
  

 

เดือน  มุ่งมัน่พฒันา  

ก้าวไปข้างหน้าของจงัหวดัเชียงใหม ่

เชียงใหม่วนัวาน 
              ช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2555 เศรษฐกจิของจงัหวดัเชียงใหมม่กีารฟ้ืนตวั 

อย่างต่อเนื่องในทุกมติิ หลงัจากผลกระทบของมหาอทุกภยัเมือ่ปลายปี 2554 และวกิฤติ

เศรษฐกจิของประเทศสหรฐั และ กลุม่ประเทศยุโรป  การคา้การลงทุน  การท่องเทีย่ว

เริ่มมกีารขยายตวัเพิม่มากขึ้น เมือ่ผนวกกบัการทีจ่งัหวดัเชียงใหมถ่กูก าหนดใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางความเจรญิเพือ่ยกระดบัการพฒันาจงัหวดัในภูมภิาคในดา้นเศรษฐกจิและ

สงัคมรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน จงึนบัวา่เป็นโอกาสทีด่ขีองชาวเชียงใหม ่  

                       แต่ในโอกาสที่เปิดกวา้ง  จงัหวดัเชียงใหม่ยงัคงประสบปญัหาราคาสนิคา้เกษตร (อาท ิล  าไย หอมแดง) ตกต า่  และนอกจากนี้  

การทีป่รมิาณน า้ในเขือ่นและอ่างเก็บน า้หลกัมปีรมิาณกกัเก็บนอ้ย เมือ่ปรมิาณฝนมนีอ้ยและทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ท าใหเ้กิดภยัแลง้ขึ้ นในหลาย

อ าเภอ จงึจ าเป็นทีต่อ้งมกีารบรหิารจดัการน า้ท ัง้ในเรื่องการอปุโภคบรโิภคและพื้นทีเ่พาะปลูกเพือ่ใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุดในการใชน้ า้  นอกจากนี้  

ในดา้นสงัคมปญัหายาเสพติดในจงัหวดัเชียงใหม่มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น  ในขณะที่การต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล  

จงัหวดัเชยีงใหมจ่งึตอ้งเร่งป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัเพือ่ใหผู้เ้สพ และผูก้ระท าผดิกลบัมาเป็นก าลงัส  าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 

เชียงใหม่วนัน้ี 
 ในช่วงเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา จงัหวดัเชยีงใหมภ่ายใตก้ารบรหิารราชการของนายธานินทร ์ สุภาแสน   ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่

ไดบ้งัเกดิผลในการพฒันาจงัหวดัเชยีงใหมใ่นดา้นต่างๆ ดงันี้ 

 ดา้นเศรษฐกจิ 

  การคา้การลงทนุ :  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงใหมไ่ดม้นีโยบายสง่เสรมิการคา้การลงทนุ ผา่น 3 โครงการหลกั ไดแ้ก่   

  1. เพิม่ช่องทางใหม่  ดว้ยการน าระบบ e-commerce  มาเป็นช่องทางในการจ าหน่ายสนิคา้เพือ่เพิม่ตลาดใหก้บัผูผ้ลติสนิคา้  

โดยการจบัคู่ผูผ้ลติสินคา้ กบัผูป้ระกอบการ e-commerce  มาพบกนัร่วมมือกนัและจดัใหม้ีการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ ใหก้บั 4 กลุ่ม

ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ กลุม่ Chiang Mai Brand กลุม่ OTOP  กลุม่ OPOP  และกลุม่ SMEs  ซึง่ไดจ้ดัอบรมจ านวน 5 คร ัง้  มผูีเ้ขา้ร่วมอบรม

รวมจ านวน 101 คน 

  2. สรา้งคนรุ่นใหม ่ดว้ยการสง่เสรมิใหลู้กหลานของผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคนรุ่นใหมซ่ึง่จบปริญญาตรีแลว้ แต่ยงัไม่มงีานท า  ให ้

หนัมาใหค้วามสนใจการประกอบธุรกจิโดยท าการคา้ทางช่องทางอนิเตอรเ์น็ต ซึง่มบีณัฑติเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 12 คน 

 3. เพิม่มูลค่าสนิคา้ ดว้ยการรกัษามาตรฐานการผลติสนิคา้  ปรบัปรุงบรรจุภณัฑใ์หดู้สวยงาม  และมกีารสรา้งตราเป็นของ

ตนเอง  หรือใช ้“ตราจงัหวดัเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Brand”  ซึ่งไดม้ีการอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการที่ผลติสินคา้ไดม้าตรฐานน าตราใช ้                  

“ตราจงัหวดัเชยีงใหม ่หรอื Chiang Mai Brand” เป็นตราสนิคา้ จ านวน 184 ราย  
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  นอกจากนี้  จงัหวดัเชียงใหม่ยงัส่งเสริมการเปิดการคา้ขาย ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก  อ าเภอเชียงดาว  ใหเ้ป็นด่านการคา้

ชายแดน  เนื่องจากจดุดงักลา่วมศีกัยภาพในการเป็นช่องทางเชื่อมระหวา่งจงัหวดัเชยีงใหมก่บัเมอืงส าคญัของสหภาพเมยีนมาร ์ซึง่การเปิดจุดผ่อน

ปรนดงักลา่ว จะท าใหเ้ชียงใหม่มรีายไดจ้ากการคา้ชายแดนกบัสหภาพเมยีนมารเ์ป็นจ านวนมาก  แต่อย่างไรก็ดกีารเปิดจุดผ่อนปรนดงักลา่วตอ้ง

ค านึงถงึความม ัน่คงดว้ย  ซึง่ในเบื้องตน้จงัหวดัเชียงใหม่โดยคณะผูแ้ทนภาครฐั  และเอกชน ไดส้  ารวจ รบัฟงัปญัหาในพื้นที ่ และจดัท าแน วทาง               

การด าเนินงานเพือ่ผลกัดนัการเปิดด่านกิ่วผาวอกใหเ้ป็นรูปธรรมต่อไป 

  การท่องเที่ยว  

  ในช่วงหกเดอืนทีผ่่านมา  มนีกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเขา้มาท่องเทีย่ว

ในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก  จากขอ้มูลนกัท่องเที่ยวและรายไดจ้ากการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

ส าคญั  ไดแ้ก่ ประเพณียีเ่ป็ง   วนัขึ้นปีใหม ่ และประเพณีสงกรานต ์ พบวา่ มรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วดงันี้  

  การแกไ้ขปญัหาราคาสนิคา้เกษตรตกต า่  

  หอมแดง :  เนื่องจากในปีนี้ประเทศอินโดนีเซยีซึ่งเป็นตลาดส่งออกหอมแดงจากประเทศไทยงดรบัซื้อหอมแดงจากประเทศ

ไทยจึงท าใหป้ริมาณผลผลติในประเทศมเีป็นจ านวนมาก เกินความตอ้งการบริโภค ส่งผลใหร้าคาหอมแดง ณ จุดรบัซื้อจากเกษตรกรราคาต า่  

จงัหวดัเชียงใหม่ซึ่งมพีื้นทีป่ลูกหอมแดงมากเป็นล  าดบัตน้ๆ ของประเทศไทยไดช่้วยเหลอืกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดง ดว้ยการเปิดจุดรบัซื้ อ

หอมแดงจากเกษตรกรใน  10 อ าเภอ ราคากโิลกรมัละ 17 บาท   โดยเริ่มรบัซื้อตัง้แต่วนัที ่20 มนีาคม 2556  เป็นตน้ไป  โดยไดน้ าหอมแดงทีไ่ด ้

จากการรบัซื้อไปกระจายจ าหน่ายใหผู้บ้ริโภคท ัว่จงัหวดั และส่งไปขายยงัจงัหวดัใกลเ้คียงในราคากิโลกรมัละ 22 บาท  จากการด าเนินการตาม

มาตรการดงักลา่ว ท าใหจ้งัหวดัเชยีงใหม ่สามารถรบัซื้อหอมแดงจากเกษตรกรไดม้ากถงึ 230 ตนั รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 5.06 ลา้นบาท 

  การรบัจ าน าขา้วเปลอืก : จงัหวดัเชยีงใหมไ่ดด้  าเนินโครงการรบัจ าน าขา้วเปลอืกซึง่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล  ดงันี้  

 รอบที่ 1 ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2555 – 15 กนัยายน  2556  : จงัหวดัเชียงใหม่ได ้เปิดจุดรบัจ าน าขา้วเปลอืก จ านวน                   

29 แห่ง  รบัจ าน าไดท้ ัง้สิ้น 128,554.82 ตนั จ าแนกเป็นขา้วหอมมะล ิจ านวน 9,727.68 ตนั และขา้วเหนียว 10 % เมลด็ยาว 118,827.14 ตนั  

สามารถจ่ายเงนิใหก้บัเกษตรกรเป็นเงนิ จ านวน 1,962,600,777.46 บาท 

 รอบที่ 2 ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2556 – 15 กนัยายน 2556  : ณ วนัที่ 6 พฤษภาคม 2556  จงัหวดัเชียงใหม่ไดเ้ปิด                

จดุรบัจ าน าขา้ว จ านวน 21 แหง่ รบัจ าน าขา้วท ัง้สิ้น 17,618.768 ตนั  สามารถจ่ายเงนิใหก้บัเกษตรกรเป็น จ านวน 9,358,163.23 บาท 
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 การสง่เสริมผลติภณัฑ ์OTOP 

   จงัหวดัเชียงใหม่ไดด้  าเนินการส่งเสริมใหม้กีารพฒันาผูผ้ลติสนิคา้ผลติภณัฑ ์OTOP เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลติ ใหไ้ด ้

มาตรฐานสนิคา้และมมีลูค่าเพิม่สูงขึ้น  ซึง่ในปีงบประมาณ 2556 มผูีป้ระกอบการลงทะเบยีน จ านวน 1,181 ราย  คิดเป็นผลติภณัฑจ์ านวน 3,324 

ผลติภณัฑ ์จ าแนกเป็น กลุม่ดาวเด่น สูส่ากล (A)  จ านวน 118 ราย  กลุม่อนุรกัษส์รา้งคุณค่า (B) จ านวน 296 ราย กลุม่พฒันาสู่การแข่งขนั (C) 

จ านวน 433 ราย  และกลุม่ปรบัตวัสู่การพฒันา (D) จ านวน 334 ราย ท ัง้นี้ ในปี 2556 ผลติภณัฑส์นิคา้ OTOP จงัหวดัเชียงใหม่ไดร้บัคดัสรรให ้

เป็นผลติภณัฑสุ์ดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลติภณัฑไ์ทย  จ านวนท ัง้สิ้น 525 ราย  

   นอกจากนี้  จงัหวดัเชียงใหม่ไดม้ีการส่งเสริมกิจกรรมการขายสินคา้ OTOP ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว                          

โดยตัง้เป้าหมายยอดจ าหน่ายผลติภณัฑ ์OTOP ในปีงบประมาณ 2556  ไวท้ี่มูลค่า 5,058,832,379 บาท    ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา                     

6 เดือน  (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556)  จงัหวดัมียอดจ าหน่วยสินคา้ผลิตภณัฑ ์OTOP เป็นมูลค่า 4,267,920,578 บาท  หรือ คิดเป็น                   

รอ้ยละ 84  ของเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

 

 ดา้นสงัคม 

 การแกไ้ขปญัหายาเสพติด : 

 จากแนวโนม้การขยายตวัเพิ่มขึ้นของปญัหายาเสพติด  จงัหวดัเชียงใหม่ไดป้ระกาศใหก้ารต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดเป็น                

วาระของจงัหวดั  และไดน้ านโยบายของรฐับาลในการแกไ้ขปญัหายาเสพติดมาปฏิบตัิเพื่อใหบ้งัเกิดผลในพื้นที่  ซึง่จากการร่วมมอืร่วมใจของ                        

ทกุภาคสว่นท าใหป้ญัหายาเสพตดิของจงัหวดัเชยีงใหมม่แีนวโนม้ทีด่ขีึ้น ดงัมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัผลการปฏบิตังิาน ดงันี้  

  การบ าบดั : จงัหวดัเชียงใหม่ด าเนินการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด ดว้ยการน าเขา้สู่การบ าบดัรกัษาแลว้ จ านวน                 

4,308 ราย  จากเป้าหมายทีจ่งัหวดัตัง้ไวใ้นปี 2556 จ านวน 7,800 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 55.23 ของเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

  การปราบปราม : ท าการจบักมุคดยีาเสพตดิ (ผลติ น าเขา้ สง่ออก จ าหน่าย ครอบครองเพือ่จ าหน่าย) จ านวน 4,417 คด ี

  การป้องกนั : ด าเนินการสรา้งความเขม้แข็งหมู่บา้นชุมชนโดยการสรา้งพลงัสงัคมและพลงัชุมชนเอาชนะยาเสพตดิ จ านวน 

1,050 หมู่บา้น/ชุมชน สรา้งภูมคิุม้กนัฯ นกัเรียนช ัน้ ป.5-ป6. จ านวน 10,816 รายและสถานศึกษา 105 แห่ง และจดัระเบยีบสงัคมในพื้นทีเ่สีย่ง                          

201 แหง่และเยาวชนกลุม่เสีย่ง 51 ราย 
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  การสง่เสริมประเพณีและวฒันธรรม  

  จงัหวดัเชียงใหม่เป็นแหลง่วฒันธรรมและประเพณีทีง่ดงาม เป็นเอกลกัษณ์  ซึง่เป็นเสน่หท์ีผู่กใจ

นกัท่องเที่ยวใหอ้ยากเที่ยวจงัหวดัเชียงใหม่ และร่วมชมงานประเพณีของเรา และเพื่อเป็นการสืบฮีต และ                     

สานฮอย จงัหวดัเชยีงใหมจ่งึไดส้ง่เสรมิใหก้ารจดังานประเพณีต่างๆ เป็นไปตามขนบธรรมเนยีมทีด่งีามและถกูตอ้งใน

ทกุเทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานตท์ีผ่่านมาจงัหวดัเชยีงใหมไ่ดร่้วมกบัทกุภาคสว่นจดังาน

สงกรานตอ์ย่างยิ่งใหญ่ ในหลายกิจกรรม  อาท ิ 1. “ป๋าเวณีป๋ีใหม่เมอืงเจียงใหม่ 2556” 2. “งานเย็น ท ัว่หลา้ 

มหาสงกรานตอ์ุษาอาคเนย์” เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต ์5 ชาติ ประเทศไทย เมียนมาร ์กมัพูชา ลาว                       

จนียูนาน  3. “งานสบืฮีตสานฮอย ป๋ีใหม่เมอืง”  และ 4. "สุขกา๋ยเย็นใจ ๋ปลอดภยั ไรแ้อลกอฮอล"์ ซึ่งงานนี้                

จงัหวดัเชียงใหม่ไดร้บัเกียรติจาก พณฯ นายกรฐัมนตรี (นางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร)  เป็นประธานในพิธ ี                   

พรอ้มรฐัมนตรี หลายท่านเขา้ร่วมงาน   เมือ่วนัที ่13 เมษายน  2556  ทีผ่่านมา  และในปีนี้จงัหวดัเชียงใหม ่                     

ไดใ้หค้วามส าคญักบัการรณรงค์ปลอดแอลกอฮอลใ์นเทศกาลสงกรานต ์ โดยเฉพาะในเขตคูเมืองซึ่งเป็น                       

จดุเลน่น า้สงกรานตท์ีส่  าคญัสง่ผลใหส้ถติจิ  านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบจากปีทีแ่ลว้ 

 

 ดา้นสิ่งแวดลอ้มและภยัต่างๆ 

  การแกไ้ขปญัหาหมอกควนั 

  ในปีงบประมาณ 2556  จงัหวดัเชียงใหม่ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา                

หมอกควนัดว้ยการบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน ท ัง้ในระดบัจงัหวดั  อ าเภอ  ต าบล และหมู่บา้น               

มกีารประสานงานสื่อสาร การส ัง่การและติดตามสถานการณ์ผ่านระบบโปรแกรม Line และ Video 

Conference อย่างมีประสทิธิภาพ  ส่งผลใหใ้นช่วงระหว่างวนัที่ 21 มกราคม – 30 เมษายน 2556 

จงัหวดัเชียงใหม่ตรวจพบจุด Hotspot จ านวน 2,153 จุด  ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมจี  านวนถึง  

3,327 จดุ ส  าหรบัการวดัค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ในอากาศ หรอื  PM10 พบวา่  ณ สถานีตรวจวดัอากาศ

บริเวณศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่  มค่ีาปริมาณ PM10 สูงสุดที ่193   ลดลงจากปี 2555  ซึง่มค่ีาสูง

ถงึ 207.25   และมจี านวนวนัที่มค่ีาฝุ่ นละอองมากกว่ามาตรฐาน จ านวน 10 วนั  ลดลงจากปี 2555    

ซึง่มจี  านวนถงึ 16 วนั   

  การแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ 

 เนื่องจากปริมาณน า้ในเขื่อนและอ่างเก็บน า้หลกัมปีริมาณกกัเก็บนอ้ย ประกอบกบัฝนมนีอ้ยและทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน       

ท าใหเ้กิดภยัแลง้ขึ้นในหลายอ าเภอ  จงัหวดัเชียงใหม่จงึไดป้ระกาศใหพ้ื้นทีด่งักลา่วเป็นพื้นทีป่ระสบภยัแลง้ รวมจ านวน 21 อ าเภอ 110 ต าบล  

934 หมูบ่า้น  และเพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน จงัหวดัเชยีงใหมไ่ดใ้หก้ารประปาส่วนภูมภิาคจดัเตรียมน า้ส  าหรบัการอุปโภค

บริโภคไวแ้จกจ่ายใหก้บัประชาชนผูป้ระสบภยั  โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นผูท้  าหนา้ที่ในการแจกจ่ายน า้สะอาดใหก้บัผูป้ระสบภยั   

ท ัง้นี้  จงัหวดัเชียงใหม่ไดแ้จกจ่ายถงัเก็บน า้ขนาดใหญ่ใหก้บัพื้นที่ประสบภยัเก็บน า้สะอาดไวอ้ีกทางหนึ่ง  ซึ่งท  าใหส้ามารถช่วยเหลอื ราษฎร                

ผูป้ระสบภยัแลง้ได ้ 124,251 ครวัเรอืน    
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 กจิกรรมการสานสมัพนัธค์วามรว่มมือระหว่างประเทศ 

 การเตรียมตวัเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 

  ตามที่ร ัฐบาลไดก้ าหนดใหป้ระเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ดงันั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้ม                   

จงัหวดัเชียงใหม่ไดม้ีนโยบายเพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัในการเตรียมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดยไดม้ีการจดัตัง้                       

ศูนยป์ระชาคมอาเซยีนจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขบัเคลือ่นยุทธศาสตรเ์พือ่รองรบัสามเสาหลกัของอาเซยีน   โดยมกีิจกรรมของจงัหวดัเพือ่สนบัสนุน

การกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน ไดแ้ก่  

  1. การพฒันาหลกัสูตรเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ จ านวน  106 คน   ประกอบดว้ย 

    1.1 จดัอบรมภาษาองักฤษใหแ้ก่สือ่มวลชนทอ้งถิน่ทกุวนัเสารข์องจงัหวดัเชยีงใหม ่ 

    1.2 จดัอบรมภาษาองักฤษใหแ้ก่พนกังาน ขบัรถแทก็ซี ่ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ 

    1.3 การจดัอบรมภาษาองักฤษใหแ้ก่กลุม่พอ่คา้แมค่า้ในตลาด 

    1.4 การจดัอบรมเพิม่ทกัษะใหแ้ก่ครูสอนภาษาองักฤษในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 2. การจดันกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วมรบัฟงัการบรรยายวดิีทศันท์างไกลเรื่อง  “การเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน” 

เมือ่วนัที ่5 และ 16 พฤศจกิายน 2555 จ านวน 2  รุ่น ๆละ 100 คน 

  3. การด าเนินโครงการเชื่อมโยงการคา้การลงทุนประเทศเพือ่นบา้น GMS และ BIMSTEC  ด าเนินการระหว่างเดอืนตุลาคม  

2555- กนัยายน 2556   

  4. การด าเนินโครงการศึกษาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ(รถประจ าทาง) เชื่อมโยงในเขตและรอบเขตอ าเภอเมอืงเชียงใหม ่ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่วในประชาคมอาเซยีน  เชื่อมโยงการคา้การลงทุนประเทศเพือ่นบา้น GMS และ BIMSTEC  ด าเนินการระหว่างเดือน

ตลุาคม  2555 - กนัยายน 2556    

 

 กจิกรรมบา้นพี่เมืองนอ้งและการสานสมัพนัธค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ 

  ในปีงบประมาณ 2556 จงัหวดัเชียงใหม่ ไดข้ยายความส าคญัระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมอืในต่างๆ เปิดโอกาส 

และช่องทางในการพฒันาเชยีงใหมสู่ค่วามเป็นสากลมากขึ้น โดยมกีจิกรรมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศทีส่  าคญัดงันี้  

  1. การตอ้นรบัอาคนัตกุะจากต่างประเทศ : เอกอคัรราชทูตแคนาดาประจ าประเทศไทย เอกอคัรราชทูตสหราชอาณาจกัรประจ า

ประเทศไทย เอกอคัรราชทูตสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนีประจ าประเทศไทย เอกอคัรราชทูตญี่ปุ่ นประจ าประเทศไทย ประธานรฐัสภาและ

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีรองผูว้า่การมณฑลยูนนาน  เป็นตน้  

  2. การลงนามความร่วมมอื : ระดบับา้นพี่เมอืงนอ้งกบัเมืองบูรซ์า สาธารณรฐัตุรกี และระดบับนัทกึความร่วมมือระหว่าง

จงัหวดัเชยีงใหมแ่ละจงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น  

  3. ร่วมงานสง่เสรมิการประชาสมัพนัธก์ารจดัการประชมุนานาชาต ิณ ประเทศญี่ปุ่ น และเครอืรฐัออสเตรเลยี 

  4. การเยีย่มชมการบรหิารจดัการศูนยแ์สดงสนิคา้ OTOP ณ เมอืงฟกุโุอะกะ ประเทศญี่ปุ่ น  

  5. การศึกษาดูงานการพฒันาระบบโลจิสติกส ์ร่วมกบักลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ณ สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี        

และสมาพนัธรฐัสวสิ 
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   กา้วต่อไปของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 จงัหวดัเชียงใหม่ถูกก าหนดใหเ้ป็นศูนยก์ลางการพฒันาของภูมภิาคทางภาคเหนือ  ดงันัน้ เพื่อเป็น

การรองรบัการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตจงัหวดัเชียงใหม่จึงไดก้ าหนดทศิทางในการพฒันา

เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเป็นศูนยก์ลางการพฒันาของภูมภิาคทางภาคเหนือ ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพแสดงโครงการส าคญัขนาดใหญ่และทศิทางการพฒันาภาคเหนือ ซึง่มจีงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นศูนยก์ลาง 
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High Speed Train  

 เป็นระบบรถไฟความเร็วสูงระหวา่งเชียงใหม่–กรุงเทพฯ ระยะทาง    680 กิโลเมตร  

ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ  3.5 ช ัว่โมง  รองรบัผูโ้ดยสารไดว้นัละ  34,800 คนต่อวนั                  

ค่าโดยสารประมาณ 1,200 บาท  เงนิลงทนุ 300,000 ลา้นบาท  ซึง่จะท าใหเ้ชียงใหม่มศีกัยภาพ

ในการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ เชื่อมโยงความเจรญิระหวา่งกรุงเทพฯ และจงัหวดัเชยีงใหม่ 

สนามบินแหง่ใหม่  

 จากปรมิาณผูโ้ดยสารทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทา่อากาศยานนานาชาตจิงัหวดัเชียงใหม่มากขึ้น

ทุกปี  โดยในปี 2555  มผูีม้าใชบ้ริการกว่า 4.5 ลา้นคน  ซึง่ตามหลกัในการบริหารท่าอากาศยาน

หากท่าอากาศยานแห่งใดมจี านวนผูใ้ชบ้ริการเกินกึ่งหนึ่งของศกัยภาพ (ท่าอากาศยานนาชาติ

จงัหวดัเชียงใหม่มีความสามารถรองรบัผูม้าใชบ้ริการ 8 ลา้นคน)   การท่าอากาศยานจะตอ้ง

วางแผนขยายท่าอากาศยาน  ประกอบกบัทิศทางการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ใหเ้ป็นศูนยก์ลาง                   

การบนิ (Aviation Hub) ของภูมภิาคทางภาคเหนือ   

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงัหวดัเชียงใหม่และการท่าอากาศยานจงัหวดัเชียงใหม่ จงึไดม้คีวามเห็นร่วมกนัที่จะน าเสนอโครงการก่อสรา้ง

สนามบนินานาชาติจงัหวดัเชียงใหม่แห่งทีส่องขึ้น เพื่อใหม้ศีกัยภาพเหมาะสม สามารถใหบ้ริการทางการบนิไดอ้ย่างเต็มที ่ ซึง่ขณะนี้อยู่ ระหว่าง

การศึกษา ความเหมาะสมพื้นทีแ่ละความเป็นไปไดข้องโครงการ   

การพฒันาเมืองแฝดเชียงใหม่-ล าพูน - ล าปาง 

  เนื่องจากในปจัจุบนัตวัเมอืงจงัหวดัเชยีงใหมม่คีวามแออดั การขยายตวัเพือ่รองรบัโครงการพฒันาเพือ่ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการ

พฒันาของภูมภิาคทางภาคเหนือท าไดค่้อนขา้งยาก ดงันัน้ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการพฒันา จงึจ าเป็นตอ้งมกีารขยายเมอืงออกไป 

ซึง่ในทางภูมศิาสตรพ์ื้นทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ทีต่ดิต่อกบัจงัหวดัล  าพูนและล  าปางเป็นพื้นทีร่าบขนาดใหญ่ มเีหมาะสมสามารถรองรบัการเจริญเตบิโต

ของเมอืงในอนาคตได ้  ซึง่ส  านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดเ้คยศึกษาความเป็นไปไดไ้วแ้ลว้วา่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะพฒันาใหพ้ื้นที่

ดงักลา่วใหเ้ป็นเมอืงแฝดศูนยก์ลางการพฒันาอนุภูมภิาคลุม่แมน่ า้โขงและจนี ส่งเสรมิใหอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิกา้วหนา้อย่างมเีสถียรภาพ

มกีารเปิดกวา้งสูน่านาชาติและกระจายฐาน ฐานเศรษฐกจิของประเทศไปสูภ่าคเหนือ  

ทางหลวงพเิศษ ระหว่างเมืองเชียงใหม่-เชียงราย  

  เพือ่พฒันาระบบโครงข่าย Logistic ระหวา่งจงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัเชยีงราย 

เนื่องจากในเสน้ทางหลกัจงัหวดัเชื่อมต่อระหวา่งจงัหวดั  โดยจะท าการขยายช่องทางจราจร 2 ช่อง 

เป็น 4 ช่องจราจร โดยหากการก่อสรา้งแลว้เสร็จจะอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการขนสง่    

และการทอ่งเทีย่ว 

โครงข่ายเช่ือมโยงถนนวงแหวน  

 เพื่อใหก้ารเดินทางของประชาชนไดร้บัความสะดวกมากยิ่งขึ้น  จึงไดม้แีนวคิดที่จะสรา้งถนนโครงข่ายเพือ่เชื่อมโยงถนนวงแหวน  

จ านวน 8 เสน้ทาง ระยะทาง 37.100  กโิลเมตร เพือ่เป็นทางลดัเชื่อมโยงระหวา่งถนนวงแหวนของจงัหวดัเชยีงใหม ่   



8 

 

การพฒันาระบบขนสง่มวลชน 

 ตามทีค่ณะรฐัมนตรีไดม้มีติเมือ่วนัที ่15 มกราคม 2555 เหน็ชอบในหลกัการใหพ้ฒันาระบบขนส่งมวลชนของจงัหวดัเชียงใหม่นัน้ 

จงัหวดัเชยีงใหมไ่ดด้  าเนินการศึกษา ออกแบบและทดลองการบรหิารจดัการขนสง่มวลชน (รถสลีอ้แดงและรถเมลข์าว) ใหเ้กดิประสทิธิภาพสูงสุด 
 

เชียงใหม่อาย 

     จงัหวดัเชยีงใหมม่แีนวคิดในการก่อสรา้งเชยีงใหมอ่าย ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหม่

ขึ้นในพื้นทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ โดยเชยีงใหมอ่ายจะประกอบไปดว้ย ชงิชา้ขนาดใหญ่มคีวามสูง

ประมาณ 120 เมตร สามารถมองเหน็เมอืงเชยีงใหมไ่ดท้ ัง้เมอืงซึง่จะท าใหน้กัทอ่งเทีย่วไดร้บั

ประสบการณใ์หม่และคาดวา่จะสามารถดงึดูดนกัทอ่งเทีย่วท ัง้ในประเทศและต่างประเทศเขา้มา

จงัหวดัเชยีงใหมเ่พิม่มากขึ้น 

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวดอยหลวงเชียงดาว 

 ดอยหลวงเชยีงดาวเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามและคงความสมบูรณอ์ยู่

มาก แต่การเดนิทางขึ้นไปเยี่ยมชมท าไดค่้อนขา้งล  าบากและจ ากดัอยู่ในกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีช่อบ

ผจญภยั  ดงันัน้ เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัทอ่งเทีย่วในทุกกลุม่ไดเ้ขา้เยีย่มชมความงาม จงัหวดั

เชยีงใหมจ่งึไดน้ าเสนอแนวคิดในการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วดอยหลวงเชยีงดาวขึ้น โดยจะก่อสรา้ง

กระเชา้ลอยฟ้าขึ้นสูด่อยหลวงเชยีงดาว  

Eco-Village 

 การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มภายใตแ้นวคิด “Eco-Village” :  ECO Village คือ ชุมชน

นิเวศ หรอื ชมุชนน่าอยู่  โดยการพฒันาชมุชนโดยใชว้ธิีเปลีย่นกระบวนทศันเ์พือ่น าไปสูก่ารเปลีย่นวถิี

ชีวติของผูค้น และสงัคมทีน่่าอยู่ ซึง่จะท าใหเ้ชียงใหม่สามารถน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงมาพฒันา 

ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม    เบื้องตน้ในปี 2556  จงัหวดัก าหนดน าร่องในพื้นที่วดัป่าตึง ต าบลออนใต ้

อ าเภอสนัก าแพง  และจะขยายผลการพฒันาสูพ่ื้นทีต่่างๆ  ต่อไป 

การแกไ้ขปญัหาราคาล าไยอย่างยัง่ยืน  

 จงัหวดัจะด าเนินการแกไ้ขปญัหาล  าไย โดยส่งเสริมใหเ้กิดการแปรรูป เป็นผลผลิต

น า้ตาลล  าไย เบื้องตน้ จงัหวดัเชยีงใหมไ่ดว้จิยัและพฒันาโรงงานตน้แบบในการผลติน า้ตาล ส าเร็จเป็น

ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้    ในข ัน้ต่อไปจงัหวดัจะผลกัดนัใหเ้กดิการน าไปสู่อุตสาหกรรม ควบคู่กบัการส่งเสริม

ผลติภณัฑน์ า้ตาลล  าไยในรูปแบบผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพ  ซึ่งในอนาคตอุตสาหกรรมน า้ตาลล  าไยจะ

ผลกัดนัใหล้  าไยมมีลูค่าสูงขึ้น 

 การที่จะท าใหช้าวเชียงใหม่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อาศยัอย่างมีความสุข เมืองเชียงใหม่เป็นมหานครที่มีชีวิตและเติบโต

ทางดา้นเศรษฐกจิอย่างยัง่ยืนและมัน่คง มีมนตข์ลงัดึงดูดใจผูค้นใหเ้ขา้มาท่องเท่ียวไดน้ั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย ดงันั้น กระผม

จงึขอเชิญชวนพี่นอ้งชาวเชียงใหม่ทกุท่านร่วมเป็น “ทีมเชียงใหม”่ เพื่อพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ใหก้า้วไปขา้งหนา้ดว้ยกนั 


