
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคหนือตอนบน และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา

9 พฤศจิกายน 2561

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

โดย
อรรฆพจน์  วงศ์พึ่งไชย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่







ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า 
การลงทุน และการเกษตร สู่
ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพ่ือ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่

อุปทานของโลก

เป้าหมายการพัฒนา
3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด

มิติกสนวัเผลส าเร็จตั ตัวชี้วัดความส าเร็จ

1. ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า 
และการเกษตร

- GPCP ภาพรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่า 3%

2. สู่ฐานเศรษฐกิจมูลคา่สูง - GPCP ของเศรษฐกิจมูลค่าสูงมี
สัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของ 
GPCPภาพรวม

3. เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วง
โซ่อุปทานของโลก

- การเพ่ิมขึ้นของ FDI ในกลุ่ม
จังหวัด



พฒันาอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีเน้น    
ความโดดเด่นและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเท่ียว
ของกลุ่มจงัหวดั 

เพ่ิมศกัยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

พฒันาเกษตรอินทรีย ์เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรปู ท่ี
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพ่ิม 

บริหารจดัการ อนุรกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

ยกระดบัการท่องเท่ียว การค้า 
การลงทุน และการเกษตร

สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสงู เพ่ือ
เช่ือมโยงเศรษฐกิจกบัประเทศ
ในกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง

พฒันาการบริการด้านสขุภาพ (Wellness) แบบองคร์วม 
มุงเน้นการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สงัคมผูส้งูอายุ

เป้าหมายการพัฒนา

5 ประเด็นการพัฒนา



Innovation Driven

ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และ
การเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยง

เศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก

R&D เทคโนโลยี วัตถุดิบ กาผลิต&แปรรูป

ทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย แหล่งทุน & การลงทุน โครงสร้าพื้นฐาน

เพิ่มการส่งออก + ความร่วมมือ

เกษตร
แปรรูป

อุตสาหกรรม
เกษตร

นิเวศและ
สวล.

การค้า
การลงทุน.

พัฒนา
เมืองพัฒนาคน



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 - 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน:์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

1. พัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
และบริการที่เน้น    ความโดดเด่น
และเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่า เพ่ิมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวดั 

ประเด็นการพัฒนา

2. เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทนุ
และ การค้าชายแดน

3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่
มุ่งเน้นการเพิ่มประสทิธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม

4. บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสาน

ความสูงเด่นของสัมผัสมนุษย์และเทคโนโลยี
2. การสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3. การเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)

วัตถุประสงค์
1.เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน

ของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

2.ผลักดันแนวคิดการพัฒนาเมือง  ใน
กลุ่มจังหวัดฯ ด้วยแนวทาง Smart 
City

วัตถุประสงค์
1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านการเกษตร
2. การสร้างมาตรฐานฯ
3. การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร

วัตถุประสงค์
1. ทธ. ได้รับการอนุรกัษ์และฟื้นฟูให้มีสภาพ

อุดมสมบูรณ์ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย         

2. สวล.มีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เกื้อหนุนฯ
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แนะน า

5.พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ
(Wellness) แบบองค์รวม มุง
เน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ

เป้าหมายการพัฒนา: ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก

วัตถุประสงค์
1. การสร้างเครื่องจักรเศรษฐกใิหม่ด้าน
ชีววิทยาศาตร์สุขภาพ
2. การเพิ่มมาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดฯ

ตัวช้ีวัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท)
2. จ านวนนักท่องเท่ียวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (คน)

ตัวช้ีวัด
1.การเพ่ิมข้ึนของการจัดเก็บภ.มูลค่าเพ่ิม 

และภ.เงินได้นิติบุคคลในกลุ่มจังหวัดฯ
2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวน SMEs ที่

จดฯ เป็นนิติบุคคล ในกลุ่มจังหวัดฯ
3. มีพ้ืนที่ในการพัฒนา แบบ Smart City 

ตัวช้ีวัด
1.ร้อยละของจ านวนวันที่มีค่าคุณภาพ

อากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2.จ านวนพื้นที่ป่าต้นน้ าได้รับการฟื้นฟูไม่

น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี

ตัวช้ีวัด
1.ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงขึ้น

ของสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่ม
จังหวัดฯ

2.จ านวนพื้นที่ป่าต้นน้ าได้รับการ
ฟ้ืนฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี

ตัวช้ีวัด
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวน SMEs 

ที่จดฯ เป็นนิติบุคคลประเภท 
Wellness) ในกลุ่มจังหวัดฯ

2. จ านวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของประชากนในกลุ่มจังหวัดฯ

ตัวชี้วัดฯ : 1. GPCP ภาพรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 3% / 2. GPCP ของเศรษฐกิจมูลค่าสูงมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของ GRPภาพรวม / 3. การเพ่ิมข้ึนของ FDI ในกลุ่ม
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จัดการความรู้ และ
นวัตกรรม

ผลิต & แปรรูป 2 บริหารตลาด ขาย และ บริการ

คุณ
ค่า

ที่ส
่งม

อบ

กลุ่มกิจกรรมสนับสนุนตลอดโซ่คุณค่า

พัฒนาศักยภาพมนุษย์

ต้นน้ า : จัดหาทรัพยากร กลางน้ า : สร้างผลิตภัณฑ์ ปลายน้ า : ตลาด

ระบบมาตรฐานสินค้า ICT การเข้าถึงแหล่งทุน

จัดหาปัจจัยการผลิต ผลิต & แปรรูป 1เพิ่มมูลค่า/ออกแบบ

• สนับสนุนการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

• สนับสนุนผู้ประกอบการเซรามิก 
และหัตถอุตสาหกรรม ลงทุนด้าน
การผลิตในพื้นที่จงัหวัดล าปาง
เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิในพื้นที่โดย
ใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุน

• ส่งเสริมมการเข้าถงึแหล่งทุน เช่น 
เงินกู้ดอกเบ้ียต่ าส าหรับวิสาหกิจ
รายย่อยและวิสาหกิจชุมชน

• Business matching 
(B2B, B2C)

• จัดท าแคมเปญประชมัพันธ์
จังหวัดล าปางในฐานะ 
Creative Industrial 
Design Capital ควบคู่ไป
กับการท่องเที่ยว

• จัดงานแสดงสินค้าของ
จังหวัด เช่น Lampang
Ceramic Fair/ Innovation 
Fair/ Design Fair

• การท าการตลาดสินค้าออนไลน์
ในประเทศและต่างประเทศ 
(E-commerce)

• สนับสนุนการผลิตเพื่อเพิ่มมลูค่า
ด้วยภูมิปัญญาและนวตักรรม 

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขอรบั
การรับรองมาตรฐาน GI และ
มอก.ส าหรับการส่งออก

• ยกระดับบทบาทของศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามกิและศูนย์
ปฏิรูปอุตสาหกรรม

• สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามกิและ
หัตถอุตสาหกรรมโดยให้เป็น
เครื่องหมายหรือสื่อเฉพาะส าหรับ
จังหวัดล าปาง(Lampang CID 
standard) 

• มาตรการดา้นการก าจัดของเสียจาก
โรงงานและการรกัษาสิ่งแวดล้อม

ผังโซ่คุณค่า: อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

• เสนอมาตรการ/ นโยบาย เพื่อออก
กฎหมายสัมปทานทรัพยากรที่เป็น
วัตถุดิบ ในการผลิต 

• วิจัย ส ารวจสภาพ พื้นที่เพื่อประเมิน
ศักยภาพในการาน าเอา วัตถุดิบ
ส าหรับ อุตสาหกรรมเซรามิก และ
หัตถอุตสาหกรรม มาใช้งาน 

• พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานส าหรับ 
กระบวนการขนส่งและ กระจาย
วัตถุดิบเพื่อลด ต้นทุน

• พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับผู้ประกอบการ นัก
ออกแบบ ผู้ผลิต 
นักเรียน/นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป ( เช่น 
Learning Center, 
Ceramic Park)

• ถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ (Best 
practice) เพื่อ
ประชาสัมพันธ์

• เชื่อมโยงระบบนิเวศ (ดิน น้ า ป่า 
อากาศ) SDG

• จัดท าระบบสารเทศการวิจยัและ 
ส ารวจสภาพพื้นที่เพือ่ประเมิน
ศักยภาพในการน าเอาวตัถุดบิส าหรับ
อุตสาหกรรมเซรามกิและหัตถ
อุตสาหกรรมมาใชง้าน

• เสนอมาตรการ/นโยบาย เพื่อออก
กฎหมายสัมปทานแหล่งแร่ที่เป็น
วัตถุดิบในการผลิตมูลค่าสูง

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
กระบวนการขนส่งและกระจาย
วัตถุดิบเพื่อลดตน้ทนุ

• การพัฒนาสมรรถนะ (ASK) 
ของคน ทั้งด้าน Demand & 
Supplyผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบการราย
ใหม่ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชงินวตักรรม 
สร้างฐานเศรษฐกิจเชงิ
สร้างสรรค์ และศักยภาพที่
แข่งขันได้ในระยะยาว 

• แปลเทรดน์ ให้ ผปก.
• สนับบสนุนการผลิตสินค้าเซรามิก

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (ตามสรุป
ภาพรวมเซรามิก)

• สนับบสนุนการผลิตสินค้าหัตถ
อุตสาหกรรม (ไม้ ผ้า) ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง 

• การพัฒนาและปรับปรุง M/C ที่
เหมาะสมกับสายการผลิต

• การประยุถกตใ์ช้ ICT ใน
การจัดการโซ่อุปทาน

• น าเสนอ
- on
- off

• ส่งมอบ
• เก็บงาน

• การส่งเสริมความคิดและ
นิสัยการพัฒนาแบบยังยืร 
(SDG)

• เข้าถึงแหล่งทุน
- กองทุน “CIDC”
- BOI
- Bank
- ต่างชาติ

• ส่งเสริมให้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 
(Industry Transformation 
Center: ITC) เป็นศูนย์กลางในการให้
ความช่วยเหลือ ยกระดับวิสาหกิจรายย่อย
และวิสาหกิจชุมชน ในการสร้างมูลค่าแก่
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดั้งเดมิ

Digital Health

Dental Equipment

Digital Nomad

เมืองกาแฟ



ต้นทาง : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน กลางทาง : สร้างมูลค่าเพิ่ม ปลายทาง: เชื่อมโยงธุรกิจ

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัล

การวิจัยและพัฒนา 
(R&D)

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และเครือข่าย

การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานกระบวนการ
ผลิต  การจัดการ และ

การค้า

การพัฒนาและเชื่อมโยง
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

พัฒนาระบบการตลาด  
ช่องทางการตลาด และ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน

การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์

6 71 3 4 52

ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ด้านการค้า การลงทุน และต่างประเทศ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

การเชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปสมัยใหม่ (Triple S : Smart Farmer 

Smart Material and Smart Food)

พัฒนาการผลิตอาหารเพื่ออนาคต
(Innovation Food for the Future)

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภค

(Food Safety Standard)

เชื่อมโยงทางการ
ตลาด และธุรกิจแบบ

ครบวงจร
(Business 

Matching & 
Marketing)

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร

(Food Supply Chain Big Data)

เชื่อมโยงการน านวัตกรรมไปสู่การผลิตในเชิง
พาณิชย์

ปัจจุบัน

งบปี 2563



ต้นทาง : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน กลางทาง : สร้างมูลค่าเพิ่ม ปลายทาง: เชื่อมโยงธุรกิจ
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ดิจิทัล

การวิจัยและพัฒนา 
(R&D)

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และเครือข่าย

การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน

กระบวนการผลิต  
การจัดการ และการค้า

การพัฒนาและ
เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่

เชิงพาณิชย์

พัฒนาระบบการตลาด  
ช่องทางการตลาด และ
ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน

การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์

6 71 3 4 52

ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ด้านการค้า การลงทุน และต่างประเทศ หัตถอุตสาหกรรม

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต
(Craft Standard & Quality)

พัฒนาการใช้วัสดุนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการ
ผลิต

(Innovative Material)

เชื่อมโยงการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์สู่การตลาด
(Digital Story Telling & Marketing)

พัฒนาศักยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภัณฑ์
เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Northern 
Industrial Creative Ceramic & Craft)

พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์ OTOP นวัตวิถีสู่สากล

เชื่อมโยงทางการ
ตลาด และธุรกิจ
แบบครบวงจร

(Business 
Matching & 
Marketing)

ปัจจุบัน

งบปี 2563



ต้นทาง : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน กลางทาง : สร้างมูลค่าเพิ่ม ปลายทาง: เชื่อมโยงธุรกิจ
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ดิจิทัล

การวิจัยและพัฒนา 
(R&D)

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และเครือข่าย

การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน

กระบวนการผลิต  การ
จัดการ และการค้า

การพัฒนาและ
เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่

เชิงพาณิชย์

พัฒนาระบบการตลาด  
ช่องทางการตลาด และ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน

การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์

6 71 3 4 52

ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ด้านการค้า การลงทุน และต่างประเทศ การค้าชายแดน และการค้าระหว่างประเทศ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงการค้าชายแดน

พัฒนาทักษะทางธุรกิจ 
และเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อ
รองรับการค้าชายแดน และการค้าระหว่าง

ประเทศ

พัฒนากิจกรรมสนับสนุนการเปิดด่านการค้า
ชายแดนแบบถาวร

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุน
การค้าชายแดน และการค้าระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน

งบปี 2563



ต้นทาง : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน กลางทาง : สร้างมูลค่าเพิ่ม ปลายทาง: เชื่อมโยงธุรกิจ
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัล

การวิจัยและพัฒนา 
(R&D)

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และเครือข่าย

การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานกระบวนการ
ผลิต  การจัดการ และ

การค้า

การพัฒนาและ
เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่

เชิงพาณิชย์

พัฒนาระบบการตลาด  
ช่องทางการตลาด และ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน

การพัฒนาระบบขนสง
และโลจิสติกส์

6 71 3 4 52

ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ด้านการค้า การลงทุน และต่างประเทศ ธุรกิจดิจิทัล

สร้าง Digital Startup รุ่นใหม่ เชื่อมโยงกับธุรกิจเป้าหมายของ
ภาคเหนือ

(Digital Startup Matching with Northern SME & Farmer)

สร้างเครือข่ายดิจิทัลและนวัตกรรมภาคเหนือ
(Digital & Innovation Network Creation) สร้างการรับรู้ด้าน Digital 

(พัฒนามาตรฐานในการใช้ดิจิทัล
และขยายช่องทางการเข้าถึงธุรกิจดิจิทัล)

สร้างจุดพบปะเชื่อมโยงนักธุรกิจดิจิทัล
(Digital Meetup Space)

พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเชื่อมโยงกับการตลาดสมัยใหม่
(Digital Marketing + 

Digital Content Skill Up)

การพัฒนาการค้า
ข้ามแดนแบบออนไลน์
(Cross Border E-

Commerce)

ปัจจุบัน

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตลาดออนไลน์ส าหรับอาหารแปร
รูปในภาคเหนือ (Food Digital for Online Marketing) งบปี 2563



ต้นทาง : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน กลางทาง : สร้างมูลค่าเพิ่ม ปลายทาง: เชื่อมโยงธุรกิจ
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัล

การวิจัยและพัฒนา 
(R&D)

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
และเครือข่าย

การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานกระบวนการ
ผลิต  การจัดการ และ

การค้า

การพัฒนาและ
เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่

เชิงพาณิชย์

พัฒนาระบบการตลาด  
ช่องทางการตลาด 
และส่งเสริมการค้า 
การลงทุน

การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์

6 71 3 4 52

ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ด้านการค้า การลงทุน และต่างประเทศ ธุรกิจสุขภาพ

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น
(Skill Up & Startup Creation)

เชื่อมโยงการน าฐานข้อมูลและระบบดิจิทัล ประยุกต์ใช้ในธุรกิจสุขภาพ
(Data & Digital Platform)

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และการสร้างแบรนดใ์นธรุกิจสุขภาพให้
เข้มแข็ง

(Regional Standard & Branding)

สร้างจุดเชื่อมโยงทางสุขภาพแบบองค์รวม
(Health & Wellness Linkage Center)

พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(Medical Tool & Device + Health & Cosmetic Product)

จัดประชุมและแสดง
นิทรรศการระดับนานาชาติ

(International 
Conference & Exhibition)

เชื่อมโยงทางธุรกิจแบบครบวงจร
(Business Matching & 

Roadshow)

ปัจจุบัน

งบปี 2563

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและการสร้างแบรนด์ให้แก่ธุรกิจ
สุขภาพ (Health & Wellness Business)

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุ โดยใช้นวัตกรรม (Food Innovation for Anti-aging)

พัฒนานวัตกรรมสมุนไพรส าหรับเครื่องส าอางภาคเหนือ
( Northern Cosmetic Valley)



พัฒนาระบบเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดว้ย
ความมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า หมอกควัน

1 2 3 4 5

1.1 การพัฒนาระบบและโครงสร้าง
การท างานเชิงบูรณาการของ
หน่วยงานและชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง
1.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและองค์ความรู้ เพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 การส่งเสริมให้เกิดการจัดท า
แผนชุมชนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการท้ังใน
ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
ท้องถิ่น 
1.4 การก าหนดมาตรการเชิงรุกใน
การติดตามและตรวจสอบ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.5 การจัดท าระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับพื้นที่

2.1 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า
2.2 การป้องกันการพังทลาย
ของดิน
2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกัน ดูแลป่าไม้
2.4 การสร้างภูมิคุ้มกันและ
เตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติ
แก่ประชาชน
-

3.1 การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
โดยเฉพาะในพื้นท่ีเกษตรกรรม
3.2 การฟื้นฟูสภาพป่า/ระบบนิเวศน์
3.3 การส่งเสริมเกษตรกรและภาคีเครือข่าย
ในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ าและ
อนุรักษ์ดิน
3.4 การเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน
3.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.6 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคี
เครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอก
ควัน
3.7 การเผยแพร่องค์ความรู้/สร้าง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ป่าและการ
อนุรักษ์ดินให้ชุมชนในพื้นท่ี

4.1 การให้ความรู้และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
พืชทดแทนท่ีสามารถท ารายได้ให้
เกษตรกรเพื่อลดการเผาตอซัง
4.3 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน
ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน (เช่น สร้างแนวกันไฟ การเฝ้า
ระวังตรวจตรา เป็นต้น)
4.4 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและขยายผลองค์ความรู้ให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า หมอกควัน
4.5 การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในพื้นท่ีชายแดนเพ่ือ
ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน

5.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนรวมถึงให้ความรู้และความ
เข้าใจในการจัดการน้ าเสียชุมชน 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
5.2 การจัดการน้ าเสียชุมชน การจัดการ
น้ าเสียจากการเกษตร การจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรม
5.3 การสร้างความมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแลพื้นท่ีสีเขียว 
จัดท าระบบบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียว
ในชุมชน
5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าเพ่ือ
อุปโภค และบริโภค /เกษตร / 
อุตสาหกรรม
5.5 การจัดการมลพิษ (คุณภาพ
อากาศ/ขยะและของเสีย อันตราย
ชุมชนและอุตสาหกรรม) 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอย่างยั่งยืน
VC: อนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและ
การลดมลพิษทางสิ่งแวดลอ้ม

2. วิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factor)

กลุ่มจังหวัดได้มีการประชุมปรับ value chain กัน
เม่ือกลางเดือนกันยายน 2561

ที่ประชุมจงึพจิารณาปรับ VC ใหม่ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีการ
จ าแนกเป็น 5 ประเดน็ โดยรวม VC ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เข้ากับการบริหาร
จัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาต ิ แต่มิได้พจิารณา VC 
ด้านการบริหารจัดการน า้อย่างยั่งยนื เน่ืองจากไม่มีผู้แทนที่

เก่ียวข้องร่วมอยู่ในที่ประชุม
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Value Chain ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ต้นทาง
พัฒนาองค์ความรู้และมาตรการเชิงป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
1.1 พัฒนาระบบข้อมูลพื้นทีเ่ฝ้าระวัง และพื้นที่เกิด

การเผาซ้ าซาก เพื่อคาดการณ์การป้องกัน
1.2 พัฒนาองค์ความรูด้้านเกษตรเพื่อปลูกพืชทดแทน 

และพืชเชิงเดี่ยวเพื่อลดการเผาป่าที่สอดคลอ้งกับ
บริบทของชุมชน

1.3 พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลด
การเผาในที่โล่ง

1.4 เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ระหว่างจังหวัด

กลางทาง
เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2.1 จัดชุดลาดตระเวนตรวจตราจุดพื้นที่เสี่ยง
2.2 จัดท าแนวกันไฟ ลดปริมาณเชื้อเพลิง
2.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า
2.4 พัฒนาอาสาสมัครและเครือข่ายชุมชน ร่วม

ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันไฟป่า
2.5 สร้างระบบรับแจ้งเหตุและข่าวสาร และแจ้งเตือน

การเผา ผ่านสื่อออนไลน์และเครือข่ายชุมชน
2.6 เชื่อมโยงความรว่มมือเครือข่ายระหว่างจังหวัด 

ในการป้องกันและเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่า
2.7 พัฒนาเทคโนโลยกีารแจ้งข่าวสารและการเตือน

ภัย
2.8 สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากหมอกควัน

แก่ประชาชน

ปลายทาง
ประชาสัมพันธ์หาแนวร่วมพัฒนาต่อยอดอย่างเป็น
ระบบ
3.1 ส่งเสริมการรับรู้วงกว้างในระดับชุมชนเกี่ยวกับ

สาเหตุของหมอกควัน แนวทางการเฝ้าระวังไฟป่า
และการบริหารจัดการขยะจากภาคเกษตรอยา่ง
ถูกต้อง

3.2 ประชาสัมพันธ์สู่ทุกภาคส่วนในสงัคม เพื่อสร้าง
จิตส านึกลดเผาและร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในชุมชน

3.3 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมและการท ามาหากิน
แบบใหม่ในชุมชน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ลดการ
เผา เช่น การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์



18

Value Chain ด้านการลดผลกระทบจากสาธารณภัย

ต้นทาง
พัฒนาองค์ความรู้การป้องกันและลดผลกระทบจาก
สาธารณภัย
1.1 พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยให้

ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันข้ามจังหวัด

กลางทาง
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยด้วยนวัตกรรมและ
ระบบแจ้งเตือน
2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

ป้องกันและแจ้งเตือนสาธารณภัย เช่น ระบบ
เตือนภัย (early warning)

2.2 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมอืในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

2.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

2.4 เชื่อมโยงระบบแจ้งเตือนระหว่างจังหวัด เพื่อส่ง
ต่อและแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างพืน้ที่ 

ปลายทาง
เสริมสร้างการรับรู้และขยายเครือข่ายการดูแลป่า
และทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 ส่งเสริมการรับรู้วงกว้างในระดับชุม เกี่ยวกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ เพื่อให้
ประชาชนรับรู้และสามารถปฏิบัติตนตามแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสมเมื่อประสบภัย

3.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมสี่วนรว่มของ
ชุมชนในการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการ
บรรเทาอุบัติภัยและภัยต่างๆ

3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
3.4 เสริมประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมาย
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Value Chain ด้านการบริหารจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

ต้นทาง
พัฒนาระบบข้อมูล/องค์ความรู้ เพื่อการบริหาร
จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน
1.1 พัฒนาระบบข้อมูลและแผนที่ป่าไม ้เพื่อการ

คาดการณ์และการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยนื
1.2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการคาดการณ์และการ

บริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน

กลางทาง
พ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ า ป่าเสื่อมโทรม และระบบนิเวศ
ที่ขับเคลื่อนโดยพลังเครือข่ายชุมชน
2.1 จัดหาต้นกล้าเพื่อปลูกป่าทดแทน
2.2 จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยใีนการอนุรกัษ์และ

จัดการป่าต้นน้ า
2.3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและสร้างเครอืข่าย

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ เฝ้า
ระวังและดูแลป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  
2.3.1 ปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร

จัดการป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
2.3.2 บริหารจัดการป่าชุมชน โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน
2.4 ส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นทีส่ีเขียวในเขตเมืองและ

ในชุมชน
2.5 เชื่อมโยงความรว่มมือระหว่างจังหวัด

ปลายทาง
เสริมสร้างการรับรู้และขยายเครือข่ายการดูแลป่า
และทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 เสริมสร้างอาสาสมัครและจิตอาสาในการพัฒนา

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
3.2 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระแสอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
3.3 สร้างจิตส านึกในสังคมเพื่อการอนุรักษ์ป่าอยา่ง

ยั่งยืน



ต้นทาง: การผลิต กลางทาง: การแปรรูป ปลายทาง: การตลาด

การวิจัยและพัฒนา 
(R&D)

1
พัฒนา

ปัจจัยพ้ืนฐานและ
พัฒนาเกษตรกร

การเพ่ิมผลผลิต 
พัฒนาคุณภาพ
และลดต้นทุน 

(Smart Farm)

การแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

การขนส่งสินค้า
และการบริหาร
จัดการสินค้า

พัฒนาระบบตลาด

2 3 4 5 6
การส่งเสริมการ
บริโภค (Smart 
Consumer)

7

1.1 การวิจยัและพฒันาพนัธุ์ท่ีดี
และเหมาะสมกบัพืน้ท่ี (ปศ.)
1.2 การจดัท าข้อมลู และระบบ
การเข้าถึงฐานข้อมลู เพ่ือใช้ใน
การพฒันาการเลีย้งโคนม และ
ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ข้อมลูการลงทนุ การตลาด การ
ลดต้นทนุการผลติ องค์ความรู้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
(ปศ.)
1.3 การวิจยัเทคโนโลยี และ
นวตักรรมเพ่ือเพิ่มผลผลิตรักษา
คณุภาพผลิตภณัฑ์ รวมทัง้บรรจุ
ภณัฑ์ (ปศ./อตุสาหกรรม จ.)

1.4 การวิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดและแนวโน้ม
สถานการณ์เกษตรปลอดภยัทัง้
ในและต่างประเทศ
1.5 การวิจยัและพฒันาเพ่ือ
สร้างผลิตภณัฑ์ใหม ่
(อตุสาหกรรม จ.)

1.6 การวิเคราะห์สารส าคญัท่ีมี
คณุค่าทางโภชนาการเพ่ือต่อ
ยอดไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพ่ิม 
(สสจ.)
1.7 การพฒันาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ เก่ียวกบัการวิจยั
พฒันาการตลาด เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ (พณ.)
1.8 วิจยัและพฒันาเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กร
เกษตรกร (สก.)

2.1 การบริหารจดัการน า้เพื่อการ
เพาะปลกูพืชอาหารสตัว์ด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเพิ่ม
ประสทิธิภาพ (ชป.)

2.2 การบริหารจดัการใช้ที่ดินท่ี
เหมาะสม (Zoning) (ลดพืน้ท่ี
เพาะปลกูพืชที่มีปัญหามาท ากิจกรรม 
(ปศ.)

2.3 ปรับปรุง คดัเลอืก จดัหาและ
กระจายพนัธุ์ที่ดีให้เกษตรกร (ปศ.)

2.4 การเตรียมแหลง่และพืน้ท่ี
เพาะปลกูและการปรับปรุงคณุภาพ
ดินท่ีเหมาะสม (ปศ./พด.)

2.5 การสง่เสริมการปลกูและส ารอง
พืชอาหารสตัว์และจดัหาวตัถดิุบ
อาหารโคนม (ปศ.)

2.6 การจดทะเบยีนฟาร์มเกษตรกร
และเชื่อมโยงฐานข้อมลูระหว่าง
หน่วยงาน (ปศ./กษ.)

2.7 การรวมกลุม่เกษตรกร และ
เครือข่ายกลุม่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการทางการเกษตร (ปศ./
สก.)

2.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเพิ่ม
ขีดความสามารถให้เกษตรกร รวมทัง้
กลุม่สหกรณ์  และผู้ประกอบการ และ
ฟาร์มสาธิตเพื่อสร้างการยอมรับ สู่
การน าไปใช้ประโยชน์ และสูก่ารเป็น 
Smart Farmer เพื่อรองรับนโยบาย 
4.0 (ปศ./สก.)

2.9 มีเครือข่ายสถาบนัการเงิน/กองทนุ 
(สก.)

2.10 การจดัท าบญัชีฟาร์ม เพื่อ
วิเคราะห์ศกัยภาพของเกษตรกรผู้
เลีย้งโคนม (สก.)

3.1 การพฒันารูปแบบวิธีการผลติ/
เลีย้งสตัว์รูปแบบที่เหมาะสม เช่น ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง (ปศ.)

3.2 สง่เสริมระบบการผลติทาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GFM / 
GAP/ ปศสุตัว์อินทรีย์) (ปศ.)

3.3 การพฒันาแนวทางการเพิ่ม
ปริมาณและคณุภาพผลผลติ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน/เกณฑ์นมคณุภาพสงู 
เพื่อสง่เสริมการบริโภคภายในประเทศ
และการสง่ออก (ปศ.)

3.4 การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ
และการจดัการฟาร์มโคนม (ปศ.)

3.5 มาตรการการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั 
ควบคมุโรคระบาด (การปอ้งกนัโรค
ตามมาตรการกรมปศสุตัว์เชิงรุก / 
กองทนุชดเชยค่าน า้นมดิบกรณีเกิด
โรคระบาด) (ปศ.)

3.6 สง่เสริมการสร้างความมัน่คงทาง
อาหารโคนม (Feed center)/ต่อยอด/
เพิ่มเปา้หมายการผลติ (ปศ./สก.)

3.7 การสง่เสริมการใช้พลงังาน
ทดแทนจากฟาร์มโคนมและสนบัสนนุ
ให้น าระบบเกษตรวสัดเุหลอืใช้ (Zero 
waste) มาใช้ประโยชน์ เพื่อการ
จดัการสิง่แวดล้อมและลดมลภาวะ 
(ปศ./พลงังาน จ.)

3.8 สง่เสริมการใช้วสัดเุหลอืใช้ทาง
การเกษตรและโรงงานส าหรับพฒันา
ให้เป็นอาหารคณุภาพดีส าหรับโคนม 
(ปศ./อตุสาหกรรม จ.)

3.9 การรวมลกูโคเพศเมียเลีย้งเป็นโค
ทดแทน (ปศ.)

3.10 สง่เสริมการขนุโคจากลกูโคนม
เพศผู้และแม่โคนมประสทิธิภาพต ่า
(ปศ.)

4.1 การส่งเสริมมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรอตุสาหกรรม
(GMP HACCP ฮาลาล) 
(อตุสาหกรรม จ./สสจ.)
4.2 ส่งเสริมการแปรรูปและการ
ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่ม
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาดและรูปแบบการบริโภค 
(ปศ./อตุสาหกรรม จ.)
4.3 การพฒันาบรรจภุณัฑ์และ
แนวทางการเก็บรักษาผลผลติท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดและรูปแบบการบริโภค 
(ปศ./อตุสาหรรม จ.)
4.4 ควบคมุและตรวจสอบ
คณุภาพผลผลิตและผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตร ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานนมคณุภาพสงูล้านนา
(ปศ./สสจ.)
4.5 การสร้างมลูค่าเพิม่จากการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้คณุภาพ
จากลกูโคนมเพศผู้และแมโ่คนม
ประสิทธิภาพต ่า (ปศ.)

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศนูย์กระจายสินค้า 
(พณ.)
5.2 การพฒันาประสทิธิภาพ 
และลดต้นทนุการเก็บรักษา
สินค้าคงคลงั การขนส่ง และ
กระจายสินค้า การลดอตัราการ
สญูเสียระหว่างขนส่ง 
(อตุสาหกรรมจ.)
5.3 การพฒันาระบบการขนสง่
น า้นมดิบท่ีสะอาด และสะดวก 
เพ่ือรักษาคณุภาพของน า้นมดิบ
ตลอดกระบวนการผลติ 
(อตุสาหกรรม จ.)

6.1 พฒันาตลาดซือ้ขายลว่งหน้า
ทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น การ
จบัคู่ทางธรุกิจ ,ร่วมงานแสดง
สินค้าท่ีส าคญั (Thaifex)  (พณ./
อตุสาหกรรม จ.)
6.2 ประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริม
การตลาด ด้วยช่องทางและส่ือท่ี
ทนัสมยั (ปชส./ปศ.)
6.3 การสร้างแบรนด์สินค้าและ
ส่งเสริมสิ่งบง่ชีท้างภมูศิาสตร์
(พณ.)
6.4 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการสง่เสริมการตลาด 
(พณ)
6.5 ส่งเสริมการตลาดหรือ
สถานท่ีจ าหน่ายสินค้าปศสุตัว์ใน
พืน้ท่ี และเช่ือมโยงการท่องเท่ียว 
(พณ./ททท.)
6.6 ส่งเสริมการใช้ตลาดสินค้า
ออนไลน์ เพ่ือเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้า ผลิตภณัฑ์จาก
น า้นมโค (Green Mart ,อาลีบา
บา) (พณ.)

7.1 Food Education การให้
ความรู้ ประโยชน์ และ
ความส าคญัการบริโภคสนิค้า
เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภยั (ปชส.)
7.2 รณรงค์สร้างความ
ตระหนกัการบริโภคอาหาร
ปลอดภยั (สสจ.)
7.3 การประชาสมัพนัธ์ส่งเสริม
การบริโภคสินค้าอาหาร
ปลอดภยั (ปชส.)
7.4 ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สสจ.)

CSF ที่ด าเนินการภายใต้งบปกติ

CSF ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2558- 2562

CSF ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563

CSF ที่ควรจะด าเนินการ
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เชียงใหม่          แม่ฮ่องสอน       ล าปาง      ล าพนู

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

โดย
อรรฆพจน์  วงศ์พึ่งไชย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑









ชุมขนป่าต้นน้ าบริหารจัดการน้ าจัดการป่าไม้ จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติClimate Change

ฟื้นฟูป่าต้นน้ า GHGฟื้นฟูแหล่งน้ า

FLR349 วนเกษตรน้ าเพื่อเกษตรกรรม

ดินโคลนถล่ม

น้ าท่วม

โซ่คุณค่า: สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

เขาหัวโล้น ล าน้ าช ารุด

เคมีตกค้าง

ฝุ่นควัน

ระบบนิเวศป่า

เผาป่า

น้ าแล้ง

แผ่นดินไหว

อุตสาฯ ป่าไม้

น้ ากิน-ใช้

น้ าเพื่ออุตสาหกรรม

น้ ารักษาระบบนิเวศ ไฟป่า

เตรียมการ

เผชิญเหตุ

บริหารความเสี่ยง

บรรเทาและฟื้นฟู

ขยะป่า

Carbon Credit

แหล่งทรัพยากร

การใช้ประโยชน์

เกษตรมักง่าย
ใช้เคมีเข้มข้น

Ex-DSS

มลภาวะ

ลุ่มน้ าทรุดโทรม ภัยพิบัตฝุ่นควัน

ต้นน้ า : กลางน้ า : ปลายน้ า :



ผู้รวบรวมเกษตรกรปัจจัยการผลิต การขายการตลาด

ผลิตผล ตลาดสด/ตลาดกลาง

รง. ขนาดเล็ก รง. กลาง/ใหญ่

ผลิตผล รง. ขนาดเล็ก รง. กลาง/ใหญ่

ทานสด

ตลาด TT

ตลาด MT

โซ่คุณค่า เกษตรยั่งยืน

• หมักดอง
• แช่อิ่ม
• ตากแห้ง
• ทอด

• กระป๋อง
• แช่แข็ง
• แห้งเยือกแข็ง
• ฟู๊ดโพรเซสซิ่ง

• บดผง
• ตากแห้ง
• อบแห้ง

• ตอกเม็ด (Tablet)
• อัดแคปซูล (Capsule)
• Liquid/ Syrup
• บรรจุซอง
• ผงพร้อมบริโภค
• เจลเม็ด
• สารสกัด

ผลิตผล รง. ขนาดเล็ก รง. กลาง/ใหญ่

• บดผง
• ตากแห้ง
• อบแห้ง

Specialty Shop

Export

On-line

Trade Event

Delivery

แปร
รูป

ต้นน้ า : กลางน้ า : ปลายน้ า :

อุตฯ แปรรูปขั้นสูงอุตฯ แปรรูปขั้นต้น

• Bio-Tech
• Extraction
• Phrama Tech

ผู้ให้บริการ

• พืช ผัก
• ผลไม้
• ปศุสัตว์
• สัตว์น้ า

ผู้รับซื้อ

• รายย่อย
• รายใหญ่

• พืช ผัก
• ผลไม้
• ปศุสัตว์
• สัตว์น้ า

• พืช ผัก
• ผลไม้

อาหาร

เสริมอาหาร

• กล้าพันธ์
• พ่อ+แม่พันธ์
• ปุ๋ย+อาหารสัตว์
• ก าจัดศัตรูพืช
• ยาโรคสัตว์

ยาสมุนไพร

เวชส าอางค์



M
ar

gin
s

จัดการความรู้ และ
นวัตกรรม

ผลิต & แปรรูป 2 บริหารตลาด ขาย และ บริการ

คุณ
ค่า

ที่ส
่งม

อบ

กลุ่มกิจกรรมสนับสนุนตลอดโซ่คุณค่า

พัฒนาศักยภาพมนุษย์

ต้นน้ า : จัดหาทรัพยากร กลางน้ า : สร้างผลิตภัณฑ์ ปลายน้ า : ตลาด

ระบบมาตรฐานสินค้า ICT การเข้าถึงแหล่งทุน

จัดหาปัจจัยการผลิต ผลิต & แปรรูป 1เพิ่มมูลค่า/ออกแบบ

• สนับสนุนการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

• สนับสนุนผู้ประกอบการเซรามิก 
และหัตถอุตสาหกรรม ลงทุนด้าน
การผลิตในพื้นที่จงัหวัดล าปาง
เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิในพื้นที่โดย
ใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุน

• ส่งเสริมมการเข้าถงึแหล่งทุน เช่น 
เงินกู้ดอกเบ้ียต่ าส าหรับวิสาหกิจ
รายย่อยและวิสาหกิจชุมชน

• Business matching 
(B2B, B2C)

• จัดท าแคมเปญประชมัพันธ์
จังหวัดล าปางในฐานะ 
Creative Industrial 
Design Capital ควบคู่ไป
กับการท่องเที่ยว

• จัดงานแสดงสินค้าของ
จังหวัด เช่น Lampang
Ceramic Fair/ Innovation 
Fair/ Design Fair

• การท าการตลาดสินค้าออนไลน์
ในประเทศและต่างประเทศ 
(E-commerce)

• สนับสนุนการผลิตเพื่อเพิ่มมลูค่า
ด้วยภูมิปัญญาและนวตักรรม 

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขอรบั
การรับรองมาตรฐาน GI และ
มอก.ส าหรับการส่งออก

• ยกระดับบทบาทของศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามกิและศูนย์
ปฏิรูปอุตสาหกรรม

• สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามกิและ
หัตถอุตสาหกรรมโดยให้เป็น
เครื่องหมายหรือสื่อเฉพาะส าหรับ
จังหวัดล าปาง(Lampang CID 
standard) 

• มาตรการดา้นการก าจัดของเสียจาก
โรงงานและการรกัษาสิ่งแวดล้อม

ผังโซ่คุณค่า: อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

• เสนอมาตรการ/ นโยบาย เพื่อออก
กฎหมายสัมปทานทรัพยากรที่เป็น
วัตถุดิบ ในการผลิต 

• วิจัย ส ารวจสภาพ พื้นที่เพื่อประเมิน
ศักยภาพในการาน าเอา วัตถุดิบ
ส าหรับ อุตสาหกรรมเซรามิก และ
หัตถอุตสาหกรรม มาใช้งาน 

• พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานส าหรับ 
กระบวนการขนส่งและ กระจาย
วัตถุดิบเพื่อลด ต้นทุน

• พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับผู้ประกอบการ นัก
ออกแบบ ผู้ผลิต 
นักเรียน/นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป ( เช่น 
Learning Center, 
Ceramic Park)

• ถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ (Best 
practice) เพื่อ
ประชาสัมพันธ์

• เชื่อมโยงระบบนิเวศ (ดิน น้ า ป่า 
อากาศ) SDG

• จัดท าระบบสารเทศการวิจยัและ 
ส ารวจสภาพพื้นที่เพือ่ประเมิน
ศักยภาพในการน าเอาวตัถุดบิส าหรับ
อุตสาหกรรมเซรามกิและหัตถ
อุตสาหกรรมมาใชง้าน

• เสนอมาตรการ/นโยบาย เพื่อออก
กฎหมายสัมปทานแหล่งแร่ที่เป็น
วัตถุดิบในการผลิตมูลค่าสูง

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
กระบวนการขนส่งและกระจาย
วัตถุดิบเพื่อลดตน้ทนุ

• การพัฒนาสมรรถนะ (ASK) 
ของคน ทั้งด้าน Demand & 
Supplyผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบการราย
ใหม่ให้มีความพร้อมในการเขา้สู่
อุตสาหกรรมเชงินวตักรรม 
สร้างฐานเศรษฐกิจเชงิ
สร้างสรรค์ และศักยภาพที่
แข่งขันได้ในระยะยาว 

• แปลเทรดน์ ให้ ผปก.
• สนับบสนุนการผลิตสินค้าเซรามิก

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (ตามสรุป
ภาพรวมเซรามิก)

• สนับบสนุนการผลิตสินค้าหัตถ
อุตสาหกรรม (ไม้ ผ้า) ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง 

• การพัฒนาและปรับปรุง M/C ที่
เหมาะสมกับสายการผลิต

• การประยุถกตใ์ช้ ICT ใน
การจัดการโซ่อุปทาน

• น าเสนอ
- on
- off

• ส่งมอบ
• เก็บงาน

• การส่งเสริมความคิดและ
นิสัยการพัฒนาแบบยังยืร 
(SDG)

• เข้าถึงแหล่งทุน
- กองทุน “CIDC”
- BOI
- Bank
- ต่างชาติ

• ส่งเสริมให้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 
(Industry Transformation 
Center: ITC) เป็นศูนย์กลางในการให้
ความช่วยเหลือ ยกระดับวิสาหกิจรายย่อย
และวิสาหกิจชุมชน ในการสร้างมูลค่าแก่
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดั้งเดมิ

Digital Health

Dental Equipment

Digital Nomad

เมืองกาแฟ



การก่อสร้าง ก.ม./กติการเมือง ขับเคลื่อน-ธ ารงการ

ต้นน้ า : แผนพัฒนเมือง กลางน้ า : โครงสร้างพ้ืนฐาน ปลายน้ า : บริหารจัดการเมือง

ผังเมือง บ ารุงรักษาแผนแม่บทฯ ของเมือง

ผังโซ่คุณค่า: พัฒนาเมือง

One Plan จัดท าผังเมือง หาแหล่งทุน ด าเนินการ ออกก.ม.Land-Use ใช้ก.ม. กลไกบริหาร

Theme

Smart City

เมือง
มรดกโลก

• ยศ. ชาติ
• แผนพัฒนาฯ สศช
• แผนฯ จังหวัด
• แผนแม่บทฯ กกร-

อุดมศึกษา
• แผนฯ ประชา

สังคม

• ออกแบบผังฯ
• รับความคิดเห็นปชช.
• ประกาศใช้ ตาม ก.ม.

• ของบประมาแผ่นดิน
• ให้สัมปทานโครงการ
• ใช้งบประมาณ อปท.
• ประกาศใช้ ตาม ก.ม.
• ระดม Crowd-

funding

• วิเคราะห์ความ
ต้องการ

• ออกแบบ 
Function เมือง

• รับความคิดเห็น
ปชช.

• ก่อนด าเนินการ
• ระหว่าง

ด าเนินการ
• หลังด าเนินการ

บริหารจัดการ

• การซ่อมบ ารุง
ประจ า 
(Routine)

• ซ่อมบ ารุงคร้ัง
ใหญ่
(Overhaul)

• การซ่อมบ ารุง
ประจ า 
(Routine)

• ซ่อมบ ารุงคร้ัง
ใหญ่ (Overhaul)

• ภาครัฐ: ใช้ ก.ม.
• องค์กรเอกชน: ใช้

กติกาธุรกิจ
• ชุมชน: ใช้จารีต/ 

ประเพณี

• องค์การมหาชน
ของภาครัฐ ระดับ
จังหวัด

• กรอ.
• ภาคประชาชน

• รองรับข้อก าหนด
ของ UNESCO

• ยศ. ชาติ
• แผนพัฒนาฯ สศช
• แผนฯ จังหวัด
• แผนแม่บทฯ กกร-

อุดมศึกษา

One Plan จัดท าผังเมือง หาแหล่งทุน ด าเนินการ ออกก.ม.Land-Use ใช้ก.ม. กลไกบริหารบริหารจัดการ

ด าเนินงาน สอดประสาน และ ขนาดกันไปกับ Smart City



สุขภาพ สวัสดิการสังคม
วัฒนธรรม

ประเพณี&วิถีชีวิต

ต้นน้ า : พัฒนาสุขภาวะมนุษย์ กลางน้ า : พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ปลายน้ า : พัฒนาสังคมย่ังยืน

สร้างปัจจัยพัฒนา
ครอบครัว

การศึกษาการดูแลก่อนคลอด

ผังโซ่คุณค่า: พัฒนาคน

วางแผนครอบครัว พัฒนาครอบครัวอบอุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต งานในพ่ืนที่ การเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพครอบครัว ส่งเสริมพหุสังคม

การอาชีพ

สวัดิการแห่งรัฐ

ชนชั้นกลาง

ผู้มีรายได้สูง

• Prenatal Classroom
• Antennal Care
• วางแผนครอบครัว

• การสร้างนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี ด้วย
เครือข่าย “บ้าน วัด(ศาสนา) 
โรงเรียน”

• พัฒนาเศรษฐกิจคู่จิตใจ:  
OTOP ประชารัฐบ้านไม้หอม

• การออกก าลังกาย
• โภชนาการ ด้วย

“Local Food”
• การจัดสุขลักษณะ

ของครัวเรือน

• การศึกษาก่อนปฐมวัย
• การศึกษาขั้นพื้นฐาน
• การอาชีวศึกษา
• การอุดมศึกษา
• การศึกษานอกโรงเรียน
• การศึกษตามอัธยาศัย

• สร้างตลาดงานใน
จังหวัด

• สร้างงานในชนบท

• สวัสดิการแห่งรัฐ
• สวัสดิการผู้สูงอายุ
• สวัสดิการ ของอปท.

• ส่งเสริมวัฒนธรรมและ 
ประเพณีล้านนา 
(mainstream)

• เอื้ออ านวยวิถีแฃะ
ประเพณีของชาติพันธุ์
(minorityX



แหล่งท่องเท่ียว/
ศูนย์กิจกรรม

ร้านอาหาร/
ภัตตาคาร

ศูนย์บริการ
(CVB)

ต้นน้ า : ถิ่นพ านักต้นทาง กลางน้ า : ปลายน้ า :

ขนส่ง ท่ีพักทัวร์เอเจนซี่

ผังคุณค่า: การท่องเที่ยว

จุดเริ่ม ปลายทาง

Theme

Health & Wellness 

Culture&
Heritage

Sport Tourism

Adventure & 
Nature

MICE

แหล่งบันเทิง

• Internet
• Call Center
• Airline Company
• Tour Operator & Wholesaler

Land Link เขตเมือง

• รถเช่า
• รถบริการน าเท่ียว
• รถรับจ้างสาธารณะ
• Airport-City link
• รถประจ าทาง
• รถไฟ

ธรรมชาติ

• City Tour
• แหล่งมรดกโลก/

ชาติ/เมือง
• Man-make

• เดินป่า
• ผจญภัย
• ท่องเท่ียวเชิง

เกษตร

ภัตตาคาร ช็อปปิ้ง ที่พักอาศัย Convention & visitor Bureauแหล่งพักผ่อน



อุตฯ แปรรูปขั้นสูงอุตฯ แปรรูปขั้นต้นเกษตร การขายการตลาด

ผลิตผล ตลาดสด

รง. ขนาดเล็ก รง. กลาง/ใหญ่

ผลิตผล รง. ขนาดเล็ก รง. กลาง/ใหญ่

ทานสด
อาหาร

ตลาด TT

ตลาด MT

เสริมอาหาร

ยาสมุนไพร

เวชส าอางค์

โซ่คุณค่า เกษตรขอุตสาหกรรม

• หมักดอง
• แช่อิ่ม
• ตากแห้ง
• ทอด

• กระป๋อง
• แช่แข็ง
• แห้งเยือกแข็ง
• ฟู๊ดโพรเซสซิ่ง

• บดผง
• ตากแห้ง
• อบแห้ง

• ตอกเม็ด (Tablet)
• อัดแคปซูล (Capsule)
• Liquid/ Syrup
• บรรจุซอง
• ผงพร้อมบริโภค
• เจลเม็ด
• สารสกัด

ผลิตผล รง. ขนาดเล็ก รง. กลาง/ใหญ่

• บดผง
• ตากแห้ง
• อบแห้ง

Specialty Shop

Export

On-line

Trade Event

Delivery

แปรรูป





ข้อมูลประกอบจาก กกร. เชียงใหม่ และ กกร ล าปาง
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 - 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน:์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

1. พัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
และบริการที่เน้น    ความโดดเด่น
และเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่า เพ่ิมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวดั 

ประเด็นการพัฒนา

2. เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทนุ
และ การค้าชายแดน

3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่
มุ่งเน้นการเพิ่มประสทิธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม

4. บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสาน

ความสูงเด่นของสัมผัสมนุษย์และเทคโนโลยี
2. การสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3. การเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)

วัตถุประสงค์
1.เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน

ของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

2.ผลักดันแนวคิดการพัฒนาเมือง  ใน
กลุ่มจังหวัดฯ ด้วยแนวทาง Smart 
City

วัตถุประสงค์
1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านการเกษตร
2. การสร้างมาตรฐานฯ
3. การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร

วัตถุประสงค์
1. ทธ. ได้รับการอนุรกัษ์และฟื้นฟูให้มีสภาพ

อุดมสมบูรณ์ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย         

2. สวล.มีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เกื้อหนุนฯ
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แนะน า

5.พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ
(Wellness) แบบองค์รวม มุง
เน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ

เป้าหมายการพัฒนา: ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก

วัตถุประสงค์
1. การสร้างเครื่องจักรเศรษฐกใิหม่ด้าน
ชีววิทยาศาตร์สุขภาพ
2. การเพิ่มมาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดฯ

ตัวช้ีวัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท)
2. จ านวนนักท่องเท่ียวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (คน)

ตัวช้ีวัด
1.การเพ่ิมข้ึนของการจัดเก็บภ.มูลค่าเพ่ิม 

และภ.เงินได้นิติบุคคลในกลุ่มจังหวัดฯ
2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวน SMEs ที่

จดฯ เป็นนิติบุคคล ในกลุ่มจังหวัดฯ
3. มีพ้ืนที่ในการพัฒนา แบบ Smart City 

ตัวช้ีวัด
1.ร้อยละของจ านวนวันที่มีค่าคุณภาพ

อากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2.จ านวนพื้นที่ป่าต้นน้ าได้รับการฟื้นฟูไม่

น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี

ตัวช้ีวัด
1.ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงขึ้น

ของสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่ม
จังหวัดฯ

2.จ านวนพื้นที่ป่าต้นน้ าได้รับการ
ฟ้ืนฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี

ตัวช้ีวัด
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวน SMEs 

ที่จดฯ เป็นนิติบุคคลประเภท 
Wellness) ในกลุ่มจังหวัดฯ

2. จ านวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของประชากนในกลุ่มจังหวัดฯ

ตัวชี้วัดฯ : 1. GPCP ภาพรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 3% / 2. GPCP ของเศรษฐกิจมูลค่าสูงมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของ GRPภาพรวม / 3. การเพ่ิมข้ึนของ FDI ในกลุ่ม



จัดเตรียมข้อมูลโดย: 
นายอรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย

ผู้ประสานงานการขับเคลื่อนฯ ฝ่ายสถาบัยอุดมศึกษา
และ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น าเสอโดย
นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล
รองประธาน กกร. จังหวัดเชียงใหม่ และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่



โครงร่างของแผนแม่บทฯ

ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๕๖๑-๒๕๘๐



การสร้างคุณค่า

สอดคล้องยศ. ลดความเหลือมล้ า

มิติการพัฒนา:
1. มั่นคง:
2. มั่งคั่ง : เศรษฐกิจ
3. ยั่งยืน : SDG

เกณฑ์ด้านรายได:้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
• น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี (ช่วยทุกคน/ เกณฑ์ จปฐ.))
• ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี (วิเคราะห์และใหค้วามช่วยเหลือ

รายบุคคล)

เกณฑ์ผ่านกับรายได้ปานกลาง
• ยศ. ชาติ $15,000 /ปี (495,000 บาท/คน/ปี)
• แผนฯ 12 $18,750 /ปี (288,750 บาท/คน/ป)ี



กลุ่มแผนงาน ภายใต้แผนแม่บทฯ ๒๐ ปี 
(กกร.-อุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน)

6.การท่องเที่ยวและบริการ  
• Health & Wellness MICE Destination 
• Culture & Heritage Tourism
• Sport Tourism
• Adventure & Nature Tourism

2.เกษตรยั่งยืน
• เกษตรอินทรีย์, เกษตรปลอดภัย
• อาหารเพื่อ สุขภาพ และ ความงาม
• อาหารเป็นยา: สมุนไพร. เวชส าอางค์
• พัฒนาโซ่อุปทาน Local Food

4.พัฒนาเมือง
• Smart City 
• เชียงใหม่เมืองมรดกโลก
• Digital NOMAD Capital
• พัฒนาการเชื่องโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างเมืองและ

ชนบท
• ยกระดับธุรกิจกาพัฒนาอสังหาริมทรัพอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาคน (วัฒนธรรมและสังคม)
• การศึกษามุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิต
• การบริการสาธารณสุข เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าฯ
• สวัสดิการแห่งรัฐ

3. อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
• Innovation District
• Northern Food Valley
• Cosmetic Valley
• Digital Marketing & Cryto-Economy

1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
• สร้างป่า สร้างอาหารยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
• ฟ้ืนฟูและสรา้งความสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาตแิละพืน้ทีป่่า

ตน้น ้า: ดนิ, น ้า, ป่า, อากาศ
• ฟ้ืนฟูและสรา้งความสมดุลของระบบนิเวศในเมอืง ยา่นชุมชน: ดนิ, 

น ้า, ป่า, อากาศ
• ศูนย ์Big Data เพือ่การจดัการระบนิเวศและ เตอืนภยัพบิตัSTI



2. ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์โซ่คุณค่า

ประกอบข้อเสนอโครงการแผนปฏิบัติการ 

กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน 
ด้วยแม่แจ่มกับโมเดลเขาสามลูก



1. ผลกระทบต่อเรา?



2. ฝุ่นกระทบเศรษฐกิจอย่างไร?

เชียงใหม่เป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวปัญหาฝุ่นควันก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษกิจอย่างรุนแรงจาก
การศึกษามีผลด้านลบมูลค่ากว่า 8000 ล้านบาท และผลเสียด้านสุขภาพของประชาชนมากกว่า1,800 ล้านบาท
ซึ่งยังไม่รวมการท าลายศักยภาพทางธุรกิจด้านอื่นๆ เช่นอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการท าลายยุทธศาสตร์ที่จะ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เช่นการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ Medical Hub การเป็นศูนย์กลางประชุม MICE

สาเหตุการเกิดฝุ่นควันมาจากหลายประการ อาทิเช่น ความเชื่อของการเผาป่าเพ่ือเก็บผลิตจาก
ป่า เช่น เห็ดและผักหวาน การเตรียมพ้ืนที่เกษตรโดยใช้ไฟเผา การเผาขยะ ไฟป่า มลภาวะจาก
โรงงาน มลภาวะจากยานพาหนะ การสร้างถนนและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ การบุกรุกป่าต้นน้ า
ในพ้ืนที่ผิดกฎหมาย ท าให้เกิดเขาหัวโล้นในพ้ืนที่กว่า 8 ล้านไร่ ความต้องการพื้นที่ท ากินเพ่ิม 
เลยจ าต้องแผ่วถางป่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นที่มาของการเกิดฝุ่นควัน ประกอบกับสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพทางภูมิประเทศของจังหวัดที่มีลักษณะเป็นภูเขาสลับกับแอ่งที่ราบ ส่งผลให้ฝุ่น
ควันที่เกิดข้ึน รวมตัวหนาแน่นอยู่ในบริเวณท่ีเป็นแอ่งที่ราบ ซึ่งก็คือบริเวณชุมชนนั่นเอง 



ภาพหลังการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์



ภาพถ่าย พื้นที่ป่าต้นน้ า ชั้น 1 เอ
ในเขตอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่



‘Everything is connected’
Business depends also on nature



โมเดลเขาสามลูก



ผังความคิดการจัดการซากข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว





Land 
Mgt.

จัดการ
ของเสีย

การควบคุม
ศัตรูพืชระบบ

อินทรีย์

ระบบ
ชลประทาน

ระบบการ
เก็บเกี่ยว

โค/
กระบือ

MRP
วางแผนกา

ผลิต

Packing

Market 
Mgt

Traceabilityผลิตปุ๋ย
อินทรีย์

ผังเชื่อมโยงโซ่คุณคา่ของระบบวนเกษตรอินทรยี์

ปัจจัยการผลิต
เกษตร

(เพาะปลูก/
ปศุสัตว)์

โรงงานแปรรูป
ตลาด/
ขาย

Local Food
อ. แม่แจ่ม
รร., รพ.

ผู้ซื้อสินค้า/
ภัตตาคาร/

ร้านอาหาร ในเมือง
เชียงใหม่

เมล็ด
พันธ์



แนวทางท่ี 1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกซังข้าวโพด

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกซัง
ข้าวโพด

60 ตัน

3 เดือน4,000 บาท/ตัน

• เตรียมกอง ขนาด 10 x 20 x 2 ม3 (คิดเป็นเป็น นน. 
ประมาณ 30 ตัน)

• ผสมมูลสัตว์ 12 ตัน/กอง ( 1 บาท/กก.: รวมเป็นเงิน 12,000 
บาท/กอง)

• ฉีดพ่นน้ าให้เปียกทั่วกอง แล้วทิ้งไว้ 5-7 วัน
• ฉีดพ่นหัวเชื้อใช้งานทั่วทั้งกอง 
• คลุมกองด้วยผ้าเต้นท์ ตามท่ีก าหนดไว้
• หมักกองไว้ ประมาณ 3 เดือน
• ได้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 30 ตัน มูลค่า 120,000 บาท 

(ราคา 4 บาท/กก.)
• น าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ย่อยเปลือกซังได้ 60 ตัน
5,000 ลิตร : 1 กองๆ ละ 30 ตัน
ได้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 60 ตัน

เตรียมหัวเชื้อ Starter
เตรียมหัวเชื้อ
ขยายเข้มข้น

เตรียมหัวเชื้อใช้งาน

รายการ จ านวน

1. จุลินทรีย์ Starter 1 ชุด

2. หัวเขื้อฯ แบบน้ า 5 ลิตร

3. หัวเช้ีอฯ แบบก้อน 1 ชุด

4. นมสด 20 กก.

5. น้ ามะพร้าว (30 ลูก) 20 ลิตร

6. กากน้ าตาล 10 กก.

7. น้ า (จากแหล่งธรรมชาติ)

8. ถังน้ าขนาด 200 ลิตร 1 ถัง

รวม 200 ลิตร

200 ลิตร
1 สัปดาห์

รายการ จ านวน

1. หัวเช้ือ Starter 150 ลิตร

2. นมสด 40 กก.

3. กากน้ าตาล 100 กก.

4. น้ า (จากแหล่งธรรมชาติ)

5. ถังน้ าขนาด 2,000 ลิตร 1 ถัง

รวม 2,000 ลิตร

2,000 ลิตร
1 สัปดาห์

10,000 ลิตร
48 

ชั่วโมง

รายการ จ านวน

1. หัวเช้ือขยายเข้มข้น 200 ลิตร

2. กากน้ าตาล 1,000 กก.

4. น้ า (จากแหล่งธรรมชาติ) 10,000 ลิตร

5. รถบบรทุกน้ า 10,000 ลิตร
(2,000 บาท/วัน)

1 คัน
(เช่าเหมา)

รวม 10,000 ลิตร

ยังไม่รวมค่าจ้างแรงงานประจ าพ้ืนท่ี

ราคาขาย 4,000 บาท/ตัน

คิดที่ปริมาณการหมักกอง
ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน

ต้นทุน 750 บาท/ตัน 





เป้าหมาย 

50,000 ไร่  และ
ขยายความส าเร็จ

ทั่วประเทศ 

โครงการ สร้างป่า สร้างอาหารยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา  (FLR349)
Forest Landscape and Restoration fund (FLRF), Three Forests, Four Benefits” under the “Sufficient Economy Philosophy” of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

• ก้าวพ้นความยากจนและวงจรหนี้สิน 
(รายได้ยั่งยืนจากป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)

• พัฒนาอาชีพยั่งยืน 
• แก้ปัญหาสิทธิท ากิน 
• ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก 
• สร้างรูปแบบ local food 
• สุขภาวะ 

• ฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า กักเก็บคาร์บอน
• รักษาแหล่งต้นน้ า 
• ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
• แก้ปัญหาการพังทลายดิน 

การมีส่วนร่วม
ของทุกภาค
ส่วนในการ

อนุรักษ์

ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

ประโยชน์
ที่จะได้รับ

ด้าน
สิ่งแวดล้อม



ประเมินการกักเก็บคาร์บอน

FLR 349
กองทุนสร้างป่า สร้างอาหารยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

• จัดหาทุน และให้ทุนเริ่มต้นให้เกษตรกรใน
การท าเกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูดินและสร้างป่า 
บริหารการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
กองทุน

• เผยแพร่องค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตาม
ศาสตร์พระราชา

• ลดพื้นที่การท าเกษตรเชิงเดี่ยวและการใช้
เคมีเกษตรในพื้นที่ต้นน้ า

• เชื่อมต่อ 459

ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและสร้างระบบอาหารยั่งยืน ช่วยเหลือเกษตรกร
ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้สินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ด้วยศาสตร์
พระราชา ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกป่า  3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง 

1. ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่นคงทาง
อาหารและทรัพยากรธรรมชาติ

2. ช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้สิน สามารถพึ่งพาตนเอง มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

3. ฟื้นฟูผืนดิน ระบบนิเวศ และเพิ่มพื้นท่ีป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

พัน
ธกิ

จ

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์

จัดสรรเงินทุนให้
เกษตรกรเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเป็น
เกษตรยั่งยืน (ป่า 3 
ประโยชน์ 4)

• หาตลาดรับซื้อ
• ดูแลพัฒนาคุณภาพผลผลิต
• บริหารระบบ logistic และ 

supply chain

SE แบ่งรายได้จากการขายผลผลิตกลับเข้ากองทุน 

ConsumerCorporate Market B-C

Local community
/ Community

enterprise

Smallholder
farmer

SE รับซื้อในราคาที่เป็นธรรม

ผู้ซื้อ B-B
Hospital
School
Hotel

ผู้บริโภคได้ผักผลไม้ไร้สารพิษ 
ในราคาเป็นธรรม

วิสาหกิจเพื่อสังคม: SE (B)

ประเมินความยั่งยืน

การประเมินวัดผลกระทบ และตัวชี้วัดความส าเร็จของกองทุน

ส่งผลผลิต
เพื่อขาย

Traceability system

ผู้รับประโยชน์: เกษตรกร

ได้ carbon credit ผ่านบริจาคกองทุน
ตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) SDGs alignment

บริจาคเงินเข้ากองทนุ

MODEL และกลไกของโครงการ



แผนรายได้ชุมชนในโครงการ FLR349

รวมรายได้ 2,000 บาท/ไร่

ปลูกกล้วยน้ าว้า 64/ต้น/ไร่

ท าแนวซับน้ า

รายได้จากกองทุน 2,000 บาท

รวมรายได้ 5,200 บาท/ไร่

ปลูกไม้ป่า 40 ต้น
ปลูกโกโก้ 30 ต้น
ปลูกไม้ผล 16 ต้น
ปลูกสมุนไพร

รายได้จากกองทุน 2,000 บาท

รายได้จากการแปรรปูกล้วย เช่น 
ภาชนะแทนโฟมและถุงพลาสติก 
จ านวน 64 ต้น x 50 = 3,200 บาท

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6
รวมรายได้ 5,200 บาท/ไร่

ดูแล

รายได้จากกองทุน 2,000 บาท

รายได้จากการแปรรปูกล้วย
• ภาชนะแทนโฟมและถุงพลาสติก 
จ านวน 64 ต้น x 50 = 3,200 บาท

รวมรายได้ 8,000 บาท/ไร่

ดูแล

รายได้จากกองทุน 2,000 บาท

รายได้จากการแปรรปูกล้วย เช่น 
ภาชนะแทนโฟมและถุงพลาสติก 
จ านวน 64 ต้น x 50 = 3,200 บาท

รายได้จากโกโก ้28 ต้น 2 กก.แห้ง/
ต้น กก.ละ 50 บาท = 2,800 บาท

รายได้อื่นๆ จากพืชสมุนไพร และ
ผลไม้

รวมรายได้ 9,400 บาท/ไร่

ส่งมอบโครงการ

รายได้จากกองทุน 2,000 บาท

รายได้จากการแปรรูปกล้วย เช่น 
ภาชนะแทนโฟมและถุงพลาสติก 
จ านวน 64 ต้น x 50 = 3,200 บาท

รายได้จากโกโก้ 28 ต้น 3 กก.แห้ง/ต้น 
กก.ละ 50 บาท = 4,200 บาท

รายได้อื่นๆ จากพืชสมุนไพร และผลไม้

รวมรายได้ 8,800 บาท/ไร่

ส่งมอบโครงการ

รายได้จากกองทุนจ่ายถึงปีท่ี 5 

รายได้จากการแปรรูปกล้วย เช่น 
ภาชนะแทนโฟมและถุงพลาสติก 
จ านวน 64 ต้น x 50 = 3,200 บาท

รายได้จากโกโก้ 28 ต้น 3 กก.แห้ง/ต้น 
กก.ละ 50 บาท = 4,200 บาท

รายได้อื่นๆ จากพืชสมุนไพร และผลไม้

ค่าดูแลของเกษตรกร 5 ปี/ไร่

10,000 บาท

ค่าบริหารจัดการ การตดิตาม
ประเมินผล 5 ปี/ไร่

10,180 บาท

เงนิสะสมเข้ากองทุน

ไร่ละ 2,000 บาท

รวมทัง้หมด 
30,000 บาท/ไร่/5 ปี

1. ค่าพันธุ์ไม้ เตรียมพื้นท่ี/ไร่
a. กล้วย 64 ต้น x 25 บาท = 1,600 บาท
b. โกโก้ 30 ต้น x 50 บาท = 1,500 บาท
c. ไม้ป่า 40 ต้น x 15 บาท = 600 บาท
d. ไม้ผล 16 ต้น x 70 บาท = 1,120 บาท
e. พืชสมุนไพร (100 กก.) 200 กอ = 1,000 บาท
f. ค่าตรียมพื้นท่ี 2,000 บาท

รวม 7,820 บาท
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นิยามเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
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ย่านนิมมาน
(Nimman Smart City)



61



เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
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(Haze)

(Urban Mobility)

เชียงใหม่ Smart City : แนวคิด และ พื้นที่น าร่อง
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From Group Tour To FIT







Digital Health หรือ นวัตกรรมด้านสุขภาพและการใช้งานเทคโนโลยีส าหรับสุขภาพ ท าให้
การดูแลสุขภาพกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น
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Site Study
Brief site analysis
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Site Study
Brief site analysis
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Senior Wellness Complex
Conceptual Presentation by UDC-CMU

6th March 2018



CMU ageing-care 
network

รพ.สวนดอก -
ผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
– ดูแลเฉพาะทาง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย
– ดูแลระยะท้ายของชีวิต

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลัง
ผู้สูงอายุ 
– เสริมร่างกาย สร้าง
ก าลังใจ
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กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยงเชียงใหม่ส่วนหลัก

แหล่งท่องเที่ยว/
ศูนย์กิจกรรม

ที่พัก/
โรงแรม

ร้านอาหาร/
ภัตตาคาร

ของขวัญ
ของที่ระลึก

บริษัทน า
เที่ยว

รถเช่า

สายการ
บิน

ประกันอุบัติเหตุ: FIT&GIT ใน land transport & Activity 

GIT: Group Inclusive Traveler

FIT: Free Independent Traveler

MICE:

ไกด์

MICE

Event 
Organizer

Venue Hotel

Money Flow

Activity Flow

information Flow



ภาคผนวก

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ ภาครัฐ









• ขัอสังเกต
• ข้อทักท้วง




















