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บทที่ 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในต านานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เป็นราชธานีของอาณาจักร
ล้านนาไทยมาตั้งแต่พญามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1839 และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกัน
มาในประวัติศาสตร์ตลอดมาเชี ยงใหม่ มี ฐานะเป็ นนครหลวงอิสระปกครองโดยกษัตริย์ ราชวงศ์ 
มังรายประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839 -2100) ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่
กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนองและได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี  จนถึงสมัยสมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทย
ภายใต้การน าของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการท าสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และ  
เมืองเชียงแสนได้ส าเร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมือง
เชียงใหม่ในฐานะเมืองประเทศราชของไทย และมีเชื้อสายของพระยากาวิละซึ่งเรียกว่าตระกูลเจ้าเจ็ดตน
ปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองล าพูนและเมืองล าปางสืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครอง หัวเมืองประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราช
ในภาคเหนือจัดตั้ งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเรียกว่ามณฑลพายัพ  และเมื่อปี  พ .ศ .2476  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัด
จนถึงปัจจุบัน  
            ทั้ งนี้  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่  18/2554 เมื่อวันอังคารที่  3 พฤษภาคม 2554
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น  “นครที่ เป็นที่สุดแห่งความสง่างาม 
ทางวัฒนธรรม” (Chiang Mai : The Most Splendid City of Culture) และในปี พ.ศ.2559จะถือเป็นปี
ครบรอบการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ อายุครบ 720ปี 

๑. ข้อมูลทัว่ไป 

 ๑.๑ ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 
องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
696 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 69.92% (8,787,656 ไร่) 
พ้ืนที่ทางการเกษตร 12.82% (1,835,425 ไร่) พ้ืนที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 17.26% (2,167,971 ไร่) 

  ๑.๒ อำณำเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of 

Myanmar) 
ทิศใต้ ติดอ าเภอสามเงา อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทิศตะวันออก   
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 าเภอแม่สะเรียงอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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 ๑.๓ อำณำเขตชำยแดน 
มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยพื้นที่เขตติดต่อ 5 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอแม่อาย :  4 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่อาย ต าบลมะลิกา ต าบลแม่สาว และต าบลท่าตอน 

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

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

ติดต่อ คือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน              
รัฐฉาน 

อ าเภอไชยปราการ :  1 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนวงบัว เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน 
รัฐฉาน 

 ๑.๔ ลักษณะภูมิอำกำศ 

เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี  มีอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส                  
มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม  
2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่     
๑) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ๒) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ และ ๓) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 ๑.๕ กำรคมนำคม 
กำรคมนำคมทำงบก รถยนต์ รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ เชียงใหม่ จักรยาน

สาธารณะ รถสาธารณะประเภทอ่ืน  
กำรคมนำคมทำงอำกำศ จังหวัดเชียงใหม่มีสนามบินนานาชาติ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4  

ของประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต ปัจจุบันท่าอากาศยาน
เชียงใหม่มีสายการบินที่ให้บริการภายในประเทศจ านวน 7 สายการบินและมีสายการบินระหว่างประเทศ
จ านวน 23 สายการบิน โดยมีเส้นทางการบินในประเทศจ านวน 13 เส้นทางบิน และเส้นทางการบินระหว่าง
ประเทศจ านวน 19 เส้นทางบิน 

2. ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ   
 2.1 ภำพรวมเศรษฐกิจ 

ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า 222,434 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้น
จาก ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 15,451 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 206,983 ล้านบาท) ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า 130,034 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2558 มูลค่า จ านวน 9,448 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 120,586 บาท) นอกจากนี้ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559  มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
ผลมาจากรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การขนส่งคมนาคม  
การบริการด้านสุขภาพ  
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โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2559 ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตรร้อยละ 
81.30 (180,750 ล้านบาท) และภาคเกษตรร้อยละ 18.70 (41,684 ล้านบาท) โดยสาขาการผลิตที่มี
บทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด  ได้แก่  อันดับ  1 สาขาเกษตรกรรม การล่ าสั ตว์และป่าไม้ 
ร้อยละ 18.7 อันดับ 2 สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ ร้อยละ 13.6 อันดับ 3 สาขาการศึกษาร้อยละ 8.60 
อันดับ 4 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 7.49 อันดับ 5 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 8.25 อันดับ 6
สาขาตัวกลางทางการเงิน ร้อยละ 8.05 อันดับ 7 สาขาก่อสร้าง ร้อยละ 6.22 อันดับ 8 บริหารราชการฯ 
ร้อยละ 5.86 อันดับ 9 การบริหารสุขภาพและสังคม ร้อยละ 5.27 อันดับ 10 สาขาการขนส่งฯ ร้อยละ 
5.24 และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 11.64 

โดยในปี พ.ศ. 2559 หากเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น            
จากปีก่อน จ านวน 4,483 ล้านบาท โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาโรงแรมและภัตตาคารลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
และสาขาอุตสาหกรรม สาขาและหินการท าเหมืองแร่และหิน รวมไปถึงสาขาอ่ืนๆ (การประมง, การไฟฟ้าฯ, 
การก่อสร้าง, บริการด้านอสังหาริมทรัพย์, บริการด้านสุขภาพ, การให้บริการชุมชน, ลูกจ้างในครัวเรือนส่วน
บุคคล) ลดลงตามมาด้วย 

2.2 เศรษฐกิจรำยสำขำ 

ภำคกำรท่องเที่ยวและบริกำร 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ที่งดงาม ศิลปกรรม วรรณคดี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี 
มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนา มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ท
และโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนท าให้
เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก  
  สถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่   ประกอบด้วย 

1) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมา
เยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามหรือความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ  
ตัวอย่างเช่น ดอยอ่างข่าง ดอยปุย ขุนช่างเคี่ยน น้ าตกห้วยแก้ว น้ าตกมณฑาธาร ห้วยตึงเฒ่า น้ าพุร้อนสัน
ก าแพง น้ าตกตาดหมอก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ น้ าตกแม่ยะ กิ่วแม่ปาน 
เป็นต้น 

2) สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 
และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านท าร่มบ่อสร้าง ชุมชนวัดเกตการาม พิพิธภัณฑ์ชาวเขา  
วัดกู่เต้า วัดอุโมงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นต้น 

3) สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์
ส าคัญเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวียงกุมกาม อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นต้น 

4) สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนคนเดินวัวลาย 
ถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นต้น 

รำงวัลด้ำนกำรท่องเที่ยว 
1) ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “Best Destination” เมืองท่องเที่ยวยอด

นิยมของนักท่องเที่ยวจีน และงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล  “Flower 
Festival of The year” โดยได้รับการคัดเลือกจาก International Garden Tourism Network ของยุโรป 
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2) ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สุดใน
โลก (World’s Best Awards) ของนิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (สหรัฐอเมริกา) มีทั้งหมด 25 อันดับ           
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีประเด็น
การชี้วัด อาทิ สายการบิน ความสะดวกสบาย โรงแรม มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน รวมไปถึงความพร้อม
ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว สามารถใช้ภาษาสื่อสาร แนะน าเส้นทาง สถานที่ท่องเทีย่ว ที่พัก ได้เป็นอย่างด ี

3) ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “World’s Best Cities” เมืองน่าท่องเที่ยว
อันดับ 3 ของโลก จากการจัดอันดับของนิตยสาร Travel and Leisure และรางวัล “Asia Best Cities” 
อันดับหนึ่งของเอเชีย จากการจัดอันดับของนิตยสาร Travel and Leisure 

- จ ำนวนนักท่องเที่ยว 
ในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่จ านวน 10,223,112 คน  

แยกเป็นชาวไทย 7,141,895 คน (ร้อยละ 69.86) ชาวต่างประเทศ 3,081,217 คน (ร้อยละ 30.14) 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 599,154 คน (ร้อยละ 6.23) โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยว
รวม 5 ปี เท่ากับร้อยละ 10.92 โดยชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่  5 อันดับแรก ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และ ประเทศฝรั่งเศส ตามล าดับ  

- รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
ในปี 2559 นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้แก่จังหวัด 90,137 ล้านบาท  

ซึ่งแยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 56,317 ล้านบาท (ร้อยละ 62.47) และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 33,919 
ล้านบาท (ร้อยละ 37.63) เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 จ านวน 7,567 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.38 และเพ่ิมขึ้น
จากป ี2555 ร้อยละ 67.34 โดยมีค่าเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึนของรายได้รวมทั้ง 5 ปี เท่ากับร้อยละ 55.77 

ภำคกำรเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่มี เนื้อที่ทั้ งหมด 12,566,911 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 

1,830,291 ไร่ สามารถแยกเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 541,320 ไร่ (ร้อยละ 29.6) ปลูกพืชไร่ 209,844 ไร่  
(ร้อยละ 11.5) ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 708,057 ไร่ (ร้อยละ 38.7) ปลูกสวนผักและไม้ดอก 122,875  
ไร่  (ร้อยละ 6.7) และอ่ืนๆ 248,195ไร่  (ร้อยละ 13.6) อีกทั้ งยังมีครัวเรือนภาคการเกษตรจ านวน 
203,292 ครัวเรือน แบ่งเป็น 3 ลักษณะการท าเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูกพืช 129,095 ครัวเรือน 
การเลี้ยงปศุสัตว์ 93,800 ครัวเรือน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด 2,867 ครัวเรือน ถือว่ามีผู้ถือ
ครองท าการเกษตรเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ 

จังหวัดเชียงใหม่ มีผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรที่ส าคัญหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ด้านพืช ประกอบด้วย 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล าไย ลิ้นจี่ หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ ผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย          
โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ไข ่ไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์ด้านประมง ประกอบด้วย ปลานิล  

ภำคอุตสำหกรรม 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 21,959 

ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 405 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 22,394 ล้านบาท)              
โดยสาขาท่ีมีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม (16,779 ล้านบาท) รองลงมา คือ สาขาการไฟฟ้าแก๊สและ 
การประปา (4,068 ล้านบาท) และสาขาที่มีมูลค่าต่ าสุด ได้แก่ สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน (1,142 
ล้านบาท) นอกจากนี้ ข้อมูลจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุน
อุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีโรงงานแจ้งประกอบกิจการจ านวนทั้งสิ้น  
1,612  โรงงาน เงินลงทุนรวม 34,812.36 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 40,260 คน โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่  ๑) กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตอ่ืน ๆ 
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ประกอบด้วย การผลิตเกี่ยวกับการผลิตจ าหน่ายและส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์ เครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องทองลง
หิน เครื่องถม เครื่องเขิน เครื่องประดับ การผลิตลูกปัดแก้ว การผลิตของเล่นจากไม้ ห้องเย็นและห้องแช่แข็ง
เพ่ือเก็บพืช ผัก ผลไม้ การโม่ บด หรือย่อยหิน การซักอบรีด เสื้อผ้า ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่ม เป็นต้น  ๒) กลุ่ม
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์จำกพืช ประกอบด้วย กิจการเกี่ยวกับการสีข้าว บ่มและอบใบยาสูบ อบเมล็ดพืชทุก
ชนิดและอบพืชผลทางการเกษตร การคัดแยกเมล็ดพืช ล้าง คัดแยกขนาดและเคลือบผิวส้ม เป็นต้น และ ๓) 
อุตสำหกรรมอำหำร ประกอบด้วย การผลิตเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไม้ การแช่-แข็งทุกชนิด ผลิตและ
จ าหน่ายเบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตน้ าแข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง การถนอมพืชหรือผลไม้ เป็นต้น 

ภำคกำรค้ำกำรลงทุน 
  ใน 9 เดือนแรก (ม.ค. - ก.ย.) ของปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด มีจ านวน 50 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 10,445 ล้านบาท จะก่อให้เกิดการ
จ้างงานทั้งสิ้น 3,224 คน ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทกิจการ ได้แก่ ๑) หมวดเกษตรกรรมและผลิตผล
การเกษตร  ๒) หมวดบริการและสาธารณูปโภค  ๓) หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ๔) หมวด
อุตสาหกรรมเบา และ ๕) หมวดผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง  

กำรค้ำชำยแดน 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสองจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีพ้ืนที่ชายแดน

ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยอีกจังหวัดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพ้ืนที่ชายแดนกับสหภาพเมียนมาร์เช่นกัน 
โดยจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางการวางอุทยานโลจิสติกส์  (Logistics Parks) ให้รองรับการขยายตัวของเมือง   
2 มิติ คือ การจัดสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) และ 
การพัฒนายกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ณ ต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมียุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่ส าคัญ 2 แห่ง คือ อนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค 
"ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ" (Bay of Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ผ่ านทางสหภาพ
เมียนมาร์ จากการค้ากับประเทศสหภาพเมียนมาร์ในปี 2540 หลังจากมีการเปิดด่านอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2540 โดยมีมูลค่ารวม 182.76 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนประมาณ 7.27 เท่า เกินดุล
การค้า 34.3 ล้านบาท การค้าชายแดนกับประเทศเมียนมาร์มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่ามูลค่าการน าเข้า  
ปี 2541 มีมูลค่าการค้ารวม 339.85 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากก่อน คิดเป็นร้อยละ 85.96 เกินดุลการค้า 
137.08 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออก 238.46 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 120 สินค้า
ส่งออกที่ส าคัญได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง รถแทรกเตอร์ (ส่งออกไปใช้งานชั่วคราว) รถจักรยานยนต์ เป็นต้น  
ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 101.384 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 36.58 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 
ได้แก่ ไม้สัก ไม้เต็ง และไม้รังที่ยังไม่ได้แปรรูป เครื่องจักรและเครื่องจักรกล เป็นต้น จนกระทั่งในปี 2545  
มีการสั่งปิดด่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2545 ส่งผลให้ภาวะการค้าซบเซาลง  

ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความพยายามในการผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรน           
กิ่วผาวอก และจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง เป็นด่านถาวรเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดน การเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภาคเหนือตอนบนไปยังประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ          
ในกรอบอนุภูมิภาคต่อไป  
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
จังหวัดเชียงใหม่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย มีการต่อยอดพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง  

มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอย่างสร้างสรรค์ และมีการผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ล้านนา” เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครือ่งปั้นดินเผา ไม้แกะสลัก การนวด
แผนไทย ที่สามารถท าตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ น าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่สามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่าย OTOP จ านวน 
7,365,119,341 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ที่มีมูลค่า 6,639,715,516 บาท ถึง 725,403,825 
บาท และในปี พ.ศ. 2559 มียอดจ าหน่าย OTOP จ านวน 7,028,841,682 บาท มีผู้ประกอบการ OTOP 
ที่ลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2559 จ านวนทั้งสิ้น 1,188 ราย รวมมีจ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งสิ้น 3,347 
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้ 1) ประเภทอาหาร จ านวน 550 ผลิตภัณฑ์  
2) ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 273 ผลิตภัณฑ์ 3) ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย จ านวน 1,097 ผลิตภัณฑ์ 
4) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จ านวน 985 ผลิตภัณฑ์ และ 5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
จ านวน 442 ผลิตภัณฑ์ 

3. ข้อมูลด้ำนสังคมและควำมม่ันคง 

3.1 ข้อมูลกำรปกครอง/ข้อมูลประชำกร 
จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมู่บ้าน 

ประชากร ๑,๗53,841 คน เป็นชาย 850,602 คน และหญิง 903,239 คน  (ข้อมูล ณ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

3.2 ข้อมูลส่วนรำชกำร/หน่วยงำน 
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หน่วยงานบริหาร

ราชการส่วนกลาง จ านวน 166 แห่ง  หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 34 แห่ง และหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 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 

3.3 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 781 แห่ง โดยแยกเป็นระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีจ านวนครู/อาจารย์ รวมทั้งสิ้น 18,512 คน และ              
มีจ านวนนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 293,895 คนซึ่งหากเทียบอัตราส่วนระหว่างครู ต่อนักเรียน นักศึกษา 
เป็น 1 : 16  

3.4 ข้อมูลด้ำนศำสนำ 
 จังหวัดเชียงใหม่ มีศาสนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในทุกอ าเภอ รวมทั้งสิ้น 1,368 แห่ง 

จ าแนกเป็น วัด จ านวน  858 แห่ง และส านักสงฆ์ จ านวน 510 แห่ง โดยมีศาสนบุคคลที่ด าเนินการพิธีทาง
ศาสนา ทั้งหมด 11,682 รูป ประกอบด้วย พระภิกษุ 6,340 รูป และสามเณร 5,342 รูป 

3.5 ข้อมูลด้ำนวัฒนธรรม 
แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมของจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่  มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัด  รวมทั้ งสิ้น  1,073 แห่ ง 
ประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุด หอจดหมายเหตุ และแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมอื่นๆ ที่ส าคัญ  
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ขนบธรรมเนียมประเพณีส ำคัญของจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของจังหวัด อาทิ ประเพณีตานหลัวหิงไฟ

พระเจ้า /วัดป่ายางหลวงหรือวัดป่าแดด ประเพณีปอยหลวง, ปอยน้อย ประเพณีปีใหม่เมือง, ประเพณีสืบชะตา
บ้าน ประเพณีปอยส่างลอง งานสืบสานต านานไทลื้อ พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์
ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ /ลานครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท  
วัดพระบาทตะเมาะ ประเพณีเข้าอินทขิล /วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประเพณีสืบชะตาเมือง 
/ประตูเมือง ๕ ประตูและ สี่แจ่งเวียง ประเพณีวันเข้าพรรษา , ประเพณีคนเฒ่าเข้าวัดจ าศีล ประเพณี 
ปุพพเปตพลีประเพณีวันออกพรรษา ประเพณีเดือนยี่เป็ง งานแอ่วเฮือน เยือนพญา 

เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมประเพณีที่ส ำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด 
- ด้ำนหัตถกรรม/ช่ำงฝีมือ ได้แก่ เครื่องประดับเงิน (ชนเผ่า), งานใบตอง, ทอเสื่อกก, เครื่อง

เคลือบศิลาดล, ขันแดง, ปั้นน้ าต้น, ทอผ้า (ผ้าฝ้ายทอมือ), ทอผ้าไหมสันก าแพง, ทอผ้าไทยลื้อ บ้านลวงใต้,  
ทอตุง, ผ้าทอกะเหรี่ยง, จักสานหวาย, ผ้าทอตีนจก (ลายน้ าท่วม), จักสานไม้ไผ่, ลงรักปิดทอง, ปั้นตุ๊กตายิ้ม, 
บายศรี, เครื่องดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ขลุ่ย, ตัดตุง, ร่มสันก าแพง, ปิ่นปักผมทโบราณ, ท าปราสาท, ต้องลาย
กระดาษ ฯลฯ 

- ด้ำนอำหำร ได้แก่ ข้าวแตน, น้ าพริกคั่วทราย, ถั่วเนาแค๊บ, น้ าปู๋และถั่วเน่าเมอะ, ไส้อ่ัว, 
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย, ขนมวงน้ าอ้อย, ข้าวเงี้ยว, ข้าวซอย, ขนมจีนน้ าเงี้ยว, ลาบ (หมู/เนื้อ) ฯลฯ 

- ด้ำนศิลปะกำรแสดงและดนตรี ได้แก่ การขับซอ, กลองสะบัดชัย, กลองชัยมงคลพ่อครู
มานพ, ยาระนะ (ศิลปินแห่งชาติ), ฟ้อนก๋ายลาย, การขับลื้อ, ฟ้อนลื้อ, ฟ้อนเล็บ, ฟ้อนไทเขิน, สะล้อ ซึง, ลิเก
ไทใหญ,่ ฟ้อนนกกิ่งกะหร่า (ก้านก ก้าโต) ฯลฯ 

 3.6 ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการด้านสาธารณสุขประเภทที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  48 แห่ง       

6,301 เตียง จ าแนกเป็นประเภทบริการทั่วไป 42 แห่ง และประเภทบริการเฉพาะโรค จ านวน 6 แห่ง        
ในจ านวนนี้ เป็นสถานบริการสาธารณสุขแยกตามสังกัด ได้แก่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24 แห่ง นอกสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แห่ง สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 5 แห่ง และสังกัดเอกชน 14 แห่ง โดยมี
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 2,885 คน จ าแนกเป็น แพทย์ 451 คน พยาบาลวิชาชีพ 2,081 
คน ทันตแพทย ์133 คน และ เภสัชกร 220 คน 

 3.7 ข้อมูลด้ำนแรงงำน 
ประชำกรและก ำลังแรงงำน 
ปี พ.ศ. 2561 ในไตรมาส 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) พบว่า มีประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี

ขึ้นไป จ านวน 1,459,771 คน ผู้อยู่ ในก าลั งแรงงาน จ านวน 1,061,008 คน ผู้มี งานท า จ านวน 
1,054,532 คน และผู้ว่างงาน จ านวน 4,057 คน และผู้ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล จ านวน 2,418 คน ผู้มี
งานท าในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเกษตรกรรมมีจ านวน 371,415 คน หรือร้อยละ 35.22 และท างานนอกภาค
เกษตรกรรม จ านวน 683,118 คนหรือร้อยละ 64.78 ของผู้มีงานท าทั้งจังหวัด โดยมีประเภทการท างาน
ด้านเกษตรกรรมการล่าสัตว์ และการประมงมีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 34.66 หรือจ านวน 365,456 คน 
รองลงมาคือ กิจกรรมการขายส่งการขายปลีกร้อยละ 15.46 จ านวน 163,081 คน และผู้มีงานท า               
ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาจ านวน 226,912 คนหรือร้อยละ 21.52 ของจ านวนประชากร               
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
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กำรว่ำงงำน  
จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ว่างงาน จ านวน 4,057 คนหรือมีอัตราการว่างานร้อยละ 0.38 แรงงาน

ต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท างาน ซึ่งชะลอตัวจากไตรมาสที่ผ่านมาจ านวน 
16,114 คน ในจ านวนนี้แรงงานต่างด้าวตามมาตราเก้า (ชั่วคราวทั่วไป) จ านวน 4,970 คนหรือร้อยละ 
11.29 ตามมาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 637 คนหรือร้อยละหนึ่ง การน าเข้าแบบ MOU 
จ านวน 2,025 คนหรือร้อยละ 4.6 พิสูจน์สัญชาติจ านวน 36,406 คนหรือร้อยละ 82.67 ส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี (บัตรสีชมพู คสช.) เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้มาท างานเป็นชั่วคราวสาม
สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เพ่ือทดแทนการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงไตรมาส 2 
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) มีจ านวน 72,238 คน จ าแนกเป็นสัญชาติเมียนมาร์ มีจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 99.82 จ านวน 72,106 คน สัญชาติลาวร้อยละ 0.11 (จ านวน 79 คน) และสัญชาติกัมพูชา
ร้อยละ 0.07 (จ านวน 53 คน) นอกจากนี้พบว่าม ีรายงานประเภทชนกลุ่มน้อย (มาตรา 13 ) จ านวน 28,293 คน 

กำรคุ้มครองแรงงำน 
จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้นจ านวน 304 แห่ง พบว่า มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 

จ านวนทั้งสิ้น 7,079 คน สถานประกอบการที่ตรวจ พบว่า เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที่มี จ านวน
ลูกจ้าง 20 - 49 คนจ านวน 96 แห่ง อยู่ที่ร้อยละ 31.58 โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 91.45 
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 8.55 

กำรเลิกจ้ำงแรงงำน 
สถานประกอบกิจการที่เลิกกิจการและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างในจังหวัดเชียงใหม่ และไตรมาส 2 

(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) พบว่า สถานประกอบการที่เลิกกิจการ มีจ านวน 38 แห่ง ลูกจ้างถูก 
เลิกจ้าง จ านวน 145 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กหนึ่งถึงสี่คน มีจ านวน 33 แห่ง มีลูกจ้าง 
ถูกเลิกจ้างจ านวน 23 คน  

 3.8 ควำมสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  
     จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับนคร และเมืองต่างๆ             

ในต่างประเทศ ดังนี้ 
เทศบำลนครเชียงใหม่  

 - ปี พ.ศ. 2532 ได้ลงนามบนัทึกมิตรภาพกับ เมืองอูโอซุ จังหวัดโทยามา ประเทศญี่ปุ่น 
หอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่ 

 - ปี  พ .ศ . 2546 ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์กับ  หอการค้าสภาอุตสาหกรรม                    
เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ (หอการค้าคู่มิตร) 

 - ปี พ.ศ. 2549 ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์กับ หอการค้าเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส 
(บันทึกความร่วมมือระหว่างหอการค้า)  

 - ปี พ .ศ . 2558 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการค้าระหว่างกันกับหอการค้ า                 
เมืองตองยี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 - ปี พ .ศ . 2558 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการค้าระหว่างกันกับหอการค้า                
เมืองท่าข้ีเหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 - ปี พ .ศ . 2558 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการค้าระหว่างกันกับหอการค้า                   
เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 - ปี พ.ศ. 2558 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
ในการร่วมพัฒนาด้านการค้าและด้านธุรกิจกับ หอการค้าเมืองสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย 

 - ปี พ.ศ. 2558 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการค้าระหว่างกันกับหอการค้าเมือง
มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
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นอกจากนี้  จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล สถานกงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ดังนี้ 

ประเภท ประเทศ 

สถานกงสุลใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม ่
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าเชียงใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลอินเดียประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลีประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลียประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดนประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเฮลเลนิกประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็กประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สมาพันธรัฐสวิสประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปรตุเกสจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
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3.9 ควำมม่ันคง 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน พ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่  ยังต้อง

เผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงประเทศและของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งในและนอกระบบ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยว ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้านสาธารณสุข โรคระบาด
ติดต่อ การบุกรุกท าลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม รวมถึง ปัญหาความขัดแย้ง
และความแตกแยกทางความคิดของคนภายในสังคมที่เกิดจากสถานการณ์ด้านการเมือง ความขัดแย้งของกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงภายใน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของปัญหาความมั่นคงที่เกิดจาก
ผลกระทบและการขยายตัวของปัญหาความมั่นคงจากประเทศเพ่ือนบ้านและสังคมโลกในปัจจุบัน 

4. ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 ทรัพยำกรธรณี 

จังหวัดเชียงใหม่มีการผลิตแร่ธาตุที่ส าคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ แมงกานีส ดีบุก      
ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หิน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่ส าคัญ  เช่น แหล่ง
ปิโตรเลียม อ าเภอฝางนอกจากนี้ยังมีสภาพธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอีกหลายแห่ง  เช่น                
บ่อน้ าพุร้อน อ าเภอสันก าแพง โป่งเดือด อ าเภอแม่แตง และบ่อน้ าแร่ธรรมชาติ อ าเภอแม่ริม เป็นต้น 

4.2 ทรัพยำกรป่ำไม้  
จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณป่าเต็งรัง 

และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พ้ืนที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า และป่าฟ้ืนฟู
ตามธรรมชาติ โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 12,222,395.87 ไร่ (พ้ืนที่ป่าตามกฎกระทรวง)                
คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  จ านวน 25 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 14 
แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยาน
แห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติ แม่ตะไคร้ อุทยาน
แห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติแม่โถ อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติ             
ออบขาน อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาอุทยานแห่งชาติ ผาแดง และมีวนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ วนอุทยาน
แห่งชาติน้ าตก บัวตอง - น้ าพุเจ็ดสี และวนอุทยานแห่งชาติดอยเวียงแก้ว อีกทั้งยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
จ านวน 4 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีกจ านวน 1 แห่ง 

4.3 ทรัพยำกรน  ำ  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปิง มีเขื่อนภูมิพลเป็นเขตแบ่งลุ่มน้ าปิง

ตอนบนและลุ่มน้ าปิงตอนล่าง จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง และ  
บึงธรรมชาติหลายแห่ง ส าหรับแม่น้ าที่ส าคัญๆ ของจังหวัดเชียงใหม่มี 8 สายด้วยกัน คือ 

- แม่น  ำปิง เป็นแม่น้ าสายใหญ่และยาวที่สุดประมาณ 1601 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่บริเวณ            
หมู่บ้านเมืองงายของทิวเขาแดนลาวติดพรมแดนตอนเหนือไหล่ผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ 

- แม่น  ำฝำง อยู่ในเขตอ าเภอฝาง เป็นแม่น้ าที่ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือ ต้นน้ าเป็นล าธาร
หลายสายไหลมารวมกันจากตอนใต้สุดของอ าเภอฝาง 

- แม่น  ำแม่แตง ต้นน้ าเกิดจากห้วยล าธารต่างๆ เขตต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง ไหลมา
รวมกันกับน้ าแม่คองในท้องที่อ าเภอเชียงดาว กลายเป็นล าน้ าแม่แตงไหลผ่านอ าเภอแม่แตง  
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- แม่น  ำแม่งัด ต้นน้ าเกิดจากห้วยล าธารจากภูเขาซึ่งล้อมรอบตัวอ าเภอพร้าว เกิดแม่น้ าสายนี้
ไหล่ผ่านอ าเภอดอยสะเก็ดบรรจบกับแม่ก๋น แม่คาว ไหลบรรจบแม่น้ าปิงที่อ าเภอสันป่าตอง  

- แม่น  ำแม่กวง ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาบริเวณบ้านยางนาน้อยไหลผ่านอ าเภอดอยสะเด็ด 
สันทรายและอ าเภอสารภี อ าเภอเมืองล าพูน แล้วไหลมาบรรจบกับแม่น้ าปิงบริเวณบ้านสบทา จังหวัดล าพูน 

- แม่น  ำแม่ขำน ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาบริเวณบ้านแม่ขานใหญ่ อ าเภอสะเมิง ไหลผ่าน               
ทุ่งนาบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอสันป่าตอง ไหลบรรจบแม่น้ าปิงบริเวณบ้านท่ามะโอ 

- แม่น  ำแม่กลำง ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาดอยอินทนนท์ หรือดอยอ่างกา ในเขตอ าเภอ
จอมทอง แล้วไหลผ่านตัวอ าเภอจอมทองลงสู่แม่น้ าปิง 

- แม่น  ำแม่แจ่ม ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาสาขาของดอยหัวช้างในเขตอ าเภอแม่แจ่มไหล              
มารวมกับล าธารอื่นๆ ในเขตบ้านม่วงป้อง กลายเป็นแม่น้ าแม่แจ่ม 

4.4 ระบบชลประทำน 
จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าจ านวนมากทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลาง 

โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ซึ่งโครงการเหล่านี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนโดยแยกเป็น 

โครงกำรขนำดใหญ่ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง 2) โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ าเภอแม่แตง 3) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่กวง 
อ าเภอดอยสะเก็ด  

โครงกำรขนำดกลำง จ ำนวน 31 แห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ฝายแม่สาว  
ฝายพญาค า อ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ าห้วยหยวก ฝายแม่สาว อ่างเก็บน้ าบ้านแม่ตะไคร้ เป็นต้น  

โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก  มีจ านวนรวมทั้ งสิ้ น  311 แห่ ง พ้ืนที่  410,178 ไร่
ประกอบด้วย โครงการที่มีระบบจ านวน 80,850 ไร่ และโครงการที่ไม่มีระบบ 329,328 ไร่ 

โครงกำรชลประทำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 322 แห่ง ประกอบด้วย 
อ่างเก็บน้ า 73 แห่ง ฝายทดน้ า 155 แห่ง และอาคารอ่ืนๆ 104 แห่ง  

๕. แผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2562)  
5.1 กำรวิเครำะห์ประเด็นกำรพัฒนำที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 4 มิติ 

 การวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ได้ค านึงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทาง  
การพัฒนาระดับประเทศ  จึงได้น าข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าขึ้น มาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อเท็จจริงของพ้ืนที่                
เพ่ือสะท้อนถึงสภาพการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยเปรียบเทียบกับระดับค่ากลางของประเทศ และสามารถ
เชื่อมโยงสู่ประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ 
จากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
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5.2 ภำพรวมสภำวกำรณ์กำรพัฒนำ 
การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศ กล่าวคือ ตัวชี้วัดภาพรวม 
(Composite Index) ของจังหวัดทั้งประเทศมีค่ากลางอยู่ที่ 31.27 ขณะที่ของจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ 32.37  
โดยจังหวัดเชียงใหม่มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านค่ากลางของประเทศจ านวน  9 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด                 
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ พบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว เป็นปัญหาส าคัญของจังหวัด เนื่องจาก
ตัวชี้ วัดทุกตัวต่ ากว่าค่ ากลาง ไม่ว่าจะเป็น  พ้ืนที่ป่ า ปริมาณขยะ และการใช้พลังงาน  นอกจากนี้                          
มิติประสิทธิภาพของภาครัฐมีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับต่ าหลายตัว ได้แก่ สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ                 
HA ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของ อย่างไรก็ตาม มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง และมิติการเติบโต               
ทางเศรษฐกิจ มีระดับการพัฒนาที่ด ีตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 ประเด็นกำรพัฒนำที่ส ำคัญ 
5.3.1 มิติกำรพัฒนำแบบท่ัวถึง 

ตัวชี้วัดในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึงของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่สู งกว่าค่ากลางประเทศ               
ไม่ว่าจะเป็นประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละ 6.74 ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศที่ร้อยละ 3.69    
(ค่ากลางของประเทศ คือ 10.43) ซึ่งสะท้อน ให้เห็นว่าประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนมากขึ้น ส่งผลให้             
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน ร้อยละ 32.40 เทียบกับค่ากลาง
ประเทศที่ร้อยละ 18.76 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่ เข้มแข็ง หากมอง              
ในเรื่องของการบริการทางด้านสุขภาพ จะเห็นได้ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี
ในด้านสาธารณสุข คือ สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนประชากรต่อจ านวนแพทย์  
เท่ากับ 1,633 คน/แพทย์ น้อยกว่าสัดส่วนของประเทศ คือ 2,980 คน/แพทย์ สะท้อนถึงการกระจาย        
การให้บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ชั้นน าของประเทศ และศูนย์กลางการบริการทาง
การแพทย์ของภาคเหนือ ขณะที่ในด้านการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ของนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 37.37 คะแนน  ซึ่งมีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย คือ 34.95 
คะแนน ส่วนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยอายุ 15-59 ปี ยังคงต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ (8.90 ปี)   
คือ 8.80 ปี อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ยังคงมีปัญหาจ านวน                  
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 – 59 ปี ซึ่งมีค่าต่ ากว่าประเทศเล็กน้อย  
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5.3.2 มิติกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่สูงกว่าค่ากลางของ

ประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
แบบก้าวกระโดด จากปีก่อนหน้า คือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.66 สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจังหวัดมีมูลค่า
สูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดมีค่าสูงกว่าประเทศ คือ           
ร้อยละ 1.94 เมื่อเทียบกับค่ากลาง คือ 1.75 ส่วนด้านหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน มีอัตราต่ ากว่า 
ค่ากลางของประเทศ คือ 2.09 ขณะที่ค่ากลางของประเทศ คือ 6.67 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 20.65  มีค่าสูงกว่าประเทศร้อยละ 0.68  เมื่อเทียบกับของประเทศ 
คือ 19.97 หากดูในเรื่องของผลิตภาพแรงงานของจังหวัด จะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่า ค่ากลาง คือ 
139,114 บาท/คน เมื่อเทียบกับค่ากลาง คือ 110,895 บาท/คน โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า ด้านมิติการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนมากจะมีค่าสูงกว่าระดับประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ 
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องการว่างงาน ที่มีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ดังนั้น 
จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความส าคัญกับการสร้างงาน/อาชีพเสริมแก่ประชากรวัยแรงงานให้มากขึ้น  รวมทั้ง
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย 

5.3.3 มิติเติบโตทำงเศรษฐกิจสีเขียว 
ผลการพัฒนาในมิต ินี ้ของจังหวัดเช ียง ใหม่ย ังคงต้องได้ร ับการพัฒนาในทุกต ัวชี ้ว ัด 

เนื่องจากมีระดับต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่   
ป ่าไม ้ลดลงในป ี 2557  คือ ร ้อยละ -7.78 ต่ ากว่าค ่าเฉลี ่ยของประเทศ  ซึ ่งเท ่าก ับร้อยละ -3.32 
ขณะเดียวกันยังมีปริมาณขยะที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2 เท่ากว่า คือ 602,980 ตัน เทียบกับค่ากลาง                
ซึ่งเท่ากับ 247,105 ตัน ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้/ป้องกันการ              
บุกรุกพ้ืนที่ป่า รวมทั้งการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เน้นการจัดการขยะในชุมชน               
สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรป่าไม้  ขณะเดียวกัน                
จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีสัดส่วนการใช้พลังงานที่สูงกว่าค่ากลางประเทศในทุกตัวชี้วัด  โดยสะท้อนถึงการใช้
พลังงานที่มาก ไม่ว่าจะเป็น ตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร                     
มีปริมาณ 354 ลิตร/คน ขณะที่ค่ากลางของประเทศมีปริมาณ 284 ลิตร/คน สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ภาคครัวเรือนต่อประชากร สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง                            
ในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความส าคัญกับการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดและเหมาะสม ทั้งในระดับครัวเรือน และสถานประกอบการ 

5.3.4 มิติประสิทธิภำพของภำครัฐ 
ตัวชี้วัดมิติประสิทธิภาพของภาครัฐส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  มีค่าคะแนนสูงกว่าค่ากลางของ

ประเทศ ได้แก่ ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสะท้อนถึงการเข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประชาชนในพ้ืนที่ที่ครอบคลุม รวมทั้งตัวชี้วัด
ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 
15.51  สูงกว่าค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ 12.19 สะท้อนถึงความสามารถในการจัดหารายได้ที่เพ่ิมข้ึน
ของท้องถิ่น อย่างไรกต็าม ประเด็นการพัฒนาที่จังหวัดจะต้องปรับปรุง ได้แก่ ตัวชี้วัดร้อยละสถานพยาบาลที่ได้
การรับรองคุณภาพ HA ซึ่งมีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในจ านวนที่สูง คือร้อยละ 29.17 เมื่อเทียบกับ
ค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ 74.76 โดยสะท้อนถึงคุณภาพของบริการทางการแพทย์ที่ยังความแตกต่างกัน             
ในพ้ืนที่เขตเมืองและพ้ืนที่ห่างไกล ขณะที่ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดยังคงมีค่าต่ ากว่า
ค่ากลาง คือ 77.29 ค่ากลางของประเทศ คือ 92.11 ดังนั้น จังหวัดจึงต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ            
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือภายในสิ้นปีงบประมาณ 
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5.4 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคกุคำม (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 จังหวัดเชียงใหม่มีฐานทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย 

w1 ปัญหาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

S2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจ านวนมากและ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

w2 ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเขตเมืองและ
ชนบท 

S3 เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพของ
ภาคเหนือ 

w3 การจัดการพ้ืนที่ชายแดนยังไม่เป็นรูปธรรม
เท่าท่ีควร 

S4 มีภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งผลิตอาหาร 
พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
ที่โดดเด่น 

w4 การจัดระบบขนส่งสาธารณะไม่มี
ประสิทธิภาพ 

S5 มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ w5 ผลิตภาพแรงงานต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

S6 มีความพร้อมด้านเส้นทางการขนส่ง และ
คมนาคมที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ในอาเซียน 
GMS และ BIMSTEC 

w6 การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการขาดประสิทธิภาพ  

S7 เป็นแหล่งต้นน้ า มีทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศท่ีหลากหลาย 

w7 เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นท่ียังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

S8 เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาของภาคเหนือ w8 ขาดแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ระยะยาว  

S9 เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ w9 ปัญหาการขาดโอกาสและความเท่าเทียมด้าน
การศึกษา 

S10 มีสถานที่ท่ีรองรับการจัดกิจกรรมระดับ
นานาชาติ 

w10 ปัญหาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
ที่ยังมีความแตกต่างกัน 

S11 เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐ/เอกชน W11 กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการ
เข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น 

W12 ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ 

W13 ขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
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โอกำส (Opportunity)  อุปสรรค (Threats) 
O1 นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่

ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็น MICECITY 
T1 ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิด

จากมนุษย์และธรรมชาติโดยตรง 

O2 นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการผลิตอาหารของโลก 

T2 การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาท างานและอยู่ในพื้นที่ 
ท าให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค 

O3 ความสนใจของนักท่องเที่ยวในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศและเชิงสุขภาพ 

T3 ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
โลก 

O4 นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตการค้า
เสรี 

T4 การแข่งขันที่รุนแรงจากข้อตกลงการค้าเสรี 
และนโยบายการกีดกันทางการค้า 

O5 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน T5 ต้นทุนปัจจัยการผลิตและการบริการที่สูงขึ้น 

O6 นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมของประเทศ 

T6 การเกิดอุบัติภัยและโรคภัยใหม่ๆ 

O7 นโยบายและการตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนาอย่าง
สมดุล  

T7 ข้อจ ากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การท างาน 

O8 การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและสปาส่งผลให้
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา  

T8 แนวโน้มราคาพลังงานที่มีความผันผวน 

O9 กระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติที่
มีต่อการศึกษา การท างาน การท่องเที่ยว และ
การอยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

T9 ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนต่อ SMEs 

O10 รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

T10 เป็นพื้นที่ในการลักลอบ ล าเลียงผ่านยาเสพ
ติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

o11 เมืองน่าท่องเที่ยวของโลก T11 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน ์

O12 นโยบายส่งเสริมการลงทุนให้เชียงใหม่เป็นเมือง 
super cluster ด้านดิจิตอล 

T12 ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด ปัญหาการจราจร ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 

O13 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน T13 การจัดการผังเมือง 

O14 นโยบายส่งเสริมการพัฒนาให้เป็น Smart City T14 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนส่งผล
กระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์จังหวัด 
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5.5 เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด 
“นครแห่งชีวิตลัควำมม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity) 

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

5.5.1 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

เป้ำหมำยกำรพฒันำ ตัวชี วดั 
ข้อมูล 
ค่ำฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 

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 3.2 
 

3.2 
 

1.2 รายได้จากการท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงใหม่ (ล้านบาท) 

99,070 
(2560) 

105,000 111,300 118,000 125,000 132,600 118,400 

1.3 รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด /  
(ร้อยละ) 

1.94 
(ปี 2557) 

 2.94 3.94 4.94 5.94 6.94 6.94 

2. สังคมน่าอยู่ ประชาชน
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 ร้อยละของพื้นท่ีความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดสาธารณภัย 
ลดลงร้อยละ 3 

834
หมู่บ้าน 

818 
หมู่บ้าน 

794 
หมู่บ้าน 

771 
หมู่บ้าน 

748 
หมู่บ้าน 

726 
หมู่บ้าน 

771 
หมู่บ้าน 

2.2 ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมี
ปัญหายาเสพติด ลดลง      
ร้อยละ 5 

526 
หมู่บ้าน 

500 
หมู่บ้าน 

475 
หมู่บ้าน 

452 
หมู่บ้าน 

430 
หมู่บ้าน 

409 
หมู่บ้าน 

453 
หมู่บ้าน 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
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
อากาศเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีลดลง / (วัน) 

20 วัน 18 15 13 10 9 9 

3.3 สัดส่วนขยะมูลฝอย/ 
ของเสียท่ีน ากลับมาใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น / (ร้อยละ) 

30 40 40 45 45 45 45 
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5.6 ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวและบริกำรสุขภำพ เชื่อมโยงชุมชนและ

ท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
 2. เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

 เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 2.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/สถานบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้การรับรองคุณภาพ HA / (แห่ง) เพ่ิมขึ้น 
 3.  อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของคนครัวเรือนในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและ

ท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
 4. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการ               

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว 

 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล 

 วัตถุประสงค์ 
 1. ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
 2. สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม 

 เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 
 2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
 3. รายได้จากการจ านายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพ่ิมข้ึน 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ

ประกอบธุรกิจ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และการ

ประกอบธุรกิจ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
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 ประเด็นกำรพัฒนำที ่3 : กำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ  คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
 1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
 2.  ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
 3.  คนอายุ 15 – 60 ปี เต็ม มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4.  อัตราการว่างงานลดลง 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
 4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 : กำรส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 วัตถุประสงค์ 
 1. ป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 3. การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน 

 เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
1. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง 

  3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
  4. สัดส่วนขยะมูลฝอย/ของเสียที่น ากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  สามารถอ านวยประโยชน์            

ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตราย               

ให้มีคุณภาพดขีึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
 3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์  หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และ            

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุ รักษ์พลังงาน และ                             

การใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
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 ประเด็นกำรพัฒนำที่  5 : กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง ควำมปลอดภัย และควำมสงบสุขของ
ประชำชน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
 2. พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข 

 เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
 1. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง 
 2. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) ลดลง 
 3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง 
 4. ร้อยละของพ้ืนที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดสาธารณภัย ลดลงร้อยละ 3 
 5. ร้อยละของคดียาเสพติดรายส าคัญ (ฐานข้อหาผลิตจ าหน่าย และครอบครองเพ่ือจ าหน่าย) 

เปรียบเทียบกับคดีท่ีจับกุมทั้งหมดลดลง 
 6. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด ลดลงร้อยละ 5 
 7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคดีการจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่

เกี่ยวเนื่องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของ             

ทุกภาคส่วนเพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  
 2. เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ   
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการ              

มีส่วนร่วมของชุมชน 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิดและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำเมืองอย่ำงชำญฉลำด 

ในการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart City) นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการวางแผนเพ่ือให้เกิดเป็นภาพ
ที่ชัดเจนของเมืองในอนาคตว่าจะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางใด และจะมีการพัฒนาในมิติใดบ้าง ตลอดจน
ต้องมีการก าหนดแนวทางพัฒนาอย่างชัดเจนเพ่ือให้ทราบว่าใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในเรื่องใด 
รวมทั้งจะต้องมีการก าหนดเครื่องมือหรือกลไกสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมด้วย
ดังนั้นในการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดนั้นจึงสามารถแบ่งประเด็นส าคัญออกได้ประกอบด้วย 

1. แผนแม่บทของการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart Development Master Plan) 
2. มิติพ้ืนฐานของการพัฒนาเมือง (Basic Foundation for Smart Development) 
3. แนวทางการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart Development Guidelines) 
4. กลไกการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart Development  Mechanism) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1 : กรอบแนวคิดในการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด 

ทั้งนี้แต่ละประเด็นของการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดนั้นจะมีล าดับขั้นตอนของการก าหนดแต่ละ
ประเด็นอย่างชัดเจนและแต่ละประเด็นก็จะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. แผนแม่บทของกำรพัฒนำเมืองอย่ำงชำญฉลำด (Smart Development Master Plan) 
ในการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดนั้น จ าเป็นที่ผู้ที่ส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจะต้องทราบและ

เข้าใจถึงมิติต่างๆของเมืองเพ่ือที่จะต้องก าหนดรายละเอียดของแผนแม่บทของการพัฒนาเมืองก่อนที่จะเริ่ม
ด าเนินการพัฒนาเมือง  โดยองค์ประกอบส าคัญของแผนแม่บทการพัฒนาเมืองประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นอย่างถ่องแท้ของเมือง (City Demand/ Needs) 
2. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญของเมือง (City Resources) 
3. การก าหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ของเมืองในอนาคต (City Direction) 
4. การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาเมือง (City Development Goals) 
5. การก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายที่ชัดเจน (City Common Indicators) 
6. การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart Development Master Plan) 
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ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดแล้วองค์ประกอบแรกของการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด  (Smart 
City) ของจังหวัดเชียงใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความส าคัญกับการวางแผนแม่บทของเมืองอย่างชาญฉลาด 
(Smart Development Master Plan) แต่การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดต่างๆนั้นจะต้องสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศนั่นเอง และยังต้องค านึงถึงประเด็นการ
พัฒนาที่ส าคัญตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal’s) ตลอดจน
แนวโน้มและความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อ              
การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart City) ด้วย 

โดยการวิเคราะห์และจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด(Smart City) นั้นควรจะต้องมี
การก าหนดคณะท างานที่จะด าเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้คณะท างานชุดนี้ได้มีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพ่ือสามารถน าเสนอต่อ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอย่างครบถ้วน และควรจะต้องได้รับการ
เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จาก “ภาคประชาสังคม” เพ่ือให้ได้ออกมาเป็น แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์อันจะใช้เป็น
หลักในการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดต่อไป  

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด(Smart City) จะมีการบริหารจัดการ
และด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วม การบริหาร
จัดการทุน การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเมือง และการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมด้วย โดยสรุปแล้วการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart City) ในอันดับ
แรกนั้น จังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart Development Master 
Plan) ให้ได ้ก่อนที่จะด าเนินการในขั้นตอนของการพัฒนาเมืองต่อไป 

2. มิติพื นฐำนของกำรพัฒนำเมือง (Basic Foundation for Smart Development) 
การพัฒนาเมืองมีหลากหลายเรื่องที่ต้องพิจารณา อย่างไรก็ดีไม่ว่าเมืองจะมีทิศทางเป็นอย่างไร 

แต่เพ่ือให้การพัฒนาเมืองมีรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาต่อยอดในอนาคตนั้นจะมีมิติพ้ืนฐานของการพัฒนา
เมอืงดังต่อไปนี้ 

• กำรพัฒนำด้ำนสุขอนำมัยของเมือง (City Health & Hygiene) 
การพัฒนาด้านสุขอนามัยของเมืองเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากเพราะจะน าประชาชน

ของเมืองไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและใจ อันจะน าไปสู่การพัฒนาเมืองอย่าง
ต่อเนื่องและช่วยลดภาระของเมืองในการดูแลสุขภาพของประชาชนในระยะยาว 

• กำรพัฒนำด้ำนอุดมกำรณ์ของเมือง  (City Ideology) 
การพัฒนาเมืองจ าเป็นต้องค านึงถึงเรื่องความรู้สึกนึกคิดและอุดมการณ์ของการ

พัฒนาเมืองประกอบด้วย เพราะอุดมการณ์ของการพัฒนาเมืองจะช่วยให้เกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างดี ลดกระแสการต่อต้าน ตลอดจนน าไปสู่การเสริมพลังให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วย 

• กำรพัฒนำด้ำนสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ (City Natural Environment) 
การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินี้  ถือว่ามีความส าคัญต่อทั้งการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่เดิมและการพัฒนาเพ่ิมเติมต่อยอดให้ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
คุณภาพมากขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป 
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• กำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้ของเมือง (City Learning & Knowledge anagement) 
การพัฒนาเมืองควรจะต้องเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของประชาชนใน

เมือง ให้ตระหนักถึงความจ าเป็นและทิศทางการพัฒนาเมือง อันจะน าไปสู่ความเข้าใจ
และความร่วมมือในการพัฒนาเมืองโดยใช้ความรู้ความสามารถมาสนับสนุนการพัฒนา
เมืองอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้การพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเมืองจะเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจัดการความรู้ของเมือง 

• กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนทำงกำยภำพ (City Physical Infrastructure) 
การพัฒนาเมืองจะเกี่ยวกับโดยตรงกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ

ของเมือง ที่จะสะท้อนถึงความทันสมัย ความชาญฉลาดในการรองรับความต้องการ               
ในอนาคตของประชาชน ทั้งนี้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพจะต้องสอดรับ    
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)(SDG) ด้วย 

• กำรพัฒนำด้ำนกำรก ำกับดูแลเมือง (City Governance) 
การพัฒนาเมืองจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องการก ากับดูแลเมืองให้เกิดความปลอดภัย 
สงบสุข และน่าอยู่ โดยต้องครอบคลุมประเด็นการด ารงชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจนตาย โดยการก ากับดูแลเมืองที่ดีนั้นจะน าไปสู่การพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

3. แนวทำงกำรพัฒนำเมืองอย่ำงชำญฉลำด (Smart Development Guidelines) 
การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart Development Plan) เมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจาก  คณ ะกรรมการระดับจั งหวัด  ตลอดจนผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสียแล้ ว  ควรจะเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดโดยก าหนดมิติที่ควรจะต้องด าเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ  และ
แต่งตั้งคณะท างานดังต่อไปนี้ 

• กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม (Awareness and Participation) 
เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาเมืองได้รับทราบและเข้าใจใน

ทิศทาง/วิสัยทัศน์ของเมืองตามความต้องการและความจ าเป็นที่เมืองจะต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างชัดเจน คณะท างานจะด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุกภาค
ส่วนในรูปแบบที่เหมาะสม อันจะท าให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็น และ
น าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด(Smart City)  ทั้งนี้เป้าหมายของ
การมีส่วนร่วมนั้นต้องการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันพัฒนาเมืองใน
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมซึ่งผ่านการขับเคลื่อนและ
ประสานงานโดยคณะท างานพัฒนาเมือง 

• กำรบริหำรจัดกำรเงินทุน (Capital Management) 
แนวทางในการบริหารจัดการทุนของการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดนั้น 

คณะท างานจะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทุน ตั้งแต่การระดมทุน การใช้
จ่ายเงินทุน การจัดการผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยอาจจะมีการตั้งคณะท างานพัฒนาเมืองจะต้องบริหารจัดการทุนให้
ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง อาทิ รูปแบบของการระดมทุน (การจัดตั้งกองทุนพัฒนา
เมือง การระดมทุนด้วยพันธบัตร เป็นต้น) แนวทางการลงทุน การบริหารจัดการเงิน
รายได้และผลตอบแทน  
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• กำรพัฒนำทรัพยำกรเพื่อรองรับกำรพัฒนำเมืองในระยะยำว (Long-Term 
Resources Management) 

การพัฒนาเมืองเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นั้นจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาและทรัพยากรอย่างมาก ดังนั้นหากมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ
ในระยะยาวแล้ว ก็จะท าให้การพัฒนาเมืองอาจจะไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น
แนวทางที่คณะท างานพัฒนาเมืองจะต้องพัฒนาทรัพยากรของเมืองให้มีความพร้อมทั้งใน
เชิงคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสามารถรองรับการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นจะต้องพัฒนาให้เกิดสมดุลของทรัพยากร อันประกอบไปด้วย ทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ที่ดิน แหล่งน้ า พ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น) รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ
และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่างๆ ทั้งนี้การพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลานาน 
ดังนั้นหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนอาจจะสรรหาจากพ้ืนที่อ่ืนมาเสริมให้เกิดความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นระหว่างการพัฒนาด าเนินไปก็จ าเป็นอนุรักษ์ทรัพยากรที่ได้พัฒนาไว้
แล้วอย่างเต็มที่ไม่ให้ถูกท าลายหรือด้อยค่าลงไปจากการพัฒนาเมืองเอง 

• กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีในกำรพัฒนำเมือง (Technology Utilization) 
การพัฒนาเมืองเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จ าเป็นต้องมีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหลากหลายมิติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารเมืองอย่าง
ชาญฉลาด ทั้งนี้การออกแบบการใช้เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับต้องการต่างกัน มีทรัพยากร
แตกต่างกัน มีทิศทางการพัฒนาที่อาจจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกที่จะประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีประเภทใดชนิดใดมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับแผนแม่บทการ
พัฒนาเมืองเป็นส าคัญ 

• กำรพัฒนำโครงสร้ำงเชิงสังคม (Social Infrastructure Development) 
การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด(Smart City) จะไม่สมบูรณ์หากขาดมิติของการ

พัฒนาโครงสร้างเชิงสังคม ซึ่งถือเป็นประเด็นส าคัญของการสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ โดยโครงสร้างเชิงสังคมมีความส าคัญมากต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนในเมือง ดังนั้นหลักการ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะต้องสร้างวิถีชีวิตที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตในเมือง ตลอดจนจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานความเป็นเมือง 
(ซึ่งแต่ละเมืองอาจจะมีมาตรฐานความเป็นเมืองไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้) ทั้งนี้โครงสร้าง
ทางสังคมยังหมายรวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเมือง
ด้วย ซึ่งคณะท างานต้องพิจารณารายละเอียดของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เหมาะสม
และเอ้ือต่อการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด 

4. กลไกกำรพัฒนำเมืองอย่ำงชำญฉลำด (Smart Development Mechanism) 
  เพ่ือให้การพัฒนาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและราบรื่น 
จะต้องมีการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดขึ้นมารองรับกระบวนการต่ างๆในแต่ละ
บริบทของการพัฒนา โดยกลไกเหล่านี้จะท าให้มั่นใจได้ว่า การพัฒนาเมืองในแต่ละขั้นตอนได้รับ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบมีความ
ต่อเนื่องตลอดเวลา อันจะน าไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดอย่างยั่งยืน โดยมีกลไกส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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• คณะกรรมกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
ควรจะต้องมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขึ้นมาอย่างเป็น

ทางการ อันประกอบไปด้วย ตัวแทนจากภาคราชการ ตัวแทนจากภาคธุรกิจ ตัวแทน
จากภาคประชาสังคม ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความคิดเห็นในการก าหนด
ทิศทางของการพัฒนาเมือง  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนแม่บท และการก ากับ
ดูแล ตลอดจนให้การสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดในทุกมิติ 

• คณะท ำงำนพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
เพ่ือให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ควรจะต้องมีการแต่งตั้ง

คณะท างานขึ้นมาอย่างเป็นทางการ อันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาคราชการ ตัวแทน
จากภาคธุรกิจ ตัวแทนจากภาคประชาสังคม ซึ่งรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆในการพัฒนาเมืองให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส 
คณะท างานพัฒนาจะต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับเมือง ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ตลอดจนระดับโลก เพ่ือจัดท าเป็น
แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด คณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) โดยแผนแม่บทฯที่น าเสนอจะต้องครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดที่ส าคัญในทุกมิติ  
โดยคณะท างานฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ
นอกจากนั้นคณะท างานยังจะ รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล และรายงานความ
คืบหน้า ปัญหา อุปสรรค โอกาส และประเด็นส าคัญที่ประสบจากการด าเนินโครงการ 
ให้กับคณะกรรมการพฒันาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

• City Development Sandbox 
เนื่องจากการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดนั้นอาจจะมีบางมิติของการพัฒนาที่เป็น

เรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีการพัฒนามาก่อนหรืออาจจะเคยพัฒนามาแล้วแต่มีบริบทที่
แตกต่างออกไปอันจะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างหรือผลกระทบที่สูงต่อประชาชน จึง
ควรน าเอาการพัฒนาในมิตินั้นมาผ่านกระบวนการทดสอบความเป็นไปได้และผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในรูปแบบที่เน้นการจ าลองและการวิเคราะห์เชิงลึกใน
ลักษณะที่เรียกว่า City Development Sandbox ซึ่งจะเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการทดสอบการพัฒนาใน City Development Sandbox นี้เพ่ือให้
ได้มุมมองครอบคลุมทุกมิติจากทุกภาคส่วนเท่าที่เป็นไปได้  ซึ่งเมื่อคณะท างานและสภา
พัฒนาเมืองได้พิจารณาร่วมกันถึงความเหมาะสมของการพัฒนาเมืองที่อยู่ใน Sandbox 
ว่าสมควรน าไปสู่การพัฒนาจริงแล้ว ก็ให้น ามิติของการพัฒนาเมืองนั้นไปสู่การพัฒนา
เมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

• City Development Cockpit (Monitoring Evaluating  & Reporting) 
เพ่ือให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอย่าง

ชาญฉลาด(Smart City) จึงจ าเป็นต้องมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
พัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่จะติดตามผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) 
และผลกระทบ (Impact) ของการพัฒนาเมืองซึ่งจะต้องมาประเมินว่าเป็นไปตาม           
แผนแม่บทที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร และจะต้องมีการรายงานอย่างต่อเนื่องและ                
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เป็นปัจจุบันที่สุด เพ่ือให้การบริหารจัดการการพัฒนาเมืองและการก ากับดูแลการพัฒนา
เมืองมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

ทั้งนี้การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดนั้น 
ควรจะด าเนินการในลักษณะที่สามารถสื่อสารข้อมูลให้แก่คณะกรรมการพัฒนาเมือง
อั จ ฉ ริ ย ะ  (Smart City) โด ยคณ ะท างาน พั ฒ น า เมื อ ง ใน ลั ก ษ ณ ะที่ เป็ น  City 
Development Cockpit ที่มีการแสดงผลในเชิงปริมาณที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งข้อมูล
ที่อยู่ใน City Development Cockpit นี้ควรจะได้รับการเผยแพร่ให้แก่ประชาชน                 
ในเมืองได้รับรู้ด้วยความโปร่งใสเพื่อที่เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในเมืองด้วย 

 ภายใต้กระบวนการพัฒนาเมืองอ่างชาญฉลาดของจังหวัดเชียงใหม่ จะให้ความส าคัญต่อรูปแบบการ 
ออกแบบเมืองภายใต้กรอบแนวคิดด้าน Smart City ตามรูปแบบสากล โดยให้ความส าคัญกับการยกระดับ 
คุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ส าหรับประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นส าคัญภายใต้กรอบ
แนวคิด และดัชนี (Indicators) เพ่ือสนับสนุนการออกแบบการพัฒนา Smart City เป็นส าคัญ 
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บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพของ Smart City จังหวัดเชียงใหม ่

1. กำรวิเครำะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของจังหวัด 
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมล้านนาที่โดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติ ที่มีป่าไม้ภูเขาสวยงามสลับซับซ้อน แต่ในด้านของการรองรับการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาตินั้น 
ยังจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น Smart City มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ TOWS Matrix  
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าวสามารถ 

น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์เพ่ือก าหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนาหลักดังนี้ 
 

แผนภำพแสดงกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์ (TOWS Matrix) 
 

 

External Opportunities  
(O) 
1. 
2. 
3. 
4. 

External Threats  
(T) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Internal Strengths(S) 
1. 
2. 
3. 
4. 

SO 
"Maxi-Maxi" Strategy 
Strategies that use  

strengths to maximize opportunities. 

ST 
"Maxi-Mini" Strategy 
Strategies that use  

strengths to minimize threats. 

Internal Weaknesses (W) 
1. 
2. 
3. 
4. 

WO 
"Mini-Maxi" Strategy 

Strategies that minimize 
weaknesses by taking advantage of 

opportunities. 

WT  
"Mini-Mini" Strategy 

Strategies that minimize 
weaknesses and avoid threats. 

 
 1) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพ่ือเสริมข้อได้เปรียบ 
     (SO Strategy- "Maxi-Maxi" Strategy) 
 2) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลดปัจจัยภายนอกเพ่ือเสริมจุดแข็ง 
     (SO Strategy- "Maxi-Mini" Strategy) 
 3) การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส 
     (WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy) 
 4) การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค 
     (WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy) 
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1) กำรพัฒนำจุดแข็งให้โดดเด่นและกำรใช้ประโยชน์จำกโอกำสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ 
(SO Strategy - "Maxi-Maxi" Strategy) 

กลยุทธ์เชิงรุก 
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกำส (Opportunities) 
๑ จังหวัดเชียงใหม่มีฐานทางเศรษฐกิจที่

หลากหลาย 
๑ นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลาง

ที่ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็น MICECITY 
๒ มีแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีชื่อเสียงจ านวนมากและ

รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
๒ นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก 
๓ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพของ

ภาคเหนือ 
๓ ความสนใจของนักท่องเที่ยวในรูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศและเชิง
สุขภาพ 

๔ มีภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งผลิตอาหาร 
พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเมือง
หนาวที่โดดเด่น 

๔ นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขต
การค้าเสรี 

๕ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ๕ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือน
บ้าน 

๖ มีความพร้อมด้านเส้นทางการขนส่ง และ
คมนาคมที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ในอาเซียน 
GMS และ BIMSTEC 

๖ นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคมของประเทศ 

๗ เป็นแหล่งต้นน้ า มีทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศท่ีหลากหลาย 

๗ นโยบายและการตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนา
อย่างสมดุล 

๘ เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาของภาคเหนือ ๘ การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและสปาส่งผล
ให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ล้านนา 

๙ เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ ๙ กระแสความนิยมของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อการศึกษา การท างาน  
การท่องเที่ยว และการอยู่อาศัยในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐ มีสถานที่ท่ีรองรับการจัดกิจกรรมระดับ
นานาชาติ 
 

๑๐ รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศด้านการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๑ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมจังหวัด
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตร
สีเขียว 

๑2 นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม มุ่งเน้นการบริการประชาชน และ
ป้องกันการทุจริต 
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ผลจากการวิเคราะห์ โดยใช้จุดแข็งร่วมกับประโยชน์จากโอกาส สรุปได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่                   
ควรก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก กล่าวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรที่              
อุดมสมบูรณ ์ความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือสร้าง
รายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจจากโอกาสด้านการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการเคลื่อนย้าย
คนที่ขยายตัวมากขึ้น อันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นจากทั้งนโยบาย/การสนับสนุนของรัฐบาล การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น การสร้างและพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น เช่น 
ธุรกิจบริการสุขภาพฮาลาล การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น MICE Long Stay  การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต้น และการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น          
สู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

ส าหรับด้านสังคม จังหวัดเชียงใหม่สามารถใช้จุดแข็งในด้านการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยตลอดจนฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรภาครัฐ  และภาคประชาชนในพื้นที่ 
โดยเฉพาะในด้านการเตรียมตัวเข้าสู้ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเศรษฐกิจหรือภาคการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด  เช่น การค้า การลงทุน      
การท่องเที่ยว และการบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากเชียงใหม่มีจ านวนแหล่งการศึกษามากเป็นอันดับ   
ที่หนึ่งของภาคเหนือ ผนวกกับสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกต่อการคมนาคมซึ่งจะท าให้จังหวัดเชียงใหม่
สามารถก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียนได้ ขณะเดียวกัน การที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครแห่ง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น จังหวัดเชียงใหม่จะต้องให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบสานค่านิยมและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดังกล่าวให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ จังหวัด
เชียงใหม่จะต้องมุ่งเน้นความส าคัญของการรักษาความสมบูรณ์และสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ เพ่ือรักษาฐานทรัพยากรที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างยั่งยืน 

2) กำรพัฒนำจุดแข็งให้โดดเด่นและกำรลดปัจจัยภำยนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง 
(ST Strategy - "Maxi - Mini" Strategy) 

 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) 
๑ จังหวัดเชียงใหม่มีฐานทางเศรษฐกิจที่

หลากหลาย 
๑ ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติทั้งท่ีเกิด

จากมนุษย์และธรรมชาติโดยตรง 
๒ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจ านวนมากและ

รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
๒ การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและ

ชาวต่างชาติเข้ามาท างานและอยู่ในพื้นที่ ท า
ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ระบบสาธารณูปโภค 

๓ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพของ
ภาคเหนือ 

๓ ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก 

๔ มีภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งผลิตอาหาร 
พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเมือง
หนาวที่โดดเด่น 

๔ การแข่งขันที่รุนแรงจากข้อตกลงการค้าเสรี 
และนโยบายการกีดกันทางการค้า 

๕ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ๕ ต้นทุนปัจจัยการผลิตและการบริการที่สูงขึ้น 



29 

 
  

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

 
ผลจากการวิเคราะห์โดยการพัฒนาจุดแข็งร่วมกับการลดอุปสรรคจากภายนอก สรุปได้ว่าจังหวัด

เชียงใหม่ควรก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข กล่าวคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตที่ส าคัญของ
จังหวัดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบภายนอก เช่น การแข่งขันทางด้านสินค้าเกษตร การแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่เพ่ิมมากขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก โดยจะต้องปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานการผลิต อุตสาหกรรม และการบริการ             
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การรักษาเอกลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวให้คงเสน่ห์และคุณค่า          
การสร้างมาตรฐานทางด้านการบริการ เช่น การบริการสุขภาพ อุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ตลอดจนการอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

3) กำรลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จำกโอกำส (WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) 
๖ มีความพร้อมด้านเส้นทางการขนส่ง และ

คมนาคมที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ในอาเซียน 
GMS และ BIMSTEC 

๖ การเกิดอุบัติภัยและโรคภัยใหม่ ๆ 

๗ เป็นแหล่งต้นน้ า มีทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศท่ีหลากหลาย 

๗ ข้อจ ากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการท างาน 

๘ เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาของภาคเหนือ ๘ แนวโน้มราคาพลังงานที่มีความผันผวน 
๙ เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ ๙ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 

ของอาเซียนต่อ SMEs 
๑๐ มีสถานที่ท่ีรองรับการจัดกิจกรรมระดับ

นานาชาติ 
๑๐ เป็นพื้นที่หลักในการลักลอบน าเข้ายาเสพติด

จากประเทศเพ่ือนบ้าน 

จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) 

๑ ปัญหาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๑ นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลาง 
ที่ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็น MICE CITY 

๒ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเขตเมือง
และชนบท 

๒ นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก 

๓ การจัดการพ้ืนที่ชายแดนยังไม่เป็นรูปธรรม
เท่าท่ีควร 

๓ ความสนใจของนักท่องเที่ยวในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศและ 
เชิงสุขภาพ 

๔ ขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ๔ นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
เขตการค้าเสรี 
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ผลจากการวิเคราะห์โดยการลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส สรุปได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่               
ควรก าหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน กล่าวคือ ในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ              
การขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังขาดการออกแบบและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ                
โดยเชื่อมโยงโอกาสจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมของประเทศ การวางแผนและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทาง/นโยบายในการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก 

ในด้านสังคม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ยังมีความเหลื่อมล้ าระหว่างประชากรเมืองและประชากร
ชนบทอย่างเห็นได้ชัดซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐมีความ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการทางด้านการศึกษา หรือสุขภาพ ที่ยังมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น
จังหวัดเชียงใหม่ควรจะต้องให้จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ าดังกล่าวโดยการใช้โอกาสจาก
นโยบายของภาครัฐที่ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการยกระดับมาตรฐานแรงงานในพ้ืนที่เพ่ือให้สอดคล้องกับโอกาสทางเศรษฐกิจและความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่ขยายตัวมากขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การส่งเสริมและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีของเด็ก และเยาวชน

จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) 
๕ ขาดระบบการจัดการแรงงานที่มี

ประสิทธิภาพ 
๕ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือน

บ้าน 
๖ การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการขาดประสิทธิภาพ 
๖ นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ

คมนาคมของประเทศ 
๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นท่ียังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๗ นโยบายและการตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนา
อย่างสมดุล 

๘ ขาดแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ระยะยาว 

๘ การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและสปาส่งผลให้
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา 

๙ ปัญหาการศึกษาที่จะต้องได้รับการพัฒนาใน
เชิงคณุภาพและโอกาสในการเข้าถึงอย่าง
ทั่วถึงและ 
เท่าเทียมให้มากขึ้น 

๙ กระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มีต่อการศึกษา การท างาน การท่องเที่ยว 
และการอยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐ ปัญหาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
ที่ยังมีความแตกต่างกัน 

๑๐ รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๑ กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการ
เขา้สู่วงจรปัญหายาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น 

๑๑ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมจังหวัด
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตร 
สีเขียว 

12 ปัญหาจากการเป็นสังคมสูงอายุ ๑๒ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม มุ่งเน้นการบริการประชาชน และ
ป้องกันการทุจริต 
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เพ่ือลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงและการแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์  และการก าหนดมาตรการเชิงป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาการจัดการขยะทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาบริเวณแนวชายแดนระหว่างกันให้มาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ที่รอบด้านเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อวางแผนและเตรียมการอย่างเป็นระบบ 

ขณะเดียวกันในด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานภาครัฐและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/การให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง         
ที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงควรที่จะส่งเสริมการท างานอย่างบูรณาการโดยมุ่งเน้น   
การท างานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น การพัฒนาช่องทางการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัดและอ าเภอ และการสร้างเครือข่าย               
ในทุกภาคส่วน เป็นต้น 

4) กำรลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงกำรเผชิญอุปสรรค (WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy) 
กลยุทธ์เชิงรับ 

 

จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค (Threats) 

๑ ปัญหาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๑ ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งท่ีเกิด
จากมนุษย์และธรรมชาติโดยตรง 

๒ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเขตเมือง
และชนบท 

๒ การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาท างานและอยู่ในพื้นที่  
ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และระบบสาธารณูปโภค 

๓ การจัดการพ้ืนที่ชายแดนยังไม่เป็นรูปธรรม
เท่าท่ีควร 

๓ ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก 

๔ ขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ๔ การแข่งขันที่รุนแรงจากข้อตกลงการค้าเสรี 
และนโยบายการกีดกันทางการค้า 

๕ ขาดระบบการจัดการแรงงานที่มีระสิทธิภาพ ๕ ต้นทุนปัจจัยการผลิตและการบริการที่สูงขึ้น 
๖ การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการขาดประสิทธิภาพ 
๖ การเกิดอุบัติภัยและโรคภัยใหม่ ๆ 

๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นท่ียังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๗ ข้อจ ากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ท างาน 

๘ ขาดแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ระยะยาว 

๘ แนวโน้มราคาพลังงานที่มีความผันผวน 

๙ ปัญหาการศึกษาที่จะต้องได้รับการพัฒนาใน
เชิงคุณภาพและโอกาสในการเข้าถึงอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมให้มากข้ึน 

๙ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนต่อ SMEs 

๑๐ ปัญหาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
ที่ยังมีความแตกต่างกัน 

๑๐ เป็นพื้นทีห่ลักในการลักลอบน าเข้ายาเสพติด
จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ผลจากการวิเคราะห์การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญภัยคุกคาม สรุปได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่ควร
ก าหนดกลยุทธ์เชิงรับ กล่าวคือ ในมิติความมั่นคง เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ชายแดนที่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้านซึ่งมีความเสี่ยงต่อการลักลอบน าเข้ายาเสพติด และการข้ามแดนผิดกฎหมาย รวมทั้งภัยคุกคาม          
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ท าให้จังหวัดต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ หน่วยงานด้านความ
มั่นคง/องค์กร เครือข่ายในพ้ืนที่ และภาคประชาชนในการวางแผนเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 ขณะที่ในด้านการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจากบุคลากรและประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับที่แตกต่างกัน ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่ควรที่จะให้ความส าคัญในการ
เตรียมพร้อมบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แพร่หลาย
ครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากขึ้น 

2. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค ของกำรออกแบบเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ 

จุดแข็ง (Strength) โอกำส (Opportunity) 

1. เชียงใหม่เป็นจุดหมายหลักของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

2. เชียงใหม่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมล้านนา 
ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก
ในแต่ละปี 

3. มีโรงพยาบาลในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก และมีค่า
รักษาที่คุ้มค่ากว่าการรักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ 

4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางภาคเหนือ โดยมี
สถานศึกษาชั้นน าจ านวนมาก 

5. มีศูนย์ประชุมที่รองรับการจัดกิจกรรมระดับ
นานาชาติ 

6. เชียงใหม่มีสธารณูปโภคพ้ืนฐาน และ
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน หลายระดับ ที่
เอ้ือให้เกิดกระบวนการพัฒนา Smart City 

7. เชียงใหม่มีความพร้อมด้านการบริการ
สาธารณะและด้านการเดินทาง 

1. นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และแนวโน้มใน       
อนาคตมีความสนใจรูปแบบการท่องเที่ยวด้วย
ตนเองและใช้ระบบ aplication ในการ
ตัดสินใจในการท่องเที่ยวมายิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกของ
เมืองเชียงใหม่ 

3. ผู้ใช้บริหารด้านการแพทย์ มีแนวโน้มให้
ความส าคัญกับการแพทย์เชิงป้องกันมาข้ึน 

4. มีนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน
งบประมาณการลงทุนภายในจังหวัด 

5. มีการตื่นตัวของผู้ประกอบการในจังหวัด โดยมี
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารกิจการมากข้ึน 

6. นโยบายของรัฐบาล ให้การสนับสนุนให้
เชียงใหม่ เป็นเมืองต้นแบบหนึ่งในสามของ
เมืองที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 

จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค (Threats) 

๑๑ กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการ
เข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น 

 

12 ปัญหาจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 



33 

 
  

จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค (Threat) 

1. มีข้อจ ากัดด้านความเข้าใจในแนวคิดด้าน Smart 
City ของภาคประชาชน 

2. มีปัญหาด้านระเบียบ กฎหมาย และข้อปฎิบัติที่
ไม่อ านวยต่อการลงทุนด้าน Smart City 

3. มีปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาทางด้านมลภาวะทาง
อากาศ 

4. มีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้าน Smart City เป็น
จ านวนมากแต่ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน และ
ขาดคณะท างานกลางในการขับเคลื่อนระดับเมือง 

1. การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านSmart City ที่
เข้าใจในบริบทของเชียงใหม่ หากแต่มีผู้ที่มีความ
ต้องการบุคลากรสนับสนุนด้าน Smart City เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. กฎระเบียบในปัจจุบัน ไม่เอ้ือต่อการลงทุนด้าน 
Smart City 

3. ขาดมาตรการส่งเสริมการพัฒนาด้าน Smart 
City อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ขาดงบประมาณในการลงทุนด้านสาธารณูปโภค 
/ สาธารณูปการ ด้าน Smart City 

 

กำรวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์แบบ 
เมทริกซ์ของจังหวัด

เชียงใหม่ 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และแนวโน้ม
ในอนาคตมีความสนใจรูปแบบการ
ท่องเที่ยวด้วยตนเองและใช้ระบบ 
aplication ในการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยวมายิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองมรดก
โลกของเมืองเชียงใหม่ 

3. ผู้ใช้บริหารด้านการแพทย์ มีแนวโน้ม
ให้ความส าคัญกับการแพทย์เชิง
ป้องกันมาข้ึน 

4. มีนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน
งบประมาณการลงทุนภายในจังหวัด 

5. มีการตื่นตัวของผู้ประกอบการใน
จังหวัด โดยมีการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ ในการ
บริหารกิจการมากข้ึน 

6. นโยบายของรัฐบาล ให้การสนับสนุน
ให้เชียงใหม ่เป็นเมืองต้นแบบหนึ่งใน
สามของเมืองที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น
เมืองอัจฉริยะ 

1. การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้าน
Smart City ที่เข้าใจในบริบทของ
เชียงใหม่ หากแต่มีผู้ที่มีความ
ต้องการบุคลากรสนับสนุนด้าน 
Smart City เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. กฎระเบียบในปัจจุบัน ไม่เอ้ือต่อ
การลงทุนด้าน Smart City 

3. ขาดมาตรการส่งเสริมการพัฒนา
ด้าน Smart City อย่างเป็น
รูปธรรม 

4. ขาดงบประมาณในการลงทุนด้าน
สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ 
ด้าน Smart City 



34 

 
  

จุดแข็ง (Strength) 
กำรพัฒนำจุดแข็งให้โดดเด่นและ
ใช้ประโยชน์จำกโอกำสเพื่อเสริม
ข้อได้เปรียบ(Promote & Win) 

กำรพัฒนำจุดแข็งให้โดดเด่นและ
กำรลดปัจจัยภำยนอกเพื่อเสริม 

จุดแข็ง (Develop) 

1. เชียงใหม่เป็นจุดหมายหลัก
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลาย ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

2. เชียงใหม่มีความโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมล้านนา ที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็น
จ านวนมากในแต่ละปี 

3. มีโรงพยาบาลในพ้ืนที่เป็น
จ านวนมาก และมีค่ารักษาท่ี
คุ้มค่ากว่าการรักษาพยาบาล
ในต่างประเทศ 

4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาทาง
ภาคเหนือ โดยมีสถานศึกษา
ชั้นน าจ านวนมาก 

5. มีศูนย์ประชุมที่รองรับการจัด
กิจกรรมระดับนานาชาติ 

6. เชียงใหม่มีสธารณูปโภค
พ้ืนฐาน และสาธารณูปการที่
ได้มาตรฐาน หลายระดับ ที่
เอ้ือให้เกิดกระบวนการพัฒนา 
Smart City 

7. เชียงใหม่มีความพร้อมด้าน
การบริการสาธารณะและด้าน
การเดินทาง 

 

 

 

 

• ใช้วัฒนธรรมในการสร้างจุดขาย
ของเมืองเพ่ือผลักดันให้เชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางด้านเมือง 
อัจฉริยะที่สร้างสรรค์ (Creative 
Smart City) 

• ใช้ประโยชน์จากการเป็นเมือง
วัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลกในการ
ประชาสัมพันธ์ Smart City 

• จากการมีโรงพยาบาลในพ้ืนที่
เป็นจ านวนมากและมีราคาไม่สูง 
และมีความคุ้มค่า ประกอบกับ
ความต้องการของชาวต่างชาติที่
เพ่ิมข้ึน จึงท าให้เชียงใหม่ มี
ความพร้อมที่จะพัฒนาด้าน 
Smart Medical 

• สนับสนุนภาควิชาการใน 
เชียงใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดถึง
ความคิด (Think Tank) ด้าน 
Smart City ของจังหวัด 

• ใช้ประโยชน์จากการเดินทางเข้า
สู่ตัวเมืองที่มีความสะดวกและ
จากการมีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ เพ่ือกระตุ้นการลงทุน
ด้านดิจิตอล์ และ เทคโนโลยี        
ที่เก่ียวข้อง 

• จัดตั้งคณะท างานเพื่อศึกษา
แนวทางในการปรับปรุงข้อจ ากัด
และระเบียบที่มีผลต่อข้อจ ากัด
ในการลงทุนด้าน Smart City 
ของภาคเอกชน 

• ออกแบบยุทธศาสตร์ด้าน 
Smart City อย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งระยะ สั้น กลาง ยาว 
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จุดอ่อน (Weakness) 
กำรลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์

จำกโอกำส(Develop) 
กำรลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงกำร

เผชิญอุปสรรค 

1. มีข้อจ ากัดด้านความเข้าใจใน
แนวคิดด้าน Smart City ของ
ภาคประชาชน 

2. มีปัญหาด้านระเบียบ 
กฎหมาย และข้อปฎิบัติที่ไม่
อ านวยต่อการลงทุนด้าน 
Smart City 

3. มีปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงปัญหาทางด้านมลภาวะ
ทางอากาศ 

4. มีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้าน 
Smart City เป็นจ านวนมาก
แต่ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน 
และขาดคณะท างานกลางใน
การขับเคลื่อนระดับเมือง 

• ส่งเสริมระบบการให้ความรู้และ
ออกแบบกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมกับภาคประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม 

• จัดท า แอพพลิเคชั่น กลางของ
เมือง เพ่ือเป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เมือง 

• ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเข้าสู่
การเป็นเมืองมรดกโลกของเมือง
เชียงใหม่ ให้ระดับนานาชาติเห็น
ถึงความสามารถในการแข่งขัน
ของเมืองเชียงใหม่ 

• ส่งเสริมการแพทย์เพ่ือการป้อง 
กันโดยผ่านเทคโนโลยี ระหว่าง
แพทย์กับผู้ป่วย 

• ออกแบบนโยบายของภาครัฐ       
ในการสนับสนุนงบประมาณการ
ลงทุนภายในจังหวัด 

• ออกแบบมาตรการด้านระเบียบ
และภาษีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจูงใจให้
เกดิการลงทุนด้าน เทคโนโลยี 
และดิจิตอล์ ในจังหวัดเชียงใหม่ 

• ใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม 
จากในการสนับสนุนให้เชียงใหม่ 
เป็นเมืองต้นแบบหนึ่งในสามของ
เมืองที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ 
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1) กำรพัฒนำจุดแข็งให้โดดเด่นและใช้ประโยชน์จำกโอกำสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ  
(กลยุทธ์เชิงรุก/Promote & Win) 
• ใช้วัฒนธรรมในการสร้างจุดขายของเมืองเพ่ือผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านเมืองอัจฉริยะที่

สร้างสรรค ์(Creative Smart City) 
• ใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลกในการประชาสัมพันธ์ Smart City 
• จากการมีโรงพยาบาลในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากและมีราคาไม่สูง และมีความคุ้มค่า ประกอบกับความ

ต้องการของชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น จึงท าให้เชียงใหม ่มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้าน Smart Medical 
• สนับสนุนภาควิชาการใน เชียงใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดถึงความคิด (Think Tank) ด้าน Smart City 

ของจังหวัด 
• ใช้ประโยชน์จากการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองที่มีความสะดวกและจากการมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 

เพ่ือกระตุ้นการลงทุนด้าน Digital และ Technology 
2) กำรพัฒนำจุดแข็งให้โดดเด่นและกำรลดปัจจัยภำยนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์เชิงแก้ไข/Develop) 

• จัดตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงข้อจ ากัดและระเบียบที่มีผลต่อข้อจ ากัดในการ
ลงทุนด้าน Smart City ของภาคเอกชน 

• ออกแบบยุทธศาสตร์ด้าน Smart City อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระยะ สั้น กลาง ยาว 
3) กำรลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จำกโอกำส (กลยุทธ์เชิงป้องกัน/Develop) 

• ส่งเสริมระบบการให้ความรู้  และออกแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม 

• จัดท า แอพพลิเคชั่นกลางของเมือง เพ่ือเป็นพื้นที่สาธารณะในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเมือง 
• ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกของเมืองเชียงใหม่  ให้ระดับนานาชาติเห็น

ถึงความสามารถในการแข่งขันของเมืองเชียงใหม่ 
• ส่งเสริมการแพทย์เพ่ือการป้องกัน โดยผ่านเทคโนโลยี ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย 
• ออกแบบนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณการลงทุนภายในจังหวัด 
• ออกแบบมาตรการด้านระเบียบและภาษีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุนด้าน เทคโนโลยี และ

ดิจิตอล์ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
• ใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม จากในการสนับสนุนให้เชียงใหม่ เป็นเมืองต้นแบบหนึ่งในสามของ

เมืองที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 

 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาเมือง 
อัจฉริยะจะเห็นได้ว่าเชียงใหม่จ าเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ทั้งในแง่ของความ
เข้าใจในการเป็น Smart City การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านเทคโนโลยี การจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ของจังหวัดให้มีความชัดเจนในการเป็น Smart City เพ่ือใช้ในการ
เป็นจุดขายและส่งเสริมภาคลักษณ์ของจังหวัด (City Branding) ที่สามารถสร้างให้เป็นที่จดจ าของนานา
ประเทศในฐานะของการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของประเทศไทย 
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2. แนวคิดทำงยุทธศำสตร์ของ Smart City จังหวัดเชียงใหม่ 
 แนวนโยบาย Thailand 4.0 คือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทย 

พัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ (New Engines of Growth) เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง   
โดยเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) กลยุทธ์หนึ่งที่ออกแบบให้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายนี้คือการพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะ(Smart City) หรือ เมืองที่มีการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นเมืองที่มีการสร้าง นวัตกรรม โดยรัฐบาลได้ใช้ให้ ภูเก็ต 
เชียงใหม่ และขอนแก่น น าร่องการพัฒนาโครงการสมาร์ทซิตี้ดังกล่าว 
 ในขณะที่ทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในแต่ละเมืองทั่วโลกนั้นไม่มีนิยามหรือ
กฎเกณฑ์ตายตัว ส่วนใหญ่แต่ละเมืองเน้นการพัฒนาที่แตกต่างกัน หากแต่ประเด็นส าคัญคือการน าเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ือตัดสินใจในการบริหารจัดการเมืองด้านต่าง ๆ เช่น การจราจร การขนส่ง การบริหารทรัพยากรน้ า 
อากาศ เป็นต้น ซึ่งมักหมายถึง การติด sensor การใช้ data analytics และ การส่งเสริม digital platform 
ต่าง ๆ ดังนั้นแนวทางการออกแบบโครงการด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่สามารถ
เทียบเคียงกับการออกแบบ Smart City ในระดับสากลสามารถแบ่งได ้ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่  

1. ความอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy)  
2. ความอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) 
3. ความอัจฉริยะของภาครัฐ (Smart Govenance)  
4. ความอัจฉริยะด้านการด ารงชีวิต (Smart Living) 
5. ความอัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart Mobility) 
6. ความอัจฉริยะด้านคน (Smart People) 
7. ความอัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart Energy) 

 ดังนั้น ในขณะที่ขั้นพ้ืนฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ส่วนใหญ่มักจะเน้นการใช้
เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหากแต่ว่าในความหมายของเมืองอัจฉริยะ (Smart City)นั้นคือการปรับเปลี่ยนเมือง 
(city transformation) ใน เรื่องกระบวนการ (process more than outcome) ตัดสินใจเรื่องสาธารณะที่ผ่า
นกการมีส่วนร่วม มีการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่สูง (civic mindedness) และมีโมเดลใหม่ ๆ ในการ
ท างาน ร่วมกันหรือลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ สถาบันการศึกษา รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมด้าน urban solutions หรือวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเมือง ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน ในด้านคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในการด ารงชีวิตเป็นส าคัญ 
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หลักการส าคัญในการพัฒนาเมือง Smart City คือมุ่งเน้นไปที่บทบาทของประชาชน โดยการพัฒนาให้ 
ประชาชนมีความฉลาดปราดเปรื่อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการบางโครงการ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Smart City นั้นเป็นที่จะต้องเป็นการพัฒนาในระดับนโยบาย อาทิเช่น ระบบการ ขนส่ง 
การเดินทาง การควบคุมมลพิษ ความยั่งยืนและความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมไป
ถึงความปลอดภัย ขณะเดียวกันจีเป็นที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมของการเป็น พลเมืองในเขตเมืองและเน้นคนเป็น
ศูนย์กลาง โดยเฉพาะคนในกลุ่มรากหญ้า ที่ชาญฉลาดและปราดเปรื่องของชุมชน รวมไปถึงกลุ่มต่าง ๆ ที่ก่อตัว
รวมข้ึนโดยเป็นไปตามธรรมชาติ แนวทางนี้นับได้ว่าเป็น แนวทางที่เกิดขึ้นจากข้างล่างหรือเรียกว่า Bottom up 
Approach ซึ่งภายในกระบวนการพัฒนาด้านข้อมูลที่พัฒนามาจากระดับล่างนี้ จะเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้และผู้อยู่อาศัยเป็นประเด็นส าคัญ ในขณะเดียวกัน ในระดับนโยบายจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้ง
กระบวนการรองรับข้อเสนอดังกล่าว ในระดับนโยบาย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสอดรับทั้งใน
ระดับ โครงการและระดับนโยบาย อาทิเช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดในระดับการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้
สามารถบูรณาการให้เกิดเป็นโครงการในด้านปฏิบัติต่อไป 

ดังนั้นจากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น การออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้พิจารณาความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของเมืองเชียงใหม่  ให้ครอบคลุมทุกบริบท และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงสามารถเป็นเครื่่องมือในการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของเมืองเชียงใหม่เป็น
ส าคัญ จึงก าหนดรายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะออกเป็น 7 ด้านดังนี้ 

หัวข้อ 
อัจฉริยะด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

(Smart 
Environment) 

อัจฉริยะด้าน 
การด ารงชีวิต  

(Smart 
Living)  

อัจฉริยะด้าน 
การเดินทาง 

(Smart 
Mobility) 

อัจฉริยะด้าน 
พลังงาน 
(Smart 
Energy) 

อัจฉริยะด้าน 
เศรษฐกิจ 
(Smart 

Economy)  

อัจฉริยะ 
ด้านคน 
(Smart 
People) 

อัจฉริยะของ 
ภาครัฐ  
(Smart 

Govenance) 

จุดขาย 

- ความพร้อม
ด้านกาอยู่อาศัย
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ
การใช้พลังงาน 
ทดแทน 
 
- ประชาชนส่วน
ใหญ่ และผู้อาศัย 
ในเชียงใหม่มี
ความเข้าใจการ
อาศัยแบบ 
Green Living 

- เมืองแห่ง
สุขภาพ  

- มีความ
ปลอดภัย  

- มีคุณค่า และ
มีความสุข 

- มีมรดกทาง
วัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง 
 
 

- การเช่ือมโยง
ระบบการ
เดินทางในเมือง 

- การเข้าถึง
ระบบขนส่ง
มวลชนท่ี ราคา
ไม่สูง 

- มีความพร้อม
ในการผสมผสาน 
การเดินทางทั้ง
แบบประจ าทาง
และไม่ประจ า
ทาง 

- การส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าและ
พลังงาน
ทางเลือกให้
เหมาะสม 

- ศูนย์กลาง      
ด้านธุรกิจหตัถ 
อุตสาหกรรมที่มี
ผู้ประกอบการ
หลายระดับ 

- เศรษฐกิจมีการ
ผลิตที่คงที ่

- เป็นที่รู้จัก และ
มีการเชื่อมโยง
ตลาดทั้งใน
ระดับประเทศ
และนานาชาต ิ
 

- ความเป็น 
inclusive 
society  

- ความเป็น
ศูนย์กลางด้าน
การศึกษา  
การวิจัย และ 
นวตกรรม 

- มีความเป็น
เมืองสร้าง 
สรรค ์และ
ส่งเสริม
กิจกรรม เพื่อ
การสร้างสรรค ์

- ระบบความ
ปลอดภัยในเมือง  

- ระบบ ICT ที่
โปร่งใสของ
ภาครัฐ 

- มีการออกแบบ
และจัดท าข้อมูล
กลางของเมือง 
(Open Data) 
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หัวข้อ 

อัจฉริยะด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

(Smart 
Environment) 

อัจฉริยะด้าน 
การด ารงชีวิต  

(Smart 
Living)  

อัจฉริยะด้าน 
การเดินทาง 

(Smart 
Mobility) 

อัจฉริยะด้าน 
พลังงาน 
(Smart 
Energy) 

อัจฉริยะด้าน 
เศรษฐกิจ 
(Smart 

Economy)  

อัจฉริยะ 
ด้านคน 
(Smart 
People) 

อัจฉริยะของ 
ภาครัฐ  
(Smart 

Govenance) 

ข้อได ้
เปรียบ 

บุคลิกทาง
วัฒนธรรมของ
เชียงใหม่ และ
ธรรมเนียมของ
ความเป็นล้านนา
เอื้อต่อการ
ปรับตัวดา้นการ
อยู่อาศัยที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- คุณค่าทาง
วัฒนธรรม
ล้านนา 
- วิถีชีวิต   
อุปนิสัยของ
ชาวเชียงใหม่ 
- สังคมฐาน
รากของ
เชียงใหม่เป็น
สงัคม
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่
- Hospitality 
of Chiangmai 

- ความพร้อม
ด้านการ
สาธารณูปโภค
ด้านการ
เดินทาง 
- ความตื่นตัว
ของประชาชน 
- วิสัยทัศน์ของ
จังหวัดที่จะ
แก้ไขปัญหา
ด้านการ
เดินทางในเมือง 

- การถ่ายทอด
องค์ความรูด้้าน
พลังงานจาก
สถาบันการศึกษา 
- การวิจัยดา้น
พลังงาน 

- เชียงใหม ่           
มีมรดกทาง
วัฒนธรรมและ
หัตหกรรม         
ซึ่งเป็นทรัพยากร
หลักในการ
ยกระดับมูลคา่
ทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัด     
- มีผู้ประกอบการ
ที่มีความพร้อม
เป็นจ านวนมาก 

- ศูนย์กลาง
ด้านการศึกษา
ของภาคเหนือ 
- จ านวนของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
และปราชญ 
- ความเข้าใจ
ในเนื้อหาและ
แก่นแท้ของคน
เมือง  
- Wisdom of 
Chiangmai 

มีการลงทุนจาก
ภาครัฐในการ
ขยาย
สาธารณูปโภค
ด้าน ICT 

ข้อเสีย 
เปรียบ 

การขยายตัวของ
เมือง และการอยู่
อาศัยในปัจจุบัน
ไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาเชิง
อนุรักษ ์ 
- การลงทุน
ภาคเอกชนเป็น
การลงทุนทีไ่ม่
เอื้อต่อการพัฒนา
พลังงานทดแทน 

- การย้ายถิ่น
ฐานของผู้คน
ภายนอกท าให้
ความเข้าใจใน
ความเป็นคน
เมืองเปลี่ยนไป 
- ประเด็นด้าน
การขยายตัว
ของภาคธุรกิจ 
- การพัฒนา
ด้านอสังหา            
ริมทรยัพ์ท่ีไร้
ทิศทาง 

- ปัญหาด้าน
ข้อจ ากัดของ
พื้นที่สาธารณะ 
ท าให้ไมส่ามารถ
ขยายถนนในตัว
เมืองได ้
- ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่ง
มวลชนไม่ได้รับ
การสนบัสนุน
จากภาครัฐ 

- การวัดผล
ประสิทธิภาพดา้น
พลังงานยังไม่
ชัดเจนและยังไม่มี
การท างานเพื่อ
ประโยชน์ท่ีจะได ้

- มีความ
คล้ายคลึงกัน
ทางด้าน
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม 
8 จังหวัด 
ล้านนา 
- ผู้ประกอบการ
ในปจัจุบันเป็น 
SME ไม่มี
งบประมาณใน
การน าเอา
เทคโนโลยี            
มาปรับใช้ 

- ความ
หลากหลายทาง
ความรู้ 
- การสนับสนุน
และส่งเสริม
ด้านการพัฒนา 
และการวิจัย 
(R&D) มีน้อย 

ไม่มีมาตรการที่
เป็นรูปธรรม
ส าหรับการ
ตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลภาค         
โดยภาค
ประชาชน 
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กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ภำยใต้กรอบกำรพัฒนำ Smart City 

1) ควำมอัจฉริยะด้ำนสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) 

หัวข้อ รำยละเอียด 

จุดขำย • ความพร้อมด้านการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน ทดแทน 
• ประชาชนสว่นใหญ่ และผู้อาศัย ในเชียงใหม่มีความเข้าใจการอาศัยแบบ Green Living 

ข้อได้เปรียบ •  บุคลิกทางวัฒนาธรรมของเชียงใหม่และธรรมเนียมของความเป็นล้านนาเอื้อต่อ 
การปรับตัวด้านการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสียเปรียบ •  การขยายตัวของเมือง และการอยู่อาศัยในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ 
•  การลงทุนภาคเอกชนเป็นการลงทุนที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน 

 2) ควำมอัจฉริยะด้ำนกำรด ำรงชีวิต (Smart Living) 

หัวข้อ รำยละเอียด 

จุดขำย •  เมืองแห่งสุขภาพ  
•  มีความปลอดภัย  
•  มีคุณค่า และมีความสุข 
•  มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

ข้อได้เปรียบ •  คุณค่าทางวัฒนธรรมล้านนา 
•  วิถีชีวิต อุปนิสัยของชาวเชียงใหม่ 
•  สังคมฐานรากของเชียงใหม่เป็นสังคมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
• Hospitality of Chiangmai 

ข้อเสียเปรียบ •  การย้ายถิ่นฐานของผู้คนภายนอกท าให้ความเข้าใจในความเป็นคนเมืองเปลี่ยนไป 
•  ประเด็นด้านการขยายตัวของภาคธุรกิจ 
•  การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัยพ์ที่ไร้ทิศทาง 

 3) ควำมอัจฉริยะด้ำนกำรเดินทำง (Smart Mobility) 

หัวข้อ รำยละเอียด 

จุดขำย •  การเชื่อมโยงระบบการเดินทางในเมือง 
•  การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ ราคาไม่สูง 
•  มีความพร้อมในการผสมผสานการเดินทางทั้งแบบประจ าทางและไม่ประจ าทาง 

ข้อได้เปรียบ •  ความพร้อมด้านการสาธารณูปโภคด้านการเดินทาง 
•  ความตื่นตัวของประชาชน 
•  วิสัยทัศน์ในระดับจังหวัดที่จะแก้ไขปัญหาด้านการเดินทางในเมือง 
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หัวข้อ รำยละเอียด 

ข้อเสียเปรียบ •  ปัญหาด้านข้อจ ากัดของพ้ืนที่สาธารณะ ท าให้ไม่สามารถขยายถนนในตัวเมืองได้ 
•  ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

4) ควำมอัจฉริยะด้ำนพลังงำน (Smart Energy) 

หัวข้อ รำยละเอียด 

จุดขำย •  การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและพลังงานทางเลือกให้เหมาะสม 

ข้อได้เปรียบ •  การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานจากสถาบันการศึกษา  
•  การวิจัยด้านพลังงาน 

ข้อเสียเปรียบ •  การวัดผลประสิทธิภาพด้านพลังงานยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีการท างานเพ่ือประโยชน์ 
ที่จะได้ 

5) ควำมอัจฉริยะด้ำนเศรษฐกิจ (Smart Economy) 

หัวข้อ รำยละเอียด 

จุดขำย •  ศูนย์กลางด้านธุรกิจหัตถอุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการหลายระดับ 
•  เศรษฐกิจมีการผลิตที่คงท่ี 
•  เป็นที่รู้จักและมีการเชื่อมโยงตลาดทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

ข้อได้เปรียบ •  เชียงใหม่มีมรดกทางวัฒนธรรมและหัตหกรรม ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการยกระดับ 
มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด   
•  มีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเป็นจ านวนมาก 

ข้อเสียเปรียบ •  มีความคล้ายคลึงกันทางด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 8 จังหวัด ล้านนา 
•  ผู้ประกอบการในปัจจุบันเป็น SME ไม่มีงบประมาณในการน าเอาเทคโนโลยี มาปรับใช้ 
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6) ควำมอัจฉริยะด้ำนคน (Smart People) 

หัวข้อ รำยละเอียด 

จุดขำย •  ความเป็น inclusive society  
•  ความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การวิจัย และนวตกรรม 
•  มีความเป็นเมืองสร้าง สรรค์ และส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือการสร้างสรรค์ 

ข้อได้เปรียบ •  ศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคเหนือ 
•  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ และปราชญ 
•  ความเข้าใจในเนื้อหาและแก่นแท้ของคนเมือง  
•  Wisdom of Chiangmai 

ข้อเสียเปรียบ •  ความหลากหลายทางความรู้ 
•  การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนา และการวิจัย (R&D) มีน้อย 

7) ควำมอัจฉริยะด้ำนกำรบริหำรงำนภำครัฐ (Smart Government) 

หัวข้อ รำยละเอียด 

จุดขำย •  ระบบความปลอดภัยในเมือง  
•  ระบบ ICT ที่โปร่งใสของภาครัฐ 
•  มีการออกแบบและจัดท าข้อมูลกลางของเมือง (Open Data) 

ข้อได้เปรียบ •  มีการลงทุนจากภาครัฐในการขยายสาธารณูปโภคด้าน ICT ที่ครอบคลุม ครบถ้วนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อเสียเปรียบ •  ไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมส าหรับการตรวจสอบ และถ่วงดุลภาค โดยภาคประชาชน 
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บทที่ 4 
ประเด็นกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดเชียงใหม ่

  สมาร์ทซิตี้เป็นนโยบายสาธารณะที่มีลักษณะของการมองไปในอนาคต (foresight) เป็นการ
วาดภาพที่เป็นไปได้ในอนาคต (scenario planning) เพ่ือการแก้ไขและก าหนดทิศทางในการป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าที่จะเป็นนโยบายเพ่ือ แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง (problem solving) จึงต้องมี
กระบวนการคิดและออกแบบที่เน้นหาสาเหตุของปัญหา หาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
และหา แนวทางที่ จะแก้ปัญหา การมองไปในอนาคตนี้  ต้องอาศัยความเข้าใจในความไม่แน่นอน 
(uncertainties) ที่ เป็นแรงขับ เคลื่ อน  (driving force) ประเภทต่าง ๆ ทั้ งทางด้ านสังคม  เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ ฃการเมือง 

  กรอบแนวคิดเรื่องความเป็นเมืองอัจฉริยะ มีการก าหนดนโยบายให้สามารถปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ซึ่งในบางครั้งแนวคิดการพัฒนา
อาจมุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเชื่อมโยงการ สื่อสารระหว่างชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีการส่ง
ข้อมูลความเร็วสูงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีบรอดแบนด์ (broadband) เป็นต้น  

  โครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีส่วนช่วยสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการอยู่ร่วมกัน 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน หากแต่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของผู้ที่อาศัยใน
เมือง จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันของผู้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น และอาจน าไปสู่ความ
เป็นเมืองที่อัจฉริยะขึ้นมาได้ ทั้งนี้สิ่งที่ส าคัญซึ่งเป็นเงื่อนไขแรก ๆ ในการพัฒนา คือการเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยเน้นต้นทุนของชีวิตมนุษย์หรือการพัฒนาคนเป็นหลัก เมื่อคนเป็นจุดศูนย์กลางของพัฒนาเมือง การ
สร้างเมืองอัจฉริยะจึงเน้นและให้ความส าคัญในด้านการสร้างคนและการสร้างชุมชน ดังนั้นการสร้างเครือข่าย
ระหว่างคนและชุมชน เพ่ือให้เกิดกระบวนการการสร้างการใช้งานนวัตกรรมต่าง ๆ การแพร่กระจายของการ
เรียนรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยี  

  จากรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญติแห่งชาติ ได้
ให้ความหมายของเมืองอัจฉริยะ ไว้ในข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแนวทางการด าเนินงานพัฒนาเมือง เพ่ือน าไปสู่
เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ไว้ว่า “ความเป็นเมืองอัจฉริยะหมายถึง เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง              
ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง 
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองอยู่ดี” 

  จากค านิยามดังกล่าวหลายจังหวัดที่ได้ศึกษา และให้ความส าคัญการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสารสนเทศมากกว่าการค านึงถึงเป้าหมายของการพัฒนาให้น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีของภาค
ประชาชน กระบวนการออกแบบมาตรการและรูปแบบการแก้ไขปัญหาระดับเมือง โดยใช้แนวคิดด้านเมือง
อัจฉริยะมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภายใต้กระบวนการสังเคราะห์โดยใช้กระบวนการ            
มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ อาจจะสามารถสรุปประเด็นที่ปัญหา และแนวคิดการพัฒนา โดยใช้กระบวนการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ ของจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ได้รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นปัญหาผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ของชุมชนเมือง (Qulity of Life) 
2. ประเด็นคุณคา่การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีของมนุษย์ (Human Well Being) 
3. ประเด็นด้านสุขภาพของเมือง (City Healthy) 
4. ประเด็นเรื่องงบประมาณ (financial senerio)  
5. ประเด็นด้านการบริหารความเสี่ยง ในความไม่พร้อมของประชาชน และท้องถิ่น  

(People knowlage) 



44 

 
  

 จากประเด็นผลกระทบดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่การออกแบบแผนพัฒนา จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ มีหลักการที่ชัดเจนเพ่ือเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางในการขับเคลื่อน
แผนงานตามยุทธศาสตร์ ความถึงการศึกษาเทียบเคียงกับบทเรียนจากเมืองอ่ืน ๆ รวมถึงการสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาในระดับสากลภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  (Sustainable    
Development Goals SDGs) ทั้งนี้เพ่ือให้แผนการพัฒนาดังกล่าวสามารถน าไปใช้ได้จริง ในทางปฏิบัติ และ
สามารถเชื่องโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บทในทุกระดับชั้น โดยอาจจะแบ่งออกเป็นดังนี้ 

1. ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำย/ยุทธศำสตร์ 
 1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
  - ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561 - 2564) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง 
ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่  2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

1.4 แผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

  “สังคมเป็นสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์              
และเทคโนโลยี”  

 2.2 พันธกิจ 
  1) สนับสนุนการออกแบบและการลงทุนด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
และกระจายรายได้สู่ชุมชน 
  2) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เป็น จุดหมายเมืองอัจฉริยะระดับสากลที่สอดคล้องกับ              
ทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของวิถีล้านนา 
  3) พัฒนาอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่นให้สามารถปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันสมัยใหม่  บนฐานความรู้ 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
  4) ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือ ระเบียบแบบแผน เพ่ือสนับสนุนการด ารงชีวิตสะดวกสบาย       
มีความยั่งยืน ความปลอดภัย เพ่ือสร้างสังคมท่ีเป็นสุขบนพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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 3. เป้ำประสงค์ 
 1) จ านวนรายการลงทุนภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะเพ่ิมมากขึ้น 

เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นมีการขยายตัวโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
 2) ประชาชนมีความเข้าใจในการน าเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณของวิถีชุมชน 
 3) จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

เป้ำประสงค์รวม 
ตัวชี วัด/เป้ำหมำย  

รวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่ำฐำน 

เป้ำหมำยรำยปี  

2563 2564 
2562 - 
2565 

2565-
2572 

1. จ านวนรายการลงทุน 
ภาครัฐ และภาคเอกชน 
ในด้านที่เก่ียวข้องกับเมือง
อัจฉริยะเพ่ิมมากขึ้น 
เศรษฐกจิระดับท้องถิ่น 
มีการขยายตัวโดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

1. ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของรายได้
อุตสาหกรรม  
ที่น าเอาเทคโนโลยี
มาปรับใช้ 

จ านวนการ
ลงทุนด้าน  
Digital / 
Technology 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

2. ประชาชนมีความ
เข้าใจในการน าเอา
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่อง
เมืองในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน
ของทุนทางวัฒนธรรม
และอัต ลักษณของวิถี
ชุมชน 

2. ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของ
ประชาชนที่เข้าถึง
บริการด้าน 
Smart City 

จ านวน
ประชาชนใน
ระดับชุมชน 
ที่ใช้บริการระบบ 
IoT ที่เก่ียวข้อง
กับ Smart City 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
50 

3. จังหวัดเชียงใหม่เป็น
เมืองน่าอยู่ มีความ
ปลอดภัย มีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

3. ร้อยละท่ีลดลง
ของปัญหา
อาชญากรรมและ
ปัญหาทางสังคม 

จ านวนของ การ
เกิดอาชญากรรม 
และปัญหาด้าน
การ พัฒนา
สังคม 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 
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4. ประเด็นยุทธศำสตร์เมืองอัจฉริยะ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment)  
    แนวทางการพัฒนา 
    - ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อ 
      สิ่งแวดล้อม 
    - ส่งเสริมการจัดการพ้ืนที่สาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย และพ้ืนที่สีเขียว  
      โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย (Smart Living) 
    แนวทางการพัฒนา 
    - พัฒนาระบบข้อมูล การเชื่อมต่อ และพ้ืนที่ในการเข้าถึงเทคโนโลยี เพ่ืออ านวย 
      ความสะดวกขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน 
    - พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลอัจฉริยะ และเชื่อมโยงการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
      เพ่ือการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการแพษท์ของจังหวัดเชียงใหม่ 
    - ออกแบบแนวทางการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
      ประชาชน 
    - พัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนในเมือง ด้านการสร้างสรร ทักษะ 
      ความรู้ การอาชีพ และนวตกรรม 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart Energy) 
    แนวทางการพัฒนา 
    -  การสร้างกระบวนการการยอมรับด้านการใช้พลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน 
    -  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในกิจกรรมสาธารณะ และกิจกรรมภาครัฐ 
    -  พัฒนาระบบควบคุมการใช้พลังงานในระดับจังหวัด ผ่านระบบการเชื่อมโยง 
       อัจฉริยะ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart Mobility) 
    แนวทางการพัฒนา 
    - พัฒนาระบบการเดินทางอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และ 
      ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง ระบบขนส่งมวลชนในจังหวัด  
    -  ออกแบบระบบการเชื่อมโยงระบบการเดินทางและการขนส่งในทุก ๆ มิต ิ
    -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การจราจร และการจอดรถอัจฉริยะ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะด้านเศษฐกิจ (Smart Economy) 
   แนวทางการพัฒนา 
    - พัฒนาโอกาสด้านการเข้าถึงสาธารณูปโภคด้านดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   ให้ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ 
    - ออกแบบระบบการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
    - พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการเกษตรอัจฉริยะ  
   และการท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะด้านคน (Smart People) 
    แนวทางการพัฒนา 
    - พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 
    ประชาชนในทุกระดับชั้น 
    - ออกแบบระบบเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และเศรษฐกิจ 
    - พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และความคิดสร้างสรรค์ 
   ของประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะด้านการบริหารงานภาครัฐ (Smart Government) 
    แนวทางการพัฒนา 
    - พัฒนาระบบการบริการของภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   ในทุกระดับชั้น 
    - พัฒนาระบบการใช้ข้อมูลเปิดของเมือง และสร้างสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการ 
   เข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีต้นทุน 
    - พัฒนาระบบการบริหารจัดการความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และ 
   ประชาสังคม 
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จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น สามารถออกแบบกิจกรรมและโครงการเพ่ือด าเนินการโดยสรุปได้ดังนี้ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
พื นที่ด ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ควำมอัจฉริยะด้ำนสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) 

1.1 ออกแบบแอปพลิเคชั่น  “CM Smog” 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของจังหวัด
เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ 

5,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1) ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

1.2 โครงการติดตั้ง Smart  Sensor  17,700,000  เมืองเชียงใหม่ 1) ส านักงานควบคุมมลพิษ
จังหวัดเชียงใหม ่
2) อ าเภอที่เกี่ยวข้อง 
3) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
4) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม ่
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

1.3 โครงการ Clean Air District ออกแบบ
พื้นที่ควบคุมปริมาณมลพิษและติดตั้ง
ระบบฟอกอากาศ 

15,500,000  พื้นที่สี่เหลีย่มคู
เมือง 

1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2) ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม ่
5) เทศบาลนครเชียงใหม ่

1.4 โครงการออกแบบและจัดท าระบบ 
ระบบการจัดเก็บ และระบบซื้อ/ขายขยะ
รีไซเคิล แบบ Real time ส าหรับครัว
เรื่อน เพื่อสร้างมูลค่าของขยะ เพื่อลด
ปริมาณการทิ้งขยะ (Smart Waste 
Application) 

25,550,000 เมืองเชียงใหม่ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2)ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม ่
5) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.5 โครงการ CM clear water การติดตั้ง
เซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ า และ
ออกแบบระบบการจัดการน้ าเสียใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

10,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
2. เทศบาลนครเชียงใหม ่
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4. องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
6. ส านักงานควบคมุมลพิษ
จังหวัดเชียงใหม ่
7. องค์การจัดการน้ าเสีย 
8. ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
พื นที่ด ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ควำมอัจฉริยะด้ำนกำรอยู่อำศัย (Smart Living) 

2.1 โครงการสมาร์ทนิมมานเหมินท์ 
(Nimman Smart Community  
Model) 

354,500,000  นิมมานเหมินท ์ 1) เทศบาลนครเชียงใหม ่
2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
3) จังหวัดเชียงใหม ่
4) แขวงการทางที1่และ2  
5) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
6) ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) 
7) องค์กรเอกชนด้านการ
สื่อสาร 

2.2 พัฒนาระบบการเชื่อมต่อพ้ืนฐานของ
เมืองโดยใช้ IoT เป็นองค์ประกอบหลัก
เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเปิดระดับ
เมือง (City Open Data & Universal 
Platform) 

7,750,000 
บาทต่อปี 

เมืองเชียงใหม่ 1) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตเมืองเชียงใหม่ 
2) สถาบันอุดมศึกษา 
3) ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) 

2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมลูการ
รักษาพยาบาล และระบบขนส่งผูป้่วย
ฉุกเฉิน (Emergency and Healthcare 
Platform) 

11,500,000  เมืองเชียงใหม่ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ่
3) กองบังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม ่

2.4 โครงการเช่ือมโยงระบบบริหารจัดการ
ระบบแสงสว่าง ของเมือง และบูรณาการ
ข้อมูลกล้อง CCTV 

36,000,000  เมืองเชียงใหม่ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) กองบังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม ่
4) องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ 

2.5 โครงการ Chiangmai Smart Health  
การจัดท า Big Data ในด้านสุขภาพ เพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสุขภาพดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว
ที่มา เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
Smart City 

10,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ่
2. เทศบาลนครเชียงใหม ่
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4. องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์
7. ส านักงานส่งเสริมศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
8. อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

ควำมอัจฉริยะด้ำนพลังงำน (Smart Energy) 

3.1 โครงการส่งเสริมให้มีการใช้กระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเมอืง 

20,000,000  เมืองเชียงใหม่ 1) ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัล DEPA 
2) ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
3) เทศบาลนครเชียงใหม ่
4) ส านักงานพลังงานจังหวัด 
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

3.2 โครงการส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน ส าหรับพ้ืนท่ีสาธารณะ
และสถานท่ีราชการ 

16,000,000  เมืองเชียงใหม่ 1) ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัล DEPA 
2) ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
3) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
4) ส านักงานพลังงานจังหวัด 
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

3.3 โครงการสนับสนุนธรุกิจผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม Smart Energy 

4,800,000  เมืองเชียงใหม่ 1) ส านักงานพลังงานจังหวัด 
2) ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัล Digital Hub Cluster 
ของ กระทรวงอุตสาหกรรม 

3.4 การพัฒนาเมืองเชียงใหม่โดยเชื่อมโยง
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
Smart City Clean Energy 

5,000,000  เมืองเชียงใหม่ 1) ส านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ 
2) ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม ่

3.5 โครงการ Smart Building  น าร่อง
ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

32,000,000  เมืองเชียงใหม่ 1) ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
2) ส านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ 
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ควำมอัจฉิยะด้ำนกำรเดินทำง (Smart Mobility) 

4.1 โครงการจดัสร้างสาธารณปูโภคพื้นฐาน 
และสถานชีาร์จกระแสไฟฟ้า เพื่อรองรับ
ยานยนตไ์ฟฟ้า 

22,000,000  เมืองเชียงใหม่ 1) ส านักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 
2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
3) เทศบาลนครเชียงใหม ่
4) องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ 

4.2 โครงการจดัตั้ง และด าเนินการเครอืข่าย
ผู้ให้บริการด้านการเดินทางในจังหวัด
เชียงใหม ่(Smart Mobility Alliance 
network) 

25,500,000  เมืองเชียงใหม่ 1) ส านักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 
2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
3) เทศบาลนครเชียงใหม ่
4) องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ 
5) ภาคเอกชนผู้ให้บริการด้าน
การเดินทางที่เกี่ยวข้อง 

4.3 โครงการที่จอดรถอัจฉริยะน าร่องในพ้ืนท่ี
ย่านธุรกิจ (Smart Parking) 

5,000,000  ย่านนิมมาน / 
สี่เหลื่ยมคเูมือง 

1) เทศบาลนครเชียงใหม ่
2) ส านักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.4 โครงการติดตั้งระบบให้บริการจุด
เชื่อมโยงการเดินทาง และป้ายรถเมล์
อัจฉริยะ 

25,500,000  เมืองเชียงใหม่ 1) เทศบาลนครเชียงใหม ่
2) ส านักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 
3) ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทางในพื้นที่ 

4.5 โครงการระบบควบคมุสญัญาณไฟจราจร
อัจฉริยะ (Smart Traffic) 

32,000,000  เมืองเชียงใหม่ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2) กองบังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม ่
3) กองก ากับการต ารวจ
จราจร 
5) องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ 
6) ส านักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 
7) แขวงการทางจังหวัด
เชียงใหม่ 
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ควำมอัจฉิยะด้ำนเศรษฐกจิ (Economy) 

5.1 โครงการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ 15,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
2. อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ  
3. ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต ๖ 
4. เกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
5. สถาบันการศึกษา 

5.2 โครงการพัฒนาดา้นธุรกิจการท่องเที่ยว
อัจฉริยะ  

15,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
2. อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ  
3. ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยภาคเหนือ 
5. องค์กรเอกชนด้านธุรกิจ
และการท่องเที่ยว 

5.3 โครงการพัฒนาศูนย์กลางด้านธรุกรรม
และฐานข้อมลู เพื่่อสนับสนุน การ
แลกเปลีย่นข้อมูลด้านสินค้าหัตถกรรม
และบริการเชิงวัฒนธรรม เพื่อการ
เชื่อมโยงภาคการผลิตและภาคการตลาด 

30,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
2. เทศบาลนครเชียงใหม ่
3. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม ่
4. ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

5.4 โครงการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่
โดยรอบระบบขนส่งมวลชนตาม รปูแบบ 
TOD และ CBD เพื่อการสร้างเมือง 
แหล่งงาน และที่อยู่อาศัย 

15,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
2. ส านักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 
3. ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทางในพื้นที่ 
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
5. ผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย ์
6. การเคหะแห่งชาต ิ
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5.5 โครงการพัฒนาศูนย์กลางการขนสง่
อัจฉริยะ ส าหรับสินค้า และหัตถกรรม
ของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ ล้านนา 
แบรนด ์

15,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. เทศบาลนครเชียงใหม ่
2. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ 
3. ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
4. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
5. เทศบาลนครเชียงใหม ่
6. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ 
7. ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

ควำมอัจฉิยะด้ำนคน (People) 

6.1 โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทัลแก่บุคลากรในตลาดแรงงานของ
เชียงใหม ่

1,900,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
2. สถาบันอุดมศึกษา 
3. ส านักงานแรงงานจังหวัด 
4. ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่

6.2 โครงการ จดัสรา้งศูนย์กลางกีฬาดจิิทัล 
(E Sport) เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน 
e - sport ในระดับเยาวชน 

12,500,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานส่งเสริมศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
2. สมาคมกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 
3. บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน)  
4. สถาบันอุดมศึกษา 
5. ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

6.3 โครงการส่งเสริมความรู้ทักษะดา้นเมือง
เชียงใหม ่Smart City ให้แก่กลุ่มเยาวชน 

12,500,000 เมืองเชียงใหม่ 1. สถาบันอุดมศึกษา 
2. ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
3. ส านกังานส่งเสริมศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

6.4 โครงการ Voice of Our City - Chiang 
Mai 

3,800,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
2. ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ 
3.  ส านักงานการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม ่
4. สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
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ควำมอัจฉิยะด้ำนกำรบริหำรงำนภำครัฐ (Smart Government) 

7.1 โครงการ การจัดตั้งส านักงานเชียงใหม่
สมาร์ทซติี้และการสร้างทีมงาน 

10,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. สถาบันอุดมศึกษา 
2.  ส านักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทลั 
3. ส านักงานจังหวัดเชยีงใหม ่
4. ภาคประชาชนและตัวแทน
เอกชน 

7.2 โครงการ การจัดประชุมนานาชาตวิ่าด้วย
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Chiangmai 
Smart City International 
Conference) 

25,500,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
2. ส านักงานสมาร์ทซติี้
เชียงใหม่ 
3. สถาบันอุดมศึกษา 
4. อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

7.3 โครงการกิจกรรม Road Show 
ในต่างประเทศ 

10,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานสมาร์ทซติี้
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานจังหวัด 
3. สถาบันอุดมศึกษา 
4. กระทรวงอุดมศึกษาและ
การวิจัย  
5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

7.4 โครงการบริหารจัดการข้อมูลเปดิ 
ระดับเมือง 

10,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานสมาร์ทซติี้
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานจังหวัด 
3. สถาบันอุดมศึกษา 
4. กระทรวงอุดมศึกษาและ
การวิจัย  
5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

7.5 โครงการพัฒนาระบบการใหบ้ริการ 
ของภาครัฐอย่างชาญฉลาด 

10,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานสมาร์ทซติี้
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานจังหวัด 
3. สถาบันอุดมศึกษา 
4. ส านักงานอุดมศึกษาและ
การวิจัย จังหวัดเชียงใหม ่
5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
6. จังหวัดเชียงใหม ่
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7.6 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และ
แนวทางที่เหมาะสมของการจัดตั้งบริษัท
จ ากัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000,000 เมืองเชียงใหม่ 1. ส านักงานสมาร์ทซติี้
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานจังหวัด 
3. สถาบันอุดมศึกษา 
4. ส านักงานอุดมศึกษาและ
การวิจัย จังหวัดเชียงใหม ่
5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
6. จังหวัดเชียงใหม ่

 

5. โครงกำรน ำร่องภำยใต้ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่  

  โครงการน าร่องเพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัดเชียงใหม่  เป็นโครงการที่
ออกแบบเพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เกิดการลงทุนทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อภาคประชาชน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนด
โครงการต้นแบบ และก าหนดพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการอย่างบูรณาการโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดโครงการน าร่องในการขับเคลื่อนออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 
 1. โครงการน าร่องด้าน โครงการต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City Sandbox) 
  •  โครงการ CMU Smart City 
  •  ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ขอบเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพ้ืนที่ประกอบ 
 2. โครงการน าร่องด้านความอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) และความอัจฉริยะ
ด้านการอยู่อาศัย (Smart Living) 
  •  โครงการ Smart Nimman 
  •  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่โครงการบริเวณพ้ืนที่ย่านนิมมานเหมินทร์ โดยมีรายละเอียดด้านทิศเหนือ
จรดถนนหัวยแก้ว ด้านทิศใต้จรดถนนสุเทพ ด้านทิศตะวันออกจรดถนนศิริมังคลาจารย์ ด้านทิศตะวันตกจรด
ถนนสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี 
 3. โครงการน าร่องความอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment)  และความอัจฉริยะด้าน
การเดินทาง (Smart Mobility) 
  •  โครงการ จัดตั้งและด าเนินการเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการเดินทางอัจฉริยะในจังหวัดเชียงใหม่ 
(Smart Mobility Alliance network) 
  •  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่การด าเนินโครงการบริเวณพ้ืนที่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ โดยก าหนดพ้ืนที่
ด้านในขอบเขตถนนวงแหวนรอบ 3  เชื่อมต่อกับสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี 
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6. ห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) ของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัด
เชียงใหม่ 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. ระยะสั้น 2. ระยะกลาง 3. ระยะยาว โดยแต่ละ
ส่วนมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ระยะสั น 2. ระยะกลำง 3. ระยะยำว 

• ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบและเข้าใจใน
ทิศทาง/วิสัยทัศน์ของ Smart 
city ตามความต้อง การและ
ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับจาก
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

• สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทุนของการ 
พัฒนาด้าน Smart City ไม่ว่า
จะเป็นการระดมทุนการใช้จ่าย 
การลงทุน การจัดการ
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน
อย่าง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

• การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ตอบสนอง ความต้องการที่
ต่างกัน ทรัพยากรต่างกัน 
ทิศทาง การพัฒนาต่างกัน 

• สามารถสังเคราะห์ผลการ 
ด าเนินโครงการน าร่อง และ
ออกแบบข้อก าหนดและ
แนวทาง ให้สอดคล้องกับบริบท
ของเมืองเชียงใหม่ในด้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องในอนาคต 

• เกิดความเข้าใจ และการ
ปรับตัวของภาคประชาชน         
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันบน
หลักการ Smart City 

• เกิดการลงทุนในด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 

• เทคโนโลยี จะเป็นเครื่องมือใน
การสร้างมูลค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ที่เกิดต่อ
สาธารณูปการในพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิต
ของสังคมเป็นส าคัญ 

• มีการพัฒนา และปรับปรุง
ระเบียบ วิธีการ ข้อบังคับ 
ระดับจังหวัดให้มีความ  
เหมาะสมสอดคล้องกับ      
สภาวการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงในระดับสากล         
โดยผ่านการทดสอบจาก
โครงการน าร่องต่าง ๆ 

• จังหวัดเชียงใหม่ผ่าน
กระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
การเป็นเมือง Smart City            
เต็มรูปแบบ  

• การลงทุนทั้งจากภาครัฐ และ
เอกชน ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม  
และสามารถสร้างผลก าไร              
ที่เกิดจากการลงทุน และ           
การ บริหารจัดการโครงการ 

• คุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
บนพื้นฐานของทุนทาง
วัฒนธรรม 

• มีการปรับปรุงระเบียบข้อง 
บังคับท่ีเกี่ยวข้องในระดับ  
จังหวัด ระดับพ้ืนที ่ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการพัฒนา 

 
 


