
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่รับฟังความคดิเห็นการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 
น าสู่การจัดผงัแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี

ครั �งที ่1 วนัที ่20 กนัยายน 2561 
ครั้งที� 2 วนัที� 27 กนัยายน 2561 

ณ  ส านักบริการวชิาการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 



บริบทและแผนพัฒนาเชียงใหม่ เมือง "นพบุรีศรีนครพงิค์เชียงใหม่"  

ทนุทางทรัพยากรธรรมชาต ิ
ทนุทางวัฒนธรรมล้านนา 

ทนุมนุษย์ 



เมืองประวัตศิาสตร์กว่า 722 ปี 

นพบุรีศรีนครพงิค์ -เชียงใหม่ ปฐมกษตัริยล์า้นนา พญามงัราย ปรึกษา กบัพญาร่วงและพญาง าเมือง 

ไดส้ร้างข้ึนเม่ือ 12 เมย.1839 ปกครองโดยกษตัริยร์าชวงศล์า้นนา 17 พระองค ์ช่วง พ.ศ. 1804 -2121 

ในสมยัพระเจ้าตะเบงชเวงตีส่้งคนมาปกครองเชียงใหม่  216 ปี พ.ศ.2121-2337 

1839 1900 2000 2200 2100 2337 

317 ปีกษตัริย์ราชวงศ์ล้านนา  

216 ปีเป็นเมอืงขึน้ของพม่า 



พญาจ่าบ้านและพญากาวิละร่วมกบัพระเจ้าตากสนิฯปลดแอกจากพมา่ ได้เจ้าหลวงแห่งเมืองเชียงใหม่ 9 องค์ปกครอง 157ปี 

1. ภาษา วรรณกรรม วรรณศิลป์ คมัภีร์โบราณ 

2. โบราณคดีและประวติัศาสตร์ลา้นนา 

3. ปรัชญา ศาสนาและความเช่ือ พิธีกรรม 

4. ศิลปกรรม หตัถกรรม ดนตรี นาฏยกรรม 

คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม - ล้านนา 

5. สถาปัตยกรรม 

6. การกิน การอยู ่เคร่ืองนุ่งห่ม 

7 .แพทยล์า้นนา ต ารายา นวด สมุนไพร 

8. มานุษยวทิยา ชาติพนัธ์ 

8 ด้านล้านนา เลอค่าเชิงอตัลกัษณ์ 

2420 2464 2480 2477 2500 2337 “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” 



รถไฟสายเหนือ 
ปี 2440-2459 ถึงล าปาง 
1ม.ค.2464ถึงเชียงใหม่  

สนามบินเชียงใหม่ 
ปี 2464 สนามบินสุเทพ 

2466 เปลีย่นช่ือเป็นเชียงใหม่  

เรือหางแมงป่อง 

สงครามโลกคร้ังที่สอง 
 ปี2480-2488 

อดีตคุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ ตลาดวโรรสถูกเปล่ียนมือให ้
หลวงอนุสาร2486 

1ม.ิย.2490 ธ.กสิกรเชียงใหม่ 

อดีตถงึปัจจุบัน 2400 

ปี 2377-2420 
องักฤษ จีน พม่า ท าไม้สัก  

2420 2464 2480 2477 2500 

2477 ครูบาศรีวชัิย 
สร้างทางขึน้ดอยสุเทพ 

5 เดือน 22 วนั 

ก าเนิดรร.เตรียมอุดมศึกษา: 
โรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
โรงเรียนยุพราช  
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ 
โรงเรียนมงฟอร์ต  
โรงเรียนพระหฤทยั  
โรงเรียนเรยีนาเชลี   

2477โรงเรียนเกษตร 
รร.ประถมกสิกรรม-> 
วิทยาลัยเกษตรแม่โจ้ 



อดีตถงึปัจจุบัน 

2512 สร้างถนน  
(สาย11) วงแหวน 
รอบ 1 เชียงใหม่ 

2507 จัดตั้ง 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2500 เทศบาล 
ร้ือก าแพงเมอืงออกทิง้ 

2500 ร้ือคุ้มเจ้าแก้วฯ 
เปลีย่นเป็นตลาดนวรัฐ 

2500 2507 2512 

2529 นิคม
อุตสาหกรรม
จงัหวดัล าพูน 

2518 2536 2540 2529 

ลัทธิคอมมิวนิสต์ 
2518 เวียตนาม ลาว แตก 

ยุคทุนท้องถิน่ค้าปลกีกมุ
เบ็ดเสร็จ ตนัตราภณัฑ ์
หา้งสีสวน  เชียงอินทร์ 
ตลาดธานินทร์ โชห่วย 

2510 ส่งออกสินค้าเกษตรบูม 
ย่านการค้า วดัเกตุ 

ตลาดวโรรส  ตลาดต้นล าไย 
2510 จดัสรรที่ดนิ 

 สันตธิรรม นิมมานเหมินท์ 

2536 เศรษฐกจิบูม  
อสังหาริมทรัพย์ 

ฟองสบู่ 



อดีตถงึปัจจุบัน 2540 2543 2545 2549 2558 2552 2561 2555 

วกิฤตเิศรษฐกิจ 
Financial 

Crisis :Bankล้ม 

2543 GMS  
เปิดเดนิเรือน า้โขง 

Amazing Thailand 

2549 พชืสวนโลก  
ไนท์ซาฟารี  Ict City 

Aviation Hub 

2552 หมแีพนด้า  
Aquarium 
LongStay 

Cosmetic Valley Chiang Mai  
Food Valley 

ECO City 
ECO Living 

Lanna  
Heritage CosmeticValley 

Medical Hub 

Chiang Mai  
Creative City 



“ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ไม่ได้สืบทอดต่อเน่ืองให้รุ่นหลัง”  
“สิ่งแวดล้อมเป็นพษิ อากาศ อาหารไม่ปลอดภยั” 

“ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ขนส่งสาธารณะ มลภาวะ” 

“ปัญหาคุกคามทางเพศ ภยัสังคม ยาเสพตดิ คุณภาพชีวิต”  

“การย้ายถิ่นฐานเข้ามาความแออัด สิ่งปลูกสร้าง วิถีชีวิตแบบใหม่” 

“คุณภาพการศึกษา การปรับตัว ขีดความสามารถแข่งขัน” 

“ความล่มสลายของชุมชนช่างสิบหมู่ ช่างหตัถกรรม” 

 

“เมืองที่ไม่น่ารัก ไม่น่าอยู่ ไม่สะดวก ไม่ปลอดภยั” การพฒันาด้านลบ 





ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 

1  โครงข่ายคมนาคมทางอากาศและการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบก  
2  การบริหารจัดการหมอกควนั การบริหารจัดการทรัพยากรน า้ 
3  ด้านการเกษตรและแปรรูป 
4  ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
5  ด้านการแพทย์ การบริการ ผู้สูงอายุ และสังคม 
6  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ประเดน็การพฒันา 



ประเดน็การพฒันา  โครงการ 
1   1.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางอากาศ   (1) เร่งรัดโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ แห่งที่2 

 (2) เร่งรัดปรับปรุงก่อสร้างขยายอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งเดมิ 
 1.2 โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบก  (1) พฒันาระบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Light Rail Trasit System (LRT) 

 (2) ก่อสร้างถนนลอดถนนนิมมานเหมินท์ 4 ช่องทางจราจรยาว 1.2 กม. 
 (3) ก่อสร้างถนนยกระดบัจากถนนสุเทพเช่ือมสนามบินข้ามผ่านกองบิน41 ยาว 2.1 กม. 
 (4) การก่อสร้างเส้นทางประวตัิศาสตร์แม่แตง-เวยีงแหงตามรอยเส้นทางพระนเรศวร 
 (5) โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย 

2  การบริหารจัดการหมอกควนั การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน า้ 

 (1) การฟ้ืนฟูดูแลบ ารุงรักษาปรับภูมิทัศน์ใช้ประโยชน์พืน้ที่ริมคลองแม่ข่า 
 (2) การฟ้ืนฟูสภาพและแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกพืน้ที่ริมล าน า้แม่คาว 
 (3) ก่อสร้างแหล่งเกบ็กกัน า้ ทบทวนกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกบัการพฒันา 
 (4) การแก้ไขปัญหาหมอกควนัและมลภาวะทางอากาศ 

3  ด้านเกษตรและแปรรูป  (1) โครงการยกระดบัเกษตรอุตสาหกรรมเชียงใหม่สู่เกษตรอจัฉริยะ Northern Food Valley 
 (2) โครงการพฒันาและรับรองผลติภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์มุ่งสู่เมืองECO City 

4  ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน  (1) เชียงใหม่พฒันาเมือง ผงัเมือง และจังหวดัเชียงใหม่เมืองอจัฉริยะ 
 (2) การเปิดจุดผ่อนปรนและยกระดบัเป็นด่านการค้าชายแดนถาวรช่องหลกัแต่ง จังหวดัเชียงใหม่ 
 (3) การอ านวยความสะดวก Visa ส าหรับ Longstayer จังหวดัเชียงใหม่ 
 (4) การจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกจิภาคเหนือในระดบันานาชาติ (Northern Thailand GMS Trade Fair and Business Forum)  
 (5) การจัดงานแสดงสินค้าศักยภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิม่สูงภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley & Fruit Expo) 

5  ด้านการแพทย์ การบริการ ผู้สูงอายุ และสังคม  (1) โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรภาคเหนือ โดยใช้ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในพืน้ที่ในการขับเคลือ่น 
 (2) ผลกัดนันโยบายเมืองบริการสุขภาพ และเมืองสมุนไพร (Herb City) และการแพทย์แผนไทยเพือ่ความเป็นเลศิ 

6  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  (1) การแก้ไขกฎหมายผงัเมืองและกฎหมายควบคุมการใช้อาคารในการแก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อน 
 (2) การพฒันาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา ประวตัิศาสตร์ เมืองมรดกโลก 
 (3) การพฒันาการท่องเที่ยว MICE City 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 

(1) โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายอาคาร
ผู้โดยสารและอาคารจอดรถท่าอากาศยาน
นานาชาตเิชียงใหม่เดมิ 

 
 

 
 

(2) โครงการเร่งรัดโครงการก่อสร้างท่า
อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่แห่งที่ 2 
ตามผลการศึกษาที่ส านักงานการบนิพล
เรือนแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาไว้ 

ข้อสั่ งการ : ให้กระทรวงคมนาคม รับข้อเสนอไปเร่งพจิารณาในรายละเอียดและล าดับความส าคัญและความจ าเป็นที่เร่งด่วน 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความส าคัญ 

กระทรวงคมนาคม 
สนง.การบนิพลเรือน 
กรมอากาศยาน 
การท่าอากาศยานฯ 
 
 
 
กระทรวงคมนาคม 
การท่าอากาศยานฯ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนพัฒนาฯ12 
แผนภาคเหนือ 
แผนกลุ่มจังหวัด 
แผนจังหวัด 
 
 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนพัฒนาฯ12 
แผนภาคเหนือ 
แผนกลุ่มจังหวัด 
แผนจังหวัด 

1.1 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ 



(1)  โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารและอาคารจอดรถท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เดิม โดยแยกอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 

และผู้โดยสารต่างประเทศออกคนละอาคาร ในแต่
ละอาคารจะแยกผู้โดยสารขาเข้าไว้ช้ันบนโดย
สร้างถนนยกระดบัและพืน้ทีบ่ริการผู้โดยสารขา
ออกไว้ช้ันล่างสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่
ประมาณการไว้กว่า 16.5 ล้านคนต่อปี 
  พร้อมทั้งการก่อสร้างอาคารจอดรถไว้ให้พอเพยีง
กบัปริมาณผู้โดยสาร 

1.1 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ 



(2)  โครงการเร่งรัดโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่แห่งที ่2 ตามผลการศึกษาทีส่ านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 

ได้ว่าจ้างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศึกษาไว้ 

1.1 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ 



Chiang Mai : Aviation Hub 

#3ของโลก2016 ACI  ด้านคุณภาพบริการ 5.17 6.21 
8.07 9.22 10.23 

0.00

5.00

10.00

15.00

2556 2557 2558 2559 2560 

ผู้ โดยสารรวม 

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 

Narong Tananuwat @ 

 8 สายการบินในประเทศ 13 เส้นทาง  
 26 สายการบินระหว่างประเทศ 23 เส้นทาง (ปี60 จีน1.42ล้านคน)  
 เที่ยวบินเฉลี่ย 221 เที่ยวบินต่อวัน 

ปี 
จ ำนวนผู้โดยสำร(ล้ำนคน) 

จ ำนวนเทีย่วบิน รวม ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

2556 5.17 4.45 0.72 41,295 
2557 6.21 5.01 1.20 49,669 
2558 8.07 6.28 1.79 62,629 
2559 9.22 7.11 2.11 67,136 
2560 10.23 7.93 2.30 71,994 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 

สภาพข้อเท็จจริง ปัญหาและโอกาสการพัฒนา 

1.สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เป็นสนามบินท่ีใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศ
ท่ีมีความส าคญัสงัคมเป็นศนูย์กลางการบินเช่ือมโยงภมูิภาคมีปริมาณ
ผู้โดยสารกว่า 10 ล้านคนต่อปีเช่ือมโยงต่างประเทศกว่า 20 เมือง 
2.พืน้ท่ีให้บริการในอาคารสนามบินปัจจบุนัมีความแออดัหนาแน่นไม่
สามารถรองรับจ านวนผู้ โดยสารท่ีมาใช้บริการเพิม่มากเป็นทวีคณูจนเกิน
จ านวนท่ีวางแผนไว้เดิมไม่เกิน 8 ล้านคนต่อปี 
3.คาดการว่าอีก 4ปีปริมาณผู้โดยสารจะเป็น 16 ล้านคน จะเกิดวิกฤติ
ท าให้ส่งผลกระทบทัง้เศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ไทยในภมูิภาค  

1.1  ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ 



สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 
 
1.1(1) การเร่งรัดปรับปรุงก่อสร้างขยายอาคารท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่แห่งเดมิ ท่ีมีปริมาณจ านวนผู้ โดยสารปี2560ถึง10.23ล้าน
คน ซึง่เพิม่สงูขึน้มากกว่าท่ีประมาณการไว้ท่ีออกแบบไว้รองรับได้ 8ล้านคน 
➢ โครงการขยายสนามบินออกแบบและมีงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอาคารรูปตวัแอลแยกฝ่ังDomestic และInternational และ
อาคารจอดรถโดยเร่ิมสร้างในปี 2563 และจะแล้วเสร็จในปี 2565 ซึง่ถ้าสร้างเสร็จก็สามารถรองรับผู้ โดยสารได้ 15-20ล้านคน โดยคาดว่าในปี2565
ก็จะมีผู้ โดยสารถึง 15ล้านคนถ้าไม่เร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จจะเกิดความเสียหายเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ 
1.1(2) การเร่งรัดโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาต ิแห่งที่ 2  
ตามผลการศกึษาท่ีส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศกึษาไว้ เรียบร้อยแล้วโดยอยู่ในขัน้ตอนการ
พจิารณาทางเทคนิคและการส ารวจออกแบบพืน้ท่ีโดยละเอียดจงึสามารถตัง้งบประมาณจดัสร้างได้ซึง่เป็นโครงการระดบัชาติท่ีได้รับอนมุตัิตาม
หลกัการแล้ว โดยการสร้างสนามบินใช้เวลาเร็วสดุ 7ปี ถ้าหากระบสุถานท่ีก่อสร้างได้ภายในสิน้ปีนีถ้้าสร้างเร็วสดุก็จะเสร็จในปี 2568 สามารถ
รองรับผู้ โดยสารได้ถึง 20ล้านคนรวมสองสนามบินสามารถรองรับได้40ล้านคนต่อปี 
สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ 
-น าเสนอให้กระทรวงคมนาคม รับข้อเสนอไปเร่งพจิารณาในรายละเอียดและจดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วนให้สามารถด าเนินการได้ก่อนหรือเป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ในปี2562  

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 1.1  ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ 





Narong Tananuwat @ 

2,465 คัน 

420 คัน 
1,116 คัน 

4,593 คัน 

12+6 คัน 

 ? คนั 

3 คัน 

0 คัน(10เส้นทาง) 

21 คัน 
7แสนคัน 

1.6ล้านคัน 
   (ปี2559) 

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 592 คัน 

รถโดยสารระหว่างเมือง(11ราย) 20 เส้นทาง 1,443 คัน 

(รถแดง #30) 

(7เส้นทางหมวด4 +R1,2,3) 

(รถแดง #10) 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 1.2 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางบก 

(1) พฒันาระบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Light Rail Transit System (LRT) 



แสดงสภาพการสัญจรประเมนิเป็นคุณภาพ ปริมาณจราจรเฉล่ียรายวันในปี พ.ศ.2557  
บนทางหลวงในบริเวณเมืองเชียงใหม่ 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 1.2 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางบก 

(1) พฒันาระบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Light Rail Transit System (LRT) 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 1.2 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางบก 

(1) พฒันาระบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Light Rail Transit System (LRT) ส านกังาน นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) ไดท้  าแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่ง
สาธารณะในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อแกไ้ขปัญหาจราจร
ติดขดั 3เส้นทาง รวมระยะทาง 35 กม. วงเงินลงทุน
โครงข่ายและระบบรวม 86,657 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย 1.สายสีแดง (ศูนยร์าชการฯ-สนามบิน-
แม่เหียะ) ระยะทาง 12 กม.วงเงิน 24,257 ลา้นบาท  
2.สายสีน ้าเงิน (สวนสัตวเ์ชียงใหม่-ท่าแพ-ดอนจัน่) 
11 กม. วงเงิน 30,514 ลา้นบาท และ 3.สายสีเขียว 
(แม่โจ-้กาดหลวง-สนามบิน) 12 กม. วงเงิน 25,548 
ลา้นบาทสายสีแดง ช่วงศูนยร์าชการฯ-สนามบิน-แม่
เหียะระยะทาง 12 กม. วงเงิน 2.4 หม่ืนลา้นบาท 



สรุปข้อมูลประเด็นพจิารณาทีไ่ด้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิติการในการพฒันาเมอืงเชียงใหม่ฯวนัที2่0 กนัยายน2561 
  พฒันาระบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Light Rail Transit System (LRT) ไดรั้บอนุมติัและตั้งงบประมาณไวน้ าร่องเฉพาะรถไฟฟ้า
เส้นทางสายสีแดง จากการศึกษาก าหนดรูปแบบและความเหมาะสมเป็น 3 เส้นทาง(สีแดง สีน ้าเงิน และสีเขียว) รวมระยะทางประมาณ 35 
กิโลเมตร โดยใชง้บประมาณกวา่ 80,000 ลา้นบาท ตามท่ีสนข.ไดจ้ดัท าแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อแกไ้ข
ปัญหาจราจรติดขดัโดยสายสีแดง เส้นทางศนูยร์าชการฯ-สนามบิน-แม่เหียะ ระยะทาง 12 กิโลเมตร วงเงินกวา่ 24,257 ลา้นบาท จ านวน 12 สถานี 
เป็นระบบรถรางไฟฟ้าระดบัใตดิ้น 70%และระดบับนดิน 30% ซ่ึงขณะน้ีไดม้อบหมายใหก้ารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อยู่
ระหวา่งเตรียมพื้นท่ีและออก พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดินและศึกษารูปแบบลงทุนร่วมระหวา่งรัฐและเอกชน (PPP) โดยคาดวา่จะศึกษาแลว้เสร็จปลายปี 
2562 และเร่ิมก่อสร้างตน้ปี 2563 ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี ตามรูปแบบโครงสร้างทางวิง่ผสมระหวา่งใตดิ้นและบนดินซ่ึงอยูใ่นแนวทิศเหนือ-ใต ้
 
สรุปความคดิเห็นเพือ่ด าเนินการ  
-ขอใหก้ระทรวงคมนาคมรับขอ้เสนอไปเร่งพิจารณาในรายละเอียดและจดัล าดบัความส าคญัตามความจ าเป็นเร่งด่วนด าเนินการศึกษารูปแบบการ
ลงทุนและสามารถเร่ิมด าเนินการไดต้ามแผนท่ีวางไวใ้นปี2562 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 1.2 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางบก 

(1) พฒันาระบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Light Rail Transit System (LRT) 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 1.2 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางบก 

(2) ก่อสร้างถนนลอดถนนนิมมานเหมนิท์ 4 ช่องทางจราจรยาว 1.2 กม. 

-The tunnel cover 
The Royal Airforce#41 
Road 2.1 km. 

 (3) ก่อสร้างถนนยกระดบัจากถนนสุเทพเช่ือมสนามบินข้ามผ่านกองบิน41 ยาว 2.1 กม. 
 ปี2560ปริมาณผูโ้ดยสารผา่นสนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่มีจ านวนกวา่10ลา้น
คน โดยเส้นทางกองบิน 41 ช่วยระบาย
รถจากสนามบินไปส่ีแยกถนนสุเทพผา่น
ถนนนิมมานเหมินท ์ถึงส่ีแยกถนนหว้ย
แกว้ เช่ือมต่อกบัทางหลวงสาย11 (ตาม
แผนท่ีเส้นสีเหลืองซ่ึงถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ 
48ปีท่ีแลว้ ในปีพ.ศ.2512) ซ่ึงปัจจุบนัถือ
วา่เป็นถนนท่ีกวา้งท่ีสุดมีถึง10ช่องทาง
จราจร (ไป5กลบั5) เป็นถนนวงแหวน
รอบในสุดของเชียงใหม่ สามารถเช่ือม
ต่อไปถึงสถานีขนส่งทางบกอาเขต
สามารถแบ่งเบาการจราจรท่ีเป็นคอขวด
โดยการก่อสร้างถนนลอดถนนนิมานเห
มินท(์ในผงัเส้นสีฟ้า)และทางยกระดบั
ผา่นกองบิน 41(ในผงัเส้นสีแดง) 

อุโมงค์ถนนลอดถนนนิมานเหมินท์ 

ทางยกระดับผ่านกองบิน 41 

(3)ถนนยกระดบั 2.1กม. 

(2)ถนนลอด 1.2กม. 



สรุปข้อมูลประเด็นพจิารณาทีไ่ด้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิติการในการพฒันาเมอืงเชียงใหม่ฯวนัที2่0 กนัยายน2561 
 ส าหรับ 2โครงการทั้ง 1.2(2)และ 1.2(3) ยงัเป็นเพียงแนวคิดในการก่อสร้างถนนลอดใตถ้นนนิมมานเหมินทเ์พื่อแกไ้ขปัญหาจราจร
ติดขดัและเพื่อช่วยระบายปริมาณผูโ้ดยสารจากสนามบินเดิมสู่ถนนวงแหวนรอบ1(สาย11) โดยมีเส้นทางรวม 3.3กม. จากสนามบินผา่นกองบิน41
ถึงส่ีแยกตดักบัถนนสุเทพ ไปตามถนนนิมมานเหมินทจ์นถึงส่ีแยกตดักบัถนนหว้ยแกว้โดยท่ีประชุมเห็นถึงปัญหาการจราจรติดขดัเป็นคอขวดยา่น
ถนนนิมมานเหมินท ์และมีความเห็นสนบัสนุนแนวคิดทั้ง 2โครงการน้ีและเช่ือวา่สามารถแกไ้ขปัญหาจราจรติดขดัและสร้างโอกาสในการพฒันา
เมืองจาก 2โครงการน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
สรุปความคดิเห็นเพือ่ด าเนินการ  
-ขอใหท้างจงัหวดัอนุมติัเป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อขอใหท้างส านกันโยบายและขนส่งทางบกเร่งศึกษาใหถึ้งเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนความ
เหมาะสมเพื่อจะไดอ้อกแบบการก่อสร้างถนน 2ระบบทั้งระบบถนน 2ชั้นลอดใตถ้นนนิมมานเหมินทแ์ละถนนยกระดบัผา่นกองบิน 41และขอตั้ง
วงเงินงบประมาณก่อสร้างต่อไป 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 1.2 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางบก 

(2) ก่อสร้างถนนลอดถนนนิมมานเหมนิท์ 4 ช่องทางจราจรยาว 1.2 กม. 
 (3) ก่อสร้างถนนยกระดบัจากถนนสุเทพเช่ือมสนามบินข้ามผ่านกองบิน41 ยาว 2.1 กม. 

ทางลงอุโมงค์ถนนลอด 
หน้า MAYA 

 
บนถนนนิมานเหมินท์ 
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(4) การก่อสร้างเส้นทางประวตัิศาสตร์แม่แตง-เวยีงแหงตามรอยเส้นทางพระนเรศวร 

ด่านหลกัแต่ง เวยีงแหง - เมืองตรงขา้มด่านช่ือเมืองทา
เป็นพ้ืนท่ีของ ชาวไทใหญ่ 

 -ระยะทางเชียงใหม่ - หลกัแต่ง 156 กม. (ถา้
ตดัถนนแม่แตง-เมืองคอง-ก้ึดชา้ง120กม.) 

 -ระยะทางหลกัแต่ง - เมืองป่ัน  106 กม. 

 -รวมระยะทางเชียงใหม่ - เมืองป่ัน 262 กม. 

(ถา้ตดัถนนแม่แตง-เมืองคอง-ก้ึดชา้ง226กม.) 

          ลกัษณะเส้นทางจากจุดผอ่นปรนไปเมืองป่ัน
71กม.ถนนราบคู่ขนานกบัสายน ้าถึงแม่น ้าสาระวิน 

อีก35 กม.เส้นทางข้ึนสูง (บางช่วงสูง 3,000 - 4,000 

ฟุต จาก ระดบัน ้าทะเล) จากนั้นจะเป็นพ้ืนราบสลบั
เนินถึงเมืองป่ัน 
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 จากการวจิยัและศึกษาขอ้มูลพบวา่เส้นทางเส้นน้ีเป็นเส้นทางท่ีส าคญั สะดวกท่ีสุดและประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ท่ีเร็ว
ท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ในการเดินทางจากภาคเหนือของประเทศไทยผา่นด่านอ าเภอเวยีงแหงเขา้สู่พื้นท่ีรัฐฉานเช่ือมเมืองตองกีและเมืองมณัฑ
เลยป์ระเทศเมียนม่าร์ โดยในประวติัศาสตร์เส้นทางน้ีพระเจา้บุเรงนองยกทพั100,000คนเขา้มายดึเชียงใหม่ และสมเดจ็พระนเรศวรกเ็ลือกเส้นทาง
น้ีเพื่อยกทพัเขา้ไปเพื่อตีเมืองตองอูแต่ไดส้วรรคตเสียก่อนท่ีเมืองเวยีงแหง หลงัจากนั้นเส้นทางน้ียงัเป็นเส้นทางเศรษฐกิจคา้ขายววัต่างมา้ต่าง
จนกระทัง่ถูกปิดไปเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองจนกระทัง่เปิดเป็นด่านผอ่นปรน/2541ชัว่คราวถึงปี 2545 กไ็ดปิ้ดไปอีก เส้นทางน้ีมีถนนระยะทาง
จากอ าเมืองเชียงใหม่ถึงเมืองเวยีงแหงแค่120กม.ปัจจุบนัยงัขาดถนนเช่ือมเส้นทางโบราณน้ีเหลือแค่35กม.ช่วงจากบา้นกึดชา้งผา่นเมืองคองไป
เวยีงแหงเท่านั้น โดยติดปัญหาวา่พื้นท่ี 35กม.เป็นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ถา้มีโครงการถนนของ
รพช.หรือทางหลวงชนบทเช่ือมส าเร็จกจ็ะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใหม่และยงัเป็นเส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ดว้ย 
 
สรุปความคดิเห็นเพือ่ด าเนินการ  
-ขอใหก้รมทางหลวงบรรจุเขา้เป็นโครงการเร่งด่วน ขอใหผ้า่นการพิจารณาเพื่อขอ กกร.กรอ.และกบจ.จงัหวดัเห็นชอบท าเร่ืองขออนุญาต
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเพิกถอนพื้นท่ีออกจากพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ใหส้ร้างถนนเส้นทางท่ีมีความส าคญัท่ีสร้างโอกาสและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจการคา้ และการท่องเท่ียว เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นในGMS และ BIMSTEC 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 1.2 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางบก 

(4) การก่อสร้างเส้นทางประวตัิศาสตร์แม่แตง-เวยีงแหงตามรอยเส้นทางพระนเรศวร 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 1.2 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางบก 

 (5) โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย 



 ด าเนินการโดยกรมทางหลวง โครงการ มีจดุเร่ิมต้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เช่ือมโยงไปทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ผ่านอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแมอ่อน อ าเภอแจ้ห่ม 
อ าเภอวงัเหนือ อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอแม่ใจ อ าเภอพาน อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอ
เวียงชยั สิน้สดุท่ีตวัเมืองจงัหวดัเชียงราย ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร  
คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน คือ : 
-กระตุ้นการพฒันาเศรษฐกิจ จากการก่อสร้าง และจากการเดินทางท่ีสะดวก รวดเร็วและ 
-ขยายโอกาสการขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากภาคเหนือไปสู่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศได้  
-เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศได้ จากการพฒันาระบบขนส่งต่อเน่ือง  
-ลดต้นทนุในการขนส่ง ทัง้เวลา ระยะทาง และอบุตัิเหต ุ 
-เป็นเส้นทางหลกัในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 1.2 ประเดน็การพฒันาโครงข่ายคมนาคมทางบก 

 (5) โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย 

งบฯลงทุนพุ่งกว่า 1 แสนล้าน ชีแ้นวถนนต้องเจาะอุโมงค์
ผ่านอุทยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน-ดอยหลวง ระยะทาง 21 กม. 
เผยต้องเวนคืนพืน้ที่ 1.2 หม่ืนไร่กว่า 900 หลังคาเรือน 

สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบิัตกิารในการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  
 ยกเลิกโครงการ 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 2. การบริหารจัดการหมอกควนั การบริหารจัดการ ทรัพยากรน า้ 

(1) การฟ้ืนฟูดูแลบ ารุงรักษาปรับภูมทิศัน์ใช้ประโยชน์พืน้ทีริ่มคลองแม่ข่า(ยาว30.75กม.) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องทัง้ฝ่ายปกครอง ทอ้งท่ี
ทอ้งถ่ิน สนง.เจา้ท่า ชลประทาน ท่ีดินจงัหวดั(รังวดั
สอบเขต) เป็นผูป้ระสานการด าเนินงานกบั มทบ.33 
และกองบญัชาการทหารพฒันา (สนภ.3)น า
เคร่ืองจกัรด าเนินการขดุลอกจนส าเร็จและส่งมอบ
ใหเ้ทศบาลและทอ้งถ่ินเรียบร้อย มีขัน้ตอนดงันี ้
1.การปรับปรุงคุณภาพน ้า หาน ้าดีไล่น ้าเสีย โดยการ
จดัหาแหล่งน ้าดิบ8อ่าง ผนัน ้าในล าน ้าแม่สา เช่ือมสู่
คลองแม่ข่า การบ าบดัน ้าเสีย(8อปท.) การขดุลอก
สร้างคลอง(สนภ.3) และการก าจดัวชัพืช 
2.การแกไ้ขผูบุ้กรุกพื้นท่ีคลองแม่ข่า ในเขตอปท.8
แห่ง และล าน ้าสาขา ร่องกระแจะ ล าคูไหว ร่อง
กระแจะ(ล าน ้าสาขา หลงัวดัโลกโมฬี) 
3.การมีส่วนร่วม จิตอาสาสร้างจิตส านึก 
4.การดูแลบ ารุงรักษาพื้นท่ีริมคลอง ปรับภูมิทศัน์
และการใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีสองฝ่ังคลอง 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 
(1) การฟ้ืนฟูดูแลบ ารุงรักษาปรับภูมทิศัน์ใช้ประโยชน์พืน้ทีริ่มคลองแม่ข่า(ยาว30.75กม.) 

2. การบริหารจัดการหมอกควนั การบริหารจัดการ ทรัพยากรน า้ 

สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 

 ผูอ้  านวยการกลุ่มงานยทุธศาสตร์และขอ้มูลเพื่อการ
พฒันาจงัหวดัไดช้ี้แจงวา่ทางจงัหวดัไดจ้ดัท าแผนแม่บทคลองแม่ข่า
(พ.ศ.2561-2565)เพื่อฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชนค์ลองแม่ข่าใหเ้ป็น คลอง
สวย น ้าใส ไหลดี ชุมชนมีความสุข โดยมี 4 กรอบการขบัเคล่ือน
โครงการคือ 1.น ้าไหล 2.น ้าใส 3.ภูมิทศันดี์ 4.มีจิตส านึก มีตวัช้ีวดั
และเป้าหมายใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีวางไวต้ามแผนผงั 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  

-ขอเสนอโครงการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าไว้ในแผนฯภาคเหนือ 
2563 โดยส านกังบประมาณรับข้อเสนอไปเร่งพจิารณาอนมุตัิ
ในรายละเอียดและจดัล าดบัความส าคญัตามความจ าเป็นเร่งด่วน
และสามารถเร่ิมด าเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้ 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 2. การบริหารจัดการหมอกควนั การบริหารจัดการ ทรัพยากรน า้ 

(2) การฟ้ืนฟูสภาพและแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกพืน้ทีริ่มล าน า้แม่คาว 



เทศบาลเจดีย์แมค่รัว       ยาว  2.61 กม. 
เทศบาลต าบลหนองหาร  ยาว  2.49 กม. 
เทศบาลเมืองแมโ่จ้           ยาว 9.51 กม. 
ยาวรวม                                14.61 กม. 

ล าน า้แม่คาว ยาวรวม 36.44 กม. เทศบาลต าบลหนองจ๊อม       
เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง 
เทศบาลต าบลสนัผีเสือ้ 
เทศบาลต าบลฟ้าฮา่ม    ยาวรวม   11.83 กม. 



 ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นพื้นท่ีล าน ้าแม่คาวผา่นช้ีแจงวา่ ล  าน ้าแม่คาวเป็นล าน ้าท่ีมีความ
เป็นมาคร้ังประวติัศาสตร์ท่ีถูกจารึกตั้งแต่สร้างเมืองเชียงใหม่มีความยาวประมาณ36กม.ผา่น 5 อ าเภอ 13 ต  าบลเร่ิมจากอ าเภอแม่แตงเขต
เทศบาลต าบลเหมืองแกว้ล าน ้าแม่ต่ืนและคลองชลประทานซอย 16ของส านกัชลประทานท่ี1และชลประทานแม่แฝกผา่นอ าเภอแม่ริมบา้น
ดอนแกว้ ผา่นเทศบาลเจดียแ์ม่ครัว เขา้พื้นท่ีอ  าเภอสันทรายหลวง เขตเทศบาลหนองหารสมทบกบัน ้าจากหว้ยโจแ้ละล าน ้าแม่ดู่ท่ีเทศบาล
เมืองแม่โจ ้ผา่นเทศบาลหนองจอ๊ม มาลงหนองหารหนองหมูนอ้ยหนองเกด็ เขา้พื้นท่ีอ  าเภอเมืองเขตเทศบาลสันผเีส้ือ เทศบาลฟ้าฮ่าม 
เทศบาลหนองป่าคร่ังและเทศบาลท่าศาลา เขา้พื้นท่ีอ  าเภอสันก าแพง เขตเทศบาลต าบลสันกลาง เขา้พื้นท่ีอ  าเภอสารภี เขตเทศบาลต าบลไชย
สถาน ทศบาลต าบลป่าบงและเทศบาลต าบลชมพ ูระยะทางท่ีล าน ้าแม่คาวผา่นมีการก่อสร้างถนนและโครงการบา้นจดัสรรอยูจ่  านวนมาก
บางช่วงท าเป็นท่อน ้าช่วงกิโลเมตรท่ี 3.5-4.5 มีดินอุดท่อควรแกไ้ขเป็น Block Convert และมีปัญหาน ้าท่วมทุกปีประชาชนเดือดร้อน มีการ
บุกรุกพื้นท่ีริมล าน ้าการปล่อยเศษวสัดุน ้าเสีย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดับูรณาการการท างานกบัเทศบาลทอ้งถ่ินช่วยเหลือดา้นการขดุลอก
ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า ทางเทศบาลท่าศาลา ท ากิจกรรมฟ้ืนฟูวถีิชีวติริมน ้า สืบชะตาน ้า และตลาดน ้า อยากใหทุ้กภาคส่วนทั้งภาครัฐโดยเฉพาะ
กองบญัชาการพฒันาพฒันา เอกชนและประชาสังคมมาช่วยบูรณาการการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบเหมือนกบัท่ีไดช่้วยฟ้ืนฟูคลองแม่ข่า 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 2. การบริหารจัดการหมอกควนั การบริหารจัดการ ทรัพยากรน า้ 

(2) การฟ้ืนฟูสภาพและแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกพืน้ทีริ่มล าน า้แม่คาว 
สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  
-ขอให้จงัหวดัเชียงใหม่บรรจเุข้าเป็นโครงการยทุธศาสตร์จงัหวดั 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 2. การบริหารจัดการหมอกควนั การบริหารจัดการ ทรัพยากรน า้ 

(3) ก่อสร้างแหล่งเกบ็กกัน า้ ทบทวนกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกบัการพฒันา 



 พืน้ท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ตัง้อยู่ในเขตลุ่มน า้ปิง ลุ่มน า้ปิงมีพืน้ท่ีรับน า้ฝนทัง้หมดประมาณ 34,856 ตารางกิโลเมตร แม่น า้
ปิงมีต้นก าเนิดในทิวเขาผีปันน า้ในเขตอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ล าน า้สาขาท่ีส าคญัได้แก่ แม่
แตง แม่งดั แม่กวง แม่งาน (แม่ขาน) และแม่แจ่ม สภาพภมูิประเทศตอนบนของลุ่มน า้ปิงเป็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อนปกคลมุด้วยป่าไม้ 
จากการเพิม่ขึน้ของประชากรและการขยายตวัทางเศรษฐกิจท าให้มีความต้องการใช้น า้ในกิจกรรมต่างๆ เพิม่ขึน้ จงึได้มีการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีลุ่มน า้ปิงรวมทัง้โครงการพฒันาแหล่งน า้ เช่น เข่ือนแม่งดัสมบรูณ์ชล และเข่ือนแม่กวงอดุมธารา แต่ในอนาคต
ปริมาณความต้องการใช้น า้ในกิจกรรมต่างๆจะเพิม่มากขึน้ทัง้ด้านอปุโภค บริโภค การเกษตร และอตุสาหกรรม อ่างเก็บน า้ขนาดต่างๆ ท่ี
มีอยู่ในปัจจบุนัไม่สามารถกกัเก็บน า้ให้เพียงพอต่อความต้องการ การก่อสร้างอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่เพิม่เติมท าได้ยากเพราะมีพืน้ท่ีท่ี
เหมาะสมจ ากดัและมีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้จงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจบุนัมีปัญหาเก่ียวกบัน า้เกิดขึน้มากมาย เช่น 
ปัญหาการขาดแคลนน า้โดยเฉพาะในปีท่ีเกิดความแห้งแล้ง ฝนทิง้ช่วงหรือฝนตกน้อย และในปีท่ีมีฝนตกหนกัติดต่อกนัเน่ืองจากความ
แปรปรวนของอากาศจะก่อให้เกิดปัญหาน า้ท่วม ท าความเสียหายแก่พืชผลและชมุชน ส่วนปัญหาด้านคณุภาพน า้มีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงเพิม่ขึน้ในอนาคต นอกจากนีก้ารใช้ทรัพยากรอย่างสิน้เปลืองทัง้ทรัพยากรดิน น า้ และป่าไม้ เป็นเหตใุห้เกิดสภาพเส่ือมโทรมและ
ก่อให้เกิดการชะล้างพงัทลายของดิน จงัหวดัเชียงใหม่จงึมีความจ าเป็นต้องมีระบบการบริหารจดัการน า้ท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัหรือแก้ไข
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัน า้ 
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(3) ก่อสร้างแหล่งเกบ็กกัน า้ ทบทวนกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกบัการพฒันา 

สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 



 ปัจจุบนัมีการจดัการทรัพยากรน ้าและทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละลุ่มน ้าของจงัหวดัเชียงใหม่ แต่ยงัไม่มแีผนรวม 
(Integrated plan) ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ ท่ีจะใชเ้ป็นกรอบท่ีระบุถึงแผนงานและโครงการท่ีแสดงถึงวธีิการพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาในแต่ละพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม เพราะการด าเนินการตามภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานเป็นไปเพื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้แบบเร่งด่วน จึงยงัไม่มีทิศทางและวธีิการปฏิบติัในระยะยาวอยา่งชดัเจนท่ีมีความสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนัการด าเนินงานจะข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั ข้ึนกบัภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล สภาพแวดลอ้ม และกิจกรรมในการใชน้ ้าของชุมชน ท าใหต้อ้ง
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลหลายดา้นในแต่ละพื้นท่ี ตอ้งมีการรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มูลจ านวนมาก มีการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผลเพื่อไดข้อ้สรุปท่ี
ถูกตอ้ง ส าหรับน าไปใชใ้นการบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี 
      จงัหวดัเชียงใหม่ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัเหล่าน้ีจึงไดม้อบหมายให้คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นทีป่รึกษาและผู้ด าเนิน
โครงการ เร่ิมตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูลในระดบัหมู่บา้น น ามาศึกษาวเิคราะห์ ผา่นกระบวนการจดัท าแผนในระดบัชุมชน พฒันาและจดัท าเป็น
แผนพฒันาทรัพยากรน ้าในระดบัต าบลหรือองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการจดัท าแผนในระดบัอ าเภอ ก่อนจะน ามาสังเคราะห์เป็น
แผนพฒันาทรัพยากรน ้าของจงัหวดั เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลและเคร่ืองมือในการพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรน ้าท่ีมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมถึงใหมี้การสร้างกระบวนการเรียนรู้และบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อใหร้าษฎรและสังคมส่วนรวมไดใ้ชป้ระโยชน์
จากน ้าร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 
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(3) ก่อสร้างแหล่งเกบ็กกัน า้ ทบทวนกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกบัการพฒันา 
สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  -ขอให้จงัหวดัเชียงใหม่เร่งรัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมขอให้ประชาสมัพนัธ์ 
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(4) การแก้ไขปัญหาหมอกควนัและมลภาวะทางอากาศ 

ภยัแล้ง 

ไฟป่า 

น า้ท่วม 
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(4) การแก้ไขปัญหาหมอกควนัและมลภาวะทางอากาศ 
สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 

  ขอ้เทจ็จริงของสภาพอากาศเชียงใหม่ช่วงปลายฤดูหนาวเขา้ฤดูร้อนกจ็ะมีฟ้าหลวัจากหมอกควนัธรรมชาติประมาณ 1-2อาทิตย ์
แต่ไม่แสบตา ปัจจุบนัขยายเวลาเพิ่มเป็น3-4เดือน โดยจงัหวดัออกมาตรการ 51วนังดเผา การท าฝนหลวง การรณรงคใ์หเ้อาขยะมาท าปุ๋ย การเรียก
คืนผนืป่า การขอความร่วมมือช่วยพ่นเติมละอองน ้าตามสถานท่ีสาธารณะ ฯลฯ ตอ้งอาศยัมาตรการท่ีต่อเน่ืองโดยมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
อยา่งไรกดี็สาเหตุหมอกควนัจาก 1.การเผาขยะ เศษวชัพืช วสัดุเกษตร(จากพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืนควนักไ็หลมาท่ีเรา) 2.ฝุ่ นควนัพิษไอเสียจาก
ยานพาหนะรถยนตร์ถจกัรยาน 3.ฝุ่ นการก่อสร้างและโรงงานอุตฯ 4.ฝุ่ นอ่ืนๆนอกเหนือจาก3ขอ้หลกั  
                      การใชด้ชันีวดัคุณภาพอากาศภาคประชาชน (People AQI) โดยใชเ้คร่ืองมือทางซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย ท่ีจะสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือนภยัวกิฤตหมอกควนัเป็นเคร่ืองวดัขอ้มูลฝุ่ นละอองขนาดเลก็ในอากาศดว้ยระบบเซ็นเซอร์(Dust Boy) ส่วนเคร่ืองวดั
คุณภาพอากาศมือถือ AQI TRICODER ของสมาชิกกลุ่มดิจิทลัคลสัเตอร์ของคุณนที แสงMaker Space Thailand ของเครือข่ายDigital Hub เพื่อ
ตรวจวดัค่าปริมาณฝุ่ นPM10 และ PM2.5รายงานความเส่ียงเพื่อการเฝ้าระวงัและเตือนภยัสถานการณ์ 
                     การวจิยัสาเหตุของหมอกควนัพิษประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกัคือ  
 1.ภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาลอ้มรอบเป็นช่วงต่อฤดูแลง้ท่ีอากาศค่อนขา้งน่ิงลมนอ้ย หมอกควนัระบายยาก ไร้ฝน 
 2.ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ในปี 59 พบจุดความร้อนสะสม หรือ Hotspot จ านวน 566 จุด และปี 60 พบจ านวน 522 จุด แต่
ในปีน้ี61 ลดลงเหลือเพียงแค่ 161 จุด กพ.กมัพชูาเผา มี.ค.พม่าและลาวเผา มีการกระหน ่าเผาก่อนและหลงัวนังดเผาท าใหเ้วลาขยายเป็น 4 เดือน 
 3.เกษตรแบบพนัธะสัญญาท่ีท าใหมี้การเผาเศษวสัดุการเกษตรเป็นปริมาณมากเพื่อเพื่อความเป็นด่างในดินเตรียมปลูกในหนา้ฝน 



ผลกระทบจากวกิฤติหมอกควนัต่อสุขภาพ คุณภาพชีวติและเศรษฐกจิมดีังนี ้
 1.จากอายขุยัเฉล่ีย ประชากรในภาคเหนืออายเุฉล่ียต ่าท่ีสุดในประเทศ การออกก าลงักายกลางแจง้ช่วงเผาอนัตรายถึงชีวติ  
 2.ค่าใชจ่้ายทางดา้นของค่ารักษาพยาบาลสูงมากข้ึน และมีผูเ้จบ็ป่วยสะสมมากข้ึน จากการศึกษาตั้งแต่ปี 2555 เฉล่ียต่อคน 
ประมาณกวา่ 2 หม่ืนบาท หรือราว กวา่ 1 พนัลา้นบาท ต่อปี (หว้ง3-4เดือนท่ีเกิดหมอกควนั) และส่ิงท่ีประเมินค่าไม่ได ้ 
 3.ศกัยภาพของคนในภาคเหนือดอ้ยลง จากการเจบ็ป่วยดา้นสุขภาพและตอ้งจากไปก่อนวยัอนัควรจากขอ้มูลของกระทรวง
สาธารณสุขพบวา่ เฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่มีอตัราผูป่้วยโรคมะเร็งปอดประมาณ 40 คนต่อประชากร 100,000 คน ขณะท่ีในภาคอ่ืนๆ มี
อตัราผูป่้วยโรคมะเร็งปอดเฉล่ียประมาณ 20 คนต่อประชากร 100,000 คน หากปัญหามลพิษทางอากาศยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งมี
ประสิทธิผลแลว้ น่าเป็นห่วงวา่ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ จะมีผูป่้วยโรคมะเร็งปอด โรคหวัใจ เพิ่มข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก 
  4.ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจต่อธุรกิจท่องเท่ียว ท่ีจะลดลงโดยเฉพาะในหว้งท่ีมีหมอกควนั 
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(4) การแก้ไขปัญหาหมอกควนัและมลภาวะทางอากาศ 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  
1. สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 4 ดา้นส าคญั คือ คน เมือง ป่า และอาชีพ มีการบูรณาการร่วมกนัซ่ึงกคื็อ 
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัโดยใช ้Dust Boyและ AQI Tricoder ในทุกพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลเป็น Big Dataคุณภาพอากาศเชียงใหม่ 
2.มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย งดเผาตรวจจบัปรับจริงใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง(ท าดีอยูแ่ลว้ตอ้งท าต่อเน่ือง) 
3.ใหค้วามรู้ส่งเสริมเกษตรกร โดยงดไม่เผาเศษวชัพืชใชว้ธีิอ่ืนท าใหเ้ป็นปุ๋ยใหมี้ตน้ทุนท่ีถูกท่ีสุดคุม้ค่ากบัการด าเนินการ 
4.การรณรงคใ์หมี้การพ่นละอองน ้าในสถานท่ีราชการ ทอ้งถ่ินสาธารณะและสถานท่ีท างาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  
5.การท าฝนหลวง สนบัสนุนใหมี้สถานีฝนหลวงท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ (ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่นครสวรรค)์ 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 3. ด้านเกษตรและแปรรูป 

(1) โครงการยกระดับเกษตรอตุสาหกรรมเชียงใหม่สู่เกษตรอจัฉริยะ Northern Food Valley 





การพฒันาระบบห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain System ทางดา้นเกษตรตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่า Value Chain และการบริหารจดัการทั้ง ดา้นความรู้ 
เทคโนโลยกีารเกษตร  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรเกษตรสมยัใหม่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีเชียงใหม่และภาคเหนือ เช่นอุตสาหกรรมววันม
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไดผ้ลผลิตววันมดิบ 3,000 ลบ. เทียบแลว้ดีกวา่ภาคอ่ืนๆแมไ้ม่มากแต่มีรายไดทุ้กวนั ต่างกบัพืชท่ีมีฤดูกาลเก็บเก่ียวค่านิยมแนวคิด ระบบการ
ผลติ  
• อยากสร้างภาพลกัษณ์ของอาชีพเกษตรกรใหค้นรุ่นใหม่อยากเขา้มาท า 
• เกษตรกรควรมีตลาดแลว้ค่อยผลิต การเลือกผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพสูงตามศกัยภาพพื้นท่ี(เกษตรพื้นท่ีสูง) ยกระดบัเทคโนโลยกีารเกษตร การรับรอง

มาตรฐานการเกษตร ยกระดบัใหเ้ชียงใหม่เป็นท่ีประชุมสัมมนาเกษตรระดบัอาเซียน  
• การแกไ้ขการปลูกกญัชงซ่ึงมีมูลค่าสูงจากสารสกดัเป็นยา ตอ้งใชเ้ทคโนโลย ี plant factory ระบบปิดภายใตก้ารควบคุมไม่ใหผ้ดิกฎหมาย  
• รัฐบาลควรสนบัสนุนมาตรการลดหยอ่นทางภาษี ใหค้่าใชจ่้ายลงทุนดา้นนวตักรรมดา้นเกษตรสามารถหกัได ้300% แต่ตอ้งไม่เกิน 2% ของก าไร 
• Quality & Quantity ของ Product ยงัไม่ได ้เช่น การท าน ้าพริก ท าน ้าจ้ิม วตัถุดิบ เผด็ไม่เท่ากนั ไม่สามารถตอบโจทยคุ์ณภาพการผลิตได ้
• ปัจจุบนัลง้จีนเขา้มาท าธุรกิจ ในเร่ืองล้ินจ่ี ล าใย ส่งผลทั้งดา้นดีและดา้นลบ 
• การท าฟาร์มเล้ียงไก่ระบบปิด โดยท าในรูปแบบของสหกรณ์ลงทุนโรงเรือนประมาณ 3 ลา้นบาท 
• เกษตรเร่ิมจากเมล็ดพนัธ์ุ เชียงใหม่ควรมีศูนยเ์ก็บเมล็ดพนัธ์ุ โดยมหาวทิยาลยัแม่โจแ้ละมหาวยิาลยัอ่ืนๆ ตอ้งเพิ่มศกัยภาพการผลิตเมล็ดพนัธ์ุใหม้ากกวา่น้ี 20 

เท่า หาวธีิเช่ือมโยงเครือข่าย วจิยัถ่ายทอดความรู้ร่วมกนั เช่นผา่น ทาง Northern Thailand food valley 
• หน่วยงานภาครัฐควรสนบัสนุนการจดสิทธิบตัรพนัธ์ุพืชของคนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ ยกระดบัอยา่งมีเป้าหมายเช่ือมโยง อาหาร/เกษตร สังคม ท่องเท่ียวwellness 

โดยใหมี้การสร้างความร่วมมือร่วมกนั  

  ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 3. ด้านเกษตรและแปรรูป 

(1) โครงการยกระดับเกษตรอตุสาหกรรมเชียงใหม่สู่เกษตรอจัฉริยะ Northern Food Valley 
สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 



• เกษตรกรไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากการไหลเขา้มาของทุนและเทคโนโลยขีา้มชาติปรับตวัไม่ทนั 
• ควรมีการการส่งเสริมการเรียนการสอน การพฒันาเกษตรกรแบบออนไลน ์
• การใช ้sensors ใน Smart Farm ไม่มีหน่วยงานไหนท่ีท าไดใ้ชไ้ดแ้ละมีราคาถูกเพื่อเกษตรกรสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง อีกทั้งขอ้มูลท่ีเกบ็จาก 

sensors ยงัไม่มีมาตรฐานการส่งถ่ายขอ้มูลเดียวกนัมาท าฐานขอ้มูลกลางท่ีใชใ้นสนบัสนุนเกษตรกร การพยากรณ์ เตือน ขายล่วงหนา้ 
• ควรใชเ้ทคโนโลย ีblockchain ในการบนัทึกขอ้มูลตั้งแต่หนา้ฟาร์ม จนถึงการขาย ควรส่งเสริม e-market place ขายสินคา้ออนไลน ์
• Drone (UAV) เพื่อการเกษตร ไม่สามารถข้ึนทะเบียนได ้เพราะไม่มีมาตรฐานการผลิต การออกหลกัสูตรขบัโดรนเพื่อการเกษตร ควรออก

ใบอนุญาตนกับิน drone ออกหลกัสูตรฝึกอบรม ใหใ้บอนุญาต โดยบริษทัโดรนจาก kunming ใชเ้ทคโนโลยใีหม่กวา่ ไม่ตอ้งใชค้นบงัคบั 
• ตน้แบบตลาดสดของจงัหวดัเชียงใหม่ควรใชเ้ทคโนโลยอีอนไลน ์มาช่วยการรับรองการเกษตรการรับสินคา้ โดย เช่น การบนัทึก ท าใหไ้ดง่้าย 
• ส่วนราชการใชเ้ทคโนโลยเีขา้ไปวนิิจฉยัโรคและแมลงศตัรูพืช และการวเิคราะห์ดินและปุ๋ยท าไดไ้ม่ก่ีอ  าเภอ หรือไม่ก่ีกลุ่มใหส้ าเร็จเป็นรูปธรรม 
• เชียงใหม่ควรมีการจดัระดบัชั้นเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดแ้ก่ เกษตรปลอดภยั (เกษตรบนัทึก, ใหเ้ทศบาลชุมชนรับรองความปลอดภยั

เกษตร) เกษตรพนัธะสัญญา เกษตรบริการ และเกษตรอจัฉริยะ 

  ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 3. ด้านเกษตรและแปรรูป 

(1) โครงการยกระดับเกษตรอตุสาหกรรมเชียงใหม่สู่เกษตรอจัฉริยะ Northern Food Valley 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  
-โครงการ Northern Food Valley ตอ้งพฒันายกระดบัระบบห่วงโซ่อุปทานดา้นเกษตร Supply Chain โดยการเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่า Value 
Chain และการบริหารจดัการทั้ง น าความรู้ นวตักรรม เทคโนโลยกีารเกษตรและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรเกษตรสมยัใหม่ Smart Farming คดัเลือก
ผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัพื้นท่ีเชียงใหม่และภาคเหนือและความตอ้งการของตลาดพฒันาสู่เกษตรอจัฉริยะ  



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 3. ด้านเกษตรและแปรรูป 

(2) โครงการพฒันาและรับรองผลติภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์มุ่งสู่เมอืงECO City 

การรับรองผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรีย์ 

การรับรองคุณภาพอากาศและส่ิงแวดล้อม 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 3. ด้านเกษตรและแปรรูป 

(2) โครงการพฒันาและรับรองผลติภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์มุ่งสู่เมอืงECO City 

รู้จักภูมสัิงคม  รู้จักตวัตน  การมองโอกาส 

Eco City 



 จงัหวดัเชียงใหม่มีนโยบายพฒันาเชียงใหม่จากเกษตรปลอดภัย ให้ก้าวสู่เกษตรอนิทรีย์มุ่งสู่เมอืง ECO City เป็นบางอ าเภอหรือ
เป็นบางพื้นท่ีหรือทั้งจงัหวดักไ็ด ้แต่หน่วยงานภาครัฐยงัใหก้ารส่งเสริมเกษตรอินทรียย์งันอ้ย มีการส่งเสริมการขายเคมีเกษตรและสารพิษอยู ่รัฐ
ควรส่งเสริมมาตรการใหสิ้ทธิประโยชน ์ลดภาษี สร้างแรงจูงใจใหเ้กษตรกรเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย ์พื้นป่าเกษตรพนัธะสัญญา ไม่เป็นธรรม 
ภาครัฐไม่เขา้มาก ากบัดูแล ควรมีการปฏิรูปท่ีดิน เน่ืองจากท่ีดินราคาสูง มีการเกง็ก าไรท่ีดิน เกษตรกรขายแลว้ยา้ยหนีไปท่ีอ่ืน เม่ือมีโอกาสปลูก
พืชท่ีมีบริษทัมาส่งเสริมจึงรุกท่ีเผาป่าช่วงปลายหนา้ร้อนปลูกในหนา้ฝน เพราะพื้นท่ีเกษตรท่ีสูงมีขอ้จ ากดั ตน้ทุนการผลิตและการขนส่งแพง
กวา่เม่ือเทียบกบัเกษตรพื้นท่ีราบ  
-การสร้างความตระหนักถึงอนัตรายจากสารพษิปรับทศันคติและความเช่ือเร่ืองการกนิอยู่ภายใต้ธรรมชาติ สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่เกษตรกร ท่ี
เปล่ียนเป็นเกษตรอินทรียว์า่ไดร้าคาสูงกวา่และมีความตอ้งการตลาดจ านวนมากข้ึนในอนาคต  
-พฒันาองค์ความรู้เกษตรอนิทรีย์ใหเ้กษตรกรเพื่อสร้างขีดความสามารถแข่งขนัใหค้วามมัน่ใจ ใหรู้้จกัปรับตวัและวางแผน เช่น การน า
เทคโนโลยชีีวภาพไปใชป้ราบศตัรูพืชทดแทนการใชส้ารเคมี มีชุดทดสอบดว้ยตวัเองส าหรับเกษตรปลอดภยั ไม่ตอ้งมีความรู้มากกท็ าได ้
-ปัจจุบนัตน้ทุนในการท ามาตรฐานออร์แกนิคสูงมากและใชเ้วลานานในการฟ้ืนฟูและเตรียมพื้นท่ีเกษตรตามมาตรฐานอินทรีย ์การรับรองแปลง
และผลผลิตเกษตรอินทรียโ์ดยหน่วยงานบริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์มีนอ้ยและไม่เป็นท่ีรู้จกัขาดการเช่ือมโยงกบัตลาด ควรมี
ตลาดส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยใหมี้การรวมกลุ่มและการสร้างแบรนด ์

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 3. ด้านเกษตรและแปรรูป 

(2) โครงการพฒันาและรับรองผลติภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์มุ่งสู่เมอืง ECO City 
สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 



-กาแฟเป็นพืชท่ีปลกูเยอะในเชียงใหม่ การควบคมุกาแฟเป็นอินทรีย์ทัง้พืน้ท่ีเป็นเร่ืองยากเพราะพืน้ท่ีปลกูอ่ืนๆยงัไม่ได้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย 
-การผลิตเกษตรในพืน้ท่ีสงูควรจดัท าควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียว และการอนรัุกษ์ป่าไม้ควรใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยัง่ยืนด้วย 
-ควรมีการพฒันาแหล่งน า้ ขนาดเล็ก อย่างมีศกัยภาพ   

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 3. ด้านเกษตรและแปรรูป 

(2) โครงการพฒันาและรับรองผลติภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์มุ่งสู่เมอืงECO City 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  
-โครงการน าร่องต้นแบบสร้างโรงเพาะปลกูเกษตรอินทรีย์ระบบปิดพืน้ท่ีการเกษตรบ้านโหล่งปง อ าเภอแม่แจ่ม มีพืน้ท่ีสวยมากจ านวน 
5,000 ไร่ แต่มีการใช้เคมีและสารพษิ 100% กลุ่มเชียงใหม่วิสาหกิจเพ่ือสงัคมจะร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัราชมงคลซึง่ท าเร่ืองเกษตร
ปลอดภยั ร่วมกนัท าโครงการฯโดยมีต้นทนุสร้างโรงละ 100,000 บาท โดยของบประมาณสนบัสนนุจากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
เม่ือได้ผลจะขยายพืน้ท่ีไปทัง้อ าเภอ และจงัหวดั 
-ผลกัดนัโครงการ “เชียงใหม่เมืองกาแฟอินทรีย์”เป็นพืชท่ีปลกูเยอะในเชียงใหม่ การผลกัดนัส่งเสริมกาแฟเป็นอินทรีย์ทัง้พืน้ท่ีเป็นเร่ืองยาก
เพราะพืน้ท่ีปลกูอ่ืนๆยงัไม่ได้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยจงึต้องเป็นโครงการน าร่องชีน้ าเพ่ือเพิม่มลูค่าสินค้าและบริการ 

-โครงการBig Data ผลิตภณัฑอิ์นทรียท่ี์ผา่นการรับรองผลิตเกษตรอินทรียโ์ดยหน่วยงานบริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์  



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

(1) เชียงใหม่พฒันาเมอืง ผงัเมอืง และจังหวดัเชียงใหม่เมอืงอจัฉริยะ 



           กรอบของการพัฒนาใช้แนวคิด “การกินดี อยู่ดี มีสุข” โดยท่ีคนต้องดีและฉลาด ใฝ่รู้ ภาครัฐใส่ใจดูแลประชาชน จึงสามารถได้ 5 กรอบการ
พัฒนาคือ  

1.Smart People หมายถึง  เมืองน่ารักด้วยคนเก่งดี ศูนย์กลางการเรียนรู้แหล่งสร้างส่ิงประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลและนวตักรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
2.Smart Economy (กินดี) หมายถึง ศูนย์กลางด้านการค้าและบริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ MICE City  
3.Smart Living (อยู่ดี) ประกอบด้วย เมืองสุขภาพดี ชุมชนปลอดภัย  ศูนย์กลางการแพทย์ จราจรสะดวก 
4.Smart Environment (มีสุข)เมืองน่าอยู่ คนรักป่าไม้ส่ิงแวดล้อม ใส่ใจนิเวศวิทยา Green &Eco 
5.Smart Governanceจังหวัดใสสะอาด มหานครท่ีบริหารจัดการท่ีดี ผงัเมืองเย่ียม  เน้นการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐานดี  

            Vision ChiangMai 2020  เมืองอัจฉริยะท่ีประยกุต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารจัดการเมือง 
ส่ิงแวดล้อม การศึกษา และ การบริการชุมชน ให้ประชาชนสามารถอยู่อาศยัได้ในคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

(1) เชียงใหม่พฒันาเมอืง ผงัเมอืง และจังหวดัเชียงใหม่เมอืงอจัฉริยะ 
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ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

 (2) การเปิดจุดผ่อนปรนและยกระดบัเป็นด่านการค้าชายแดนถาวรช่องหลกัแต่ง จังหวดัเชียงใหม่ 
ต้นทนุโลจิสติกส์ของการน าสินค้าไทยผ่านด่านหลกัแต่ง
เข้าสู่เมืองใหญ่ของพม่าตอนเหนือ  ประหยดั สะดวกและ
ถกูท่ีสดุ  สามารถแข่งขนัได้กบัสินค้าคู่แข่ง โดยภมูิประเทศ
ตอนเหนือของประเทศเมียนม่าร์เป็นแนวสนัเขาทอดแนว
ยาวเหนือใต้เหมือนกลีบมะเฟือง ถนนหลกัจากด่านหลกั
แต่ง -เมืองป่ัน-น า้จ๋าง-ดอยแหลม-ตองยี เป็นแนวถนนท่ีมี
ศกัยภาพดีสดุเน่ืองจากเป็นร่องเขาแนวขวางด้าน
ตะวนัออก->ตกมีความลาดชนัต ่าสดุและเป็นช่วงท่ีกลีบ
มะเฟืองแหว่ง คาดการณ์มลูค่าการค้าชายแดนเม่ือเปิด
เป็นด่านการค้าถาวร  คาดว่าจะมีมลูค่าไม่ต ่ากว่า 50,000 
ล้านบาทต่อปี  เน่ืองจากคณุภาพสินค้าไทยเป็นท่ียอมรับ  
และเป็นท่ีต้องการของพม่าตอนเหนือ  แต่จากการส ารวจ
ตลาด  พบว่า สินค้าไทยมีราคาแพง เน่ืองจากราคาค่า
ขนส่งสงู  ท าให้ส่วนแบ่งของตลาดสินค้าไทยลดน้อยลง
จาก 80% เหลือเพียง 25% 



• เชียงใหม่มีเขตชายแดนติดต่อเมียนมาร์ 5 อ าเภอ 227 กม.  มีจุดผอ่นปรนการคา้ชายแดน 3 จุด คือ  1.จุดก่ิวผาวอก  อ.เชียงดาว  2.จุดหลกัแต่ง 
อ.เวยีงแหง  3. จุดสันตน้ดู่ อ.แม่อาย  ตั้งแต่ปี 2540-2545  มีมูลค่าการคา้เฉล่ียปีละกวา่ 240 ลา้นบาท จนปิดไปตั้งแต่ปี 2545  
• ตองย ีเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน  สามารถเช่ือมสู่เมืองเนปิดอร์ และเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจอนัดบัสองของประเทศเมียนมาร์ 
สามารถเช่ือมโยงประเทศอินเดียและประเทศจีนไดใ้กลท่ี้สุด เป็นตลาดของสินคา้ไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดตอนกลางของเมียนม่าร์ 
• ประเทศจีน ไดช่้วยเหลือก่อสร้างถนนเช่ือมเหนือ-ใต ้ผา่นเมืองใหญ่จากชายแดนจีน เมืองรุ่ยล่ี-มูเซ-ลาเซียว-สีป้อ-มณัฑเลย-์ ตองย-ีเนปิดอร์-
ยา่งกุง้   โดยไดส้ัมปทานเช่าเกาะจา้วผิว่ 50 ปี  สร้างท่าเรือ สนามบิน ทางรถไฟความเร็วสูง และวางท่อส่งน ้ามนัดิบและก๊าซจากทะเลอนัดามนั
ผา่นประเทศเมียนมาร์ 800 กม. 
• พื้นท่ีพม่าตรงขา้มเมืองเวยีงแหง(120กม.จาก อ.เมือง)  คือเมืองเต๊าะ เมืองทา เมืองป่ันเป็นเขตของไทใหญ่ท่ีในอดีตมีการสู้รบกนักบัรัฐบาล
ทหารปัจจุบนัมีการลงนามความร่วมมือกบัรัฐบาลกลาง ท าใหมี้การก่อสร้างสถานท่ีราชการ อาทิ โรงพยาบาล สนามบิน ด่าน ตม.สนง.
สาธารณสุข  ป่าไม ้ และตดัถนน สร้างสะพานขนานใหญ่  เพื่อเช่ือมเมืองตองย ี มีระยะทางรวมจากจุดหลกัแต่ง-เมืองป่ัน-น ้าจ๋าง-ดอยแหลม-ตองยี
แค่ 336 กม.ซ่ึงสามารถเดินทางต่อไปจนถึงเมืองรุ่ยล่ีชายแดนจีน  อีก 364 กม. 
• ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจเพื่อการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง (sister city) เชียงใหม่-เชียงตุง เม่ือ
วนัท่ี 9 ตุลาคม  พ.ศ.2557 ท่ีกรุงเนปิดอร์ โดยมีนายกรัฐมนตรีไทย พลเอกประยทุธ จนัทร์โอชา และประธานธิบดีเมียนมาร์  พลเอกเตง็ เส็ง  เป็น
สักขีพยาน 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

 (2) การเปิดจุดผ่อนปรนและยกระดบัเป็นด่านการค้าชายแดนถาวรช่องหลกัแต่ง จังหวดัเชียงใหม่ 
สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 



พิจารณาเปิดจุดผา่นแดนบา้นหลกัแต่ง อ.เวยีงแหง ใหเ้ป็นจุดผา่นแดนถาวรภายในระยะเวลา 5 ปี  โดยใหเ้ร่ิมเปิดเป็นจุดผอ่นปรนก่อน 
และยกระดบัข้ึนเป็นจุดผา่นแดนชัว่คราวภายใน 2 ปี 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

 (2) การเปิดจุดผ่อนปรนและยกระดบัเป็นด่านการค้าชายแดนถาวรช่องหลกัแต่ง จังหวดัเชียงใหม่ 

• ตน้ทุนโลจิสติกส์ของการน าสินคา้ไทยผา่นด่านหลกัแต่งเขา้สู่เมืองใหญ่ของพม่าตอนเหนือ  ประหยดั สะดวกและถูกท่ีสุด  สามารถ
แข่งขนัไดก้บัสินคา้คู่แข่ง โดยภูมิประเทศตอนเหนือของประเทศเมียนม่าร์เป็นแนวสันเขาทอดแนวยาวเหนือใตเ้หมือนกลีบมะเฟือง มี
สายแม่น ้าใหญ่จากทิเบต 2 สายไหลตามร่องเขาแนวเหนือใตคื้อ แม่น ้าอิระวดีและแม่น ้าสาระวนิ ถนนหลกัจากด่านหลกัแต่ง -เมือง
ป่ัน-น ้าจ๋าง-ดอยแหลม-ตองย ีเป็นแนวถนนท่ีมีศกัยภาพดีสุดเน่ืองจากเป็นร่องเขาแนวขวางดา้นตะวนัออก->ตกมีความลาดชนัต ่าสุด
และเป็นช่วงท่ีกลีบมะเฟืองแหวง่  

• คาดการณ์มูลค่าการคา้ชายแดนเม่ือเปิดเป็นด่านการคา้ถาวร  คาดวา่จะมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 50,000 ลา้นบาทต่อปี  เน่ืองจากคุณภาพสินคา้
ไทยเป็นท่ียอมรับ  และเป็นท่ีตอ้งการของพม่าตอนเหนือ  แต่จากการส ารวจตลาด  พบวา่ สินคา้ไทยมีราคาแพง เน่ืองจากราคาค่า
ขนส่งสูง  ท าใหส่้วนแบ่งของตลาดสินคา้ไทยลดนอ้ยลงจาก 80% เหลือเพียง 25% 

ผลประโยชน์ของการเปิดด่านการค้าหลกัแต่ง 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  

ด่านหลกัแต่ง อ.เวยีงแหง     อ.เมอืงเชียงใหม่ หลกัแต่ง ตองจี 
 120 กม.                                  336 กม.    รวม  456 กม.     



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

(3) การอ านวยความสะดวก Visa ส าหรับ Longstayer จังหวดัเชียงใหม่ 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  
พิจารณาการการดูแลและอ านวยความสะดวกการต่อVISA ชาวต่างประเทศท่ีพ  านกัในเชียงใหม่โดยใช ้Digital Technology 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

(4) การจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกจิภาคเหนือในระดับนานาชาติ (Northern Thailand GMS Trade Fair and Business Forum)  
(5) การจัดงานแสดงสินค้าศักยภาพการเกษตรและอตุฯเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิม่สูงภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley & Fruit Expo) 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

(4) การจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกจิภาคเหนือในระดับนานาชาติ (Northern Thailand GMS Trade Fair and Business Forum)  
(5) การจัดงานแสดงสินค้าศักยภาพการเกษตรและอตุฯเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิม่สูงภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley & Fruit Expo) 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

(4) การจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกจิภาคเหนือในระดับนานาชาติ (Northern Thailand GMS Trade Fair and Business Forum)  
(5) การจัดงานแสดงสินค้าศักยภาพการเกษตรและอตุฯเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิม่สูงภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley & Fruit Expo) 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

(4) การจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกจิภาคเหนือในระดับนานาชาติ (Northern Thailand GMS Trade Fair and Business Forum)  
(5) การจัดงานแสดงสินค้าศักยภาพการเกษตรและอตุฯเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิม่สูงภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley & Fruit Expo) 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  
พิจารณางบประมาณยทุธศาสตร์จดังานแสดงสินคา้และจบัคู่ธุรกิจยกระดบัสู่นานาชาติอยา่งต่อเน่ืองทั้งในจงัหวดั(ใชศ้กัยภาพของศนูย์
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ) และเครือข่ายในต่างประเทศในภูมิภาค 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 
(1) โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรภาคเหนือ โดยใช้ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในพืน้ทีใ่นการขบัเคลือ่น 

5.  ด้านการแพทย์ การบริการ ผู้สูงอายุ และสังคม 



 โรงเรียนผู้สงูอาย ุ
 ศนูย์คณุภาพชีวิตผู้สงูอาย ุ
 Day Care  Center => โดยเร่ิมจากพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม 
 โรงเรียน ฮอมสขุ 
 บ้าน = โรงพยาบาล (รพสต.ดอนแก้ว) 
 Big Data => เสนอ อบจ. เป็นผู้ รับผิดชอบหลกั 
 ฐานข้อมลูผู้สงูอาย ุ
 คนในครอบครัวลงข้อมลูใน app  
 ออกนโยบายการดแูลผู้สงูอาย ุ

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 
(1) โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรภาคเหนือ โดยใช้ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในพืน้ทีใ่นการขบัเคลือ่น 

5.  ด้านการแพทย์ การบริการ ผู้สูงอายุ และสังคม 

สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  

การผลกัดนัหลกัสูตรระยะสั้นการดูแลผูสู้งอายผุา่นการรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยสาธารณสุขและสถาบนัศึกษาโดยใหมี้ ฐานขอ้มูล Big Data  
และใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั ส าหรับผูสู้งอาย ุ



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 5.  ด้านการแพทย์ การบริการ ผู้สูงอายุ และสังคม 

(2) ผลกัดันนโยบายเมอืงบริการสุขภาพ และเมอืงสมุนไพร (Herb City) และการแพทย์แผนไทยเพือ่ความเป็นเลศิ 

กลุ่มสุขภาพความงาม แพทย ์เภสชั ทนัตฯ ยา สมุนไพร - Wellness Longstay &Ageing Medical Tourism 



 เชียงใหม่โมเดล => คนในประเทศป่วยลดน้อยลง 
 โครงการอาหารเป็นยา 
 โภชนาการ 
 ลดการใช้สารเคมีตัง้แต่การปลกู 
 ลดโซเดียม 

 Lanna Cosmetic Hub 
 พฒันาบคุลากร => อบรมคนในชมุชน 
 กิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ (อ าเภอสารภี) 
 ให้แพทย์แผนไทยเป็นหนึง่ยทุธศาสตร์เชียงใหม่ 

สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  

5.  ด้านการแพทย์ การบริการ ผู้สูงอายุ และสังคม 

(2) ผลกัดนันโยบายเมืองบริการสุขภาพ และเมืองสมุนไพร (Herb City) และการแพทย์แผนไทยเพือ่ความเป็นเลศิ 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 

เชียงใหม่เมืองบริการสุขภาพอันดับ7ของโลก 
ดชันีชีว้ดัมาจาก 
1.ทกัษะการในการให้บริการ 
2.ขีดความสามารถของบคุลากรและแพทย์ 
3.ความเท่ียงตรงการวินิจฉยัและรายงานผล 
4.อปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ 
5.ความเอาใจใส่ของบคุลากร 
6.ความรับผิดชอบของเข้าหน้าท่ีในแต่ละด้าน 
เก็บข้อมลู3ปี ยงัมีด้านความเชียวชาญของแพทย์ ค่าบริการท่ีไม่แพง 

ผลกัดนัโครงการ “เชียงใหม่เมืองสุขภาพ” ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดบัโลกโดยใหค้ณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่และ 
สาธารณสุขจงัหวดัเป็นหลกัในการบูรณาการความร่วมมือกบัภาคเอกชน สมาคมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 (1) การแก้ไขกฎหมายผงัเมอืงและกฎหมายควบคุมการใช้อาคารในการแก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อน 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 (1) การแก้ไขกฎหมายผงัเมอืงและกฎหมายควบคุมการใช้อาคารในการแก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อน 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 (1) การแก้ไขกฎหมายผงัเมอืงและกฎหมายควบคุมการใช้อาคารในการแก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อน 



ปัญหาผงัเมืองท่ีเป็นอยูไ่ม่เอ้ือต่อการพฒันาเมืองเชียงใหม่ ทั้ง พรบ. ผงัเมือง / พรบ. ควบคุมอาคาร การวางผงัเมืองท่ีผดิ 
การออกใบอนุญาตโรงแรม/หอ้งพกั โดย พรบ. โรงแรมปี 2547 ท าใหผู้ป้ระกอบการเกิดผลกระทบเป็นอยา่งมาก 
การเปล่ียนผูป้ระกอบการโรงแรมสีเทาใหเ้ป็นสีขาว โดยปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายการใชป้ระโยชนอ์าคารใหถู้กกฎหมาย 
การสร้างคอนโดบริเวณแยกศาลเดก็ท าใหเ้กิดปัญหารถติดอยา่งมาก 
ปัญหาดา้นการจราจรติดขดัควรจดัท าสะพานลอยและสัญญาณไฟขา้มถนนใหเ้ยอะข้ึน ขาดระบบรถขนส่งมวลชนท่ีดี 
การสร้างสนามบินแห่งท่ี 2 ควรท าการศึกษาใหดี้ถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บและช่วยผลกัดนัการท่องเท่ียว 
การเดินทางจากสนามบินมาท่ีพกัไม่สะดวก เสียเวลามาก 
ควรเพิ่มความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในการใชบ้ริการการขนส่งมวลชน 
ควรมี Park and Ride to Spot บริเวณจุดเช่ือมต่อระหวา่งเมือง อาทิ ศนูยป์ระชุมนานาชาติ 700 ปี หรือสนามกีฬา เปล่ียนใหเ้ป็นท่ีจอดรถและ
ใหค้นใชข้นส่งมวลชน 
แกไ้ขปัญหา Taxi เชียงใหม่ใหเ้ป็น Taxi มิเตอร์จริงๆ 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 (1) การแก้ไขกฎหมายผงัเมอืงและกฎหมายควบคุมการใช้อาคารในการแก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อน 
สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  
น าเสนอแบ่งท่ีพกัเป็นแต่ละประเภทตามขนาดลกัษณะ ใหป้ลดลอ็ค พรบ.ผงัเมืองแกไ้ขโรงแรมเถ่ือน 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

(2) การพฒันาการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมล้านนา ประวตัิศาสตร์ เมอืงมรดกโลก 



เขตเมืองเก่า เขตเศรษฐกจิใหม่ 

Narong Tananuwat @ 

1.2กม. 

2.1กม. 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

(2) การพฒันาการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมล้านนา ประวตัิศาสตร์ เมอืงมรดกโลก 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

(2) การพฒันาการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมล้านนา ประวตัิศาสตร์ เมอืงมรดกโลก 

ให้เป็น 1 เดียว 



 ควรฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 
 ควรมีระบบการจดัการการท่องเท่ียวท่ีดี 
 ควรส่งเสริมการแต่งกายแบบ Lanna 
 จดัท าจุด Land Mark แบบสถาปัตยล์า้นนา ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น อาจใชฟ้างท่ีเหลือท าตวัหุ่น ช่วยลดปัญหาการเผา 

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

(2) การพฒันาการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมล้านนา ประวตัิศาสตร์ เมอืงมรดกโลก 
สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  

ประกาศเขตเมอืงเก่าและเขตเศรษฐกจิใหม่  
-โดยเขตเมืองเก่ามีพื้นท่ี 4 ยา่นในท่ีตอ้งอนุรักษเ์ป็นเมือง Slow City & Walkability คือ 1.ยา่นวดัเกตุข่วงเมรุท่าแพ  2.ยา่นไนทบ์าซ่าร์ 3.
ยา่นเมืองเก่าในคูเมือง 4.ยา่นนิมมานเหมินท ์
-เขตเศรษฐกิจใหม่อยูด่า้นทิศตะวนัออกของเมืองเก่าห่างออกไป4กม.จากส่ีแยกกลางเวยีง หรือ 2.5 กม. จากยา่นวดัเกตุ ใหเ้ป็นยา่นธุรกิจ
การคา้ การเงินและเป็นส านกังานภูมิภาคใหม่ท่ีมีตึกสูงมีส่ิงอ านวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถดึงดูดนกัลงทุนใหม้าลงทุน 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

(3) การพฒันาการท่องเทีย่ว MICE City 

ระดับการพฒันา 
ไมซ์ซติี ้ 
 
(ระดับภมูภิาค 
ระดับประเทศ 
และระดับ
นานาชาต)ิ 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

(3) การพฒันาการท่องเทีย่ว MICE City 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

(3) การพฒันาการท่องเทีย่ว MICE City 

ระดับการพัฒนาไมซ์ซิตี ้  
ระดับภูมิภาค> ระดับประเทศ> ระดับนานาชาต)ิ 



ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

(3) การพฒันาการท่องเทีย่ว MICE City 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  



 การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
 ควรจดัท าแผนการพฒันาระยะยาว โดยวางแผนอยา่งนอ้ย 25 ปี 
 ควรใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพฒันา 
 ปัญหาหมอกควนัและมลภาวะท าใหน้กัท่องเท่ียวลดลง 
 Mind Development 
 ยกระดบั Tourism Festival 
 สร้างและพฒันา Event + Activities รองรับการท่องเท่ียว 
 จดัท า application ส าหรับการท่องเท่ียวเชียงใหม่ (Big Data) โดยใหมี้รายไดเ้ขา้รัฐบาลและมีการ refund ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

สรุปข้อมูลประเดน็พจิารณาที่ได้จากข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯวันที่20 กันยายน2561 

สรุปความคิดเหน็เพื่อด าเนินการ  

ผังแม่บทการพฒันาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

(3) การพฒันาการท่องเทีย่ว MICE City 

การผลกัดนังบประมาณโครงการตามแผนแม่บทไมซ์ซิต้ีเชียงใหม่ 




