
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566 – 2570)  

และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - 2570 
ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings 

ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 



โลกก าลังเปลี่ยนไปทิศทางไหน 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, Statista, Global Wellness Institute, Reuters, World Bank, Tech Crunch, IATA, AOT, United Nations, Global Terrorism Index, Forbes, WHO  

• ปี 2030 ชาวเอเชีย 2,000 ล้านคนจะเปลี่ยนสถานะเป็นชนชั้นกลาง (66% ของชนชั้นกลางทั้งหมด จาก 28% ในปี 2009) 

• ประเทศจีนจะเปลี่ยนจากฐานการผลิตหลักของโลกมาเป็นตลาดที่ใหญ่ท่ีสุดของโลก 

• นักท่องเที่ยวจีนคิดเป็น 19% ของนักท่องเที่ยวประเทศไทยและโตเร็วท่ีสุด (43% ต่อปี CAGR 2552 – 57) 

Asia’s 
Emerging 
Middle Class 

• จ านวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ัวโลกเพิ่มข้ึนกว่า 2 เท่า จาก 1,100 ล้านเครื่องในปี 2012 เป็น 2,600 ล้านเครื่องในปัจจุบัน 
• Internet of Things จะมีบทบาทเพิ่มข้ึนมาก โดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์หนึ่งคนจะมีอุปกรณม์ากถงึ 6.5 ชิ้นที่เชื่อมต่อกัน 
• มูลค่าตลาด e-commerce ในไทยปัจจุบันอยู่ที ่2,872.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะขยายตัวเป็น $5,572 ในปี 2020 
• ค่าใช้จ่ายด้าน IT security คาดการณ์ว่าจะเพิ่มจาก 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2015 เป็น 101,000 ในปี 2018 

Digital 
Revolution 

• 54% ของคนทั้งโลกอาศัยอยู่ในเมืองในปี 2014 และจะเพิ่มเป็น 66% ภายในปี 2050 
• ระบบคลาวด์และการประชุมทางไกลจะช่วยให้การท างานเกิดขึ้นได้ทุกที่ 
• ภายในปี 2017 จ านวนผู้โดยสารทางอากาศจะเพิ่มข้ึนปีละ 5.4% เป็น 3,910 ล้านคน 31.7% เป็นชาวเอเชีย 

Urbanization & 
Global Mobility 

• ปี 2013 ตลาดสุขภาพมีมูลค่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเติบโตเร็วที่สุดเฉลี่ยปีละ 13% 
• ค่าใช้จ่ายทางด้านสินค้าสุขภาพของชาวเอเชียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 70% ในช่วงปี 2013 – 2020 
• จ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึน 2 เท่า จาก 207 ล้านคนในปี 2007 เป็น 456 ล้านคนในปี 2025 
• นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคิดเป็น 9% ของนักท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งหมด (2013) สร้างรายได้ 4,310 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

Health & 
Wellness 

Environmental 
Sustainability 

• ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ่มข้ึน 30% จากช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม 
• ระหว่างปี 1990 – 1999 มีผู้เสียชีวิตกว่า 600,000 คนจากภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวอากาศ 

และ 95% เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
• ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าแล้ง ปัจจุบันทั่วโลก 4 ใน 10 คนประสบปัญหาขาดแคลนน้ าสะอาด 
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ที่มา: Euromonitor 

67.72 
ล้านคน 

$392,509 
GDP (2014) 2.9% 

$5,977 
GDP ต่อหัว 

50% 
ประชากรในเมือง 

• ก าลังซื้อสูง ต้องการคุณภาพที่มาพร้อมความ
สะดวกสบาย 

• ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนท าให้ค่าใช้จ่ายด้านการดูแล
สุขภาพสูงขึ้น ไทย 3.1% 

53.44 
ล้านคน 

$67,801 
GDP (2014) 6.5% 

$1,203 
GDP ต่อหัว 

34% 
ประชากรในเมือง 

• มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพ้ืนฐาน 
• ใกล้จีนและอินเดีย ดึงดูดนักลงทุนจ านวนมาก 
• แตก่ารเมืองยังไม่แน่นอน พม่า 2.5% 

 6.7 
ล้านคน 

$12,619 
GDP (2014) 13.4% 

$1,793 
GDP ต่อหัว 

39% 
ประชากรในเมือง 

• สาขาไฟฟ้าและก่อสรา้งท าให้เศรษฐกจิโตอย่าง
รวดเร็ว เกิดจากนโยบาย Battery of Asia 

• ประชาชนจีนย้ายถิ่นฐานเขา้สู่ลาวจ านวนมาก 
• มีความต้องการในสินค้าอุปโภคบริโภค ลาว 4.8% 

90.73 
ล้านคน 

$193,437 
GDP (2014) 10.8% 

$2,052 
GDP ต่อหัว 

33% 
ประชากรในเมือง 

• ชนชั้นกลางจ านวนมากมาพร้อมกับก าลังซื้อสงู 
• ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากสื่อไทย และ

มองว่าสินค้าไทยมีคุณภาพสูง 
• ตลาด e-commerce เติบโตสูง 

 

 
 

เวียดนาม 3.2% 

จีน 
(ยูนนาน เสฉวน 
กุ้ยโจว ฉงชิ่ง) 

191.29 
ล้านคน 

$1,038,590 
GDP (2014) 14% 

$7,590 
GDP ต่อหัว 

34% 
ประชากรในเมือง 

• ชนชั้นกลางจ านวนมหาศาลที่มีก าลังจ่ายสูง 
• เป็นแหล่งผลิตสินค้าราคาถกู มีความต้องการ

ของสดท่ีมีคุณภาพ 2.4% 

ย่างกุ้ง 

หลวงพระบาง 

ฮานอย 

มัณฑะเลย์ 
คุนหมิง 

กรุงเทพ 

เชียงราย 

น่าน 
พะเยา 

แพร่ 

ทางด้านตลาดรองรับสินค้าพบกว่ากลุ่มจังหวัดมีศักยภาพตลาดสูงมาก มีตลาดรองรับสินค้า
ขนาด 409 ล้านคน ที่อยู่ใน 6 ตลาด 5 ประเทศ 



แต่ละประเทศมีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกัน เป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม 

คนชนชัน้กลาง ใช้จ่ายกับสินค้าท่ีดีเพ่ือสุขภาพ 
• เคร่ืองด่ืมบ ารุงความงามและสมอง 
• ผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม 
• เนื้อสัตว ์ผลไม้สดที่มีคุณภาพ 

ไทย 

พม่า 

ลาว 

 

 
 

เวียดนาม 

จีน 
(ยูนนาน เสฉวน 
กุ้ยโจว ฉงชิ่ง) 

ก าลังซ้ือสูง เน้นเพ่ือสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว 
• อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมทาน 
• ชา กาแฟ สมุนไพร ธัญพืช 
• ผ้าอ้อมส าเร็จรูปผูสู้งอายุ 

โครงสร้างพ้ืนฐานและไฟฟ้าโตขึ้นรวดเร็ว 
• วัสดุก่อสร้าง 
• เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง 
• เครื่องจักรและแรงงานในการก่อสร้าง 

คนส่วนใหญ่ยากจน ต้องการสินค้าขั้นพื้นฐาน 
• ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ 
• สบู่ ยาสระผม 
• เคร่ืองด่ืม เช่น นมโค 
 

ฐานะดีขึ้น ต้องการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ขึ้น 
• วัสดุก่อสร้าง  
• เฟอร์นิเจอร์  
• เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ทานอาหารเสริมเพ่ือป้องกันโรคภัย 
• ยา วิตามิน  
• อาหารเสริม 
• เคร่ืองมือแพทย์ 

แต่เมืองก าลังขยาย ภาคก่อสร้างก าลังเติบโต 
• ธุรกิจก่อสร้าง 
• เฟอร์นิเจอร์ 
• สินค้าเซรามิค เช่น สุขภัณฑ์ 

คนจีนย้ายเข้ามาอยู่ ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค 
• เฟอร์นิเจอร์รูปแบบทันสมัย 
• อาหารและเคร่ืองด่ืม 
• เสื้อผ้าและของใช้ในชวิีตประจ าวัน 

และสามารถซื้ออาหารและเคร่ืองด่ืมที่แพงขึ้น 
• ผลไม้อบแห้ง 
• น้ าผลไม้ 
• กาแฟ 

แต่ยังต้องการสินค้าพ้ืนฐาน 
• เครื่องจักรในการเกษตร 
• เฟอร์นิเจอร์ 

และความสะดวกสบายผ่านการซ้ือของออนไลน ์
 

ที่มา: Euromonitor, World Richest Countries, SUSRC, China government (statistic yearbook), Thammasat Business School, W&S market research   
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เป้าหมายการพัฒนา (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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ตัวอย่างการเขียนโครงการที่ดี 



 











ข้อมูลพื้นฐาน  
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2566 - 2570 

1 

ข้อมูล (มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย) ข้อเสนอแนะ 

ใบงานที่ 1 



ใบงานที่ 2  
ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

2 





ใบงานที่ 3  
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แบบสอบถามในการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เพื่อใช้ในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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