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ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประวัติจังหวัดเชียงใหม่ 
 เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในต านานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนา
ไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1839 ซึ่งจะมีอายุครบ 720 ปี ในปี พ.ศ. 2559 และเมือง
เชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระปกครองโดย
กษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839 - 2100) ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราช
ให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้
การน าของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการท าสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสน  
ได้ส าเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะ
เมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานครและมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่าตระกูลเจ้าเจ็ดตนปกครองเมือง
เชียงใหม่ เมืองล าพูนและล าปาง สืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  
ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุง
การปกครองเป็นแบบจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเชียงใหม ่
 

สัญลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 • ตราประจ าจังหวัด 
รูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว ความหมาย ช้างเผือก หมายถึง 

ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่น าทูลเกล้าถวายแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาลของพระองค์ เรือนแก้ว 
หมายถึง ดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรือง ที่ส าคัญเคยเป็น
สถานที่ส าหรับท าสังคายนา (คือการช าระตรวจสอบความถูกต้อง) พระไตรปิฏก 
เมื่อปี พ.ศ. 2020 ในสมัยพระเจ้าติโลกราชวงศ์มังราย 

 
 

 • ต้นไม้ประจ าจังหวดั         • ดอกไม้ประจ าจงัหวดั 
 “ต้นทองกวาว”            “ดอกทองกวาว” 

 
 

• ค าขวัญจังหวัดเชียงใหม่ 
“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล  าค่านครพิงค์” 
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ลักษณะทางกายภาพ 

 • ที่ตั ง 
    จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 
กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก กว้างประมาณ  138 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุด 
คือ จากทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของประเทศ) 

  • ขนาดพื นที่และอาณาเขต 
จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,865,388.61 ไร่  

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ 69.92% (8,787,656 ไร่) พ้ืนที่ทางการเกษตร 12.82% (1,835,425 ไร่) พ้ืนที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 
17.26% (2,167,971 ไร่) 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (The Republic of the Union of  Myanmar) 
ทิศใต้ ติดอ าเภอสามเงา อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   
ทิศตะวันออก ติดอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า 
 จังหวัดเชียงราย, อ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง,อ าเภอบ้านธิ  
 อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ 
 จังหวัดล าพูน 
ทิศตะวันตก ติดอ าเภอปาย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลาน้อย อ าเภอแม่สะเรียง 
 อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พื นที่ชายแดน 
จังหวัดเชียงใหม่มชีายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยพ้ืนที่เขตติดต่อ 5 อ าเภอ ได้แก่  
1) อ าเภอแม่อาย : 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่อาย ต าบลมะลิกา ต าบลแม่สาว และต าบลท่าตอนเมือง 

ที่ติดต่อ คือ เมืองยอน รัฐฉาน  
2) อ าเภอฝาง : 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลม่อนปิ่น และต าบลแม่งอน เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่ง ป่าแขม 

เมืองต่วน รัฐฉาน  
3)  อ าเภอเชียงดาว : 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองนา เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านน้ ายุม เมืองต่วนรัฐฉาน 
4) อ าเภอเวียงแหง : 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเปียงหลวง ต าบลเมืองแหง และต าบลแสนไห เมืองที่ติดต่อ 

คือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐฉาน 
5) อ าเภอไชยปราการ : 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนวงบัว เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน 

 • ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตาม 

สองฟากฝั่งแม่น้ าปิงมีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ 2,565 เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืนๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2,170 เมตร) 
ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,601 เมตร) 



3 

 

 
 

          สภาพพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 80% ของพ้ืนที่
จังหวัดเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าและที่ราบเชิงเขา ทอดตัวในแนวเหนือ - 
ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ าสาละวิน ลุ่มน้ ากก-โขง และลุ่มน้ าปิง เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร  

 • ลักษณะภูมิอากาศ 
 เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศา

เซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ  
ลมมรสุมตะวันตก-เฉียงใต ้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่  

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตก่ลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 

• การใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
      จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา โดยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 20,107.057 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ จ าแนกประเภทการใช้ที่ดินออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ป่าไม ้   64.20 % 
(๒) พ้ืนที่เกษตรกรรม  29.44 % 
(๓) พ้ืนที่ชุมชน   2.94 % 
(๔) พ้ืนที่อุตสาหกรรม  0.08 % 
(๕) สถานที่ราชการ  0.67 % 
(๖) แหล่งน้ า   1.04 % 
(๗) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  1.63 % 

สภาพการเมืองและการปกครอง 
 • ข้อมูลการปกครอง 

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมูบ่้าน  

• ข้อมูลประชากร 
 จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากร จ านวน 1,734,320 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 864,364 คน และ 
เพศหญิงจ านวน 869,956 คน โดยอ าเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีจ านวน 230,833 
คน รองลงมาคืออ าเภอฝาง มีจ านวน 122,295 คน และอ าเภอสันทราย มีจ านวน 111,140 คน ตามล าดับ 
ส าหรับอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา มีจ านวน 12,669 คน รองลงมาคืออ าเภอ 
แม่ออน มีจ านวน 21,169 คน และอ าเภอดอยเต่า มีจ านวน 23,072 คน ตามล าดับ 

ข้อมูลประชากรแยกตามกลุ่มวัย : ประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่หรือ 
วัยท างาน มีจ านวน 1,005,189 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34 รองลงมา คือ วัยสูงอายุ จ านวน 290,960 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.31 ส าหรับช่วงวัยที่มีจ านวนน้อยที่สุดได้แก่ วัยรุ่น มีจ าวน 121,091 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79 

ข้อมูลประชากรแยกตามสัญชาติ : ประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย จ านวน 
1,626,662 คน รองลงมา คือ สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย มีจ านวน 155,475 คน ส าหรับสัญชาติที่มีจ านวน 
น้อยที่สุด ได้แก่ สัญชาติจีน มีจ านวน 7,256 คน 
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• ข้อมูลส่วนราชการ/หน่วยงาน 
 ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลาง จ านวน 166 แห่ง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 34 แห่ง และหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 211 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 116 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 89 แห่ง 

ลักษณะโครงสร้างพื นฐาน 

 • การคมนาคม 
1) การคมนาคมทางบก 

     - รถยนต์  การเดินทางมายั งจั งหวัด เชียงใหม่ สามารถใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  
(ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง 
นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดล าปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดล าพูนจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ 
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีเส้นทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A สู่ประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งช่วย
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างมาก 
 - รถไฟ ปัจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และรถไฟสายนครสวรรค์ - เชียงใหม่ โดยมีสถานี
รถไฟเชียงใหม ่เป็นสถานีหลักและสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม่ 
 - รถโดยสารสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่มีบริการรถโดยสารสาธารณะในหลายรูปแบบด้วยกัน อาทิ
เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถแท็กซี่มิเตอร์ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถโดยสารสองแถว 
รวมทั้งมีสถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ที่อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ สถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) ให้บริการรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางระหว่าง
อ าเภอ และสถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 ให้บริการรถโดยสารประจ าทาง 
ในเส้นทางระหว่างจังหวัด  

2) การคมนาคมทางอากาศ 
จังหวัดเชียงใหม่มีสนามบินนานาชาติ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณ

ภูมิ และสนามบินดอนเมืองตามล าดับ โดยมีพ้ืนที่  จ านวน 1,605 ไร่ 290 ตารางวา และมีความพร้อม 
เชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนี้    

ลานจอดอากาศยาน (Apron) 
รายละเอียด ขนาด / จ านวน 

▪ พ้ืนที่รวม 85,996 ตารางเมตร 
▪ สะพานเทียบเครื่องบิน 6 สะพานเทียบ 
▪ ชนิดของผิวลานจอด Concrete 
▪ ความสามารถในการรองรับ 

* กรณีจอดอากาศยานแบบ B747-400 (Code E หรือเลก็กว่า) 
* กรณีจอดอากาศยานแบบ A320 หรือ B737 (Code C หรือเล็กกว่า) 
* กรณีจอดอากาศยานแบบ ATR72 (Code A,B หรือเล็กกว่า) 

16 ล า 
5 ล า 
7 ล า 
4 ล า 
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อาคารผู้โดยสาร (Terminal)  
รายละเอียด จ านวน 

▪ พ้ืนที่รวม 
       - อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
       - Central Block 
       - อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

▪ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 
       - อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
       - อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

31,301 ตารางเมตร 
16,416 ตารางเมตร 
2,300 ตารางเมตร 

12,385 ตารางเมตร 
8 ล้านคน/ปี 
6 ล้านคน/ปี 
2 ล้านคน/ปี 

อาคารคลังสินค้า  
รายละเอียด จ านวน 

▪ พ้ืนที่รวม 
▪ ความสามารถในการรองรับสินค้า 

13,280 ตารางเมตร 
35,000 ตัน/ป ี

 

ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีสายการบินที่ให้บริการภายในประเทศจ านวน 7 สายการบิน และ 
มีสายการบินระหว่างประเทศให้บริการ 27 สายการบิน ดังนี้ 

สายการบินภายในประเทศ 7 สายการบิน ได้แก่ Thai Airway, Bangkok Airway, Nok Air, Thai 
Airasia, Thai Smile, Thai Lion และ Thai VietJet 

สายการบินระหว่างประเทศ  27 สายการบิน  ได้แก่  T’Way, Korean Air, Qatar Airways, 
Cathay Drargon, Air Chaina, Spring Airlines, Chaina Eastern Airlines, Chaina Soutern Airlines, June 
Yao Airlines, Shangdong Airlines, Ruili Airlines, Sichuan Airlines, Hainan Airlines, EVA Air, Hong 
Kong Express, Tiger Scoot, Lao Airlines, Myanmar Nationnal Airlines, Vietjet Air, Lucky Air, Jeju Air, 
Bangkok Airways, Nok Air,Thai Airasia, Thai Smile, Thai Lion Air และ Airasia 

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางการบินในประเทศ 11 เส้นทางบิน และเส้นทางการบินระหว่าง
ประเทศ 29 เส้นทางบิน ดังนี้ 

เส้นทางการบินในประเทศ 12 เส้นทาง ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูเก็ต สมุย แม่ฮ่องสอน 
หาดใหญ่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี อู่ตะเภา ขอนแก่น และอุดรธานี 
 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ 21 เส้นทาง ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า จิ่นเจียง ฉางซา คุณหมิง พูดง 
ปักกิ่ง หวู่ฮ่ัน กวางโจว ฉงชิ่ง เฉินตู สิบสองปันนา หนานหนิง เซินเจิ้น ซีอาน หนานฉาง ซานย่า ไทเป เกาสง โดฮา 
โฮจิมินห์ ดานัง หลวงพระบาง กัวลาลัมเปอร์ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ ฮานอย อินชอน และสิงคโปร์ 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 
• ภาพรวมเศรษฐกิจ 

 ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่า 247,831 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 
2560 จ านวน 16,114 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า231,717 ล้านบาท) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 137,316 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จ านวน 8,299 บาท 
(ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 129,017 บาท)  

รายการ ปี พ.ศ. 
2557 

ปี พ.ศ. 
2558 

ปี พ.ศ. 
2559 

ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
ณ ราคาประจ าปี (หน่วย : ลา้นบาท) 

198,862 206,866 222,488 231,717 247,831 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP 
Per capital) (หน่วย : บาท) 

115,518 120,517 124,486 129,017 137,316 

ที่มา : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

• โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 สามารถจ าแนกได้เป็น  2 ประเภท คือ 
แยกตามภาคการผลิต และแยกตามรายสาขาการผลิต 

1) แยกตามภาคการผลิต 
ภาค สัดส่วน (%) รายละเอียด 

ภาคบริการ 
จ านวน 14 สาขาการ
ผลิต 

70.8 1) สาขาการก่อสร้าง 
2) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 
3) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
4) สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 
5) สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
6) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 
7) สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
8) สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 
9) สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ 
10) สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 
11) สาขาการศึกษา 
12) สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 
13) สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
14) สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น 

ภาคเกษตรกรรม 
จ านวน 1 สาขาการ
ผลิต 

18.7 1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

ภาคอุตสาหกรรม 
จ านวน 4 สาขาการ
ผลิต 

10.5 1) สาขาการท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 
2) สาขาการผลิต 
3) สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบการปรับอากาศ 
4) สาขาการจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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2) แยกตามรายสาขาการผลิต 
สาขาการผลิต สัดส่วน (%) 

สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 18.7 
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 13.8 
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 8.8 
สาขาการผลิต 8.2 
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7.8 
สาขาการศึกษา 7.3 
สาขาการก่อสร้าง 5.7 
สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 5.7 
สาขาอ่ืนๆ 24.0 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตร ร้อยละ 81.3 
(201,581 ล้านบาท) และภาคเกษตร ร้อยละ 18.7 (46,250 ล้านบาท) โดยสาขาการผลิตที่มีบทบาทส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ร้อยละ 18.7 อันดับ 2 สาขา
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 13.8 อันดับ 3 สาขาสาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร ร้อยละ 8.8 อันดับ 4 สาขาการผลิต ร้อยละ 8.2 อันดับ 5 สาขากิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย ร้อยละ 7.8 อันดับ 6 สาขาการศึกษา ร้อยละ 7.3  อันดับ 7 สาขาการก่อสร้าง ร้อยละ 5.7 อันดับ 8 
สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม ภาคบังคับ ร้อยละ 5.7 และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 
24.0  

• เศรษฐกิจรายสาขาที่ส าคัญของจังหวัด 
1) ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

 จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยว/รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร 
โรงแรม บูติค รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ จนท าให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก 

 ในด้านสินค้าและการบริการนั้น จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งในด้านสินค้าและการบริการเชิงท่องเที่ยว
หลายรูปแบบที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว  
ในหลายรูปแบบ อาทิ  
1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
2. การท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพักผ่อนหย่อนใจ 
เนื่องจากเชียงใหม่เป็นสถานที่การพักผ่อนที่ครบรูปแบบทั้งในรูปแบบธรรมชาติ และในรูปแบบเมือง 
3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งจากการท่องเที่ยว เพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ เป็นต้น 
4. การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเป็นการท่องเที่ยวที่
เน้นให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษายังสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่  
5. การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและสัมมนา (MICE) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น 
MICE City  
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นอกจากนี้ จากข้อมูลของส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว จ านวน 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียด 
1) GOLF - มีสนามกอล์ฟ 14 สนามท่ีได้มาตรฐาน 

- สนามกอล์ฟที่สวยงาม และการบริการที่ดี 
2) Wedding / Honeymoon - คู่แต่งงานทั้งชาวไทย และต่างชาตินิยมมาถ่ายภาพ รวมถึงจัดงานแต่งงาน 

- มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ผู้ประกอบการจัดงานแต่งงาน ความ
สะดวกสบายด้านการเดินทาง 

3) Health and Wellness 
 

- น าเสนอคุณค่าภูมิปัญญาไทย และผลิตภัณฑ์ไทย รวมถึงศักยภาพในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 

- ให้บริการแบบไทย 
4) Ecotourism เป็นเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

- มีเส้นทางการเดินป่า และศึกษาธรรมชาติหลายหลายเส้นทาง 
- เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน (Community based tourism) 

5) ศาสนา - สถานที่นมัสการบูรพาจารย์ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวไทย และต่างชาติ 

- สถานที่ปฏิบัติ ศึกษา พุทธศาสนา และนั่งสมาธิ 
6) อาหาร - ความเป็นเอกลักษณ์ รสชาติอาหารเมือง 
7) OTOP 
 

- เป็นสินค้านโยบายของรัฐบาล เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
โดยเน้นในพ้ืนที่ที่มีแหล่งผลิต และสามารถท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนได้  
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพเป็นจ านวนมาก 

8) พื นที่ชุมชนท้องถิ่นที่มี
กิจกรรมท่องเที่ยว เชิงวิถีชีวิต 

- พ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นท่ีมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต เช่น หมู่บ้านแม่ก าปอง 
หมู่บ้านสันลมจอย หมู่บ้านท่องเที่ยวการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยว
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต 

9) กลุ่มสินค้าท่องเที่ยวตาม 
Theme และกระแส (Trend) 
 

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / กิจกรรมสันทนาการ / ร้านอาหารและสินค้า
ที่ระลึก ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ที่มา : ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 
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จ านวนนักท่องเที่ยว 
ในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่ จ านวน 10,820,564 คน แยกเป็นชาวไทย 

7,447,702 คน (-2.06%) ชาวต่างประเทศ 3,372,862 คน (3.51%) ลดลงจากปี 2561 จ านวน 42,586 คน 
(-0.39%) โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวรวม 5 ปี เท่ากับร้อยละ (4.58%) 

 

อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
ปี จ านวน (ล้านคน) ชาวไทย ต่างชาติ D (%)  

2562 10,820,564 7,447,702 3,372,862 - 0.36  
2561 10,863,150 7,604,764 3,258,386 + 4.55 
2560 10,390,801  7,261,793 3,129,008 + 7.97 
2559 9,623,958  6,721,819 2,902,139 + 3.64 
2558 9,286,307  6,451,283 2,835,024 + 7.16 

ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ น +4.25 +5.35 + 4.58 
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และปี พ.ศ. 2563 ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่ 
จ านวน 2,727,827 คน แยกเป็นชาวไทย 2,186,931 คน (-43.71%) ชาวต่างประเทศ 540 ,896 คน  
(-71.08%) ลดลงจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน จ านวน 3,027,850 คน (-51.61%)  

 
 

จ านวนรายได้จากนักท่องเที่ยว 
ในปี 2562 นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้แก่จังหวัด 109,056  ล้านบาท  

ซึ่งแยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 64,528  ล้านบาท (-2.69%) และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 44,528 ล้านบาท 
(7.77%) เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 1,430.68 ล้านบาท โดยมีค่าเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้นของรายได้รวมทั้ง 5 ปี 
เท่ากับร้อยละ (8.19%) 
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อัตราการเพิ่มขึ นของรายได้จากการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ปี จ านวน (ล้านบาท) ชาวไทย ต่างชาติ D (%)  
2562 109,056 64,528 44,528 + 1.33  
2561 107,625.32 66,309.57 41,315.75 + 8.64 
2560 99,070.42  61,320.38 37,750.04 + 9.91 
2559 90,137.28  56,217.49 33,919.79 + 9.16 
2558 82,570.24  53,690.39 28,879.85 + 11.95 

ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ น +5.96 +12.11 + 8.19 

และปี พ.ศ. 2563 ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่ 
สร้างรายได้แก่จังหวัด 24,709.2 ล้านบาท แยกเป็นชาวไทย 17,821.1 ล้านบาท (-50.07.%) ชาวต่างประเทศ 
6,888.1 ล้านบาท (-71.96%) ลดลงจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน จ านวน 35,551.4 ล้านบาท (-58.99%) 

 
ธุรกิจไมซ ์(MICE) 
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดของไทย และมีส่วนส าคัญ 

ต่อมูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจากข้อมูลของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(สสปน.) พบว่า อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีการเติบโตอย่างสูงต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่ปี 2559 โดยระหว่างปี 
2559 - 2560 จ านวนนักเดินทางไมซ์มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นจาก 28 ,854 ,061 คน เป็นจ านวน 
35,316,508 คน หรือเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 18.30 และมีรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์เติบโตจาก 73,322  
ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 91,142 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 19.55 
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2) ภาคการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อ าเภอ พ้ืนที่รวม 12,566,911 ไร่ จ านวน 811,400 

ครัวเรือน ครัวเรือนภาคการเกษตร 177,635 ครัวเรือน พ้ืนที่ท าการเกษตร 2,032,556 ไร่ โดยอ าเภอที่มี
ครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตรมากที่สุด คือ อ าเภอแม่แจ่ม จ านวน 12,258 ครัวเรือน และแรงงาน
จ านวน 25,742 ราย และอ าเภอที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรมากท่ีสุด คือ อ าเภออมก๋อย จ านวน 250,650 ไร่   

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 

พื นที่ทั งหมด 
(ไร่) 

พื นที่ท าการเกษตร 
รวมพื นที่ท าการเกษตร 

ที่นา ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พืชไร่/พืชผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ 
จ านวน 

(ไร่) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ไร่) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(ไร่) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(ไร่) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ไร่) 

ร้อยละ 

12,566,911 462,338 23.97 582,134 30.18 303,118 15.72 2,581 0.13 1,928,636 15.35 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด 

 1. ด้านการปลูกพืช 

ชนิดพืช 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

เนื อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

เนื อที่ 
เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 

ผลผลิตท่ีเก็บ
เกี่ยวได้ 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัม/ไร)่ 

ราคาท่ีเกษตรกร
ขายได้เฉลี่ย 

(บาท/กิโลกรัม) 

ข้าวนาปี 77,515 508,506 505,682 303,823 601 NA 
ล าไย 51,589 279,542 274,442 116,728 425 NA 
มะม่วง 10,984 60,662 46,310 56591 1,222 NA 
ลิ นจี่ 6,162 45,790 45,745 11,665 255 NA 
กาแฟ 9,099 32,195 30,182 3,924 130 NA 
กระเทียม 3,615 29,890 29,860 35,628 1,193 NA 
หอมแดง 2,933 10,683 10,683 26,390 2,470 NA 
หอมหัวใหญ่ 1,759 8,001 7,963 33,255 4,176 NA 
ยางพารา (รวม) 1,192 14,889.61 12,842.89 2,235 174 17.80 
- มีเอกสารสิทธ์ิ 520 6,078.97 5,710.02 994   
- ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 672 8,810.64 7,132.87 1,241   

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

2. ด้านการปศุสัตว์ 

ชนิดสัตว์ 
จ านวน 

เกษตรกร (ราย) 
จ านวนสัตว์ 

(ตัว) 
ข้อมูลผลผลิต ราคาเฉลี่ย 

(บาท/หน่วย) 
มูลค่าผลผลิต 

(บาท) จ านวน หน่วยนับ 
โคเนื อ   13,389 148,594 12,303 ตัว/ป ี 220 บาท/กก. 

(โรงฆ่ามาตรฐาน) 
N/A 

โคนม    1,152 53,843 12,532 ตัว/ป ี น้ านม 19 บาท/กก. N/A 
กระบือ  5,110 48,352 429 ตัว/ป ี 221 บาท/กก. 

(โรงฆ่ามาตรฐาน) 
N/A 

สุกร    14,654 405,774 598,800 ตัว/ป ี 69.3 บาท/กก. N/A 
ไก่ (ไก่เนื อ,  
ไก่พื นเมือง, ไก่ไข่) 

60,317 6,819,446 217,039 ตัว/เดือน 36.20 บาท/กก. N/A 

ผึ งพันธุ์ 268 79,810 (รัง) 2,394,300 กิโลกรมั 80 191,544,000 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดเชียงใหม่  ข้อมูล ณ วันที ่11 สิงหาคม 2563 
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 3. ด้านการประมง 

ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลฟาร์ม โรงเพาะฟัก 

เนื อที่เลี ยง (ไร่) บุคคล
ธรรมดา 

นิติ
บุคคล 

รวม 
ฟาร์มเลี ยง
แบบยังชีพ 

ฟาร์ม
เลี ยงแบบ
พาณิชย ์

รวม 
อนุบาล
อย่าง
เดียว 

เพาะ
ฟัก

อย่าง
เดียว 

เพาะ
ฟักและ
อนุบาล 

รวม 

7,428 6 7,434 6,952 504 7,456 9 2 35 46 5,659.7740 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563  

3) ภาคอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของ

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีโรงงานแจ้งประกอบกิจการจ านวนทั้งสิ้น 1,002 โรงงาน  
เงินลงทุนรวม 29,447.02 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 32,141 คน 

4) ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 จังหวัดเชียงใหม่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย และมีการต่อยอดพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง  
มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับมีการผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ล้านนา” เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องปั้นดินเผา ไม้แกะสลัก การนวด 
แผนไทย ที่สามารถท าตลาดได้ทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ น าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนแล้วจ านวน 2 ,484 ราย  
และมีผลิตภัณฑ์จ านวน 6,880 รายการ สามารถจ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ไดด้ังนี้ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2559 (รายการ) ปัจจุบัน (รายการ) 
1. อาหาร 550 1,433 
2. เครื่องดื่ม 273 571 
3. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 1,097 2,111 
4. ของใช้ 985 1,696 
5. สมุนไพร  442 1,068 

รวม 3,347 6,880 
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สภาพทางสังคม 

• ด้านการศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 735 แห่ง โดยแยกเป็นระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีครู/อาจารย์ รวมทั้งสิ้น 24,339 คน และมีจ านวน
นักเรียน/นักศึกษารวมทั้งสิ้น 276,472 คน ซึ่งหากเทียบอัตราส่วนระหว่างครู/ต่อนักเรียน/นักศึกษา เป็น
อัตราส่วน 1 : 11 รายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทการจัดการศึกษา สถานศึกษา (แห่ง) ครู/อาจารย์ (คน) นักเรียน (คน) 
1. ระดับประถมศึกษา (สพฐ.) 671 9,793 129,456 
2. ระดับมัธยมศึกษา (สพฐ.) 34 2,443 38,208 
3. อาชีวศึกษา (รัฐและเอกชน) 18 1,613 23,005 
4. อุดมศึกษา (ศธ.และอ่ืนๆ) 12 10,490 85,803 

รวม 735 24,339 276,472 
ที่มา : ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลปีการศึกษา 2563 

• ด้านการสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการด้านสาธารณสุขประเภทที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จ านวน 48 แห่ง 

จ านวน  4,999 เตียง จ าแนกเป็นประเภทบริการทั่วไป จ านวน 40 แห่ง ประเภทบริการเฉพาะโรค จ านวน 8 แห่ง 
ในจ านวนนี้เป็นสถานบริการสาธารณสุขแยกตามสังกัด ได้แก่ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 แห่ง  
นอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แห่ง สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 4 แห่ง และสังกัดเอกชน 15 แห่ง ดังนี้ 

ที ่ สังกัด จ านวน (แห่ง) เตียง 
1 สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 1,199 
2 นอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          5 999 
3 สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 4 1,132 
4 เอกชน 15 1,669 

รวม 48 4,999 
ที่มา : ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563 

ส าหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข สามารถจ าแนกตามวิชาชีพ ดังนี้  

บุคลากร
สาธารณสขุ 

สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ 

อัตราส่วน
ต่อประชากร 

โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

รวม 
อัตราส่วนต่อ
ประชากร 

แพทย ์ 592 1:4,119 432 364 1,388 1,282 
ทันตแพทย์ 153 1:11,629 153 27 333 5,343 
เภสัชกร 252 1:7,061 121 164 537 3,313 
พยาบาลวิชาชีพ 2,779 1:640 2,171 1,390 6,340 281 

ที่มา : ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563 
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• ข้อมูลด้านแรงงาน 
1) ประชากรและก าลังแรงงาน 

ประชากรและก าลังแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 1,454,313 
คน ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 959,065 คน ผู้มีงานท า จ านวน 927,515 คน ผู้ว่างงาน 31,550 คน  
ส่วนแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 630,602 คน เป็นเพศชาย 342,848 คน และเพศหญิง 
287,754 คน 

2) การมีงานท า  
ผู้มีงานท าในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเกษตรกรรม มีจ านวน 340,092 คน หรือร้อยละ 36.89 และ

ท างานในนอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 581 ,823 คน หรือร้อยละ 63.11 ของผู้มีงานท าจังหวัดเชียงใหม่  
โดยประเภทการท างานด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการประมง มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 36.79 หรือ
จ านวน 339,139 คน รองลงมาคือกิจกรรมการขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 31.82 จ านวน 185,107 คน 
และผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 219,602 คน หรือร้อยละ 23.68 ของจ านวน
ประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีงานท า อายุ 15 ปีขึ้นไป 

3) การว่างงาน  
ปี พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ว่างงานในไตรมาสนี้ 

จ านวน 31,550 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.29 ซึ่งขยายตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ว่างงานจ านวน 
11,308 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.12 

• ความสมัพันธ์เมืองพี่เมอืงน้อง   
จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับนคร และเมืองต่างๆ ในต่างประเทศ ดังนี้ 

 



16 

 

 
 

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ดังนี้ 
1. สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าเชียงใหม่ 
2. สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
3. สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
4. สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ 
5. สถานกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
6. สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
7. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
8. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
9. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
10. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ประจ าเชียงใหม่ 
11. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
12. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปรตุเกสประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
13. สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เปรู ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
14. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
15. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดนประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
16. สถานกงสุลกิตติมศักดิส์หราชอาณาจักรประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
17. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
18. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
19. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลีย ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
20. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลียประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
21. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
22. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

• ความมั่นคง 
   ในสภาวการณ์ปัจจุบันพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ยังต้องเผชิญกับ 
ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงประเทศและของจังหวัดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้ม 
ทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวทั้งในและนอกระบบ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยว 
ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้านสาธารณสุข โรคระบาดติดต่อ การบุกรุกท าลายป่าไม้
และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ  เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพ 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม รวมถึง ปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกทางความคิด
ของคนภายในสังคมที่เกิดจากสถานการณ์ด้านการเมือง ความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดปัญหา  
ความมั่นคงภายใน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากผลกระทบและการขยายตัวของปัญหา
ความมั่นคงจากประเทศเพ่ือนบ้านและสังคมโลกในปัจจุบัน 
   ดังนั้น สถานการณ์ภัยคุกคามที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่  ภายในปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ ในระดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาตามล าดับ ประกอบด้วย ปัญหาความม่ันคงภายใน ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการก่อการร้ายสากล ปัญหาความมั่นคง
ตามแนวชายแดน ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจัดระเบียบสังคม ปัญหา
การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปัญหาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ รวมทั้ งปัญหาความขัดแย้ง
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ทางความคิดของคนในสังคม ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม และที่ส าคัญยิ่ง 
คือ การสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกฝังจิตส านึก สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
ที่มีคุณภาพ และมีความส านึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในอนาคต เพ่ือให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพและความ
มั่นคงที่ยั่งยืนสืบต่อไป 

สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

๑) ปัญหาด้านภัยยาเสพติด 
 กล่าวทั่วไป : สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ภาคเหนือมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ด้วยข้อจ ากัดและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องหลายประการทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่มีส่วนให้ปัญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม  
 โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยสรุปดังนี้  

สถิติ ปี ๒๕61  ปี ๒๕62 ปี 2563 
การจับกุมผู้ต้องหา ๗,๑๑๖ ราย/ 

๗,๓๔๙ คน 
9,942 ราย/ 
10,14๕ คน 

10,034 ราย/ 
10,039 คน 

สัดส่วนคดี ๕ ข้อหาส าคัญ 
(ข้อหาผลิต น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย ครอบครองเพื่อจ าหน่าย) 

๑,๔๙๗ คดี/  
ร้อยละ ๒๑.๐4 

2,230 คดี/ 
ร้อยละ 22.๔3 

2,390 คดี/ 
ร้อยละ 23.82 

ที่มา : กองบังคับต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, (สิงหาคม ๒๕63) 

สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด (รวมทุกข้อหา) ปีงบประมาณ ๒๕61 , ๒๕62 , ๒๕63 

 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 

ราย 7,1๑6 9,942 10,034 
คน 7,349 10,145 10,039 

ที่มา : กองบังคับต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, (สิงหาคม ๒๕63) 

ทั้งนี้  ในห้วงวันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ โดยมีการจับกุมรวมทั้งสิ้น จ านวน 10,034  คดี ผู้ต้องหา จ านวน 10,039 ราย 
โดยมีตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า จ านวน 38,224,169 เม็ด เฮโรอีน จ านวน 20,319.32 กรัม ไอซ์ จ านวน  
718,785.37 กรัม ฝิ่นดิบ จ านวน  216,562 กรัม มูลฝิ่น  249.50 กรัม กัญชาสด จ านวน  607,545 กรัม 
กัญชาแห้ง 19,158.12 กรัม เคตามีน จ านวน 66.48 กรัม ใบกระท่อม 841 ใบ  

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
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2) ปัญหาการค้ามนุษย์ 
  สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2562 มีคดีค้ามนุษย์เกิดขึ้น จ านวน 21 คดี  
มีสถานการเสี่ยงความผิดการค้ามนุษย์อยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่ 
  (1) ด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้าประเวณี พบว่ามีการน าเด็กอายุระหว่าง 5-15 
ปี เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีเพ่ิมขึ้น ในร้านคาราโอเกะ ผับ สปา ซึ่งมีการแอบแฝงการค้าประเวณี อีกทั้ง  
มีชาวต่างชาติชักชวนเด็กผู้ชายไปถ่ายภาพอนาจารและน าภาพลงในเว๊บไซด์ซึ่งมีลักษณะที่ส่อไปในทางเพศ และ  
ในพ้ืนที่ต่างอ าเภอพบว่ามีการค้ามนุษย์ ที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดตั้งร้านคาราโอเกะ หรือร้านอาหารขนาดเล็ก
ในถนนหมู่บ้าน แทนถนนสายหลักเพ่ือหลบเลี่ยงการตรวจสอ ส่วนพ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่พบการแสวงประโยชน์
ทางเพศในรูปแบบค้าประเวณีเด็กและหญิงในร้านคาราโอเกะ ร้านอาหารกึ่งผับ นวดแผนโบราณซึ่งแอบแฝงการค้า
ประเวณี สถานอาบอบนวดแอบแฝง มีเด็กท างานในร้านเต้นระบ าโป๊เปลือยหรือเต้นโคโยตี้และน าไปสู่การขาย
บริการทางเพศ 
 (2) ด้านการบังคับใช้แรงงาน  พบขบวนการขนคนต่างชาติมายังสถานที่พัก เพ่ือรอส่งไปท างานยัง
พ้ืนที่ต่างๆ ส่วนใหญ่คนต่างด้าวเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ จึงอาจตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้านการบังคับใข้
แรงงานหรือด้านอ่ืนได้ในภายหลัง ส่วนการบังคับใช้แรงงานเด็กในพ้ืนที่ยังไม่พบแต่อาจแอบแฝงตัวอยู่ในรูปแบบ
การติดตามและช่วยเหลือผู้ปกครองขณะท างาน ซึ่งนายจ้างอาจให้เงินเล็กน้อยซึ่งอ้างว่าเป็นค่าขนม รวมไปถึง 
การบังคับใช้แรงงานเด็กเดินขายของ ดอกไม้ ตามร้านอาหารต่างๆ ในเวลากลางคืน สถานที่หรือพ้ืนที่เป้าหมายพบ
ได้ทุกพ้ืนที่ มีการใช้แรงงานซึ่งผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินตามไปท างานด้วย ส่วนพาเด็กเร่ขายของพบได้
ร้านอาหาร ร้านหมูกระทะ ซึ่งเปิดให้บริการเวลากลางคืน 
  (3) ด้านการน าคนมาขอทาน พบว่าได้มีการน าเด็กต่างด้าวเข้ามาแสวงหาประโยชน์การขอทาน โดย
เช่าบ้านให้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่และกระจายกันไปขอทานบริเวณต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนจ านวนมาก โดยท า
เป็นขบวนการมีการเช่าเด็กจากผู้ปกครองซึ่งเป็นคนต่างด้าวเพ่ือมาท าอาชีพขอทาน มีการน าเด็กชาวเมียนมาร์มา
ขอทาน พบตามสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดกลางคืน ตลาดนัด และถนนคนเดิน เด็กขอทานส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนการ
โดยการติดตามมากับครอบครัวหรือญาติ จะมีนายหน้าเข้าไปติดต่อชักชวนมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียน
มาร์ ผ่านอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายหน้าจะมีการจัดสรรพ้ืนที่และบางครั้งจะต้องจ่ายค่าเช่าที่ส าหรับการ
ขอทานด้วย ขอทานมีรายได้ประมาณวันละ 100-150 บาท/วัน  พบสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  (4) ด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอ่ืน พบมีการน าเด็กโดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ 
อายุต่ ากว่า 18 ปี เจ้าของร้านจะให้เด็กแต่งตัวโป๊คอยมานั่งให้บริการและเอ็นเตอร์เทนแขก เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม
ในร้านคาราโอเกะ ลูกค้าสามารถจับ กอด ลูบ คล า เนื้อตัวได้ 
  (5) ด้านการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก พบว่ามีการชักชวน น าพา ขมขู่ กระท าอนาจาร
เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี โดยใช้กลอุบายหลอกลวง ปลอมตนเป็นผู้อ่ืนในเวปไซด์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(ทางเฟซบุ๊ค) 
  ผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  (1) ด้านนโยบาย ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งให้ ผบก.ภ.จว.
เชียงใหม่ เป็นคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามอบหมาย
บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว และคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ทุกครั้ง เพ่ือน านโยบายมาสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานเชิงบูรณาการในการท างานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นท่ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 (2) ด้านการด าเนินคดี ในรอบปี พ.ศ.2562 (เดือน ม.ค.-ธ.ค.2562) ได้มีการด าเนินคดีการค้ามนุษย์ 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 21 คด ีโดยแบ่งเป็นรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน จ านวน 7 คดี ผู้เสียหาย 78 คน 
ผู้ต้องหา 31 คน รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี จ านวน 6 คดี ผู้เสียหาย 5 คน 
ผู้ต้องหา 6 คน รูปแบบการน าคนมาขอทาน จ านวน 2 คดี ผู้เสียหาย 6 คน ผู้ต้องหา 9 คน รูปแบบการแสวงหา
ทางเพศรูปแบบอ่ืน จ านวน 2 คดี ผู้เสียหาย 4 คน ผู้ต้องหา 2 คน และรูปแบบการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อ
ลามก จ านวน 4 คดี ผู้เสียหาย 4 คน ผู้ต้องหา 2 คน (รวม ผู้เสียหาย 97 คน ผู้ต้องหา 50 คน จับกุม 22 คน 
หลบหนี/ออกหมายจับ 28 คน) คดีทั้งหมดพนักงานสอบสวนได้ส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการแล้ว 
พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องจ านวน 13 คดี สั่งไม่ฟ้อง จ านวน 8 คดี (คดีการบังคับใช้แรงงาน 7 คดี และคดี
การผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามก 1 คดี พิจารณาแล้วไม่เป็นการกระท าผิดคดีค้ามนุษย์) ศาลพิพากษาตัดสินแล้ว 
จ านวน 6 คดี ยังไม่ผลคดีชั้นศาล จ านวน 7 คดี 
 ในรอบปี พ.ศ.2563 (เดือน 1 ม.ค. 63 – 31 ก.ค. 63) ได้มีการด าเนินคดีการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 คดี เป็นรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ทั้ง 3 คดี ผู้เสียหาย 
(เด็กชาย) 4 คน ผู้ต้องหา 3 คน (ถึงแก่ความตาย 1 คน จับกุมได้ 1 คน ยังจับกุมตัวไม่ได้ 1 คน) พนักงาน
สอบสวนได้ส่งส านวนให้พนักงานอัยการแล้ว จ านวน 2 คดี พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหา
ถึงแก่ความตาย และมีคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน จ านวน 1 คดี 
 (3) มาตรการ ระเบียบ ส านักนายกฯ ค าสั่ง คสช. กม.เกี่ยวข้อง ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง
ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (ศพดส.ภ.จว.
เชียงใหม่) ตามค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 178 /2563 ลงวันที่  24 มี.ค.63  มีที่ตั้งอยู่ ณ อาคาร
ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ถ.เชียงใหม่- ล าปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี 
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น ผอ.ศพดส.ฯ มีโครงสร้างการปฏิบัติงานตามกรอบที่ ตร.ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  
มีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี 
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ต ารวจภูธรภาค 5 (ศพดส.ภ.5) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารต ารวจภูธร
ภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนด้านการแก้ ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี และครอบครัว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของต ารวจและรัฐบาล ทั้งนี้ ได้เน้นให้มีการปฏิบัติงานตามแผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (แผน พดส.ตร.) แผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (แผน ปคม.ตร.) และ
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการ ก าชับ  
การปฏิบัติงานสู่ระดับสถานีต ารวจ โดยก าชับในที่ประชุมบริหารงาน ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือให้ 
หน.สภ. แต่ละแห่งน าไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
 ในปี พ.ศ.2562-ปัจจุบัน ได้ก าชับให้ทุก สภ.ในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2548 
ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ก าชับตามหนังสือ ภ.จว.เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ตช 0020(ชม).43 
(ศพดส.)/52 ลงวันที่ 18 พ.ค.63 
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3) ภัยด้านความม่ันคงพิเศษ  
       การบุกรุกท าลายป่า/ทรัพยากรธรรมชาติ  

การเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวเศรษฐกิจ การลงทุนของต่างชาติ การส่งเสริมการปลูก พ้ืนที่
เชิงเดี่ยว ความต้องการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตร เป็นปัจจัยส าคัญท าให้นายทุน และประชาชน ที่อยู่ใกล้
ป่า หรือพ้ืนที่ป่าไม้ มีการบุกรุกแผ้วถางเพ่ือปลูกพืช ยึดครองพ้ืนที่ เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย หรือขายให้ต่อนายทุน การลอบตัด
ไม้ในเขตป่า หรือป่าสงวน เพ่ือลักลอบน ามาสร้างบ้าน หรืออ าพรางขายให้นายทุน ในการท าเฟอร์นิเจอร์ สิ่งประดิษฐ์ไม้
แกะสลัก หรือสร้างรีสอร์ท รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ หิน ดิน ขุดทรายไปขายหรือแหล่งต้นน้ าถูกบุกรุก ท าลายไม้เพ่ิมขึ้น 
ถึงแม้หน่วยของรัฐจะป้องกันปราบปรามอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ให้ปลูกป่าเพ่ิมข้ึน ไม่ให้เผ่าป่าล่าสัตว์ ก าจัดวัชพืช 
เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูก หรือเผ่าป่าเอาเห็ด การเผ่าป่ามีบทลงโทษไม่รุนแรงนัก การบังคับใช้กฎหมาย หรือหาตัวผู้กระท าผิดได้ 
การปล่อยปะละเลยของเจ้าหน้าที่ หรือจนท.มีน้อย การปลุกจิตส านึกให้กับราษฎร การประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  
ถึงโทษพิษภัยของการท าลายป่า เกิดความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ าใช้น้ าบริโภค ภัยแล้ง หรือเกิดน้ าท่วมดินถล่ม
เวลาฝนตกหนักไม่มีรากต้นไม้ดูดซับน้ าไว้ ก็จะเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ 

แนวโน้ม ประชาชนยังคงมีความต้องการพ้ืนที่ท ากินของราษฎร เพ่ิมมากขึ้น การขยายครอบครัวการบุก
รุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ปลูกข้าวโพด กะหล่ าปลี พืชตระกูลถั่ว ประกอบกับนายทุนยังมีการกว้านซื้อที่ดินเชิงธุรกิจ 
การเกษตร ท ารีสอร์ท สถานที่แหล่งท่องเที่ยว และการปล่อยปะละเลยของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าการบุกรุก
ท าลายป่าไม้ น่าจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะไม่รุนแรงมากนัก 

 
สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ทรัพยากรธรณี 
จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ า สภาพธรณีวิทยา

ประกอบด้วยหินอัคนีชนิดหินแกรนิตและหินภูเขาไฟที่ผุพังง่าย และอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวันท าให้มีโอกาสเกิดดินถล่มได้สูงและมีรอยเลื่อนมีพลัง 2 แห่งที่พาดผ่าน
จังหวัด ได้แก่ "รอยเลื่อนแม่จัน" ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด และ "รอยเลื่อนแม่ทา" พาดผ่านพ้ืนที่ตอนกลาง
ของจังหวัดในทิศเหนือ-ใต ้
   มีการผลิตแร่ธาตุที่ส าคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ แมงกานีส ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และ 
แร่หิน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่ส าคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อ าเภอฝางนอกจากนี้ยังมี
สภาพธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอีกหลายแห่ง เช่น บ่อน้ าพุร้อน อ าเภอสันก าแพง โป่งเดือด อ าเภอ
แม่แตง และบ่อน้ าแร่ธรรมชาติ อ าเภอแม่ริม เป็นต้น 

• ทรัพยากรป่าไม้  
จังหวัด เชียงใหม่  มี เนื้ อที่ ประมาณ 13,834,594.19 ไร่  เป็น พ้ืนที่ ป่ า 9,627,355.98 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 69.59 ของพ้ืนที่จังหวัด ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีพ้ืนที่ป่าไม้ถึงร้อยละ 80 (ปี 2504) และ 
ในปี 2562 มีพ้ืนที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ 69.59 (กรมป่าไม้ : 2562) คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของพ้ืนที่ป่าไม้ 
ทั้งประเทศ ประเภทป่าประกอบด้วย ป่าดิบเขา, ป่าดิบแล้ง, ป่าสนเขา, ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นต้น  
เมื่อจ าแนกประเภทป่าตามกฎหมายของจังหวัดเชียงใหม่ได้  ดังนี้   

1. ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน  25 ป่า เนื้อท่ี 7,153,223.13 ไร่  
2. อุทยานแห่งชาติ จ านวน  15 แห่ง เนื้อท่ี 4,066,177.68 ไร่  
3. วนอุทยานแห่งชาติ จ านวน   1  แห่ง เนื้อท่ี 9,375.00 ไร่  
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน   7  แห่ง เนื้อท่ี 1,135,769.37 ไร่  
5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน   1  แห่ง เนื้อท่ี 10,937.00 ไร่  
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หมายเหตุ :   (1) พ้ืนท่ีป่าสงวนฯ บางป่ามีอาณาเขตเกินขอบเขตพืน้ท่ีของจังหวัดและอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าบาง
แห่ง ประกาศทับซ้อนป่าสงวนฯ 

(2) เนื้อที่ของอุทยานฯ ได้รวมถึงอุทยานฯเตรียมประกาศ และอุทยานฯที่ด าเนินการส ารวจด้วย 
(3) อุทยานฯ เตรยีมประกาศ และอุทยานฯที่ด าเนินการส ารวจ มีพืน้ท่ีทับซ้อนป่าสงวนฯ  

 จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วย  ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พ้ืนที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่าและป่า
ฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ ในปี 2562 มีพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 9,627,355.98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.59 
ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยแนวโน้มลดลงจากอดีต การลดลงของพ้ืนที่ป่าเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การตัดไม้เพ่ือการค้า รวมทั้งนโยบายของรัฐที่เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่  
การให้สัมปทานการท าไม้ การก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ และการเกิดไฟป่า 

• ทรัพยากรน  า 
จั งหวัด เชี ยงใหม่ มี ลุ่ มน้ าห ลั ก ใน พ้ืนที่ ทั้ งหมด  จ านวน  3  ลุ่ มน้ า  ได้ แก่  ลุ่ มน้ าปิ งตอนบน  

ลุ่มน้ าโขงส่วนที่ 1 และกก ลุ่มน้ าสาละวินและยวม โดยลุ่มน้ าปิงตอนบนมีพ้ืนที่รับน้ าฝนมากที่สุดในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีเขื่อนภูมิพลเป็นเขตแบ่งลุ่มน้ าปิงตอนบนและลุ่มน้ าปิงตอนล่าง ล าน้ าธรรมชาติส่วนใหญ่มีต้นน้ ามา
จากภูเขาต่างๆ แม่น้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

 - แม่น  าปิง เป็นแม่น้ าสายหลัก มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร มีต้นน้ ามาจาก 
ดอยถ้วยในอ าเภอเชียงดาว ไหลผ่านอ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่ริม อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ (ความจุ 440 ลบ.ม./วินาที) อ าเภอสารภี อ าเภอหางดง อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอจอมทอง อ าเภอ
ฮอด และอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดก าแพงเพชร และไหลมารวม
กับแม่น้ าน่านที่ต าบลปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น้ าเจ้าพระยา 

- แม่น  าแตง มีความยาว 135 กิโลเมตร ต้นน้ ามาจากดอยบุกป่าแฝกขุนแม่แตง  
ในเขตอ าเภอเวียงแหง ผ่านอ าเภอแม่แตง ไหลลงสู่แม่น้ าปิงฝั่งขวา ที่ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ความจุของล าน้ า 300 ลบ.ม./วินาที 

- แม่น  าแม่งัด มีความยาว 70 กิโลเมตร มีต้นน้ ามาจากภูเขาทางทิศเหนือของอ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านต าบลเวียง ต าบลน้ าแพร่ ต าบลแม่แวน ต าบลแม่ปั๋ง ต าบลโหล่งขอด แล้วไหลลงสู่
แม่น้ าปิงฝั่งซ้าย ที่บ้านช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

- แม่น  าแม่กวง มีความยาว 105 กิโลเมตร มีต้นน้ าจากดอยผีปันน้ า ไหลผ่านอ าเภอ 
ดอยสะเก็ด อ าเภอสันทราย อ าเภอสันก าแพงอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และอ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  
และไหลผ่านจังหวัดล าพูน อ าเภอบ้านธิ อ าเภอเมืองล าพูน ลงสู่แม่น้ าปิงฝั่งซ้ายที่อ าเภอป่าซาง 

- แม่น  าแม่ริม มีความยาว 49 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ไหลผ่านอ าเภอแม่ริม ลงสู่แม่น้ าปิงฝั่งขวาที่ต าบลริมใต้อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

- แม่น  าแม่ขาน มีความยาว 107 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากดอยแม่ตะละกับดอยแม่แดด
น้อย อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านอ าเภอแม่วาง ลงสู่แม่น้ าปิงฝั่งขวาที่ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 

- แม่น  ากลาง มีความยาว 45 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาดอยอินทนนท์ด้านตะวันออก 
ไหลผ่านอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงสู่แม่น้ าปิงฝั่งขวา 

- แม่น  าแม่แจ่ม มีความยาว 170 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากภูเขาทิศเหนือของช่องปางเกี๊ยะ
ในอ าเภอแม่แจ่ม ผ่านตัวอ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงสู่แม่น้ าปิงฝั่งขวาที่บ้านสบแจ่ม
อ าเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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- แม่น  าแม่หาด มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอ
ลี้ จังหวัดล าพูน ไหลลงสู่แม่น้ าปิงฝั่งซ้ายที่อ าเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ 

- แม่น  าแม่ตื่น มีความยาว 150 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากช่องเขาระหว่างอ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ไหลผ่านอ าเภออมก๋อย แล้วไหลลงสู่แม่น้ าปิงฝั่งขวาในเขตจังหวัดตาก 

- แม่น  ากก มีความยาว 180 กิโลเมตร ต้นน้ าจากภูเขาทางทิศใต้ของเมืองเชียงตุง 
ประเทศพม่า ไหลผ่านเมืองกก เมืองสาตะในพม่า ผ่านอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงรายแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขง ที่อ าเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย 

- แม่น  าฝาง มีความยาว 70 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากดอยหัวโท บนถนนสายเชียงใหม่-ฝาง 
เขตอ าเภอไชยปราการ ไหลขึ้นทางทิศเหนือ ผ่านอ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
แล้วไหลลงสู่แม่น้ ากกฝั่งขวา  

ระบบชลประทาน 
 จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าจ านวนมากทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลาง 
โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ซึ่งโครงการเหล่านี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนโดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้  
 (1) โครงการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่  

- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่แตง ตั้งอยู่ ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง ประเภทฝายระดับน้ า
สูงสุด +394.500 ม.(รกท.) ระดับเก็บกัก +347.000 ม.(รกท.) พ้ืนที่โครงการ 174,238 ไร่ พ้ืนที่ชลประทาน 
148,102 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ฝั่งขวาของล้ าน้ าแม่ปิงภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ให้มีการชลประทาน
เพียงพอแก่การท านาและปลูกพืชอ่ืนๆ ในฤดูแล้ง 

- โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง ประเภทอ่างเก็บน้ า ความจุของ
อ่างที่ระดับน้ าสูงสุด 325 ล้านลูกบาศก์ เมตร ระดับต่ าสุด 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ าเก็บกักได้ 265 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปีในพ้ืนที่รับน้ าฝนเหนืออ่าง 1,300 มิลลิเมตรพ้ืนที่ชลประทาน 30,000 ไร่ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักน้ าส าหรับช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกฝั่งซ้ายลุ่มน้ าปิง 

- โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่กวง ตั้งอยู่บริเวณต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด ความจุของ
อ่างที่ระดับน้ าสูงสุด 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับต่ าสุด 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ าเก็บกักได้ 263 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปี ในพ้ืนที่รับน้ าฝนเหนืออ่าง 1,200 มิลลิเมตร พื้นที่โครงการ 175,000 ไร่ 
พ้ืนที่ชลประทาน 156,440 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการชลประทาน ป้องกันอุทกภัยการประมง การประปาและ
อุปโภคบริโภค 

(2) โครงการขนาดกลาง จ านวน 32 แห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ฝายแม่สาว  
ฝายพญาค า อ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ าห้วยหยวก ฝายแม่สาว อ่างเก็บน้ าบ้านแม่ตะไคร้  

(3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 311 แห่ง พ้ืนที่ 
410,178 ไร่ประกอบด้วย โครงการที่มีระบบจ านวน 80,850 ไร่ และโครงการที่ไม่มีระบบ 329,328 ไร่ 

(4) โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 336 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ า 76 แห่ง ฝายทดน้ า 156 แห่ง และอาคารอ่ืนๆ 104 แห่ง 

(ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559) 
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• คุณภาพอากาศและการเกิดไฟป่า 
1) คุณภาพอากาศ  

 จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดการสะสมของมลพิษและเกิดความกด
อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นท าให้เกิดหมอกในตอนเช้า   
เมื่อหยดน้ าในอากาศรวมตัวกับฝุ่นละอองในอากาศจึงเกิดหมอกควันขึ้นได้ง่าย ท าให้เกิดสภาพฟ้าหลัวปกคลุมไปทั่ว
ทั้งเมือง โดยอีกสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดหมอกควันไฟป่าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นคือสาเหตุจากหมอกควันข้ามแดน
ทั้งการเผาในที่โล่ง ทั้งในพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ป่าและไม่ใช่เพียงภายในประเทศอย่างเดียว ซึ่งจากภาพถ่ายจาก
ดาวเที ยมก็แสดงให้ เห็ นว่าจุดความร้อน ในระดับภู มิภ าคที่ รวมประเทศเพ่ื อนบ้ านก็มี จุดความร้อน  
ที่เกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทย  
ก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท าให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น (อ้างอิงจากหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากบทความข่าว “ฝุ่น:เชียงใหม่ วิกฤตหมอกควันภาคเหนือ วาระแห่งชาติที่ยัง 
แก้ไม่ได้มา 12 ปี”) อีกทั้งการเผาในที่โล่งบุกรุกท าลายป่าไม้เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม และเนื่องด้วยวิถี
ชีวิตการท าการเกษตรของเกษตรกรบางพ้ืนที่ที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือเตรียมพ้ืนที่  
ในการท าการเกษตรในฤดูกาลต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเผาขยะบริเวณชานเมืองและในตัวเมือง ท าให้ยากต่อ  
การควบคุมค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันนับเป็นเวลา 10 กว่าปี 
ตั้งแต่ปี 2549 - 2550 หมอกควันและฝุ่นละอองในพ้ืนที่ภาคเหนือรุนแรงหนักสูงกว่ามาตรฐาน 3 - 6 เท่า ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ในช่วงเดือนมีนาคม 2550 (อ้างอิงจากข่าวไทยรัฐ “ฝุ่นพิษ: ปัญหาเก่าเก็บ ผลพวง
อากาศแปรปรวน”) และปัญหายังคงเกิดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน มาจนถึงปัจจุบัน 
โดยปี 2562 นับว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หมอกควันไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองและ 
เกิดอย่างรุนแรงและเกิดในระยะเวลายาวนานกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศของเชียงใหม่ติดอันดับค่า
คุณภาพอากาศแย่อีกเมืองหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งปีนี้ยังเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ท าให้อากาศร้อนแห้งแล้ง
หนักและมาเร็วกว่าปีก่อนหน้า ฝนทิ้งช่วงระยะเวลานาน ส่งผลให้พ้ืนที่ภาคเหนือที่ล้อมรอบด้วยป่ าและพ้ืนที่ภูเขา
หลายจุดมีสภาพอากาศพ้ืนดินขาดความชุ่มชื้น ความแห้งแล้งหนักนั้นยังเป็นต้นเหตุเกิดไฟป่าได้ง่าย สามารถขยาย
ไฟป่าได้รวดเร็วกระจายเป็นวงกว้างลุกลามเกิดปริมาณเขม่าควันสะสมเพ่ิมมากขึ้น และอากาศแห้งมีผลให้อนุภาค
ของฝุ่นละอองขนาดเล็กมีน้ าหนักเบา ลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะในพ้ืนที่แอ่งราบตามหุบเขาใน
ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะหมอกควันและเกิดฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 

การตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย  ต าบลศรีภูมิ  ศาลากลางจั งหวัด เชียงใหม่  ต าบลช้างเผื อก  และสถานีชั่ วคราว (รถโมบาย)  
4 สถานี ณ ต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต าบลสุเทพ, ประตูท่าแพ ต าบลศรีภูมิ, ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม และ
ต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว พบว่าในปี 2563 ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม คุณภาพอากาศค่าฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานมีจ านวน 33 วัน ค่าสูงสุด 276 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีจ านวน 78 วัน ค่าสูงสุด 
360 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ตารางค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 
ปี  ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 

2556 จ านวนวัน 25 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 212 (22 มีนาคม 2556) 

2557 จ านวนวัน 21 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 282 (22 มีนาคม 2557) 
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ปี  ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 
2558 จ านวนวัน 17 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 299 (17 มีนาคม 2558) 

2559 จ านวนวัน 24 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 192 (26 มีนาคม 2559) 

2560 จ านวนวัน 4 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 153 (24 มีนาคม 2560) 

2561 จ านวนวัน 14 วัน 
 ปริมาณสูงสุด     173 (24 เมษายน 2561) 

2562 จ านวนวัน 29 วัน 
 ปริมาณสูงสุด 282 (24 มีนาคม 2562) 

2563 จ านวนวัน 33 วัน 
 ปริมาณสูงสุด 276 (25 มีนาคม 2563) 

 

ตารางค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 
ปี  ค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 

2562 จ านวนวัน 75 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 241 (24 มีนาคม 2562) 

2563 จ านวนวัน 78 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 360 (29 มีนาคม 2563) 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และกรมควบคุมมลพิษ 

ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2563 
ในปี 2563 ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่วันที่      

1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 โดยสรุป ดังนี้ 
1) จุดความร้อนสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 จ านวน 

21,658 จุด เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 4,787 จุด คิดเป็น 28.37% 
2) ค่า PM10 มีจ านวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 4 วัน คิดเป็น 13.79% 
3) ระดับค่า PM10 สูงสุดของปี 2562 สูงถึง 282 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (วันที่ 24 มีนาคม 

2562) ลดลงสูงสุดเหลือ 276 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 2563 (วันที่ 25 มีนาคม 2563) 
4) ค่า PM2.5 มีจ านวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 3 วัน คิดเป็น 4 % 
5) ระดับค่า PM2.5 สูงสุดของปี 2562 สูงถึง 241 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (วันที่ 24 มีนาคม 

2562) เพ่ิมขึ้นสูงสุด 360 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 2563 (วันที่ 29 มีนาคม 2563) ณ สถานีเมือง
คอง อ.เชียงดาว 

6) พื้นที่เผาไหม้ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่ จากปี 2562 953,135 ไร่ เพิ่มข้ึนในปี 2563 มีพื้นที่
เผาไหม้ จ านวน 1,384,078 ไร่ คิดเป็น 45% 

7) จับกุมด าเนินคดีผู้กระท าผิด จ านวน 1,394 คดี แบ่งเป็นคดีตาม พ.ร.บ.จราจร 94 คดี/คดี 
พ.ร.บ.ป่าไม้ 1,268 คดี /คดี พ.ร.บ.สาธารณสุข 32 คดี 

8) อากาศยานขึ้นลงได้ปกติ ไม่ล้าช้าหรืองดเที่ยวบินเนื่องจากปัญหาหมอกควัน 
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เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
1) ลดจ านวนจุด Hotspot ลง 25% จากปี 2563 (ปี 2563 เกิด 21,658 จุด ปี 2564  

ต้องไม่เกิน 17,326 จุด) 
2) ลดพ้ืนที่เผาไหม้ลง 25% จากปี 2563 (ปี 2563 เกิด 1,384,078 ไร่ ปี 2564 ต้องลดลง

เหลือ 1,038,059 ไร่) 

2) การเกิดไฟป่า 
พ้ืนที่เผาไหม้ (Burnt scar) หรือร่องรอยการเผาไหม้เป็นหลักฐานบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดปัญหา 

ในระดับพ้ืนที่ที่ GISTDA ได้ประมวลผลข้อมูลพ้ืนที่เผาไหม้ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –  
31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงให้เห็นร่องรอยการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยในปี 2563 
เกิดไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เสียหาย จ านวน 1,384,078 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของพ้ืนที่จังหวัด 

ตาราง : ผลการวิเคราะห์พื นที่เผาไหม้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 
ประเภทการใช้ท่ีดิน 

ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
แห่งชาติ 

เขต สปก. พื นที่เกษตร พื นที่ริมทางหลวง 
(50 เมตร) 

ชุมชน 
และอ่ืนๆ 

รวมทั งหมด
(ไร่) 

792,938 528,126 32,637 4,334 279 25,765 1,384,078 
ที่มา : จากการวิเคราะหข์้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

การประเมินพ้ืนที่เผาไหม้ ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ที่บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่  1 
มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อ าเภอที่มีพ้ืนที่เผาไหม้มากที่สุด คือ อ าเภอฮอด 
257,624 ไร่ ถัดมาคือ อ าเภอแม่แจ่ม 227,365 ไร่ และอ าเภออมก๋อย 139,206 ไร่ ตามล าดับ 

สาเหตุจากปีที่ผ่านมา 
1) การเผาเพื่อก าจัดวัชพืชในแปลงเกษตรและลุกลามไปยังพ้ืนที่ป่า 
2) การเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกในพ้ืนที่เกษตร ไร่หมุนเวียน และเผาในที่ดินท ากินในพ้ืนที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติ 
3) การเผาเพื่อความสะดวกในการหาของป่าล่าสัตว์ เช่น ไข่มดแดง ผักหวานป่า น้ าผึ้งป่า เห็ดป่า 
4) การลักลอบเผาเพ่ือบริหารจัดการเชื้อเพลิงในบางพื้นที่ 
5) การเผาด้วยความคึกคะนองและเผาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนในพ้ืนที่ 
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การเกษตร 

การค้า การลงทุน 

การท่องเท่ียว 

 

เศรษฐกิจสมดุล 

สิ่งแวดล้อม 

ศาสนา/วัฒนธรรม 

ความปลอดภัย 

การสาธารณสขุ 

แรงงาน 

การศึกษา 

น  า 

ป่าไม้ 

อากาศ 

พลังงาน ดิน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” 
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองท่ีให้ควำมสุขและชีวิตที่มีคุณค่ำแก่ผู้อยู่อำศัยและผู้มำเยือนในฐำนะ 
เมืองท่ีน่ำอยู่และน่ำท่องเท่ียวในระดับโลก) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

พันธกิจ 
 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 

 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 

 6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ย่ังยืน 

 

สังคมน่าอยู่ 

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล : MICE CITY, Wellness City, SMART CITY 
 2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport 
 3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย :Northern Food Valley  
 4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค: Education Hub 
 5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ :Medical and Health Hub 
 6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture 
 
ตัวชี วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวดั 
 

เป้าหมายการพฒันา ตัวชี วดั 
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561- 
2564 

1. เศรษฐกิจสมดุล และ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) /(ร้อยละ) 

2.2 
(ปี 2557) 

2.4 
 

2.6 2.8 3.0 3.2 
 

3.2 
 

1.2 รายได้จากการท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงใหม่ (ล้านบาท) 

99,070 
(2560) 

102,000 105,100 108,300 111,600 114,900 108,380 

1.3 รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด/ 
(ร้อยละ) 

1.94 
(ปี 2557) 

 2.94 3.94 4.94 5.94 6.94 6.94 

2. สังคมน่าอยู่ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.1 ร้อยละของประชากร 
ท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน /
(ร้อยละ)* 

6.74 
(ปี 2557) 

6.24 5.74 5.24 4.74 4.24 4.24 

2.2 อัตราการว่างงาน/ 
(ร้อยละ)* 

0.99 
(ปี 2557) 

0.94 0.89 0.84 0.79 0.74 0.74 

2.3 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่มีความพร้อมในการ
จัดการสาธารณภัย (หมู่บ้าน) 

113
หมู่บ้าน 

(ปี 2560) 

119 
หมู่บ้าน 

126 
หมู่บ้าน 

133 
หมู่บ้าน 

144 
หมู่บ้าน 

147 
หมู่บ้าน 

147 
หมู่บ้าน 

2.4 หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่มี
ปัญหายาเสพติด (หมู่บ้าน 
สีขาว)  (หมู่บ้าน)  

64 
หมู่บ้าน 

(ปี 2560)  

67 
หมู่บ้าน 

71 
หมู่บ้าน 

75 
หมู่บ้าน 

79 
หมู่บ้าน 

83 
หมู่บ้าน 

83 
หมู่บ้าน 

3.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์และฟื้ นฟู
และคงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

3.1 อัตราการเปล่ียนแปลง
ของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัด /
(ร้อยละ) 

0.91 
(ปี 2557) 

1.01 1.11 1.21 1.31 1.41 1.41 

3.2 จ านวนวันท่ีมีคุณภาพ
อากาศ (PM 2.5) อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน (วัน) 

290 
(ปี 2562) 

- 290 295 300 305 305 

3.3 สัดส่วนขยะมูลฝอย/ 
ของเสียท่ีน ากลับมาใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น /(ร้อยละ) 

30 40 40 45 45 45 45 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
 2. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
 เป้าหมายและตัวชี วัด 
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
 2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน (สายทาง/แหล่ง) 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น

เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
 4. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วมของ  

ทุกภาคส่วน 
 5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 

 วัตถุประสงค์ 
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน  
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
3. สินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 เป้าหมายและตัวชี วัด 
 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน  

2. จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ขอรับการรับรองและผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP หรือ Organic เพ่ิมขึ้น 
3. จ านวนผู้ประกอบการ/ด้านเกษตรแปรรูปและอาหาร ที่ได้รับการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG 

Model) เพ่ิมข้ึน (ราย/ผลิตภัณฑ์) 
4. มูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและอาหารที่ได้รับการพัฒนาด้าน

นวัตกรรมโดยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต  
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และ
เมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS &Medicopolis: Smart City, MICE 
City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า 
การลงทุน ของภาคเหนือ 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือผลักดันเชียงใหม่สู่เป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์
และสุขภาพ ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ 
 เป้าหมายและตัวชี วัด 
 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน  

๒. จ านวน Startup/SME/OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาองค์ความรู้ สร้างขีดความสามารถให้แก่ Startup SMEs OTOP ให้มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนสู่
ตลาดในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

๒. พัฒนาสถานประกอบการ ด้านบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ี และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

๓.พัฒนาเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด สามารถช่วย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน MICE และเชื่อมโยงธุรกิจ MICE อย่างต่อเนื่อง 
  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  

ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ื อยกระดับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ใน พ้ืนที่ จั งห วัด เชี ยงใหม่ด้ วย  ความคิดสร้างสรรค์  
ภูมิปัญญาอัตลักษณ์ล้านนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการตลาด ช่องทางการจ าหน่าย ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างฐานความรู้ให้แก่ผู้ประกอบกา รหัตถอุตสาหกรรม  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานไทย และมาตรฐานสากล 

4. เพ่ือส่งเสริมและเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์ และสร้างการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

 เป้าหมายและตัวชี วัด 
 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน  

2. จ านวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ิมข้ึน (ราย/ผลิตภัณฑ์) 

๓. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ล้านนา (ล้านบาท) 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และผู้ประกอบการในชุมชน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา   
3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) อย่างมีส่วนร่วม 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน 
 เป้าหมายและตัวชี วัด 
 1. จ านวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM 2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึนปีละ 5 วัน 
 2. จ านวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลงปีละ 10,000 ไร่ 
 ๓. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
 ๕. สัดส่วนขยะมูลฝอย/ของเสียที่น ากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 ๖. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการป้องกันและฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น 
และพร้อมใน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 

3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์   
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 

4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน
ให้เหมาะสมและยั่งยืน 

5. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพเพ่ือลดฝุ่นควันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความม่ันคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 วัตถุประสงค์ 
 1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
 2. พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
 4. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 5. ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 เป้าหมายและตัวชี วัด 
1. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5  
2. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1  
3. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชาชนลดลง ร้อยละ 1 
4. ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
5. อัตราการว่างงานลดลง 
6. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
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 แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือรับมือ

กับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  
2. เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยทาง

ถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 5. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 6. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 ๗. ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 


