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เดือน มุง่ มันพั
่ ฒนา
ก้าวไปข้างหน้ าของจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่วนั วาน

ช่วงครึ่งปี หลังของปี 2555 เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มกี ารฟื้ นตัว
อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ หลังจากผลกระทบของมหาอุทกภัยเมือ่ ปลายปี 2554 และวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐ และ กลุม่ ประเทศยุโรป การค้าการลงทุน การท่องเทีย่ ว
เริ่มมีการขยายตัวเพิม่ มากขึ้น
เมือ่ ผนวกกับการทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ถกู กาหนดให้เป็ น
ศูนย์กลางความเจริญเพือ่ ยกระดับการพัฒนาจังหวัดในภูมภิ าคในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จึงนับว่าเป็ นโอกาสทีด่ ขี องชาวเชียงใหม่
แต่ในโอกาสที่เปิ ดกว้าง จังหวัดเชียงใหม่ยงั คงประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตร (อาทิ ลาไย หอมแดง) ตกตา่ และนอกจากนี้
การทีป่ ริมาณนา้ ในเขือ่ นและอ่างเก็บนา้ หลักมีปริมาณกักเก็บน้อย เมือ่ ปริมาณฝนมีนอ้ ยและทิ้งช่วงเป็ นระยะเวลานาน ทาให้เกิดภัยแลง้ ขึ้ นในหลาย
อาเภอ จึงจาเป็ นทีต่ อ้ งมีการบริหารจัดการนา้ ทัง้ ในเรื่องการอุปโภคบริโภคและพื้นทีเ่ พาะปลูกเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุดในการใช้นา้ นอกจากนี้
ในด้านสังคมปัญหายาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่การต่ อสู เ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดเป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
จังหวัดเชียงใหม่จงึ ต้องเร่งป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดเพือ่ ให้ผูเ้ สพ และผูก้ ระทาผิดกลับมาเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

เชียงใหม่วนั นี้
ในช่วงเวลา 6 เดือนทีผ่ ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การบริหารราชการของนายธานินทร์ สุภาแสน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ได้บงั เกิดผลในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่างๆ ดังนี้


ด้านเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน : ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุน ผ่าน 3 โครงการหลัก ได้แก่
1. เพิม่ ช่องทางใหม่ ด้วยการนาระบบ e-commerce มาเป็ นช่องทางในการจาหน่ายสินค้าเพือ่ เพิม่ ตลาดให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้า

โดยการจับคู่ ผูผ้ ลิตสินค้า กับผู ป้ ระกอบการ e-commerce มาพบกัน ร่ วมมือกันและจัดให้มีการจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ให้กบั 4 กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ ได้แก่ กลุม่ Chiang Mai Brand กลุม่ OTOP กลุม่ OPOP และกลุม่ SMEs ซึง่ ได้จดั อบรมจานวน 5 ครัง้ มีผูเ้ ข้าร่วมอบรม
รวมจานวน 101 คน
2. สร้างคนรุ่นใหม่ ด้วยการส่งเสริมให้ลูกหลานของผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นคนรุ่นใหม่ซง่ึ จบปริญญาตรีแลว้ แต่ยงั ไม่มงี านทา ให้
หันมาให้ความสนใจการประกอบธุรกิจโดยทาการค้าทางช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึง่ มีบณั ฑิตเข้าร่วมโครงการ จานวน 12 คน
3. เพิม่ มูลค่าสินค้า ด้วยการรักษามาตรฐานการผลิตสินค้า ปรับปรุงบรรจุภณั ฑ์ให้ดูสวยงาม และมีการสร้างตราเป็ นของ
ตนเอง หรือใช้ “ตราจังหวัดเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Brand” ซึ่งได้มีการอนุ ญาตให้ผูป้ ระกอบการที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานนาตราใช้
“ตราจังหวัดเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Brand” เป็ นตราสินค้า จานวน 184 ราย
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นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยงั ส่งเสริมการเปิ ดการค้าขาย ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อาเภอเชียงดาว ให้เป็ นด่านการค้า
ชายแดน เนื่องจากจุดดังกล่าวมีศกั ยภาพในการเป็ นช่องทางเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กบั เมืองสาคัญของสหภาพเมียนมาร์ ซึง่ การเปิ ดจุ ดผ่อน
ปรนดังกล่าว จะทาให้เชียงใหม่มรี ายได้จากการค้าชายแดนกับสหภาพเมียนมาร์เป็ นจานวนมาก แต่อย่างไรก็ดกี ารเปิ ดจุดผ่อนปรนดังกล่าวต้อง
คานึงถึงความมันคงด้
่ วย ซึง่ ในเบื้องต้นจังหวัดเชียงใหม่โดยคณะผูแ้ ทนภาครัฐ และเอกชน ได้สารวจ รับฟังปัญหาในพื้นที่ และจัดทาแน วทาง
การดาเนินงานเพือ่ ผลักดันการเปิ ดด่านกิ่วผาวอกให้เป็ นรูปธรรมต่อไป
การท่องเที่ยว
ในช่วงหกเดือนทีผ่ ่านมา มีนกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเทีย่ ว
ในจังหวัดเชียงใหม่เป็ นจานวนมาก จากข้อมูลนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
สาคัญ ได้แก่ ประเพณียเ่ี ป็ ง วันขึ้นปี ใหม่ และประเพณีสงกรานต์ พบว่า มีรายได้จากการท่องเทีย่ วดังนี้

การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตา่
หอมแดง : เนื่องจากในปี น้ ีประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหอมแดงจากประเทศไทยงดรับซื้อหอมแดงจากประเทศ
ไทยจึงทาให้ปริมาณผลผลิตในประเทศมีเป็ นจานวนมาก เกินความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาหอมแดง ณ จุดรับซื้อจากเกษตรกรราคาตา่
จังหวัดเชียงใหม่ซ่งึ มีพ้ นื ทีป่ ลูกหอมแดงมากเป็ นลาดับต้นๆ ของประเทศไทยได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู ป้ ลูกหอมแดง ด้วยการเปิ ดจุดรับซื้ อ
หอมแดงจากเกษตรกรใน 10 อาเภอ ราคากิโลกรัมละ 17 บาท โดยเริ่มรับซื้อตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม 2556 เป็ นต้นไป โดยได้นาหอมแดงทีไ่ ด้
จากการรับซื้อไปกระจายจาหน่ายให้ผูบ้ ริโภคทัว่ จังหวัด และส่งไปขายยังจังหวัดใกลเ้ คียงในราคากิโลกรัมละ 22 บาท จากการดาเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว ทาให้จงั หวัดเชียงใหม่ สามารถรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรได้มากถึง 230 ตัน รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 5.06 ล ้านบาท
การรับจานาข้าวเปลือก : จังหวัดเชียงใหม่ได้ดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือกซึง่ เป็ นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556 : จังหวัดเชียงใหม่ได้ เปิ ดจุดรับจานาข้าวเปลือก จานวน
29 แห่ง รับจานาได้ทงั้ สิ้น 128,554.82 ตัน จาแนกเป็ นข้าวหอมมะลิ จานวน 9,727.68 ตัน และข้าวเหนียว 10 % เมล็ดยาว 118,827.14 ตัน
สามารถจ่ายเงินให้กบั เกษตรกรเป็ นเงิน จานวน 1,962,600,777.46 บาท
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 – 15 กันยายน 2556 : ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิ ด
จุดรับจานาข้าว จานวน 21 แห่ง รับจานาข้าวทัง้ สิ้น 17,618.768 ตัน สามารถจ่ายเงินให้กบั เกษตรกรเป็ น จานวน 9,358,163.23 บาท
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การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดเชียงใหม่ได้ดาเนินการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาผู ผ้ ลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ให้ได้
มาตรฐานสินค้าและมีมลู ค่าเพิม่ สูงขึ้น ซึง่ ในปี งบประมาณ 2556 มีผูป้ ระกอบการลงทะเบียน จานวน 1,181 ราย คิดเป็ นผลิตภัณฑ์จานวน 3,324
ผลิตภัณฑ์ จาแนกเป็ น กลุม่ ดาวเด่น สูส่ ากล (A) จานวน 118 ราย กลุม่ อนุรกั ษ์สร้างคุณค่า (B) จานวน 296 ราย กลุม่ พัฒนาสู ่การแข่งขัน (C)
จานวน 433 ราย และกลุม่ ปรับตัวสู ่การพัฒนา (D) จานวน 334 ราย ทัง้ นี้ในปี 2556 ผลิตภัณฑ์สนิ ค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ได้รบั คัดสรรให้
เป็ นผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จานวนทัง้ สิ้น 525 ราย
นอกจากนี้ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ไ ด้มีก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการขายสิ น ค้า OTOP ควบคู่ ก ับ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ย ว
โดยตัง้ เป้ าหมายยอดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในปี งบประมาณ 2556 ไว้ท่มี ูลค่ า 5,058,832,379 บาท ผลปรากฏว่าในช่ วงระยะเวลา
6 เดือน (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) จังหวัดมียอดจาหน่ วยสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็ นมูลค่ า 4,267,920,578 บาท หรือ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 84 ของเป้ าหมายทีต่ งั้ ไว้



ด้านสังคม
การแก้ไขปัญหายาเสพติด :
จากแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นของปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้การต่ อสู เ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดเป็ น

วาระของจังหวัด และได้นานโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาปฏิบตั ิเพื่อให้บงั เกิดผลในพื้นที่ ซึง่ จากการร่วมมือร่วมใจของ
ทุกภาคส่วนทาให้ปญั หายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่มแี นวโน้มทีด่ ขี ้นึ ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
การบาบัด : จังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการแก้ไขปัญหาผู เ้ สพ/ผู ต้ ิดยาเสพติด ด้วยการนาเข้าสู ่การบาบัดรักษาแลว้ จานวน
4,308 ราย จากเป้ าหมายทีจ่ งั หวัดตัง้ ไว้ในปี 2556 จานวน 7,800 ราย คิดเป็ นร้อยละ 55.23 ของเป้ าหมายทีต่ งั้ ไว้
การปราบปราม : ทาการจับกุมคดียาเสพติด (ผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย ครอบครองเพือ่ จาหน่าย) จานวน 4,417 คดี
การป้ องกัน : ดาเนินการสร้างความเข้มแข็งหมู่บา้ นชุมชนโดยการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด จานวน
1,050 หมู่บา้ น/ชุมชน สร้างภูมคิ ุม้ กันฯ นักเรียนชัน้ ป.5-ป6. จานวน 10,816 รายและสถานศึกษา 105 แห่ง และจัดระเบียบสังคมในพื้นทีเ่ สีย่ ง
201 แห่งและเยาวชนกลุม่ เสีย่ ง 51 ราย
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การส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งวัฒนธรรมและประเพณีทง่ี ดงาม เป็ นเอกลักษณ์ ซึง่ เป็ นเสน่ หท์ ผ่ี ูกใจ
นักท่องเที่ยวให้อยากเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และร่ วมชมงานประเพณี ของเรา และเพื่อเป็ นการสืบฮีต และ
สานฮอย จังหวัดเชียงใหม่จงึ ได้ส่งเสริมให้การจัดงานประเพณีตา่ งๆ เป็ นไปตามขนบธรรมเนียมทีด่ งี ามและถูกต้องใน
ทุกเทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทผ่ี ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงาน
สงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ ในหลายกิจกรรม อาทิ 1. “ป๋ าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2556” 2. “งานเย็น ทัว่ หลา้
มหาสงกรานต์อุษาอาคเนย์” เพื่อส่งเสริมประเพณี สงกรานต์ 5 ชาติ ประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว
จีนยูนาน 3. “งานสืบฮีตสานฮอย ปี ๋ใหม่เมือง” และ 4. "สุขก๋ายเย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์" ซึ่งงานนี้
จังหวัดเชียงใหม่ได้รบั เกียรติจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็ นประธานในพิธี
พร้อมรัฐมนตรี หลายท่านเข้าร่วมงาน เมือ่ วันที่ 13 เมษายน 2556 ทีผ่ ่านมา และในปี น้ ีจงั หวัดเชียงใหม่
ได้ให้ความส าคัญกับการรณรงค์ปลอดแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะในเขตคู เมืองซึ่งเป็ น
จุดเล่นนา้ สงกรานต์ทส่ี าคัญส่งผลให้สถิตจิ านวนผู ้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรลดลงเมือ่ เปรียบเทียบจากปี ทแ่ี ล ้ว


ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยต่างๆ
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ในปี ง บประมาณ 2556 จัง หวัด เชี ย งใหม่ ด าเนิ น การป้ องกัน และแก้ไ ขปัญ หา

หมอกควันด้วยการบูรณาการการทางานทุกภาคส่วน ทัง้ ในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บา้ น
มีการประสานงานสื่อสาร การสัง่ การและติดตามสถานการณ์ผ่านระบบโปรแกรม Line และ Video
Conference อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในช่ วงระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 30 เมษายน 2556
จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบจุด Hotspot จานวน 2,153 จุด ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีจานวนถึง
3,327 จุด สาหรับการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM10 พบว่า ณ สถานีตรวจวัดอากาศ
บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าปริมาณ PM10 สู งสุดที่ 193 ลดลงจากปี 2555 ซึง่ มีค่าสู ง
ถึง 207.25 และมีจานวนวันที่มคี ่ าฝุ่นละอองมากกว่ามาตรฐาน จานวน 10 วัน ลดลงจากปี 2555
ซึง่ มีจานวนถึง 16 วัน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เนื่องจากปริมาณนา้ ในเขื่อนและอ่างเก็บนา้ หลักมีปริมาณกักเก็บน้อย ประกอบกับฝนมีนอ้ ยและทิ้งช่วงเป็ นระยะเวลานาน
ทาให้เกิดภัยแลง้ ขึ้นในหลายอาเภอ จังหวัดเชียงใหม่จงึ ได้ประกาศให้พ้นื ทีด่ งั กล่าวเป็ นพื้นทีป่ ระสบภัยแลง้ รวมจานวน 21 อาเภอ 110 ตาบล
934 หมูบ่ า้ น และเพือ่ เป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การประปาส่วนภูมภิ าคจัดเตรียมนา้ สาหรับการอุปโภค
บริโภคไว้แจกจ่ายให้กบั ประชาชนผู ป้ ระสบภัย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นผู ท้ าหน้าที่ในการแจกจ่ายนา้ สะอาดให้กบั ผูป้ ระสบภัย
ทัง้ นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แจกจ่ายถังเก็บนา้ ขนาดใหญ่ให้กบั พื้นที่ประสบภัยเก็บนา้ สะอาดไว้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทาให้สามารถช่วยเหลือ ราษฎร
ผูป้ ระสบภัยแล ้งได้ 124,251 ครัวเรือน
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กิจกรรมการสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
การเตรียมตัวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

ตามที่ร ัฐ บาลได้ก าหนดให้ป ระเทศไทยเข้า สู ่ ป ระชาคมอาเซีย น ในปี 2558 ดัง นั้น เพื่อ เป็ น การเตรี ย มความพร้อ ม
จัง หวัด เชี ยงใหม่ ไ ด้มีน โยบายเพื่อ ขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาจัง หวัด ในการเตรี ย มการเข้า สู ่ ป ระชาคมอาเซีย นโดยได้มีก ารจัด ตัง้
ศู นย์ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์เพือ่ รองรับสามเสาหลักของอาเซียน โดยมีกิจกรรมของจังหวัดเพือ่ สนับสนุ น
การก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน ได้แก่
1. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จานวน 106 คน ประกอบด้วย
1.1 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่สอ่ื มวลชนท้องถิน่ ทุกวันเสาร์ของจังหวัดเชียงใหม่
1.2 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน ขับรถแท็กซี่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
1.3 การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่กลุม่ พ่อค้าแม่คา้ ในตลาด
1.4 การจัดอบรมเพิม่ ทักษะให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดเชียงใหม่
2. การจัดนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายวิดีทศั น์ทางไกลเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน”
เมือ่ วันที่ 5 และ 16 พฤศจิกายน 2555 จานวน 2 รุ่น ๆละ 100 คน
3. การดาเนินโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ BIMSTEC ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม
2555- กันยายน 2556
4. การดาเนินโครงการศึกษาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ(รถประจาทาง) เชื่อมโยงในเขตและรอบเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ BIMSTEC ดาเนินการระหว่างเดือน
ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556
กิจกรรมบ้านพี่เมืองน้องและการสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในปี งบประมาณ 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขยายความสาคัญระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือในต่างๆ เปิ ดโอกาส
และช่องทางในการพัฒนาเชียงใหม่สูค่ วามเป็ นสากลมากขึ้น โดยมีกจิ กรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีส่ าคัญดังนี้
1. การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ : เอกอัครราชทูตแคนาดาประจาประเทศไทย เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจา
ประเทศไทย เอกอัครราชทู ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจาประเทศไทย เอกอัครราชทู ตญี่ป่ ุนประจาประเทศไทย ประธานรัฐสภาและ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รองผูว้ า่ การมณฑลยูนนาน เป็ นต้น
2. การลงนามความร่ วมมือ : ระดับบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองบูรซ์ า สาธารณรัฐตุรกี และระดับบันทึกความร่วมมือระหว่าง
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ป่ นุ
3. ร่วมงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ป่ นุ และเครือรัฐออสเตรเลีย
4. การเยีย่ มชมการบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้า OTOP ณ เมืองฟุกโุ อะกะ ประเทศญี่ป่ นุ
5. การศึ กษาดู งานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ร่ วมกับกลุ่ม จังหวัด ภาคเหนือ ตอนบน 1 ณ สหพัน ธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และสมาพันธรัฐสวิส
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ก้าวต่อไปของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ถูกกาหนดให้เป็ นศู นย์กลางการพัฒนาของภูมภิ าคทางภาคเหนือ ดังนัน้ เพื่อเป็ น
การรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กาหนดทิศทางในการพัฒนา
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาของภูมภิ าคทางภาคเหนื อ ดังนี้
Mekong

MISSING LINKS
Regional Integration

R3B
R3A

2
Special
Port
Economic
Zone

4

Urban
Transpor
t

Aviation
Hub

Triplet Town
Economic
Zone
Rail
Hub

Land
Hub

High Speed
Train

Train

แผนภาพแสดงโครงการสาคัญขนาดใหญ่และทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ซึง่ มีจงั หวัดเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง
BIMTEC

•
•
•
•

GMS

AEC

•
•
R3A

•
•

,

,

/

/

/

• Science Park
• Food Valley, Cosmetic Valley
• Education Hub/ Creative & Innovation Hub/ Medical Hub
•
•

Aviation Hub

เชียงใหม่

GMS

• Eco Town / Eco Village / Eco Tour
• MICE City
• Creative and Culture Tourism (

“

(West Gate)

AEC

”

)
Night Safari – Royal Flora -

•

(Land Logistics Hub & Rail
Hub)

•
•

•

/

/
/

(

)

(Monorail)
OTOP 5 /
/ City of Craftmanship

•
•
Branding
• Aviation Hub / นาม น ห่ง ี่
• Local Road/
4
• North Gate/ West Gate/
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แผนภาพแสดงแผนพัฒนาและโครงการสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
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High Speed Train
เป็ นระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างเชียงใหม่–กรุงเทพฯ ระยะทาง 680 กิโลเมตร
ใช้ระยะเวลาเดิน ทางประมาณ 3.5 ชัว่ โมง รองรับผู โ้ ดยสารได้วนั ละ 34,800 คนต่ อ วัน
ค่าโดยสารประมาณ 1,200 บาท เงินลงทุน 300,000 ลา้ นบาท ซึง่ จะทาให้เชียงใหม่มศี กั ยภาพ
ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เชื่อมโยงความเจริญระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่
สนามบินแห่งใหม่
จากปริมาณผูโ้ ดยสารทีเ่ ข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติจงั หวัดเชียงใหม่มากขึ้น
ทุกปี โดยในปี 2555 มีผูม้ าใช้บริการกว่า 4.5 ลา้ นคน ซึง่ ตามหลักในการบริหารท่าอากาศยาน
หากท่าอากาศยานแห่งใดมีจานวนผู ใ้ ช้บริการเกินกึ่งหนึ่งของศักยภาพ (ท่าอากาศยานนาชาติ
จังหวัดเชียงใหม่มีความสามารถรองรับผู ม้ าใช้บริการ 8 ลา้ นคน) การท่าอากาศยานจะต้อง
วางแผนขยายท่าอากาศยาน ประกอบกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็ นศู นย์กลาง
การบิน (Aviation Hub) ของภูมภิ าคทางภาคเหนือ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจังหวัดเชียงใหม่และการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มคี วามเห็นร่วมกันที่จะนาเสนอโครงการก่อสร้าง
สนามบินนานาชาติจงั หวัดเชียงใหม่แห่งทีส่ องขึ้น เพื่อให้มศี กั ยภาพเหมาะสม สามารถให้บริการทางการบินได้อย่างเต็มที่ ซึง่ ขณะนี้อยู่ ระหว่าง
การศึกษา ความเหมาะสมพื้นทีแ่ ละความเป็ นไปได้ของโครงการ
การพัฒนาเมืองแฝดเชียงใหม่-ลาพูน - ลาปาง
เนื่องจากในปัจจุบนั ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่มคี วามแออัด

การขยายตัวเพือ่ รองรับโครงการพัฒนาเพือ่ ให้เป็ นศูนย์กลางการ

พัฒนาของภูมภิ าคทางภาคเหนือทาได้ค่อนข้างยาก ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา จึงจาเป็ นต้องมีการขยายเมืองออกไป
ซึง่ ในทางภูมศิ าสตร์พ้นื ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ทต่ี ดิ ต่อกับจังหวัดลาพูนและลาปางเป็ นพื้นทีร่ าบขนาดใหญ่ มีเหมาะสมสามารถรองรับการเจริ ญเติบโต
ของเมืองในอนาคตได้ ซึง่ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เคยศึกษาความเป็ นไปได้ไว้แล ้วว่ามีความเหมาะสมทีจ่ ะพัฒนาให้พ้นื ที่
ดังกล่าวให้เป็ นเมืองแฝดศูนย์กลางการพัฒนาอนุภูมภิ าคลุม่ แม่นา้ โขงและจีน ส่งเสริมให้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
มีการเปิ ดกว้างสูน่ านาชาติและกระจายฐาน ฐานเศรษฐกิจของประเทศไปสูภ่ าคเหนือ
ทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองเชียงใหม่-เชียงราย
เพือ่ พัฒนาระบบโครงข่าย Logistic ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากในเส้นทางหลักจังหวัดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด โดยจะทาการขยายช่องทางจราจร 2 ช่อง
เป็ น 4 ช่องจราจร โดยหากการก่อสร้างแล ้วเสร็จจะอานวยความสะดวก รวดเร็วในการขนส่ง
และการท่องเทีย่ ว
โครงข่ายเชื่อมโยงถนนวงแหวน
เพื่อให้การเดินทางของประชาชนได้รบั ความสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงได้มแี นวคิดที่จะสร้างถนนโครงข่ายเพือ่ เชื่อมโยงถนนวงแหวน
จานวน 8 เส้นทาง ระยะทาง 37.100 กิโลเมตร เพือ่ เป็ นทางลัดเชื่อมโยงระหว่างถนนวงแหวนของจังหวัดเชียงใหม่
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การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2555 เห็นชอบในหลักการให้พฒั นาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่นนั้
จังหวัดเชียงใหม่ได้ดาเนินการศึกษา ออกแบบและทดลองการบริหารจัดการขนส่งมวลชน (รถสีล ้อแดงและรถเมล์ขาว) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เชียงใหม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่มแี นวคิดในการก่อสร้างเชียงใหม่อาย ให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่
ขึ้นในพื้นทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่

โดยเชียงใหม่อายจะประกอบไปด้วย

ชิงช้าขนาดใหญ่มคี วามสูง

ประมาณ 120 เมตร สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้ทงั้ เมืองซึง่ จะทาให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั
ประสบการณ์ใหม่และคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเข้ามา
จังหวัดเชียงใหม่เพิม่ มากขึ้น
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว
ดอยหลวงเชียงดาวเป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติทส่ี วยงามและคงความสมบูรณ์อยู่
มาก
ผจญภัย

แต่การเดินทางขึ้นไปเยี่ยมชมทาได้ค่อนข้างลาบากและจากัดอยู่ในกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีช่ อบ
ดังนัน้ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วในทุกกลุม่ ได้เข้าเยีย่ มชมความงาม จังหวัด

เชียงใหม่จงึ ได้นาเสนอแนวคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วดอยหลวงเชียงดาวขึ้น โดยจะก่อสร้าง
กระเช้าลอยฟ้ าขึ้นสูด่ อยหลวงเชียงดาว
Eco-Village
การพัฒนาด้านสิง่ แวดล ้อมภายใต้แนวคิด “Eco-Village” : ECO Village คือ ชุมชน
นิเวศ หรือ ชุมชนน่าอยู่ โดยการพัฒนาชุมชนโดยใช้วธิ ีเปลีย่ นกระบวนทัศน์เพือ่ นาไปสูก่ ารเปลีย่ นวิถี
ชีวติ ของผูค้ น และสังคมทีน่ ่าอยู่ ซึง่ จะทาให้เชียงใหม่สามารถนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
ให้เกิดเป็ นรู ปธรรม เบื้องต้นในปี 2556 จังหวัดกาหนดนาร่องในพื้นที่วดั ป่ าตึง ตาบลออนใต้
อาเภอสันกาแพง และจะขยายผลการพัฒนาสูพ่ ้นื ทีต่ ่างๆ ต่อไป
การแก้ไขปัญหาราคาลาไยอย่างยัง่ ยืน
จังหวัดจะด าเนิ นการแก้ไขปัญหาลาไย โดยส่งเสริมให้เกิดการแปรรู ป เป็ นผลผลิต
นา้ ตาลลาไย เบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่ได้วจิ ยั และพัฒนาโรงงานต้นแบบในการผลิตนา้ ตาล สาเร็จเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล ้ว ในขัน้ ต่อไปจังหวัดจะผลักดันให้เกิดการนาไปสู ่อุตสาหกรรม ควบคู่กบั การส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์นา้ ตาลลาไยในรู ปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งในอนาคตอุตสาหกรรมนา้ ตาลลาไยจะ
ผลักดันให้ลาไยมีมลู ค่าสูงขึ้น
การที่จะทาให้ชาวเชี ยงใหม่ทุกคนมีคุณภาพชี วิตที่ดี อยู่อาศัยอย่างมีความสุข เมืองเชี ยงใหม่เป็ นมหานครที่มีชีวิตและเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง มีมนต์ขลังดึงดูดใจผูค้ นให้เข้ามาท่องเที่ยวได้น้นั ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ าย ดังนั้น กระผม
จึงขอเชิญชวนพี่นอ้ งชาวเชียงใหม่ทกุ ท่านร่วมเป็ น “ทีมเชียงใหม่” เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้กา้ วไปข้างหน้าด้วยกัน

