 5 พบว่า มีผู ้ประกอบการธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม

จำนวน 395 ราย แบ่งเป็น วิสาหกิจรายย่อย จำนวน 178 ราย คิดเป็นร้อยละ 45 วิสาหกิจขนาดย่อม จำนวน 
198 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 และวิสาหกิจขนาดกลาง จำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลำดับ ระยะเวลา
ดำเนินธุรกิจ พบว่า มีผู้ประกอบการธุรกิจ MSMEs ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 30 ปีขึ้นไป มีจำนวน 55 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 14 ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 20 – 29 ปี มีจำนวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ดำเนินธุรกิจมาแล้ว  
10 – 19 ปี มีจำนวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 5 – 9 ปี มีจำนวน 95 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 95 และดำเนินธุรกิจมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลำดับ และจาก
แบบสอบถามพบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมี 4 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ การบริการ  จำนวน 147 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 37.30 การผลิตจำนวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.60 การค้าส่ง จำนวน 45 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 11.40 และการค้าปลีก จำนวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.7  ตามลำดับ กล่าวโดยสรุป คือ 
ผู้ประกอบการ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นวิสาหกิจรายย่อย และวิสาหกิจ
ขนาดย่อม คือ ร้อยละ 50 และ 45 ตามลำดับ และมีประมาณ 1 ใน 3 ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 10 – 19 ปี 
(ร้อยละ 32) ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 3 มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นการบริการ และการผลิต คือ ร้อยละ 37.2 และ 
33.6 ตามลำดับ ส่วนที่เป็นการค้าปลีกมีร้อยละ 17.7 และการค้าส่งมีร้อยละ 11.4  
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รูปที่ 5  ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ทีร่่วมตอบแบบสอบถาม  
จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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3.1.2  ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมเศรษฐกิจของธุรกิจการผลิต พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
ขณะที่ธุรกิจทางการค้าและบริการจะเป็นค้าส่ง และค้าปลีก ซึ่งไม่รวมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6  จำนวนธุรกิจ MSMEs การผลิตที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

รูปที่ 7 จำนวนธุรกิจ MSMEs การค้าส่ง การคา้ปลีก และการบริการที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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3.1.3  ผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
1)  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อธุรกิจ MSMEs ที่มีความรุนแรงมากถึงมากที่สุด 
ในภาพรวมปี 2565 มีทิศทางที่ดีข้ึน เมื่อเทียบกับปี 2564  ในเรื่องรายได/้ยอดสั่งซื้อสินค้าที่เพ่ิมขึ้น ลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น 
สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ชะลอการจ้างพนักงานใหม่ลดลง เลิกจ้างพนักงานลดลง และความล่าช้าในการส่งสินค้า
ลดลง ขณะที่ความรุนแรงของผลกระทบในปี 2565 ยังมีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ทั้งในเรื ่องการผลิต/
จำหน่ายสินค้าลดลง ขาดแคลนวัตถุดิบ/สินค้า และการขยายการลงทุนทำได้ล่าช้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8  ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบ จำแนกตามการได้รับผลกระทบ 
มากถึงมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2564 และ ปี 2565 
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เมื่อเทียบกับปี 2564 
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เมื ่อพิจารณาประเภท MSMEs พบว่า ธุรกิจรายย่อยได้ร ับผลกระทบมากถึงมากที ่สุด 
ในปี 2565 มีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2564 ในเรื่องรายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าที่เพ่ิมขึ้น สภาพคล่องทางการเงิน
ดีขึ ้น ชะลอการจ้างพนักงานใหม่ลดลง เลิกจ้างพนักงานลดลง และความล่าช้าในการส่งสินค้าลดลง ขณะที่ 
ความรุนแรงของผลกระทบในปี 2565 ยังมีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ทั้งในเรื่องลูกค้าที่ลดลง มีการผลิต/
จำหน่ายสินค้าลดลง ขาดแคลนวัตถุดิบ/สินค้า และการขยายการลงทุนทำได้ล่าช้า    

สำหรับธุรกิจรายย่อมได้รับผลกระทบมากถึงมากที่สุด ในปี 2565 มีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบ
กับปี 2564 ในเรื่องรายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ชะลอการจ้าง
พนักงานใหม่ลดลง เลิกจ้างพนักงานลดลง และความล่าช้าในการส่งสินค้าลดลง ขณะที่ความรุนแรงของผลกระทบ
ในปี 2565 ยังมีเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2564 ทั้งในเรื่องการผลิต/จำหน่ายสินค้าลดลง ขาดแคลนวัตถุดิบ/สินค้า 
และการขยายการลงทุนทำได้ล่าช้า 

ขณะที่ธุรกิจขนาดกลางได้ร ับผลกระทบมากถึงมากที ่ส ุด ในปี 2565 มีทิศทางที ่ด ีขึ้น  
เมื่อเทียบกับปี 2564  ในเรื่องรายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ชะลอ
การจ้างพนักงานใหม่ลดลง และเลิกจ้างพนักงานลดลง ส่วนความรุนแรงของผลกระทบในปี 2565 ยังมีเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2564 ทั้งในเรื่องความล่าช้าในการส่งสินค้าและการขาดแคลนวัตถุดิบ/สินค้ามีเพ่ิมข้ึน แต่ก็จะเห็น
ได้ว่าในปี 2565 ยังมีทิศทางทรงตัวในเรื่องการขยายการลงทุนทำได้ล่าช้า ไม่แตกต่างจากปี 2564   

ตารางที ่3 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบ จำแนกตามเรื่องที่ได้รับผลกระทบมาก 
ถึงมากท่ีสุดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2564 และ ปี 2565 เป็นรายธุรกิจ  

เร่ือง ผลกระทบมากถึงมากที่สุด
ปี 2564 

ผลกระทบมากถึงมากที่สุด
ปี 2565 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ                         

ปี 2565 เทียบกับ  
ปี 2564                 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

1. รายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าสดลง 68.2 59.1 -9.1 

รายย่อย  74.8 70.0 -4.9 

ขนาดย่อม 59.7 58.2 -1.6 

ขนาดกลาง 70.1 49.3 -20.8 

2. ลูกค้าสดลง 68.0 63.9 -4.1 

รายย่อย 69.6 72.8 3.2 

ขนาดย่อม 64.2 61.3 -2.9 

ขนาดกลาง 70.1 57.6 -12.5 
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ตารางที ่4 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบ จำแนกตามเรื่องที่ได้รับผลกระทบมาก
ถึงมากท่ีสุดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2564 และ ปี 2565  เป็นรายธุรกิจ  (ต่อ) 

เร่ือง ผลกระทบมากถึงมากที่สุด
ปี 2564 

ผลกระทบมากถึงมากที่สุด
ปี 2565 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ                         

ปี 2565 เทียบกับ  
ปี 2564                 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

3. สภาพคล่องทางการเงินลดลง    29.0 12.0 -17.0 
รายย่อย 21.3 6.6 -14.7 
ขนาดย่อม 29.4 8.6 -20.9 
ขนาดกลาง 36.4 20.8 -15.6 

4. ชะลอการจ้างพนักงานใหม่ 56.2 53.1 -3.1 
รายย่อย 55.7 55.1 -0.6 
ขนาดย่อม 49.3 46.8 -2.5 
ขนาดกลาง 63.6 57.6 -6.1 

5. เลิกจ้างพนักงาน 67.8 59.4 -8.3 
รายย่อย  68.6 64.3 -4.2 
ขนาดย่อม  66.6 54.2 -12.4 
ขนาดกลาง  68.2 59.9 -8.4 

6. ความล่าช้าในการส่งสินค้า 32.0 21.4 -10.5 
รายย่อย 29.2 20.8 -8.3 
ขนาดย่อม  45.5 20.3 -25.2 
ขนาดกลาง  21.2 23.1 1.9 

7. ผลิต/จำหน่ายสินค้าลดลง 26.3 34.5 8.2 
รายย่อย  29.5 38.0 8.5 
ขนาดย่อม  23.3 31.6 8.3 
ขนาดกลาง  0.0 0.0 0.0 

8. ขาดแคลนวัตถุดิบ/สินค้า 12.8 22.5 9.7 
รายย่อย 11.3 16.9 5.6 
ขนาดย่อม 15.0 28.4 13.4 
ขนาดกลาง 0.0 50.0 50.0 

9. ขยายการลงทุนทำได้ล่าช้า 13.5 22.5 9.0 
รายย่อย  11.3 21.2 9.9 
ขนาดย่อม 15.0 23.1 8.1 
ขนาดกลาง 50.0 50.0 0.0 
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3.1.4  แนวทางการปรับตัวของ MSMEs จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ธุรกิจ MSMEs ได้มีการปรับตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนิน

ต่อไปได้ ใน 3 อันดับแรก คือ หยุดกิจการชั่วคราว/เปิดดำเนินกิจการบางส่วน (ร้อยละ 47.3) ปรับรูปแบบ  
การจ้างงาน เช่น ลดชั่วโมงการทำงาน จ้างแรงงานชั่วคราวทดแทนผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น  (ร้อยละ 37.6)  และ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การขาย/การให้บริการ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ (ร้อยละ 28.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

รูปที่ 9  ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบ จำแนกตามแนวทางการปรับตัวจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ร้อยละ 

4.1

3.8

6.6

28.4

37.6

47.3

0 10 20 30 40 50

ด้านลูกค้าลดลง 

เลิกจ้างพนักงาน 

ชะลอการจ้างพนักงานใหม ่

ด้านสภาพคล่องทางการเงินลดลง   

รายได้/ยอดสั่งซ้ือสินค้าสดลง 1.หยดุกิจการชั่วคราว/เปดิดำเนินกิจการบางส่วน 
 

4.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เช่น การทำงานทางไกล           
เป็นต้น 

3.ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การขาย/การให้บริการ 
โดยการนำเทคโนโลยเีข้ามาใช้ 

 2. ปรับรูปแบบการจ้างงาน เช่น ลดช่ัวโมงการทำงาน จ้าง
แรงงานช่ัวคราวทดแทนผู้ถูกเลิกจา้ง เป็นต้น 

5.เปลี่ยนไปผลิตสินค้าอ่ืน/ลงทุน/ปรับตัวในรูปแบบธรุกิจใหม ่

6.อื่นๆ เช่น ย้ายฐานการผลิตไปตา่งประเทศ  เป็นต้น 

 

แนวทาง1/การปรับตัว 
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เมื่อพิจารณาประเภท MSMEs พบว่า ธุรกิจรายย่อยมีแนวทางการปรับตัวมากที่สุดจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 คือ หยุดกิจการชั่วคราว/เปิดดำเนินกิจการบางส่วน ขณะที่ธุรกิจรายย่อมมีการปรับตัว
มากที่สุด คือ ปรับรูปแบบการจ้างงาน เช่น ลดชั่วโมงการทำงาน จ้างแรงงานชั่วคราวทดแทนผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น  
ส่วนธุรกิจขนาดกลางมีการปรับตัวมากที่สุด คือ ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การขาย/การให้บริการ โดยการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ 
       

ร้อยละ 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

ร้อยละ 

3  
 

1  
 

2  
 

4 

5 

6 

แนวทาง1/การปรับตัวของธุรกิจรายย่อม แนวทาง1/การปรับตัวของธุรกิจขนาดกลาง 

รูปที ่10  ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบ จำแนกตามแนวทางการปรับตัว 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นรายธุรกิจ 

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

ร้อยละ 

3.6

6.6

7.8

16.0

31.4

51.4

0 10 20 30 40 50 60

ด้านลูกค้าลดลง 

เลิกจ้างพนักงาน 

ชะลอการจ้างพนักงานใหม ่

ด้านสภาพคล่องทางการเงินลดลง   

รายได้/ยอดสั่งซ้ือสินค้าสดลง 1. หยุดกิจการช่ัวคราว/เปิดดำเนนิกิจการบางส่วน 
 

4.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เช่น การทำงานทางไกล เป็นต้น 

3.ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การขาย/การให้บริการ 
โดยการนำเทคโนโลยเีข้ามาใช้ 

 2. ปรับรูปแบบการจ้างงาน เช่น ลดช่ัวโมงการทำงาน               
จ้างแรงงานช่ัวคราวทดแทนผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น 

5.เปลี่ยนไปผลิตสินค้าอ่ืน/ลงทุน/ปรับตัวในรูปแบบธรุกิจใหม ่

6.อื่นๆ เช่น ย้ายฐานการผลิตไปตา่งประเทศ  เป็นต้น 

 

แนวทาง1/การปรับตัวของธุรกิจรายย่อย 

0.0

2.3

4.6

36.4

46.2

53.0

0 10 20 30 40 50 60

ด้านลูกค้าลดลง 

เลิกจ้างพนักงาน 

ชะลอการจ้างพนักงานใหม ่

ด้านสภาพคล่องทางการเงินลดลง   

รายได้/ยอดสั่งซ้ือสินค้าสดลง 

8.8

2.5

7.4

16.2

44.4

45.1

0 10 20 30 40 50 60

ด้านลูกค้าลดลง 

เลิกจ้างพนักงาน 

ชะลอการจ้างพนักงาน
ใหม่ 

ด้านสภาพคล่องทาง
การเงินลดลง   

รายได้/ยอดสั่งซ้ือสินค้า
สดลง 
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3.1.5  การฟื้นตัวของผู้ประกอบการ MSMEs 
เมื่อพิจารณาการฟื้นตัวของธุรกิจ MSMEs โดยเปรียบเทียบสัดส่วนรายรับในปี 2565 กับรายรับ 

ในปี 2562  พบว่า ยังหดตัว (สัดส่วนรายรับน้อยกว่าร้อยละ 80) ถึงหดตวัมาก (สัดส่วนรายรับอยู่ระหว่างร้อยละ 
80 – 90) ซึ่งมีอยู่ที ่ร ้อยละ 20.1 และ 34.7 ตามลำดับ ขณะที่มีธุรกิจ MSMEs ประมาณ 1 ใน 3 ที่อยู ่ใน 
ระดับทรงตัว (สัดส่วนรายรับอยู่ระหว่างร้อยละ 90 – 100) แต่ก็มีน้อยกว่าร้อยละ 15 ที่เริ่มฟื้นตัวหรือขยายตัว
บ้างแล้ว รวมทั้งที่ขยายตัวได้ดี 

นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ MSMEs ยังหดตัวถึงหดตัวมาก 3 อันดับแรก คือ 
กำลังซื้อยังคงอ่อนตัว (ร้อยละ 82.2) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 56.8) และมาตรการของรัฐ เช่น  
การตรวจโควิค 19 ก่อนการเดินทางในช่วงแรกก่อนที่จะมีการผ่อนคลายอย่างในปัจจุบัน เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 11  ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไดร้ับผลกระทบ จำแนกตามการฟื้นตัวของธุรกิจ                
โดยเปรียบเทียบสัดส่วนรายรับในปี 2565 กับรายรับในปี 2562 

พแผนตาราง  9 ร้อยละของธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามการฟื้นตัวของธุรกจิ โดย
เปรียบเทยีบสดัส่วนรายรับในปี 2565 กับรายรับในปี 2562 

 

อุปสรรค 1/ ที่ยังหดตัวถึงหดตัวมาก การฟ้ืนตัวของ MSMEs 

 

ยังหดตัว
20.1%

ทรงตัว
31.1%

กำลังซื้อยังคงอ่อนตัว 

 

1.1

2.7

3.4

4.3

25.4

27.5

56.8

82.2

0 50 100

ฟ้ืนตัว/ขยายตัว
13.7% 

- 

ขยายตัวดี 
0.4% 

พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลง 

มาตรการของรัฐ 

การขนส่ง/การเดินทางยังไม่กลับสู่ปกติ 

หดตัวมาก 
34.7% 

ลูกค้ามีการสั่งซ้ือจากประเทศอื่นๆ บ้าง  

ขาดแคลนแรงงาน 
ลูกค้า/ผู้ค้ายังคงปิดโรงงาน 

อื่นๆ เช่น ลูกค้าย้ายไปซ้ือประเทศอื่นถาวร เป็นต้น 

ร้อยละ 

หมายเหตุ  1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

 

คำอธิบาย   

• ยังหดตัว หมายถึง สัดส่วนรายรับในปี 2565 น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปี 2562 
• หดตัวมาก หมายถึง สัดส่วนรายรับในปี 2565 อยู่ระหว่าง 80 – 90 เมื่อเทียบกับปี 2562 
• ทรงตัว หมายถึง สัดส่วนรายรับในปี 2565 อยู่ระหว่าง 90 – 100 เมื่อเทียบกับปี 2562 
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เมื่อพิจารณาประเภทธุรกิจ MSMEs พบว่า ธุรกิจรายย่อย ประมาณ 1 ใน 3 มีสัดส่วนรายรับ 
ในปี 2565 น้อยกว่าร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างร้อยละ 90 - 100 เมื่อเทียบกับรายรับปี 2562 คือ ยังหดตัวมาก 
และทรงตัว ขณะที่ธุรกิจรายย่อม มีสัดส่วนรายรับน้อยกว่าร้อยละ 80 มากที่สุด (ยังหดตัวมาก) ส่วนธุรกิจขนาดกลาง 
มีสัดส่วนรายรับอยู่ระหว่างร้อยละ 90 – 100 มากที่สุด คือ อยู่ในระดับทรงตัว 

สำหรับธุรกิจรายย่อย  รายย่อม  และขนาดกลางที่มีสัดส่วนรายรับในปี 2565 ไม่เกินร้อยละ 90 
เนื่องจากอุปสรรคสำคัญ คือ กำลังซื้อยังคงอ่อนตัว และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น 

ตารางที ่5 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบ จำแนกตามการฟื้นตัวของธุรกิจ                
โดยเปรียบเทียบสัดส่วนรายรับในภาพรวมปี 2565 กับรายรับในภาพรวมในปี 2562  

 การฟ้ืนตัวของ mSMEs รวม รายย่อย รายย่อม ขนาดกลาง 

การฟ้ืนตัวของธุรกิจ โดยเปรียบเทียบสัดส่วนรายรับ               
ในปี 2565 กับรายรับในปี 2562 

100.0 100.0 100.0 100.0 

➢ ยังหดตัวมาก (สดัส่วนรายรบัน้อยกว่าร้อยละ 80)  34.7 34.3 40.1 29.6 

➢ ยังหดตัว (สัดส่วนรายรับอยูร่ะหวา่งร้อยละ 80 - 90)  20.1 28.5 16.8 15.2 

➢ อยู่ในระดับทรงตัว (สัดส่วนรายรับอยู่ระหว่างร้อยละ               
90 - 100)  

31.1 25.0 26.0 42.4 

➢ เริ่มฟื้นตัวหรือขยายตัวบ้างแล้ว (สดัส่วนรายรับ 
อยู่ระหว่างร้อยละ 100 – 110)  

13.7 11.5 16.9 12.9 

➢ ขยายตัวได้ดี (สดัส่วนรายรับมากกว่าร้อยละ 110)  0.4 0.9 0.3 - 

สำหรับธุรกิจที่ระบุว่าการฟ้ืนตัวยังหดตัว ถึง หดตัวมาก       
(สัดส่วนรายรับไม่เกินร้อยละ 90) เนื่องจากอุปสรรค 1/ 

    

- กำลังซื้อยังคงอ่อนตัว 82.2 85.4 91.2 70.0 

- พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง 56.8 43.5 51.9 75.0 

- มาตรการของรัฐ 27.5 19.4 33.0 30.0 

- การขนส่ง/การเดินทางยังไม่กลับสูร่ะดับปกติ 25.4 9.4 26.7 40.0 

- ลูกค้ามีการสั่งซื้อจากประเทศอื่น ๆ บ้าง 4.3 3.4 4.4 5.0 

- ขาดแคลนแรงงาน 3.4 1.0 9.1 - 

- ลูกค้า/ผู้ค้ายังคงปิดโรงงาน 2.7 4.9 3.3 - 

- อื่นๆ เช่น ลูกค้าย้ายไปซื้อประเทศอื่นถาวร เป็นต้น 1.1 1.0 2.5 - 
หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ  
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3.1.6  เรื่องท่ีต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ 
ธุรกิจ MSMEs ร้อยละ 81.2 ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ โดยเรื่องที่ต้องการ 3 อันดับแรก 

คือ มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือต่าง ๆ (ร้อยละ 52.4)  ลดอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ 38.3)  
มาตรการควบคุมราคาสินค้า (ร้อยละ 38.3) และสนับสนุนแหล่งเงินทุน (ร้อยละ 37.3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12  ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีได้รับผลกระทบ จำแนกตามความต้องการให้ภาครัฐเข้ามา 
ช่วยเหลือ 

เร่ือง1/ ที่ต้องการให้ช่วยเหลือ 

มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือต่างๆ 
ลดอัตราดอกเบี้ย 

 

ต้องการ 
81.2% 

 

5.8

1.1

1.7

3.4

18.4

19.6

20.1

23.4

37.3

38.3

38.3

52.4

0 20 40 60

มาตรการควบคุมราคาสินค้า 

ไม่ต้องการ 
18.8% 

สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
พักชำระหน้ี 

แก้ไขกฎระเบียบภาครัฐ  
ขยายตลาดรับซ้ือผลผลิต/ส่งเสริมการส่งออก 

ลดต้นทุนการผลิต 

เพิม่วงเงินสินเชื่อ 

จัดแสดงสินค้าให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น 
ร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

อื่นๆ เช่น มาตรการของรัฐ สนับสนุนเทคโนโลยี เป็นต้น ร้อยละ 

หมายเหตุ  1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
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เมื่อพิจารณาประเภทธุรกิจ MSMEs พบว่า ธุรกิจรายย่อย ประมาณร้อยละ 41 – 45 ต้องการให้
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุดในเรื่อง สนับสนุนแหล่งเงินทุน ลดอัตราดอกเบี้ย และมาตรการคบคุมราคาสินค้า  

สำหรับธุรกิจรายย่อม ประมาณร้อยละ 41 – 56 ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ 
มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ ลดอัตราดอกเบี้ย มาตรการควบคุมราคาสินค้า และสนับสนุนแหล่ง
เงินทุน  

ขณะที่ธุรกิจขนาดกลาง ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ มาตรการลดภาษี/ยกเว้น
ภาษีนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือต่าง ๆ (ร้อยละ 61.4)  

ตารางที ่6 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบ จำแนกตามความต้องการให้ภาครัฐ 
เข้ามาช่วยเหลือ 

เร่ือง รวม รายย่อย ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ 100.0 100.0 100.0 100.0 

➢ ต้องการ  โดยให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือเร่ือง 1/  81.2 80.3 84.8 78.4 

- มาตรการลดภาษ/ียกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือตา่งๆ  52.4 39.7 56.0 61.4 

- ลดอัตราดอกเบีย้ 38.3 43.5 43.0 28.5 

- มาตรการควบคุมราคาสินค้า 38.3 41.3 41.8 31.8 

- สนับสนุนแหล่งเงินทุน 37.3 44.2 40.4 27.3 

- พักชำระหนี ้ 23.4 31.0 28.5 10.6 

- ลดต้นทุนการผลิต 20.1 18.4 16.9 25.0 

- เพิ่มวงเงินสินเชื่อ 19.6 24.5 15.1 19.2 

- แก้ไขกฎระเบียบภาครัฐ 18.4 20.7 21.6 12.9 

- ขยายตลาดรับซื้อผลผลิต/ส่งเสริมการส่งออก 3.4 5.2 5.1 - 

- จัดแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น 1.7 1.9 3.1 - 

- ร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาฝมีือแรงงาน 1.1 1.9 1.5 - 

- อื่นๆ เช่น มาตรการของรัฐ สนับสนุนเทคโนโลยี เป็นต้น 5.8 2.3 4.5 10.6 

➢ ไม่ต้องการ   18.8 19.7 15.2 21.6 

หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 



บทที่ 4 

สรุปผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การศึกษาการฟื้นตัวของธุรกิจ MSMEs หลังสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
เพื่อศึกษาผลกระทบในช่วงสภาวะวิกฤตของผู้ประกอบการ MSMEs ศึกษาแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ 
MSMEs ที่มีการล้มและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐทำให้เกิดการปรับตัวหรือลดขนาดกิจการลง 
และสามารถอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะวิกฤติ แล้วนำมาศึกษาแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ MSMEs ที่มีการปรับตัวให้
ดำรงอยู่ได้หรือดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการวิเคราะห์มาตรการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน เพื่อเสนอแนวทาง รูปแบบและกลไกการทำงานของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ MSMEs ในสภาวะวิกฤต เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรณีศึกษาให้กับธุรกิจ MSMEs รายอื่น ๆ  
ในประเทศต่อไป สรุปผลได้ ดังนี้ 

4.1  สรุปผลการสำรวจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการสำรวจธุรกิจรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2565 มีผู้ประกอบการ MSMEs ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ 
จำนวน 395 ราย เมื่อพิจารณาประเภทของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ พบว่า ธุรกิจการผลิตได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องในปี 2564 และปี 2565 มีสูงกว่าร้อยละ 80 ในเรื่อง 
รายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าลดลง ลูกค้าลดลง เลิกจ้างพนักงาน และลดการผลิตสินค้า ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าธุรกิจ  
การผลิตขนาดย่อม จะได้รับผลกระทบสูงกว่าธุรกิจรายย่อยและขนาดกลาง ขณะที่ธุรกิจการค้าส่ง และการค้าปลีก 
พบว่า ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2564 และปี 2565 สูงกว่าร้อยละ 90  
ในเรื่องรายได้/ยอดสั่งซื ้อสินค้าลดลง ลูกค้าลดลง ชะลอการจ้างพนักงานใหม่ และเลิกจ้างพนักงาน ทั้งนี้  
จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่ได้รับของธุรกิจการค้าส่ง และการค้าปลีก  ทั้งรายย่อยขนาดย่อม และขนาดกลาง  
ส่วนใหญ่มีทิศทาง/แนวโน้มที่ลดลงในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนธุรกิจการบริการก็ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สูงกว่าร้อยละ 85 คือ เรื่อง รายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าลดลง ลูกค้าลดลง 
ชะลอการจ้างพนักงานใหม่ และเลิกจ้างพนักงาน 

การปรับตัวของธุรกิจเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา พบว่า ธุรกิจ MSMEs ร้อยละ 82.0 ที่ได้รับ
ผลกระทบ ได้มีการปรับตัวหาแนวทางการแก้ปัญหาใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) หยุดกิจการชั ่วคราว/ 
เปิดดำเนินกิจการบางส่วน (ร้อยละ 47.3)  2) ปรับรูปแบบการจ้างงาน เช่น ลดชั่วโมงการทำงาน จ้างแรงงาน
ชั่วคราวทดแทนผู้ถูกเลิกจ้าง ฯลฯ (ร้อยละ 37.6) และ 3) ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การขาย/การให้บริการ 
โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ (ร้อยละ 28.4) เมื่อพิจารณาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในภาพรวมจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ธุรกิจการผลิตรายย่อย และขนาดย่อม มีสูงกว่าร้อยละ 80 ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว ขณะที่ธุรกิจการผลิตขนาดกลางได้รับผลกระทบร้อยละ 50 โดย MSMEs ทุกขนาดมีแนวทาง 
การแก้ปัญหาส่วนใหญ่ คือ หยุดกิจการชั่วคราว/เปิดดำเนินกิจการบางส่วน และปรับรูปแบบการจ้างงาน เช่น 
ลดชั่วโมงการทำงาน จ้างแรงงานชั่วคราวทดแทนผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น สำหรับธุรกิจการค้าส่ง และค้าปลีก  
ทั้งรายย่อย ขนาดย่อม และขนาดกลาง มีสูงกว่าร้อยละ 76 ได้รับผลกระทบ ขณะที่ธุรกิจการบริการ ทั้งรายย่อย 
ขนาดย่อม และขนาดกลาง สูงกว่าร้อยละ 72 ได้รับผลกระทบดังกล่าว  
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การฟื้นตัวของธุรกิจ MSMEs โดยเปรียบเทยีบสัดส่วนรายรับในปี 2565 กับรายรับในปี 2562 พบว่า 
ยังหดตัว (สัดส่วนรายรับน้อยกว่าร้อยละ 80) ถึงหดตัวมาก (สัดส่วนรายรับอยู่ระหว่าง 80 - 90 ซึ่งมีอยู่ที่
ร้อยละ 20.1 และ 34.7 ตามลำดับ ขณะที่มี MSMEs ประมาณ 1 ใน 3 ที่อยู่ในระดับทรงตัว (สัดส่วนรายรับ
อยู่ระหว่าง 90 - 100 แต่ก็มีน้อยกว่าร้อยละ 15 ที่เริ่มฟื้นตัวหรือขยายตัวบ้างแล้ว รวมทั้งที่ขยายตัวได้ดี  
นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ MSMEs ยังหดตัวถึงหดตัวมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กำลังซื้อ
ยังคงอ่อนตัว (ร ้อยละ 82.2) 2) พฤติกรรมผู้ บร ิโภคเปลี ่ยนแปลง (ร ้อยละ 56.8) และ 3) มาตรการ 
ของรัฐ เช่น การตรวจโควิด 19 ก่อนการเดินทางในช่วงแรกก่อนที่จะมีการผ่อนคลายอย่างในปัจจุบัน เป็นต้น 
เมื่อพิจารณาธุรกิจการผลิต พบว่า ธุรกิจขนาดกลาง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับทรงตัว ขณะที่ธุรกิจขนาดย่อม  
ร้อยละ 36.7 ยังหดตัวมาก ส่วนธุรกิจรายย่อยประมาณ 1 ใน 4 ยังอยู่ในระดับทรงตัว และหดตัวมาก รวมทั้ง
มีเริ่มฟื้นตัวหรือขยายตัวบ้างแล้ว สำหรับธุรกิจการค้าส่ง พบว่า ธุรกิจขนาดกลาง ประมาณ 1 ใน 3 อยู่ใน
ระดับยังหดตัว และหดตัวมาก รวมทั้งมีเริ่มฟื้นตัวหรือขยายตัวบ้างแล้ว ขณะที่ธุรกิจขนาดย่อมร้อยละ 34.6 
ยังหดตัวมาก ส่วนธุรกิจรายย่อยร้อยละ50 ยังหดตัวขณะที่ธุรกิจการค้าปลีกทั้งขนาดกลาง ขนาดย่อม และ  
รายย่อยอยู่ในระดับหดตัวมาก คือ ร้อยละ 66.7 ร้อยละ 45.5 และร้อยละ 50.0 ตามลำดับ ส่วนธุรกิจการบริการ 
พบว่า ธุรกิจขนาดกลางอยู่ในระดับทรงตัวร้อยละ 36.4 ขณะที่ธุรกิจขนาดย่อม และรายย่อยยังหดตัวมาก  
อยู่ที่ร้อยละ 43.6 และร้อยละ 41.4 ตามลำดับ 

ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ พบว่า ธุรกิจ MSMEs ร้อยละ 81.2 ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ 
โดยเรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้า
วัตถุดิบ เครื่องมือต่าง ๆ (ร้อยละ 52.4) 2) ลดอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ 38.3) มาตรการควบคุมราคาสินค้า 
(ร้อยละ 38.3) และ 3) สนับสนุนแหล่งเงินทุน (ร้อยละ 37.3) เมื่อพิจารณาธุรกิจการผลิต พบว่า ธุรกิจการผลิต
ขนาดย่อม และรายย่อย ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากกว่าธุรกิจขนาดกลาง โดยธุรกิจขนาดย่อม และ
รายย่อย ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ ลดต้นทุนการผลิต ขณะที่ธุรกิ จขนาดกลาง คือ  
ลดต้นทุนการผลิต และมาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ สำหรับที่ธุรกิจการค้าส่งขนาดกลาง 
ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากกว่าธุรกิจรายย่อย ขนาดย่อมโดยธุรกิจขนาดกลางต้องการให้ภาครัฐเข้า
มาช่วยเหลือมากที่สุด คือ มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ ขณะที่ธุรกิจรายย่อย และขนาดย่อม 
คือ มาตรการควบคุมราคาสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าปลีกทั้งขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย สูงกว่าร้อยละ 90 
ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ โดยธุรกิจขนาดกลาง และรายย่อยต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด 
คือ มาตรการควบคุมราคาสินค้า ขณะที่ธุรกิจขนาดย่อม คือ มาตรการลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ   
ส่วนธุรกิจการบริการขนาดย่อม และรายย่อย ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากกว่าธุรกิจขนาดกลาง  
โดยธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ มาตรการ 
ลดภาษี/ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ 

4.2  ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงพัฒนา MSMEs ภาคการผลิต ให้ลุกได้ เพื่อยกระดับเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

4.2.1  มิติการพัฒนาด้านการเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสูงจากการเป็นฐานการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ที่สำคัญของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ยกระดับการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็น Future Food Valley ของประเทศ 

1)  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการแต่ละระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเร่งการเติบโตของ 
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วิสาหกิจเริ ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech Startup) โดยการบ่มเพาะแนวคิดหรือโมเดลธุรกิจ  
ที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) 

2)  สนับสนุนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อกระบวนการผลิตของวิสาหกิจ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ สำหรับการทดลองผลิตหรือทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร เช่น ห้องปฏิบัติการ (Lab) 
โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ฯลฯ สร้างการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Brothers) และผู้รับจ้างผลิต 
(OEM) เพ่ือเป็นการลดต้นทุน ลดความเสี่ยงในการลงทุน และขยายกำลังการผลิตให้พร้อมในการทดสอบตลาด 

3)  ยกระดับสู ่ เกษตรอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) โดยการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เพื่อลดปริมาณการ
ขนส่งและ สนับสนุนเกษตรกร ปรับเปลี่ยนสู่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาดและนวัตกรรมสมัยใหม่  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย  
ต่อผู้บริโภค  

4)  ผลักดันการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่สู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สอดคล้องกับกระแส  
รักสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เช่น อาหารเพื ่อสุขภาพ 
อาหารฟังก์ชั่น อาหารใหม่ โปรตีนจากพืช ฯลฯ พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะและบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5)  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI Thailand) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(ข้าว ผัก ผลไม้ อาหาร) รวมถึงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่  
โดยต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสามารถสะท้อน
เรื่องราว (Story) ภาพลักษณ์ (Image) และคุณค่า (Value) เฉพาะตัวของสินค้านั้น ๆ ที่เชื่อมโยงกับแหล่ง
ภูมิศาสตร์ 

6)  ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน 
ห่วงโซ่อุปทานตามพืชเศรษฐกิจหรือสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ และเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ  
แบบข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม (Cross-Industry Collaboration) โดยอาศัยความได้เปรียบและจุดแข็งของแต่ละ
อุตสาหกรรมเพ่ือร่วมกันสร้างมูลค่าเพ่ิม นวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 

7)  สร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่หรือช่องทาง 
การตลาดที่เป็นรูปธรรม เช่น พื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้า งานแสดงสินค้า เทศกาลอาหาร กิจกรรมโรดโชว์ ฯลฯ 
และช่องทางการตลาดออนไลน์ ตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับรวมถึงการสร้างกลยุทธ์การตลาด  
ตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับและการสร้างแบรนด์ (Branding) 

4.2.2  มิติการพัฒนาด้านการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์  
บนพื้นฐานขององค์ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รองรับการเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ (NEC - Creative LANNA) และฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Hub) ของประเทศ 

1)  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการแต่ละระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะเดิม 
(Up-skill) และเสริมสร้างทักษะใหม่ (Re-skill) ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งกลุ่มนักออกแบบ 
รายสาขาและกลุ่มอาชีพใหม่ เช่น Vlogger/Game Caster/Content Writer/Maker ฯลฯ 

2)  สนับสนุนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อกระบวนการคิดและกระบวนการผลิตของ 
วิสาหกิจ โดยเฉพาะพ้ืนที่สำหรับการทดลองผลิตหรือเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ เช่น ห้องปฏิบัติการ (Lab) พ้ืนที่ 
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ผู้ผลิต (Maker Space) พ้ืนที่สร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-creation Space) ศูนย์ออกแบบ (Design Center) ฯลฯ 
และเชื่อมโยงกับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District) และเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ในพ้ืนที ่

3)  นำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์มาเป็นต้นทุนในการสร้างคุณค่า
และ มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)  
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ ่ม Creative Original (งานฝีมือ 
หัตถอุตสาหกรรม) กลุ่ม Creative Goods (แฟชั่น) และกลุ่ม Creative Service (การออกแบบ) 

4)  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI Thailand) ในพื้นที่ภาคเหนือ 
(หัตถกรรม) รวมถึงหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ โดยต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสามารถสะท้อนเรื่องราว (Story) ภาพลักษณ์ 
(Image) และคุณค่า (Value) เฉพาะตัวของสินค้านั้น ๆ ที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ 

5)  ประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุทดแทน วัสดุทางเลือก วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือวัตถุดิบรอบสองด้วยการออกแบบ 
หมุนเวียน (Circular Design) ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อส่งเสริมการใช้ 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดของเสียจากอุตสาหกรรม นำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

6)  สร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่หรือช่องทาง 
การตลาดที่เป็นรูปธรรม เช่น พ้ืนที่ทดลองจำหน่ายสินค้า เวทีแสดงผลงาน ตลาดสินค้าสร้างสรรค์ งานเทศกาล 
สร้างสรรค์ ฯลฯ และช่องทางการตลาดออนไลน์ ตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับ รวมถึงการสร้าง  
กลยุทธ์การตลาดตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับและการสร้างแบรนด์ (Branding) 

4.2.3  มิติการพัฒนาด้านการผลักดันการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์รองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ และขยายผลการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Wellness Hub) ระดับภูมิภาค 

1)  ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device) พร้อมทั้งเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology)  
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ลดการพึ่งพา การนำเข้า  
จากต่างประเทศ ทั้งยังสามารถส่งออกเพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่ได้อีกทางหนึ่ง 

2)  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพในพื้นที่  โดยการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (Non-food) 
ที่มีมูลค่าสูงและตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เช่น เครื่องสำอาง เวชสำอาง 
ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราพี ของใช้ส่วนตัว (Personal Care) ฯลฯ 

3)  ยกระดับการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งขยาย
ผลไปยังพื้นที่อื่น เช่นจังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุทัยธานี ทั้งในมิติของกระบวนการผลิต
สารสกัด การส่งเสริม ศักยภาพวิสาหกิจที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื ้อต่อ 
กระบวนการผลิต รวมถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรจากงานวิจัยและตำรับยาพื้นบ้านสู่การพัฒนายา
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

4)  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Herbal Champions และสมุนไพรประจำถิ่นตามศักยภาพของแต่
ละพื ้นที ่ โดยการต่อยอดสู ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ซึ่งสามารถสะท้อนเรื่องราว (Story) ภาพลักษณ์ (Image) และคุณค่า (Value) เฉพาะตัวของสมุนไพรนั้น ๆ  
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ที่เชื่อมโยงกับ แหล่งเพาะปลูก และผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน 

5)  ใช้โอกาสจากกระแสรักสุขภาพเพื ่อขยายช่องทางการตลาดทั ้งในและต่างประเทศ 
ครอบคลุม ทั้งการทำการตลาดกับผู้บริโภคโดยตรง (B2C) และการทำการตลาดกับธุรกิจบริการสุขภาพ (B2B) 
ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น เกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมชีวภาพ ฯลฯ รวมถึง
การสร้างกลยุทธ์การตลาดตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับและการสร้างแบรนด์ (Branding) 

4.2.4  มิติการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลายอย่าง
คุ ้มค่าและกระแสอนุร ักษ์ สิ ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ ่มตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) เพื่อมุ่งสู่การเป็น ศูนย์กลางธุรกิจชีวภาพ (Bio Hub) 

1)  สร้างผู้ประกอบการใหม่ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเดิม และพัฒนาผู้ประกอบการ  
ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมอื่น พร้อมทั้งพัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) และเสริมสร้างทักษะใหม่  
(Re-skill) ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อให้มีศักยภาพและจำนวนเพียงพอที่จะสามารถรองรับ  
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

2)  สนับสนุนการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) 
ระดับนำร่อง (Pilot Scale) ไปจนถึงระดับการผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercial Scale) และผลักดันให้มี 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นต้น-กลาง-สูง จากหน่วยงานวิจัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Brothers) 
ไปสู่วิสาหกิจตามระดับศักยภาพ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการดำเนินธุรกิจ 

3)  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจทั้งข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ  
ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในพ้ืนที่ ด้วยการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ (Bioproducts) ที ่มีมูลค่าส ูง เช่น พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemicals)  
ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ฯลฯ รวมถึงวัสดุชีวฐาน (Bio-based Materials) 

4)  ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งพลังงานชีวภาพจากของเสีย 
เช่น ขยะมูลฝอย ขยะอาหาร มูลสัตว์ น้ำเสีย ฯลฯ พลังงานชีวมวลจากของเหลือจากอุตสาหกรรมและวัสดุ
เหลือใช้ ทางการเกษตร เช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะและการใช้พลังงานฟอสซิล นำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ  
เรือนกระจก 

5)  ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอด  
ห่วงโซ่ อุปทานตามทรัพยากรชีวภาพหรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีศักยภาพ โดยมุ่งหวังให้เกิดอำนาจต่อรอง  
ทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจ อีกทั้ งช่วยให้ภาครัฐ
สามารถเข้าถึง ความต้องการและขจัดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมใหม ่

6)  ใช้โอกาสจากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการกระตุ้นอุปสงค์และสร้างความตระหนักรู้ถึง
ประโยชน์จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ขยายช่องทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย ควบคู่กับ 
การเชื่อมโยงกับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น เกษตรอุตสาหกรรม การแพทย์และสุขภาพ ฯลฯ รวมถึงการสร้างกลยุทธ์
การตลาดตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับและการสร้างแบรนด์ (Branding) 
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4.2.5  มิติการพัฒนาด้านการสร้างโอกาสจากการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้สูงอายุและเปิดโอกาส ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

1)  สร้างจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้กับผู้สูงอายุตอนต้น 
ที่มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจภายหลังเกษียณอายุสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงก่อนวัยสูงอายุ 
พร้อมทั้งเร่งให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ขยายธุรกิจ และสร้างแนวคิดหรือโมเดลธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปัจจุบันและสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในอนาคต 

2)  พัฒนาวัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และ
เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เช่น วัสดุ 
ดูดซับหรือลดแรงกระแทก วัสดุกันลื่น วัสดุปูพื้น ฯลฯ จากทรัพยากรชีวภาพหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
ในพ้ืนที่ โดยการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

3)  พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) เช่น อาหารผู้สูงอายุ อาหารเสริม อาหารทางการแพทย์ 
Universal Design Food (UDF) ฯลฯ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (Non-Food) เช่น ผลิตภัณฑ์
ชะลอวัย ของใช้ส่วนตัว (Personal Care) ฯลฯ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุและธุรกิจบริการ
สุขภาพ โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมบนฐานของสินค้าเกษตรและทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ 

4)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่เอื ้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและ  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน ของตกแต่งบ้าน เครื่องแต่งกาย ฯลฯ และบรรจุภัณฑ์ 
ที่คำนึงถึงความสะดวก ความเข้าใจ และความปลอดภัยในการใช้งานอันปราศจากข้อจำกัดทางด้านอายุและ
สมรรถภาพทางกายครอบคลุมผู ้บริโภคทุกกลุ ่มและผู ้ส ูงอายุภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื ่อทุกคน  
(Universal Design) 

4.2.6  มิติการพัฒนาด้านการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานรายได้ของภาคธุรกิจ ด้วยการเชื่อมโยง
กับภาคการท่องเที่ยวที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Tourism) ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการส่งเสริมการค้ า
ชายแดน 

1)  เชื ่อมโยงเกษตรอุตสาหกรรมกับการท่องเที ่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)  
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารบนฐานของสินค้าเกษตรและวัตถุดิบท้องถิ่นที่สะท้อนเรื่องราว
และอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ เช่น แหล่งเพาะปลูก สถานที่ผลิต กระบวนการผลิต วัฒนธรรมการกิน ฯลฯ และดึงดูด 
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในพื้นที่โดยตรงผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ 

2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจและบุคลากรในธุรกิจเป้าหมาย 
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ ของตลาดในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้า ชายแดน เพื่อผลักดัน
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค 
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4.3  ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงพัฒนา MSMEs ภาคธุรกิจ การบริการ การค้าส่งและค้า
ปลีก ให้ลุกได้ เพ่ือยกระดับเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

4.3.1  มิติการพัฒนาด้านการเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสูงจากการเป็นฐานการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ที่สำคัญของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ยกระดับการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็น Future Food Valley ของประเทศ 

1)  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการแต่ละระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเร่งการเติบโตของ 
วิสาหกิจเริ ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech Startup) โดยการบ่มเพาะแนวคิดหรือโมเดลธุรกิจ 
ที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) 

4.3.2  มิติการพัฒนาด้านการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์  
บนพื้นฐานขององค์ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รองรับการเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ (NEC - Creative LANNA) และฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Hub) ของประเทศ 

1)  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการแต่ละระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะเดิม 
(Up-skill) และเสริมสร้างทักษะใหม่ (Re-skill) ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งกลุ่มนักออกแบบ 
รายสาขาและกลุ่มอาชีพใหม่ เช่น Vlogger / Game Caster / Content Writer / Maker ฯลฯ 

2)  สนับสนุนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อกระบวนการคิดและกระบวนการผลิตของ 
วิสาหกิจ โดยเฉพาะพ้ืนที่สำหรับการทดลองผลิตหรือเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ เช่น ห้องปฏิบัติการ (Lab) พ้ืนที่ 
ผู้ผลิต (Maker Space) พ้ืนที่สร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-creation Space) ศูนย์ออกแบบ (Design Center) ฯลฯ 
และเชื่อมโยงกับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District) และเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ในพ้ืนที ่

3)  นำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์มาเป็นต้นทุนในการสร้างคุณค่า
และ มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่ม Creative Original (งานฝีมือหัตถอุตสาหกรรม) 
กลุ่ม Creative Goods (แฟชั่น) และกลุ่ม Creative Service (การออกแบบ) 

4)  ยกระดับการพัฒนากลุ่ม Digital Content เช่น เกม แอนิเมชัน ฯลฯ และกลุ่ม Software  
เร่งการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และพัฒนาวิสาหกิจทั้งกลุ่ม Service Provider และ Content 
Creator ในธุรกิจดิจิทัลให้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ที่เชื่อมโยง 
กับอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง โดยมุ่งเน้นในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC - Creative LANNA) 

5)  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI Thailand) ในพื้นที่ภาคเหนือ 
(หัตถกรรม) รวมถึงหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ โดยต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสามารถสะท้อนเรื่องราว (Story) ภาพลักษณ์ 
(Image) และคุณค่า (Value) เฉพาะตัวของสินค้านั้น ๆ ที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ 

7)  สร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่หรือช่องทาง 
การตลาดที่เป็นรูปธรรม เช่น พ้ืนที่ทดลองจำหน่ายสินค้า เวทีแสดงผลงาน ตลาดสินค้าสร้างสรรค์ งานเทศกาล 
สร้างสรรค์ ฯลฯ และช่องทางการตลาดออนไลน์ตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับ รวมถึงการสร้างกลยุทธ์
การตลาดตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับและการสร้างแบรนด์ (Branding) 
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4.3.3  มิติการพัฒนาด้านการผลักดันการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์รองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ และขยายผลการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Wellness Hub) ระดับภูมิภาค 

1)  เร ่งการเติบโตของวิสาหกิจเริ ่มต้นด้านเทคโนโลยีส ุขภาพ (Health Tech Startup)  
โดยการบ่มเพาะแนวคิดหรือโมเดลธุรกิจที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Tech) ที่ช่วย
แก้ไข ปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างตรงจุดตามความต้องการที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการรักษาและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งยังลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข 

2)  ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาเครื่องมือ และ
อ ุปกรณ์ทางการแพทย ์ (Medical Device) พร ้อมทั ้ งเทคโนโลย ีส ิ ่ งอำนวยความสะดวก (Assistive 
Technology) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ลดการพึ่งพา 
การนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งยังสามารถส่งออกเพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่ได้อีกทางหนึ่ง 

3)  ใช้โอกาสจากกระแสรักสุขภาพเพื ่อขยายช่องทางการตลาดทั ้งในและต่างประเทศ 
ครอบคลุม ทั้งการทำการตลาดกับผู้บริโภคโดยตรง (B2C) และการทำการตลาดกับธุรกิจบริการสุขภาพ (B2B) 
ควบคู่กับ การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น เกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมชีวภาพ ฯลฯ รวมถึง
การสร้าง กลยุทธ์การตลาดตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับและการสร้างแบรนด์ (Branding) 

4.3.4  มิติการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลายอย่าง
คุ ้มค่าและกระแสอนุร ักษ์ สิ ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ ่มตามแน วทางเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) เพื่อมุ่งสู่การเป็น ศูนย์กลางธุรกิจชีวภาพ (Bio Hub) 

1)  สร้างผู้ประกอบการใหม่ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเดิม และพัฒนาผู้ประกอบการ 
ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมอื่น พร้อมทั้งพัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) และเสริมสร้างทักษะใหม่  
(Re-skill) ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อให้มีศักยภาพและจำนวนเพียงพอที่จะสามารถรองรับ  
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

2)  ใช้โอกาสจากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการกระตุ้นอุปสงค์และสร้างความตระหนักรู้  
ถึงประโยชน์จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ขยายช่องทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับ  
การเชื่อมโยงกับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น เกษตรอุตสาหกรรม การแพทย์และสุขภาพ ฯลฯ รวมถึงการสร้างกลยุทธ์
การตลาดตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับและการสร้างแบรนด์ (Branding) 

4.3.5  มิติการพัฒนาด้านการสร้างโอกาสจากการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้สูงอายุและเปิดโอกาส ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

1)  เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ตามวัย ประสบการณ์ และ
ศักยภาพ ของผู ้ส ูงอายุ เพื ่อให้สามารถพึ ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิ ตในสังคมอย่างมีคุณค่า พร้อมทั้ง 
นำภูมิปัญญา องค์ความรู้ และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

2)  สร้างจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้กับผู้สูงอายุตอนต้น 
ที่มีศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจภายหลังเกษียณอายุสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงก่อนวัยสูงอายุ 
พร้อมทั้งเร่งให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ขยายธุรกิจ และสร้างแนวคิดหรือโมเดลธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปัจจุบันและสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในอนาคต 
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3)  พัฒนาวัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และ 
เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เช่น วัสดุ 
ดูดซับหรือลดแรงกระแทก วัสดุกันลื่น วัสดุปูพื้น ฯลฯ จากทรัพยากรชีวภาพหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ในพ้ืนที่ โดยการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

4)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและเป็น
มิตร กับสิ่งแวดล้อม เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน ของตกแต่งบ้าน เครื่องแต่งกาย ฯลฯ และบรรจุภัณฑ์ 
ที่คำนึงถึงความสะดวก ความเข้าใจ และความปลอดภัยในการใช้งานอันปราศจากข้อจำกัดทางด้านอายุและ
สมรรถภาพ ทางกาย ครอบคลุมผู ้บริโภคทุกกลุ ่มและผู ้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื ่อทุกคน 
(Universal Design) 

5)  พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือ ปรับตัว และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) เช่น อุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายหรือเคลื่อนที่ ฯลฯ 
และเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Tech) ในการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน เช่น อุปกรณ์เซนเซอร์ อุปกรณ์
แจ้งเตือนฉุกเฉิน ฯลฯ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย เป็นอิสระ และลดการพ่ึงพาผู้อื่น 

6)  ส่งเสริมการตลาดผู ้สูงอายุ (Senior Market) ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ สร้างกลยุทธ์
การตลาด ตามกลุ่มเป้าหมายและศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับ เช่น การบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) 
การตลาด โซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ฯลฯ รวมถึง
การสร้างแบรนด์ (Branding) เพ่ือสื่อสารถึงคุณค่าและความแตกต่าง สร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ 

4.3.6  มิติการพัฒนาด้านการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานรายได้ของภาคธุรกิจ ด้วยการเชื่อมโยง
กับภาคการท่องเที่ยวที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Tourism) ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการส่งเสริมการค้ า
ชายแดน 

1)  เชื ่อมโยงเกษตรอุตสาหกรรมกับการท่องเที ่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)  
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารบนฐานของสินค้าเกษตรและวัตถุดิบท้องถิ่นที่สะท้อนเรื่องราว
และ อัตลักษณ์ของพื้นที่ เช่น แหล่งเพาะปลูก สถานที่ผลิต กระบวนการผลิต วัฒนธรรมการกิน ฯลฯ และ
ดึงดูด นักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในพื้นที่โดยตรงผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ 

2)  เชื่อมโยงธุรกิจสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism) โดยการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สะท้อน เรื่องราว
และอัตลักษณ์ของพื้นที่ เช่น แหล่งวัตถุดิบ สถานที่ผลิต กระบวนการผลิต ย่านวัฒนธรรม ฯลฯ และดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในพื้นที่โดยตรงผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ 

3)  เชื ่อมโยงการแพทย์และสุขภาพกับการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ ( Wellness Tourism)  
โดยการสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื ่อสุขภาพและความงาม (Non-food) ที่สามารถผนวก เข้ากับ
กิจกรรมและบริการสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย น้ำพุร้อน น้ำแร่ ฯลฯ และเชื่อมโยง 
Herbal Champions และผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในเมืองสมุนไพร (Herbal City) 

4)  เชื่อมโยงธุรกิจชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพบนฐานของทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการใช้ในแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องในการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ และสร้างความ
ตระหนักถึงการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในการท่องเที่ยวและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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5)  เชื ่อมโยงภาคธุรกิจกับการท่องเที ่ยวเพื ่อผู ้สูงอายุ (Senior Tourism) โดยการพัฒนา 
กิจกรรมหรือโมเดลการท่องเที่ยวที่เหมาะกับวัยและสุขภาพควบคู่กับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตอบสนองความ 
ต้องการ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีความปลอดภัย และเปิด 
โอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 

4.4  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ นบส. 2 รุ่น 14 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีผลกระทบกับผู้ประกอบการ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
ประการแรก มาตรการทางด้านรายได้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้รายได้ MSMEs ลดลง

จากกำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนแอ มาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่องช่วยพยุง  
การบริโภคได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยทำให้กำลัง
ซื้อปรับตัวดีขึ้นคือ การเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่าง
รวดเร็ว เช่น การจัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด การจัดงานสินค้า การเพิ ่มอัตราการฉีดวัคซีนเพื ่อให้
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่และออกมาใช้ชีวิตตามปกติ 

ประการที่สอง ด้านต้นทุนด้านสาธารณสุขของผู้ประกอบการสูงขึ้น จากการปรับตัวเพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนี้ ผู ้ประกอบการยังต้องเผชิญความเสี่ยงด้านการผลิต อาทิ   
ค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ต้นทุนราคาโลหะและเหล็กที่สูงขึ้น เป็นต้น ที่ผ่านมา
ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่พยายามปรับลดต้นทุนเท่าที ่จะทำได้ แต่ยังมีต้นทุนบางส่วนที่ภาครัฐสามารถ
ช่วยเหลือชั่วคราวได้ เช่น ภาษีรถโดยสารสาธารณะ ภาษีป้าย การงดเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ
สินค้าในกลุ่มสารฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐอาจขยายขอบเขตความช่วยเหลือในการช่วย  
จ่ายค่าจ้างแรงงานผ่านมาตรการ co-payment ไปยัง MSMEs ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม 

ประการที่สาม ด้านสภาพคล่อง การขาดรายได้พร้อมกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่การปรับราคา
ทำได้ยาก ส่งผลให้ MSMEs จำนวนมากขาดสภาพคล่องและเข้าสู่วิกฤติทางการเงิน ธุรกิจที่เคยมีศักยภาพ
จำเป็นต้องปิดกิจการทั้งชั่วคราวและถาวร ขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อเพื่อพยุงธุรกิจของ MSMEs เป็นกุญแจ
สำคัญ การแก้ไขปัญหาด้านการเข้าถึงสินเชื่อนี้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน  ควรร่วมกันออกมาตรการ 
ตา่ง ๆ เพื่อสร้างโอกาสและกลไกในการเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในราคาที่เป็นธรรม  

ประการสุดท้าย ด้านทรัพยากร ตั้งแต่ด้านแรงงานที่มีทักษะสำหรับโลกยุคใหม่ ไปจนถึงการใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยให้การผลิตและบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน
และผู้ประกอบการ การยกเลิกกฎหมายล้าหลัง เป็นต้น  แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ MSMEs เองก็ต้องปรับตัว
เพื่อให้อยู่รอดในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก   
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4.5  ตัวอย่างโครงการนำร่อง 
นบส.2 รุ่น 14 ได้จัดทำตัวอย่างโครงการนำร่อง โครงการ “พลิกโฉมสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่” (Chiang Mai Local Essence) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งพัฒนาต่อยอด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจหรือประกอบอาชีพที่
ให้ความสนใจสามารถนำไปดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ พลิกโฉมสินค้าอัตลกัษณ์พ้ืนถิน่จงัหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Local Essence) 
ความเชื่อมโยงกับ  
แผน ๓ ระดับ 

แผนระดับที ่๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย : ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด : ๓.๑ รายได้ประชาชาติ การขยาย 
ตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได ้
ประเด็นหลัก : ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
ประเด็นหลักย่อย : ๔.๕.๑ สร้างผลประกอบการอัจฉรยิะ 
แผนระดับที ่๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทด้าน : ๘ ผู้ประกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย : ผูป้ระกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มบีทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ 

เพิ่มมากข้ึน 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนผลติภณั  ฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลตภณั  ฑ์มวลรวม 

ในประเทศ (ร้อยละ ๕๐) 
แผนย่อยของแผนแม่บท : ๓.๑ การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
แนวทาง : ๒ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดบัให้มีจิตวญิญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่า 
ให้กับสินค้าและบริการ 

เป้าหมาย : ๒ ความสามารถในการแข่งขนัด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยดีิจิทัลดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด : ๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทลั 
อันดับที่ ๑ ใน ๓๐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
เป้าหมายหลัก : ๑ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : รายไดป้ระชาชาติต่อหัว ๘,๘๐๐ เหรยีญสหรัฐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
แผนกลยุทธ์รายหมดหมาย : ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 

และสามารถแข่งขันได ้
เป้าหมายระดับหมดุหมาย : ๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ  

สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสูก่ารแข่งขันใหม่ 
ตัวช้ีวัด : ๒.๑ สดัส่วนผลิตภณั  ฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการส่งออก 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐ ของ GDP ประเทศ  
และร้อยละ๒๐ ของการส่งออกรวมของประเทศ 

กลยุทธ์การพัฒนา : ๔ การส่งเสรมิการพัฒนา MSMEs ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั 
กลยุทธ์ย่อย : ๔.๑ เสรมิสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ 
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แผนระดับที่ ๓ 
แผนเชิงประเด็น (Agenda-based Plan) 
 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) 
 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

  แผนเชิงพ้ืนที่ (Area-based Plan) 
 ร่างกรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๕ 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ - ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ - ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 แผนพัฒนาจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ส่งเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจระดับจังหวัด (เชียงใหม่)  
และภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
 ๕.๑ เพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสูงจากการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  
และเกษตรปลอดภัยที่สำคัญของประเทศ และยกระดับการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็น Future Food Valley ของประเทศ 
 ๕.๒ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ ิ่นที่มีอัตลักษณ์ บนพื้นฐานของ
องค์ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รองรับการเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
(NEC - Creative LANNA) และฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Hub) ของประเทศ 
 ๕.๓ ผลักดันการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแพทย์
และสุขภาพ และขยายผลการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสุขภาพ (Medical & Wellness Hub) ระดับภูมิภาค 
 ๕.๖ เพิ่มโอกาสในการขยายฐานรายได้ของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเชื่อมโยงกับภาคการ
ท่องเที่ยวที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของภาค โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Tourism) ควบคู่กับ การเช่ือมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการส่งเสริมการค้าชายแดน 

  หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานเกษตรกรรมทั้งเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรปลอดภยัที่มีศักยภาพและ
ความหลากหลายที่สำคัญของประเทศ  โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการ 
ทำการเกษตรแบบประณีตโดยเฉพาะพืชผักผลไม้เมืองหนาว และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  
มีศักยภาพในการทำการเกษตรแปลงใหญ่โดยเฉพาะพืชไร่ เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอดุม
สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีการส่งเสริมการเพาะปลูกสมุนไพรในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในเมืองสมุนไพร ตลอดจนเป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาที่มีทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ประเพณี รวมถึงผู้คนในพื้นที่มีทักษะฝีมือเชิงช่าง องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 

จากปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดในภาคเหนือเป็นพื้นท่ี 
ที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ ่น (Local Essence) ในกลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร และหัตถกรรม
กระจายทั่วทุกจังหวัดในจำนวนมากและหลากหลาย สะท้อนได้จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไทย (Thai Geographical Indications : GI Thailand) หรือสินค้า GI รวม
ทั้งสิ้น ๔๐ สินค้า จาก ๑๕๖ สินค้าทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือมีสินค้า GI 
มากที่สุดในประเทศ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๒๕๖๕) ส่งผลให้ราคาสินค้า GI เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  
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ร้อยละ ๒๔-๕๔ เมื่อเทียบกับราคาก่อนขึ้นทะเบียนซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ซึ่งมีส่วนช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณภาพ 
และชื่อเสียงที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ เมื่อเทียบกับสินค้าแบบเดียวกันที่ผลิตจาก
แหล่งอื่น จึ งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสินค้า GI อยู่ในฐานะสินค้าพรีเมียมที่มีปริมาณการผลิต
จำกัดและมีศักยภาพในการต่อยอด โดยมีมูลค่าตลาดสินค้า GI ภายในประเทศ มากกว่า 
๓๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (กระทรวงพาณิชย์, ๒๕๖๔) 

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับ Herbal Champions ที ่สอดคล้องกับศักยภาพของพื ้นที ่ ส ู ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและความงาม ตามนโยบายเมืองสมุนไพร (Herbal City) อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการได้รับการยกระดับเป็นสินค้า GI จะเป็นเครื่องมือทางการตลาด  
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นหลายเท่าก็ตาม หากแต่สินค้า GI บางชนิด  
ยังมีมูลค่าเพิ่มที่ไม่แตกต่างจากก่อนขึ้นทะเบียนเท่าใดนัก อีกทั้งสินค้า GI บางชนิดยังไม่เป็นที่รู้จกั 
แพร่หลายในวงกว้างหรือไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ ้มค่า ขณะที่สินค้า  
อัตลักษณ์พื้นถิ่นอื่น ๆ ภายในชุมชน ทั้งสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น อาหารพื้นถิ่น หัตถกรรม 
พื้นบ้าน วัสดุพื ้นถิ ่น และสมุนไพรประจำถิ่น ที ่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้รับ  
การ คัดเลือกไม่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างจริงจัง รูปแบบผลิตภัณฑ์จึงยัง  
ไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันตามกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสรักสุขภาพ ทั้งยัง
ไม่สะท้อน ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นหรือเรื่องราวความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่น่าสนใจได้อยา่ง
ชัดเจน ส่งผลให้การรับรู้ถึงคุณค่าของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นลดลง นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการบางส่วนยังประสบปัญหาในการผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาดความคิด 
สร้างสรรค์และไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สู่เชิงพาณิชย์ได้ 

ในการนี้ นบส.2 รุ ่นที่ 14 จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ภาคเหนือและสภาพปัญหา 
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “พลิกโฉมสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” (Chiang Mai 
Local Essence) โดยมุ่งพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ทั้งกลุ่มที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI (สินค้าเกษตร อาหาร และหัตถกรรม) หรือได้รับการคัดเลือกให้
เป็น Herbal Champions และกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการคัดเลือกใด ๆ 
ได้แก่ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (Crop) อาหารพื้นถิ่น (Food) หัตถกรรมพื้นบ้าน (Craft) 
สมุนไพร ประจำถิ่น (Herb) และวัสดุพื้นถิ่น (Material) ด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Market) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ผ่านการสร้างแบรนด์และนำเสนอเรื่องราวที่เชื่อมโยง
กับ แหล่งผลิต ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Tourism) ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ซึ่งมีส่วนช่วยให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองและเป็นการกระจายรายได้ไปยังเกษตรกร 
และผู้ผลิตรายย่อยอย่างทั่วถึง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค (Local 
Economy) ได้อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อสร้างมูลค่าเพ ิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื ้นถ ิ่นจังหวัดเชียงใหม่ด ้วยเทคโนโลยี  
นวัตกรรม และความคิด สร้างสรรค์ 

2. เพื ่อสร้างการรับรู้ของสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ ่นจังหวัดเชียงใหม่ที ่สะท้อนผ่านเรื ่องราว 
ภาพลักษณ์ และคุณค่าที่เช่ือมโยงกับท้องถิ่น 

3. เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเชื่อมโยง
การตลาดสมัยใหม่และการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 

กลุ่มเป้าหมาย 1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) (กิจการ) หรือ วิสาหกิจชุมชน (กลุ่ม) ที่มีแนวคิด 
หรือโมเดลธรุกิจในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

2. เกษตรกร (คน) ที่ต้องการยกระดบัศักยภาพและเช่ือมโยงกับผู้ผลิตกลางทาง 
3. กลุ่มผูผ้ลติสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กลุ่ม) ที่ต้องการพัฒนาการกลุ่มอตุสาหกรรม 

สาขาเป้าหมาย เกษตรอตุสาหกรรม / อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์/ ธุรกิจการแพทยแ์ละสุขภาพ 
พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่เป้าหมายหลัก : จังหวัดเชียงใหม่  

พื้นที่เป้าหมายรอง : จังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ อาทิ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และเชียงราย  
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ 
การพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพเพิม่ขึน้เฉลีย่ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๑๐ 
(ของเสยีลดลง ต้นทนุลดลง มลูคา่ยอดขายเพิม่ขึ้น หรอืรายได้
เพิ่มขึน้) 

ร้อยละ ๘๐ 

2. สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิได้ ไม่น้อยกวา่ ๓๙๑,๒๓๕,๖๐๐ บาท 
ผลผลิต ผลลัพธ ์
และผลกระทบ 

ผลผลิตเชงิปริมาณ ค่าเป้าหมาย 
1. จำนวนผู้รับบริการทีไ่ด้รบัการพฒันา ๑๕ คน 
2. จำนวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ดร้ับการพัฒนา ๒๕๔ กิจการ 
3. จำนวนวสิาหกจิชุมชนท่ีได้รบัการพัฒนา ๑๐๗ กลุ่ม 
4. จำนวนกลุม่สาขาธุรกจิ/อุตสาหกรรมที่ได้รบัการพฒันา ๒ กลุ่ม 
5. จำนวนผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท์ี่ไดร้ับการพัฒนา ๒๖๖ ผลติภณัฑ ์

๖๐ ต้นแบบ 
ผลผลิตเชงิคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 

1. ผู้รับบรกิารสามารถนำความรไู้ ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลีย่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 

ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย 
๑. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ 

การพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพเพิม่ขึน้เฉลีย่ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๑๐
(ของเสยีลดลง ต้นทนุลดลง มลูคา่ยอดขายเพิม่ขึ้น หรอืรายได้
เพิ่มขึน้) 

ร้อยละ ๘๐ 

๒. จำนวนผู้รับบริการสามารถนำข้อมลู/คำปรึกษาแนะนำไปสนบัสนุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจได ้

ร้อยละ ๖๐ 

ผลกระทบ ค่าเป้าหมาย 
๑. ของเสียลดลง  

๔๕,๗๒๐,๐๐๐ บาท (๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๒๕๔ กิจการ) 
(๗,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๑๐๗ กลุ่ม) ๙,๖๓๐,๐๐๐ บาท 

๒. ต้นทุนลดลง  
๖๐,๙๖๐,๐๐๐ บาท (๒๐,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๒๕๔ กิจการ) 

(๑๐,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๑๐๗ กลุม่) ๑๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
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๓. มูลคา่ยอดขายเพิม่ขึ้น  
๑๕๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (๕๐,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๒๕๔ กิจการ) 

(๒๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๑๐๗ กลุม่) ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. รายได้เพิ่มขึ้น 

(๑๐,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๑๕ คน) 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. มูลคา่การจ้างงานเพิ่มขึน้  
๕๗,๖๐๗,๒๐๐ บาท (๓๑๕ บาท x ๓๐ วัน x ๑๒ เดือน x ๒๕๔ กิจการ x ๒ คน) 

(๓๑๕ บาท x ๒๐ วัน x ๑๒ เดือน x ๑๐๗ กลุ่ม x ๒ คน) ๑๖,๑๗๘,๔๐๐ บาท 
๖. ผลิตภาพของกลุ่มอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท x ๒ กลุ่ม) 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ผลกระทบในเชิงเศรษฐกจิ ๓๙๑,๒๓๕,๖๐๐ บาท 
ความคุม้คา่ในเชิงเศรษฐกิจ ๑๑.๕๑ เท่า 

วิธีการ / แนวทาง 
การดำเนนิงาน / 
กิจกรรมทีส่ำคัญ 

พัฒนาศกัยภาพสนิค้าอตัลกัษณพ้ื์นถิน่จงัหวัดเชียงใหม ่
๑ ยกระดับสนิค้าอัตลกัษณ์พ้ืนถนสสินคา้สิ่งบง่ชีท้างภูมิศาสตร์ไทย 

(Local Essence Discovery) 
 ให้คำปรกึษาแนะนำเชิงลกึ  

กลุ่มผผู้ ลิตสินค้าอัตลักษณ์พืน้ถิ่น (๑๕ กลุ่ม) / สินค้าอัตลักษณ์พืน้ถิ่น (๑๕ ผลติภัณฑ์) 
 แนวทางพัฒนา 
คัดเลือกและเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI Thailand)
ของสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นในกลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร และหัตถกรรม โดยการรวมกลุ่ม
ผู้ผลิตในชุมชน ศึกษาความเป็นไปได้และรวบรวมข้อมูล เช่น ช่ือเสียง ลักษณะพิเศษ วิธีการ
ผลิต ความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ ฯลฯ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้า 

พัฒนาผลิตภัณฑ ์
๒ พัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารแห่งอนาคตจากสนิค้าเกษตรอัตลกัษณ์พ้ืนถิน่ 

(Future Food Essence) 
 ให้คำปรกึษาแนะนำเชิงลกึ 

MSMEs (๓๔ กิจการ) / วิสาหกิจชุมชน (๑๒ กลุม่) / ผลติภณั  ฑ์อาหารแหง่
อนาคต (๔๖ ผลติภณัฑ์) 
 แนวทางพัฒนา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากวัตถุดิบสินค้า GI 
(สินค้าเกษตร) และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่สอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพและ
ความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เช่น อาหารฟังก์ชั่น อาหารใหม่
อาหารเสริม อาหารทางการแพทย์ โปรตีนจากพืช อาหารเฉพาะบุคคล ฯลฯ 

๓ ถอดอตัลกัษณอ์าหารพ้ืนถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Hyperlocal Food Decoding) 

 ให้คำปรกึษาแนะนำเชิงลกึ 
MSMEs (๓๔ กิจการ) / วิสาหกิจชุมชน (๑๕ กลุม่) / ผลติภณั  ฑ์อาหารพืน้ถิ่น (๔0 ผลติภณั  
ฑ์)  แนวทางพัฒนา 
ต่อยอดอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนภูมิปัญญา วัฒนธรรมการกิน และอัตลักษณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ 
หารับประทานได้ยากในพื้นที่อื่น มีชื่อเสียงและลักษณะเฉพาะตัว เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
และนักท่องเที่ยว สู่ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นที่ผลิตจากวัตถุดิบในพื้นที่ในรูปแบบใหม่ทั ้งที่
สะดวกในการบริโภคมากยิ่งข้ึนและมีความแตกต่างออกไปแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิม 
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๔ เปิดมุมมองใหมข่องฝากของท่ีระลึกด้วยอัตลกัษณ์พ้ืนถิน่ 
(Local Vibe Local Blend) 

 ให้คำปรกึษาแนะนำเชิงลกึ 
MSMEs (๓๕ กิจการ) / วิสาหกิจชุมชน (๑5 กลุม่) / ของฝากของที่ระลึก (๕0 ผลติภณั  ฑ์) 
 แนวทางพัฒนา 
ค้นหาและคัดเลือกอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่สะท้อนเรื่องราวที่ดึงดูดใจหรือภาพลักษณ์ท ี่เป็น   
ที่จดจำจากแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่
มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของฝากของที่ระลึก โดยดึงเอาองค์ประกอบ (Element) หรือ
รายละเอียด (Detail) จากอัตลักษณ์พื้นถิ่นมาผสมผสานกับการออกแบบสมัยใหม่ 

  ๕ สร้างคุณค่าใหม่ให้หัตถกรรมพืน้บ้าน 
(Craftsman-Shift) 

 ให้คำปรกึษาแนะนำเชิงลกึ 
MSMEs (๔๐ กิจการ) / วิสาหกิจชุมชน (๑๖ กลุม่) / ผลติภณั  ฑไ์ลฟส์ไตล์และ
แฟช่ัน (๕๖ ผลติภณัฑ์) 
 แนวทางพัฒนา 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และแฟช ั่นที่มีมูลค่าเพ ิ่มสูงจากสินค้า GI 
(หัตถกรรม) และหัตถกรรมพื้นบ้านที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Market) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบ 
ใหม ่(Reform) ปรับปรุงคุณสมบัติหรือสมรรถนะในการใช้งานท่ีดีขึ้น (Refine) 

๖ สร้างมลูค่าเพ่ิมวสัดุพ้ืนถ่ินสูน่วัตกรรมวัสดุแหง่อนาคต 
(Local Material ConNEXT) 

 ให้คำปรกึษาแนะนำเชิงลกึ 
MSMEs (๕ กิจการ) / นวตักรรมวัสดแุห่งอนาคต (๕ ต้นแบบ) 
 แนวทางพัฒนา 
ค้นหาและคัดเลือกวัสดุพื้นถิ่นที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาสู่วัสดุ 
ทดแทน วัสดุทางเลือก หรือวัสดุคอมโพสิต โดยเช่ือมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
บนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG เพื่อต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่น เช่น วัสดุก่อสร้าง วัสดุบรรจุภัณฑ์ วัสดุตกแต่ง ฯลฯ 

๗ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอัตลักษณพ้ื์นถนิ่ 
(Local Essence Charm & Shield) 

 ให้คำปรกึษาแนะนำเชิงลกึ 
MSMEs (๔๐ กิจการ) / วสิาหกจิชุมชน (๑๕ กลุ่ม) / บรรจุภณัฑส์รา้งสรรค์ (๕0 ต้นแบบ) 
 แนวทางพัฒนา 
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นทุกกลุ่ม ทั้งบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อการจำหน่ายที่สามารถสร้างมูลค่าเพ ิ่ม สะท้อนเรื่องราว ภาพลักษณ์ และคุณค่า 
เฉพาะตัวของสินค้านั้น ๆ ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่ช่วยป้องกัน 
ความเสียหายของสินค้า ด้วยวัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๘ พัฒนาผลิตภัณฑสุ์ขภาพและความงามจากสมนุไพรทอ้งถิน่ 
(Local Herbal Essence) 

 ให้คำปรกึษาแนะนำเชิงลกึ 
MSMEs (๓0 กิจการ) / วิสาหกิจชุมชน (๒ กลุ่ม) / ผลติภณั  ฑ์สุขภาพและความ
งาม (๓0 ผลติภณัฑ์) 
 แนวทางพัฒนา 
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พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (Non-Food) จากสมุนไพรในกลุ่ม Herbal 
Champions และสมุนไพรประจำถิ่น ที่สอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพและตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ทั้งในรูปแบบ B2C และ B2B เช่น 
ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย ผลิตภัณฑ์สปา เวชสำอาง ของใช้ส่วนตัว (Personal Care) ฯลฯ 

  ๙ สานพลังเกษตรกรกับผู้ผลิตยกระดับผลิตภณัฑส์มนุไพรท้องถิ่น 
(Local Herbal Co-creation) 

 ให้คำปรกึษาแนะนำเชิงลกึ 
 เกษตรกร (๑๕ คน) / MSMEs (๑๕ กิจการ) / ผลิตภณั  ฑ์สมุนไพร (๑๕ ผลิตภณัฑ์) 
  แนวทางพัฒนา 
 เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกสมุนไพรในกลุ่ม Herbal Champions และสมุนไพร 

ประจำถิ่น (Supply Side) จับคู่กับผู้ผลิต MSMEs (Demand Side) ได้ร่วมกันคิดค้นและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยกระบวนการแปรรูปขั้นต้นตามศักยภาพของเกษตรกรและ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตนำไปต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงต่อไป 

พัฒนากระบวนการผลิต 
๑๐ ส่งเสริมการผลิตสนิค้าอตัลกัษณ์พ้ืนถิน่ด้วยเทคโนโลยีที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

(Eco Local Essence) 
 ให้คำปรกึษาแนะนำเชิงลกึ 
 MSMEs (๒๐ กิจการ) / วิสาหกิจชุมชน (๑๕ กลุ่ม) 
  แนวทางพัฒนา 
 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอัตลักษณ์ 

พื้นถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามระดับศักยภาพของวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง คำนึงถึงความปลอดภัย 
ของผู้บริโภค และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
๑๑ พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอัตลักษณพ้ื์นถนิ่ 

(Local Essence Pre-Cluster) 
 เชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
 กลุม่ผูผ้ลติสินค้าอตัลกัษณ์พื้นถิ่น (๒ กลุ่ม) 
  แนวทางพัฒนา 
 เตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้เกิดการการรวมกลุ่มของผ ู้ผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ ่น 

ทั้งกลุ่มสินค้า GI และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ รวมถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ก่อนที่จะยกระดับเข้าสู่กระบวนการ 
พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) เต็มรูปแบบในระยะ ๕ ปี ต่อไป 

เชื่อมโยงการตลาด / การท่องเท่ียว (กจิกรรมรอง) 
๑๒ สรา้งโอกาสทางการตลาดสินค้าอัตลักษณพ้ื์นถนิ่ 

(Local Essence Reveal) 
 เชื่อมโยงการตลาด 
  แนวทางพัฒนา 
 ทดสอบตลาดเพื่อทดสอบการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

สร้างกลยุทธ์การตลาดตามศักยภาพของวิสาหกิจแต่ละระดับ เช่น Storytelling / Social 
Media Marketing / Content Marketing ฯลฯ สร้างแบรนด์ (Branding) เพื่อสื่อสารถึง 
คุณค่าและความแตกต่าง สร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ในวงกว้างผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
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  ๑๓ เชื่อมโยงสนิค้าอัตลกัษณ์พ้ืนถิน่สูก่ารท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่ 

(Local Essence Wanderlust) 
 เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

 แนวทางพัฒนา 
พัฒนาโมเดลหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
ด้วยภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Tourism) ทั้งการ 
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

กลไกการขบัเคลื่อน การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลิต การสร้างมลูค่าเพ่ิม การตลาด 
การพัฒนาปจัจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต 
(กษ.) 

การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย 

(กรมทรัพยส์ินทางปญัญา) 

การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้าง 
การรับรู้ให้เป็นที่รู้จกัในวงกวา้ง 
(พณ./กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

การเพิม่ขีดความสามารถในการผลิต 
ของเกษตรกร / ชุมชน 

(กษ./พช.) 

การพัฒนามาตรฐานรับรองสินค้า 
และระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 
(กรมทรัพยส์ินทางปญัญา) 

การขยายชอ่งทางการตลาด และ
การสร้างแบรนด์ / เร่ืองราว 

(พณ./พช./กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
การเตรยีมความพรอ้มสนิค้าอตัลักษณ์ 

พื้นถิ่นก่อนการขึ้นทะเบียน GI 
(กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
จากสนิค้าอตัลักษณ์พื้นถิน่ 
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

การยกระดับแหล่งผลิตสินค้าให้เป็น 
แหล่งเรียนรู ้/ แหล่งท่องเท่ียว 

(กษ./พช./กก./ททท.) 
การพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลย ี
สมัยใหมแ่ละเปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

(กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม) 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการ
จำหนา่ยและการขนส่ง 

(กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม) 

การเชือ่มโยงสินค้ากบัการทอ่งเท่ียว 
เฉพาะกลุ่ม (Niche Tourism) 

(กก./ททท./กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถนิ่ 
การสนับสนนุการรวมกลุ่มและสรา้งเครอืขา่ยของผูป้ระกอบการ 

(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
การจัดการระบบฐานขอ้มูลสินคา้อัตลกัษณ์พื้นถิน่ 

(กรมวชิาการเกษตร / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วธ. / SACICT / TCDC / สถาบันการศึกษา) 
การวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยและนวัตกรรมที่เกีย่วข้องกบัสินค้าอัตลกัษณ์พืน้ถิน่ 

(กรมวชิาการเกษตร / กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก / อว. / สถาบันการศึกษา) 
ระยะเวลาดำเนนิงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
งบประมาณ ๓5,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าลา้นบาทถ้วน) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๙,๙๐๐,๐๐๐ ๘,๘๕๐,๐๐๐ ๘,๔๕๐,๐๐๐ ๕,๐๕๐,๐๐๐ 2,๗๕๐,๐๐๐ 

ขอบเขตของสนิคา้อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (Local Essence) 

ประเภทสนิค้า เกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
ธุรกจิการแพทย์ 

และสขุ ภาพ 

A สินคา้ท่ีได้รับการ  
ขึ้นทะเบียน/รับรอง/คดัเลอืก 

สินค้า GI 
(สินคา้เกษตร / อาหาร) 

สินค้า GI 
(หัตถกรรม) 

Herbal Champions 

B สินค้าที่ยังไม่ได้รับการ  
ขึ้นทะเบียน/รับรอง/คดัเลอืก 

สินคา้เกษตรอัตลกัษณ์พื้นถิ่น 
อาหารพื้นถิ่น 

หัตถกรรมพ้ืนบา้น 
วัสดุพืน้ถ่ิน 

สมนุไพรประจำถิ่น 

    
 

เชื่อมโยงการท่องเท่ียวเฉพาะกลุม่ (Niche Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

(Gastronomy Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ 

(Creative Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Wellness Tourism) 
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หมายเหตุ : การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาจากปัจจัยความสำเร็จ สภาพปัญหาและข้อมูลย้อนหลังอื่น ๆ 
ของผู ้ประกอบการ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ ่งมีความจำเพาะในบริบทพื้นที ่ของจังหวัดเชียงใหม่  
หากจังหวัดอื่นต้องการนำรูปแบบหรือข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยโครงการนำร่ องไปใช้ จำเป็นต้อง
ศึกษาข้อมูลให้สอดคล้องตามบริบทของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมต่อไป 
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ตาราง  1 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านรายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าสดลง  

ขนาดธุรกิจ รวม 

รายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าลดลง ปี 2564 

รวม 

รายได้/ยอดสั่งซื้อสินค้าลดลง ปี 2565 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

การผลิต 100.0 39.8 28.6 18.0 4.5 2.3 6.8 100.0 21.8 33.8 30.8 3.8 3.0 6.8 

รายย่อย  100.0 45.1 26.8 16.9 4.2 - 7.0 100.0 25.4 35.2 26.8 4.2 1.4 7.0 

ขนาดย่อม  100.0 35.0 30.0 20.0 5.0 5.0 5.0 100.0 18.3 33.3 35.0 3.3 5.0 5.0 

ขนาดกลาง  100.0 - 50.0 - - - 50.0 100.0 - - 50.0 - - 50.0 

การค้าส่ง 100.0 26.7 40.0 22.2 4.4 4.4 2.2 100.0 24.4 37.8 22.2 8.9 4.4 2.2 

รายย่อย  100.0 31.3 56.3 6.3 - - 6.3 100.0 31.3 50.0 12.5 - - 6.3 

ขนาดย่อม  100.0 15.4 34.6 34.6 7.7 7.7 - 100.0 15.4 34.6 26.9 15.4 7.7 - 

ขนาดกลาง  100.0 100.0 - - - - - 100.0 66.7 - 33.3 - - - 

การค้าปลีก 100.0 40.0 27.1 21.4 5.7 2.9 2.9 100.0 31.4 34.3 22.9 2.9 4.3 4.3 

รายย่อย  100.0 52.9 26.5 5.9 5.9 2.9 5.9 100.0 41.2 29.4 17.6 - 5.9 5.9 

ขนาดย่อม  100.0 27.3 27.3 36.4 6.1 3.0 - 100.0 21.2 39.4 27.3 6.1 3.0 3.0 

ขนาดกลาง) 100.0 33.3 33.3 33.3 - - - 100.0 33.3 33.3 33.3 - - - 

การบริการ 100.0 46.9 18.4 18.4 3.4 2.7 10.2 100.0 51.0 17.7 17.0 4.1 2.0 8.2 

รายย่อย  100.0 37.9 22.4 19.0 6.9 3.4 10.3 100.0 48.3 19.0 13.8 8.6 3.4 6.9 

ขนาดย่อม  100.0 52.6 16.7 19.2 1.3 2.6 7.7 100.0 53.8 16.7 20.5 1.3 1.3 6.4 

ขนาดกลาง  100.0 54.5 9.1 9.1 - - 27.3 100.0 45.5 18.2 9.1 - - 27.3 
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ตาราง  2 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านลูกค้าลดลง  

ขนาดธุรกิจ รวม 

ลูกค้าลดลง ปี 2564 

รวม 

ลูกค้าลดลง ปี 2565 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

การผลิต 100.0 37.6 27.8 24.1 3.0 0.8 6.8 100.0 22.6 33.1 31.6 4.5 1.5 6.8 

รายย่อย  100.0 43.7 26.8 21.1 1.4 - 7.0 100.0 25.4 36.6 28.2 1.4 1.4 7.0 

ขนาดย่อม  100.0 31.7 28.3 28.3 5.0 1.7 5.0 100.0 20.0 30.0 35.0 8.3 1.7 5.0 

ขนาดกลาง  100.0 - 50.0 - - - 50.0 100.0 - - 50.0 - - 50.0 

การค้าส่ง 100.0 31.1 37.8 22.2 6.7 - 2.2 100.0 24.4 42.2 17.8 11.1 2.2 2.2 

รายย่อย 100.0 25.0 43.8 25.0 - - 6.3 100.0 18.8 62.5 6.3 6.3 - 6.3 

ขนาดย่อม  100.0 26.9 38.5 23.1 11.5 - - 100.0 26.9 26.9 26.9 15.4 3.8 - 

ขนาดกลาง  100.0 100.0 - - - - - 100.0 33.3 66.7 - - - - 

การค้าปลีก 100.0 35.7 32.9 24.3 1.4 2.9 2.9 100.0 37.1 34.3 17.1 7.1 1.4 2.9 

รายย่อย  100.0 41.2 32.4 11.8 2.9 5.9 5.9 100.0 47.1 26.5 17.6 2.9 - 5.9 

ขนาดย่อม  100.0 30.3 33.3 36.4 - - - 100.0 27.3 42.4 15.2 12.1 3.0 - 

ขนาดกลาง  100.0 33.3 33.3 33.3 - - - 100.0 33.3 33.3 33.3 - - - 

การบริการ 100.0 34.0 32.7 17.7 2.0 2.7 10.9 100.0 44.2 27.9 13.6 2.7 2.0 9.5 

รายย่อย  100.0 34.5 31.0 17.2 3.4 5.2 8.6 100.0 41.4 32.8 8.6 3.4 3.4 10.3 

ขนาดย่อม  100.0 33.3 34.6 19.2 1.3 1.3 10.3 100.0 44.9 26.9 17.9 2.6 1.3 6.4 

ขนาดกลาง  100.0 36.4 27.3 9.1 - - 27.3 100.0 54.5 9.1 9.1 - - 27.3 
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ตาราง  3 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านสภาพคล่องทางการเงินลดลง    

ขนาดธุรกิจ รวม 

สภาพคล่องทางการเงินลดลง ปี 2564 

รวม 

สภาพคล่องทางการเงินลดลง ปี 2565 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

การผลิต 100.0 20.3 7.5 21.8 4.5 2.3 43.6 100.0 12.0 12.8 22.6 7.5 2.3 42.9 

รายย่อย 100.0 14.1 5.6 15.5 5.6 - 59.2 100.0 8.5 9.9 15.5 7.0 - 59.2 

ขนาดย่อม 100.0 28.3 10.0 28.3 3.3 5.0 25.0 100.0 16.7 15.0 31.7 8.3 5.0 23.3 

ขนาดกลาง 100.0 - - 50.0 - - 50.0 100.0 - 50.0 - - - 50.0 

การค้าส่ง 100.0 11.1 20.0 24.4 15.6 4.4 24.4 100.0 - - 2.2 6.7 2.2 88.9 

รายย่อย 100.0 - 12.5 18.8 6.3 12.5 50.0 100.0 - - - - - 100.0 

ขนาดย่อม 100.0 11.5 26.9 30.8 19.2 - 11.5 100.0 - - 3.8 11.5 3.8 80.8 

ขนาดกลาง 100.0 66.7 - - 33.3 - - 100.0 - - - - - 100.0 

การค้าปลีก 100.0 8.6 20.0 28.6 7.1 11.4 24.3 100.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 92.9 

รายย่อย  100.0 11.8 20.6 17.6 8.8 11.8 29.4 100.0 2.9 - - 2.9 - 94.1 

ขนาดย่อม 100.0 6.1 18.2 39.4 6.1 12.1 18.2 100.0 - - 3.0 - 3.0 93.9 

ขนาดกลาง 100.0 - 33.3 33.3 - - 33.3 100.0 - 33.3 - - - 66.7 

การบริการ 100.0 9.5 10.9 21.1 8.2 5.4 44.9 100.0 2.7 0.7 6.1 2.0 3.4 85.0 

รายย่อย 100.0 8.6 12.1 10.3 5.2 3.4 60.3 100.0 3.4 1.7 5.2 1.7 3.4 84.5 

ขนาดย่อม 100.0 7.7 9.0 29.5 10.3 7.7 35.9 100.0 2.6 - 6.4 2.6 3.8 84.6 

ขนาดกลาง 100.0 27.3 18.2 18.2 9.1 - 27.3 100.0 - - 9.1 - - 90.9 
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ตาราง  4 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านชะลอการจ้างพนักงานใหม่  

ขนาดธุรกิจ รวม 

ชะลอการจ้างพนักงานใหม ่ป ี2564 

รวม 

ชะลอการจ้างพนักงานใหม ่ป ี2565 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

การผลิต 100.0 9.0 7.5 19.5 6.0 4.5 53.4 100.0 6.0 8.3 20.3 6.8 6.8 51.9 

รายย่อย  100.0 8.5 5.6 12.7 4.2 1.4 67.6 100.0 5.6 7.0 12.7 5.6 2.8 66.2 

ขนาดย่อม  100.0 10.0 10.0 28.3 8.3 8.3 35.0 100.0 6.7 10.0 30.0 8.3 10.0 35.0 

ขนาดกลาง  100.0 - - - - - 100.0 100.0 - - - - 50.0 50.0 

การค้าส่ง 100.0 22.2 40.0 24.4 2.2 6.7 4.4 100.0 24.4 35.6 24.4 4.4 6.7 4.4 

รายย่อย  100.0 37.5 37.5 12.5 - 6.3 6.3 100.0 37.5 37.5 12.5 - 6.3 6.3 

ขนาดย่อม  100.0 11.5 38.5 34.6 3.8 7.7 3.8 100.0 15.4 34.6 30.8 7.7 7.7 3.8 

ขนาดกลาง  100.0 33.3 66.7 - - - - 100.0 33.3 33.3 33.3 - - - 

การค้าปลีก 100.0 30.0 38.6 24.3 2.9 1.4 2.9 100.0 25.7 40.0 27.1 1.4 1.4 4.3 

รายย่อย  100.0 35.3 38.2 11.8 5.9 2.9 5.9 100.0 29.4 41.2 17.6 2.9 2.9 5.9 

ขนาดย่อม  100.0 24.2 36.4 39.4 - - - 100.0 21.2 36.4 39.4 - - 3.0 

ขนาดกลาง  100.0 33.3 66.7 - - - - 100.0 33.3 66.7 - - - - 

การบริการ 100.0 26.5 36.7 20.4 4.1 2.0 10.2 100.0 25.2 37.4 23.1 3.4 1.4 9.5 

รายย่อย  100.0 31.0 29.3 20.7 6.9 3.4 8.6 100.0 27.6 34.5 24.1 3.4 3.4 6.9 

ขนาดย่อม  100.0 26.9 39.7 20.5 2.6 1.3 9.0 100.0 25.6 37.2 24.4 3.8 - 9.0 

ขนาดกลาง  100.0 - 54.5 18.2 - - 27.3 100.0 9.1 54.5 9.1 - - 27.3 
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ตาราง  5 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านเลิกจ้างพนักงาน  

ขนาดธุรกิจ รวม 

เลิกจ้างพนักงาน ปี 2564 

รวม 

เลิกจ้างพนักงาน ปี 2565 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

การผลิต 100.0 26.3 15.8 28.6 7.5 3.8 18.0 100.0 19.5 15.0 31.6 12.8 3.0 18.0 

รายย่อย  100.0 29.6 15.5 22.5 5.6 2.8 23.9 100.0 22.5 15.5 25.4 9.9 2.8 23.9 

ขนาดย่อม  100.0 23.3 16.7 36.7 10.0 3.3 10.0 100.0 16.7 15.0 38.3 16.7 3.3 10.0 

ขนาดกลาง  100.0 - - - - 50.0 50.0 100.0 - - 50.0 - - 50.0 

การค้าส่ง 100.0 37.8 40.0 15.6 2.2 2.2 2.2 100.0 26.7 40.0 22.2 4.4 2.2 4.4 

รายย่อย  100.0 43.8 37.5 6.3 6.3 - 6.3 100.0 31.3 43.8 18.8 - - 6.3 

ขนาดย่อม  100.0 30.8 42.3 23.1 - 3.8 - 100.0 23.1 34.6 26.9 7.7 3.8 3.8 

ขนาดกลาง  100.0 66.7 33.3 - - - - 100.0 33.3 66.7 - - - - 

การค้าปลีก 100.0 32.9 48.6 14.3 1.4 1.4 1.4 100.0 30.0 37.1 25.7 4.3 - 2.9 

รายย่อย  100.0 38.2 44.1 8.8 2.9 2.9 2.9 100.0 35.3 38.2 17.6 2.9 - 5.9 

ขนาดย่อม  100.0 27.3 51.5 21.2 - - - 100.0 24.2 36.4 33.3 6.1 - - 

ขนาดกลาง  100.0 33.3 66.7 - - - - 100.0 33.3 33.3 33.3 - - - 

การบริการ 100.0 34.7 36.1 14.3 2.0 2.0 10.9 100.0 31.3 37.4 16.3 2.7 2.0 10.2 

รายย่อย  100.0 31.0 34.5 19.0 3.4 3.4 8.6 100.0 27.6 43.1 12.1 3.4 3.4 10.3 

ขนาดย่อม  100.0 38.5 35.9 12.8 1.3 1.3 10.3 100.0 33.3 33.3 21.8 2.6 1.3 7.7 

ขนาดกลาง  100.0 27.3 45.5 - - - 27.3 100.0 36.4 36.4 - - - 27.3 
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ตาราง  6 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านความล่าช้าในการส่งสินค้า  

ขนาดธุรกิจ รวม 

ความล่าช้าในการส่งสินค้า ปี 2564 

รวม 

ความล่าช้าในการส่งสินค้า ปี 2565 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

การผลิต 100.0 12.8 11.3 26.3 15.0 1.5 33.1 100.0 11.3 9.0 28.6 14.3 3.0 33.8 

รายย่อย  100.0 15.5 7.0 19.7 12.7 - 45.1 100.0 14.1 4.2 19.7 14.1 2.8 45.1 

ขนาดย่อม  100.0 10.0 16.7 33.3 18.3 3.3 18.3 100.0 8.3 13.3 40.0 15.0 3.3 20.0 

ขนาดกลาง  100.0 - - 50.0 - - 50.0 100.0 - 50.0 - - - 50.0 

การค้าส่ง 100.0 20.0 13.3 24.4 11.1 - 31.1 100.0 6.7 8.9 17.8 15.6 6.7 44.4 

รายย่อย  100.0 12.5 - 25.0 6.3 - 56.3 100.0 6.3 - 12.5 25.0 - 56.3 

ขนาดย่อม  100.0 26.9 23.1 23.1 15.4 - 11.5 100.0 7.7 15.4 23.1 11.5 7.7 34.6 

ขนาดกลาง  100.0 - - 33.3 - - 66.7 100.0 - - - - 33.3 66.7 

การค้าปลีก 100.0 32.9 17.1 18.6 5.7 - 25.7 100.0 14.3 7.1 18.6 12.9 8.6 38.6 

รายย่อย  100.0 26.5 20.6 5.9 5.9 - 41.2 100.0 20.6 8.8 11.8 8.8 2.9 47.1 

ขนาดย่อม  100.0 39.4 12.1 30.3 6.1 - 12.1 100.0 6.1 6.1 27.3 18.2 15.2 27.3 

ขนาดกลาง  100.0 33.3 33.3 33.3 - - - 100.0 33.3 - - - - 66.7 

การบริการ 100.0 17.7 25.9 12.9 7.5 4.1 32.0 100.0 10.9 14.3 8.8 12.2 12.2 41.5 

รายย่อย  100.0 13.8 20.7 5.2 5.2 5.2 50.0 100.0 13.8 15.5 6.9 5.2 1.7 56.9 

ขนาดย่อม  100.0 23.1 30.8 15.4 7.7 3.8 19.2 100.0 10.3 14.1 10.3 15.4 19.2 30.8 

ขนาดกลาง  100.0 - 18.2 36.4 18.2 - 27.3 100.0 - 9.1 9.1 27.3 18.2 36.4 
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ตาราง  7 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs การผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ด้านลดการผลิต/จำหน่าย
สินค้าลดลง  ด้านขาดแคลนวัตถุดิบ/สินค้า และด้านการขยายการลงทุนทำได้ล่าช้า   

ด้านอื่นๆ /ขนาดธุรกิจ รวม 

ผลกระทบใน ปี 2564 

รวม 

ผลกระทบใน ปี 2565 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่มี
ผลกระทบ 

ลดการผลิต/จำหน่ายสินค้า
ลดลง 

100.0 26.3 15.7 28.5 7.5 3.8 18.0 100.0 19.5 15.0 31.6 12.8 3.0 18.0 

รายย่อย  100.0 29.5 15.5 22.6 5.6 2.8 23.9 100.0 22.5 15.5 25.4 9.9 2.8 23.9 

ขนาดย่อม  100.0 23.3 16.7 36.7 10.0 3.3 10.0 100.0 16.6 15.0 38.3 16.7 3.3 10.0 

ขนาดกลาง  100.0 - - - - 50.0 50.0 100.0 - - 50.0 - - 50.0 

ขาดแคลนวัตถุดิบ/สินค้า 100.0 12.8 14.3 24.1 12.0 2.3 34.6 100.0 10.5 12.0 29.3 11.3 3.0 33.8 

รายย่อย  100.0 11.3 11.3 16.9 14.1 - 46.5 100.0 9.9 7.0 22.5 12.7 1.4 46.5 

ขนาดย่อม  100.0 15.0 18.3 31.7 10.0 5.0 20.0 100.0 11.7 16.7 38.3 10.0 5.0 18.3 

ขนาดกลาง  100.0 - - 50.0 - - 50.0 100.0 - 50.0 - - - 50.0 

การขยายการลงทุน              
ทำได้ล่าช้า 

100.0 13.5 10.5 19.5 5.3 2.3 48.9 100.0 12.0 10.5 20.3 6.8 1.5 48.9 

รายย่อย  100.0 11.3 8.5 16.9 5.6 - 57.8 100.0 12.7 8.5 12.7 8.5 - 57.8 

ขนาดย่อม  100.0 15.0 13.3 23.3 5.0 5.0 38.3 100.0 11.7 11.4 30.0 5.0 3.3 38.3 

ขนาดกลาง  100.0 50.0 - - - - 50.0 100.0 - 50.0 - - - 50.0 
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ตาราง  8  ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามแนวทางการปรับตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

 

เรื่อง 

การผลิต การค้าส่ง การค้าปลีก การบริการ 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

แนวทางการปรับตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19                      100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

- หยุดกิจการชั่วคราว/เปิดดำเนินกิจการบางส่วน 63.2 69.2 100.0 43.8 38.5 66.7 38.2 21.2 - 60.3 48.7 18.2 

- ปรับรูปแบบการจ้างงาน เช่น ลดชั่วโมงการ
ทำงาน              จ้างแรงงานชั่วคราวทดแทนผู้
ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น 

38.6 53.9 - 25.0 34.6 33.3 41.2 39.4 66.7 20.7 52.6 45.5 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เช่น การทำงาน
ทางไกล เป็นต้น  

10.5 3.9 - 12.5 7.7 - 2.9 9.1 - 5.2 9.0 18.2 

- เปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่น/ลงทุน/ปรับตัวใน
รูปแบบ           ธุรกิจใหม่ 

8.8 5.8 - - - - 8.8 3.0 - 8.6 1.3 9.1 

- ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การขาย/การ
ให้บริการ      โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 

7.0 3.9 100.0 6.3 11.5 33.3 35.3 30.3 33.3 15.5 19.2 45.5 

- อื่นๆ เช่น ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ  เป็น
ต้น 

3.5 - - 6.3 7.2 - 2.9 15.2 - 1.7 12.8 - 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
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ตาราง  9 ร้อยละของธุรกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมือ จำแนกตามการฟื้นตัวของธุรกิจ โดยเปรียบเทียบสดัส่วนรายรับในปี 2565 กับรายรับในปี 2562 

 

เรื่อง 

การผลิต การค้าส่ง การค้าปลีก การบริการ 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

การฟื้นตัวของธุรกิจ โดยเปรียบเทียบสัดส่วนรายรับในปี 
2565 กับรายรับในปี 2562 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

➢ ยังหดตัวมาก (สัดส่วนรายรับน้อยกวา่รอ้ยละ 80)  26.8 36.7 - 18.8 34.6 33.3 50.0 45.5 66.7 41.4 43.6 18.2 

➢ ยังหดตัว (สัดส่วนรายรับอยู่ระหว่างร้อยละ 80 - 90)  16.9 13.3 - 50.0 23.1 33.3 26.5 15.2 - 20.7 15.4 27.3 

➢ อยู่ในระดับทรงตัว (สัดส่วนรายรับอยู่ระหว่างร้อยละ 90 - 
100)  

29.6 26.6 100.0 25.0 23.1 - 17.6 27.3 33.3 27.6 26.9 36.4 

➢ เร่ิมฟื้นตัวหรือขยายตวับ้างแล้ว (สัดส่วนรายรับอยู่
ระหว่าง              100 – 110)  

26.7 23.4 - 6.3 19.2 33.3 5.9 12.1 - 6.9 12.8 18.2 

➢ ขยายตัวได้ดี (สัดส่วนรายรับมากกวา่ 110)  - - - - - - - - - 3.4 1.3 - 

สำหรับธุรกิจที่ระบุว่าการฟื้นตัวยังหดตัว ถึง หดตัวมาก       
(สัดส่วนรายรับไม่เกินร้อยละ 90) เนื่องจากอุปสรรค 1/ 

            

- กำลังซ้ือยังคงอ่อนตัว 90.3 93.3 - 81.8 86.7 100.0 100.0 100.0 100.0 69.4 84.8 80.0 

- การขนส่ง/การเดินทางยังไม่กลับสู่ระดับปกติ 6.5 13.3 - 9.1 26.7 50.0 19.2 45.0 50.0 2.8 21.7 60.0 

- ขาดแคลนแรงงาน - - - - 20.0 - 3.8 10.0 - - 6.5 - 

- ลูกค้ามีการสั่งซ้ือจากประเทศอื่น ๆ บ้าง 3.2 6.7 - - 6.7 - 7.7 - - 2.8 4.3 20.0 

- พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง 32.3 30.0 - 45.5 40.0 100.0 46.2 70.0 100.0 50.0 67.4 100.0 

- ลูกค้า/ผู้ค้ายังคงปิดโรงงาน 19.4 13.3 - - - - - - - - - - 

- มาตรการของรัฐ 19.4 26.7 - 9.1 33.3 50.0 26.9 35.0 50.0 22.2 37.0 20.0 

- อื่นๆ เช่น ลูกค้าย้ายไปซื้อประเทศอื่นถาวร เป็นต้น - 3.3 - - - - 3.8 - - - 6.5 - 

หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
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ตาราง 10  ร้อยละของธรุกิจ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความร่วมมอื จำแนกตามความต้องการใหภ้าครัฐเข้ามาช่วยเหลือ 

 

เร่ือง 

การผลิต การค้าส่ง การค้าปลีก การบริการ 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

ราย
ย่อย 

ขนาด
ย่อม 

ขนาด
กลาง 

ความต้องการให้ภาครัฐเข้า
มาช่วยเหลือ 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

➢ ต้องการ โดยให้
หน่วยงานภาครัฐ
ช่วยเหลือเร่ือง 1/  

74.6 81.7 50.0 81.3 80.8 100.0 91.2 90.9 100.0 74.1 85.9 63.6 

- ลดต้นทุน 
การผลิต 

73.6 67.4 100.0 - - - - - - - - - 

- ลดอัตราดอกเบี้ย 34.0 24.4 20.2 50.0 57.7 33.3 58.8 51.5 33.3 31.0 38.5 27.3 

- สนับสนุนแหล่ง
เงินทุน 

67.8 55.1 - 50.0 46.2 66.7 38.2 24.2 33.3 20.7 35.9 9.1 

- พักชำระหนี้ 15.1 20.4 - 37.5 38.5 33.3 35.3 24.2 - 36.2 30.8 9.1 

- เพิ่มวงเงินสินเชื่อ 15.1 10.2 1.0 25.0 23.1 66.7 35.3 9.1 - 22.4 17.9 9.1 

- มาตรการ 
ลดภาษี/ยกเว้น
ภาษีนำเข้าวัตถุดิบ 
เครื่องมือต่างๆ   

13.2 28.6 100.0 50.0 57.7 100.0 55.9 69.7 - 39.7 67.9 45.5 

- มาตรการควบคุม
ราคาสินค้า 

- - - 68.8 66.2 33.3 61.8 48.5 66.7 34.5 52.6 27.3 

- แก้ไขกฎระเบียบ
ภาครัฐ 

5.7 12,2 - 18.8 26.9 33.3 32.4 15.2 - 25.9 32.1 18.2 

- จัดแสดงสินค้า
ให้กับ
ผู้ประกอบการ
ท้องถ่ิน 

7.6 12.2 - - - - - - - - - - 

- ร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

7.6 6.1 - - - - - - - - - - 

- ขยายตลาดรับซื้อ
ผลผลิต/ส่งเสริม
การส่งออก 

20.8 20.4 - - - - - - - - - - 

- อื่นๆ เช่น 
มาตรการของรัฐ 
สนับสนุน
เทคโนโลยี เป็นต้น 

5.7 10.2 - - 3.8 - - - 33.3 3.4 3.8 9.1 

➢ ไม่ต้องการ   25.4 18.3 50.0 18.8 19.2 - 8.8 9.1 - 25.9 14.1 36.4 

หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการฟ้ืนตัวของธุรกิจรายย่อย หลงัสถานการณ์โรคโควิด 19 

 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานประกอบการ …………………………………………………………………………………….…………………………. 
เลขที่ ...........................ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ......................................................ห้องเลขท่ี/ชั้นที่.................. 

ถนน..............................ตรอก........................................ ....................................ซอย .................................. 

ตำบล............................อำเภอ............................................. ..............................จังหวัด..เชียงใหม่…............  

รหัสไปรษณีย์ ...............โทรศัพท์ ..............................E-mail …………………………Web site ……..…………… 

Social Media เช่น Facebook, LINE, Instagram, YouTube เป็นต้น ................................................... 

เขตการปกครอง     1. ในเขตเทศบาล      2. นอกเขตเทศบาล 

1.2 ประเภทของธุรกิจ 

  1. การผลิต (ระบุประเภท)………………………………………………………………………………………………… 

(บันทึกชนิดของผลผลิตที่สถานประกอบการผลิต เช่น ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย  
สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลิตสุขภัณฑ์สแตนเลส             
ผลิตวงกบไม้ ผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตขวดแก้วสำหรับบรรจุยาน้ำ/ยาเม็ด ผลิตผ้าทอที่ทำ
จากไหม ผลิตแชมพูสระผม เป็นต้น  

ถ้าผลิตมากกว่าหนึ่งชนิด ให้บันทึกชนิดของผลผลิตที่ผลิตและจำหน่ายได้มูลค่าสูงสุด) 

   2. ค้าส่ง (ระบุประเภท) …………………………………………………………………………………….. 

   3. ค้าปลีก (ระบุประเภท) …………………………………………………………………………………….. 

   4. บริการ (ระบุประเภท) …………………………………………………………………………………….. 

(บันทึกชนิดของสินค้าและ/หรือบริการ เช่น ขายรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ขายปลีกอะไหล่รถยนต์  
ขายส่งข้าวสาร รับซื้อเศษเหล็กมาขายต่อ ขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า 
โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ บังกะโล หอพัก ภัตตาคาร ร้านขายก๋วยเตี๋ยว รับจัดเลี้ยง 
สถานีวิทยุ/โทรทัศน์ โรงหนัง ร้านอินเทอร์เน็ต ให้เช่าอาคารสำนักงาน ขายห้องชุด ร้านเช่าหนังสือ 
ตัวแทนนำเที่ยว นักแสดง ลิเก หมอลำ สปา ร้านตัดผม เสริมสวย ร้านซักรีดเสื้อผ้า เป็นต้น  

ถ้าประกอบธุรกิจมากกว่า 1 ประเภท ให้บันทึกชนิดของสินค้าและหรือบริการที่มีรายรับสูงสุด) 
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1.3 จำนวนการจ้างงาน ………………………………….. คน 

1.4 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 1. บุคคลธรรมดาไม่จดทะเบียนพาณิชย์  2. บุคคลธรรมดาจดทะเบียนพาณิชย์ 

 3. วิสาหกิจชุมชน  4. นิติบุคคล 

 
1.5 ระยะเวลาในการดำเนินธุรกจิ 
 1. น้อยกว่าเกิน 1 ปี  2. ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี 
 3. ตั้งแต่ 4 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี  4. ตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 11 ปี 
 5. ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป 

 

ตอนที่ 2 : ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 

2.1 ธุรกิจของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด            
(ให้บันทึกตัวเลขระดับของผลกระทบที่ได้รับในปี 2564 และ 2565 ลงใน  ) 

รายการ 

ปี 2564 ปี 2565 

ระดับผลกระทบที่ได้รบั ระดับผลกระทบที่ได้รบั 

ไม่มี
ผลกระทบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 ไม่มี 
ผลกระทบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 

1. รายได้/ยอด
สั่งซ้ือสินค้า
ลดลง 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  

2. จำนวนลูกค้า
ลดลง 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  

3. ต้นทุนในการ
ดำเนินธุรกิจ
สูงขึ้น 

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6  

4. สภาพคล่องทาง
การเงินลดลง 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  

5. ชะลอการจ้าง
พนักงานใหม่ 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  

6. เลิกจ้าง
พนักงาน 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  

7. ความล่าช้าใน
การขนส่ง
สินค้า 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  
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2.2  ผลกระทบอ่ืนนอกจากผลกระทบในข้อ 2.1 

2.2.1 ปี 2564 อ่ืน (ระบุ) 1) ………………………..…………………………………………………………………………… 

        2) ……………………………………………………………………………………………………… 

        3) ……………………………………………………………………………………………………… 

2.2.2 ปี 2565 อ่ืน (ระบุ) 1) ………………………..…………………………………………………………………………… 

        2) ……………………………………………………………………………………………………… 

        3) ……………………………………………………………………………………………………… 

2.3 โดยภาพรวมธุรกิจของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 หรือไม่ 

 1. ได้รับผลกระทบ โดยมีแนวทางแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

 1)  หยุดกิจการชั่วคราว / เปิดดำเนินกิจการบางส่วน 

 2)  ปรับตัวไปทำธุรกิจรูปแบบอ่ืน  เช่น  จากโรงแรมแป็น Hospitel (หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ) เป็นต้น 

 3) ปรับเปลี่ยนกระบวนการขาย / ให้บริการ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้  
                          เช่น แอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ และหุ่นยนต์บริการ เป็นต้น 

 4) ปรับรูปแบบการจ้างแรงงาน / พนักงาน เช่น ลดชั่วโมงการทำงาน จ้างแรงงานชั่วคราว
ทดแทนผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น 

 5) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เช่น การทำงานทางไกล (Teleworking) เป็นต้น 

 6) อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………. 

 2. ไม่ได้รับผลกระทบ  

2.4 การฟื้นตัวของธุรกิจโดยเปรียบเทียบสัดส่วนรายรับในปี 2565 กับรายรับในปี 2562 (ปีก่อนเกิด
สถานการณ์โรคโควิด 19) 

 1. ยังหดตัวมาก (สัดส่วนรายรับน้อยกว่าร้อยละ 80) 

 2. ยังคงหดตัว (สัดส่วนรายรับอยู่ระหว่างร้อยละ 80 – 90) 

 3. อยู่ในระดับทรงตัว (สัดส่วนรายรับอยู่ระหว่างร้อยละ 90 - 100) ยุติการสัมภาษณ์ 

 4. เริ่มฟ้ืนตัวหรือขยายตัวบ้างแล้ว (สัดส่วนรายรับอยู่ระหว่างร้อยละ 100 – 110) ยุติการสัมภาษณ์ 

 5. ขยายตัวได้ดี (สัดส่วนรายรับมากกว่าร้อยละ 110) ยุติการสัมภาษณ์ 
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2.5 อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถฟื้นตัวได้ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

 1. กำลังซื้อยังคงอ่อนแอ   2. การขนส่ง/การเดินทางยังไม่กลับสู่ระดับปกติ 

 3. ขาดแคลนแรงงาน   4. ลูกค้ามีการสั่งซื้อจากประเทศอ่ืน ๆ บ้าง (Diversification) 

 5. มาตรการภาครัฐ   6. พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลีย่นแปลง เช่น การใช้ออนไลน์ เปน็ต้น 

 7. อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………… 

2.6 ธุรกิจของท่านต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ 

 1. ต้องการ  โดยเรื่องท่ีต้องการให้ช่วยเหลือ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)  

         1)  ลดอัตราดอกเบี้ย    2)  สนับสนุนแหล่งเงินทุน 

  3) พักชำระหนี้                        4) เพ่ิมวงเงินสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ 

  5) มาตรการลดอัตราภาษี     6) มาตรการควบคุมราคาสินค้า 

   7) แก้ไขกฎระเบียบภาครัฐ     8) อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………. 

 2. ไม่ต้องการ 
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1401 นางสุดฤทัย  เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

1402 นายฐนัตถ ์ สุวรรณานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

1403 นายคณาวุฒิ  สิติธีรพันธุ์  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ 

1404 นายสมศักดิ ์ อนันทวัฒน์  รองอธิบดีกรมสรรพากร 

1405 นางวชิรญา  เพ่ิมภูศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

1406 นางสาวสุนีย์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

1407 นางสาวสนธยา  บุณยภูษิต  รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

1408 นายกฤษ  อุตตมะเวทิน  รองอธิบดีกรมการข้าว 

1409 นายชูชาติ  รักจิตร  รองอธิบดีกรมชลประทาน 

1410 นางสาวอัญมณี  ถิรสุทธิ์  รองอธิบตีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

1411 นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง 

1412 นางกาญจนา  แดงรุ่งโรจน ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1413 นายไพฑูรย ์ พงษ์ชวลิต  รองอธิบดีกรมทางหลวง 

1414 นายผดุงศักดิ์  สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

1415 นายสุรพงษ์  เมี้ยนมิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

1416 นางสาวปรีญาพร  สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

1417 นางสาวสุวรรณี  วังกานต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

1418 นายเรืองเดช  ปันด้วง  รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

1419 นางสาวจิตติมา  ศรีถาพร  รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

1420 นายเอกฉัตร  ศีตวรรัตน์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

1421 นางสาวโชติมา  เอ่ียมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

1422 นายสุรศักดิ์  อักษรกุล  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

1423 นายรัฐพล  นราดิศร  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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1424 นายธนิศร์  วงศ์ปิยะสถิต  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 

1431 นางนลินนาถ  ไกรนรา  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

1433 นายธนากร  คัยนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

1434 นายไพโรจน์  สุรัตนวนิช  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

1435 นายธิติ  แสวงธรรม  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1436 นายโสภณ  เอ่ียมศิริถาวร  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

1437 นายอาคม  ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1438 นายสุรโชค  ต่างวิวัฒน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

1439 นางสาวณัฏฐิญา  เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

1440 นายกฤศ  จันทร์สุวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 


