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๑. สภาพทั่วไป 
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 

ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และ
อุทัยธานี เป็นพ้ืนที่ เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาณาเขต 
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและ 
ด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านตะวันตก ติดต่อ 
สหภาพเมียนมาร ์

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนทีร่วม 106.03 ล้านไร่   
คิดเป็นร้อยละ 33 ของพ้ืนที่ประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่
ตอนบนเป็นที่สูง เป็นภูเขา ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ าล าธาร พ้ืนที่ตอนล่างเป็นภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และ  
ทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้ าปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก 

๑.๓ ภูมิอากาศ  มีอากาศร้อนชื ้นสลับร้อนแห้งแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ  ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน จังหวัดที่มีอุณหภูมิ
สูงสุด คือ อุตรดิตถ์  ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปี 2558 เท่ากับ 1,053.10 มิลลิเมตร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เชียงราย ฝนตก
น้อยที่สุด คือ ล าปาง ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเชียงราย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕8 จากพ้ืนที่ภาครวม ๑๐6.0๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
56.49 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.3 พ้ืนที่ท าการเกษตร 32.50 ล้านไร่ หรือร้อยละ 30.6 และพ้ืนที่ 
ใช้ประโยชน์อื่นๆ  17.03 ล้านไร่ หรือร้อยละ 16.1 ของพ้ืนที่ภาค 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.๕.๑ ดิ น  ส ภ า พ ดิ น เ ป็ น ดิ น ร่ ว น ป น 
ดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนล าน้ า มีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะดินบริเวณลุ่มแม่น้ าต่างๆ เหมาะสม
ส าหรับการท านา ประมาณ 16.4 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
15.5 ของพ้ืนที่ภาค และปลูกพืชไร่ประมาณ 20.0 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 18.9 ของพ้ืนที่ภาค 

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ 8 ลุ่มน้ า 
ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง ลุ่มน้ ายม ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ าสาละวิน 
ลุ่มน้ ากก ลุ่มน้ าป่าสัก และลุ่มน้ าสะแกกรัง ล าน้ าหลัก 
ของภาค ได้แก่ แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และ แม่น้ า
น่าน ซึ่งไหลไปบรรจบกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์  รวมทั้งมีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ใน
พ้ืนที่ ได้แก่ กว๊านพะเยา (พะเยา) บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) และ บึงสีไฟ (พิจิตร) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ า

แม่ฮ่องสอน 

สุโขทัย 
พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ 

ล าพูน ล าปาง แพร่ 

น่าน 

พะเยา 

เชียงราย 

อุตรดติถ ์

นครสวรรค ์

อุทัยธาน ี

ก าแพงเพชร 

เชียงใหม่ 

ตาก 

พิจิตร 

ปิง ยม 

น่าน 

 วัง 
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บาดาลส าคัญในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่และแอ่งล าพูน ส าหรับภาคเหนือตอนล่าง มีแหล่งน้ า
บาดาลขนาดใหญ่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณภาพของน้ าบาดาล
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่บริโภคได้ 

๑.๕.๓ ป่าไม้ ภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุดของประเทศ ในปี 2559 ภาคเหนือมีพ้ืนที่ 
ป่าไม้ 56.43 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.6 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๕๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศ  
ลักษณะเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ ตาก 
และแม่ฮ่องสอน 

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค 
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  

สปป.ลาว เมียนมา และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้ 

๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน ) เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร  
สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนแม่สาย อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาที่ท่าขี้เหล็ก เป็น
ระยะทางทั้งสิ้น 994.75 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่) เป็น 
ทางหลวงแผ่นดินสายหลักแนวเหนือ–ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือ
ระยะทาง 545.78 กิโลเมตร 

๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  (North-South Economic Corridor : NSEC) 
หรือเส้นทาง R3A เชื่อมโยงระหว่างคุนหมิง จีนตอนใต้ มายังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เข้าสู่
ประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
ผ่านทางหลวงหมายเลข 1 ลงสู่ภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ 

๒.๑.๓ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor 
: EWEC) หรือเส้นทาง R2 เชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม โดยเชื่อมโยงจาก
เมียนมาร์ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 สู่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 
มุกดาหาร) และเชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 

๒.๒ รถไฟ มีเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงสู่ทางรถไฟสายตะวันออก  
เฉียงเหนือท่ีสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒.๓ สนามบิน มี 12 แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ 10 แห่ง ได้แก่ ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ แม่สอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย 

๒.๔ ด่านชายแดน มี 8 ด่านถาวร 21 จุดผ่อนปรนที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#.E0.B8.97.E0.B8.B2.E0.B8.87.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B8.A7.E0.B8.87.E0.B9.81.E0.B8.9C.E0.B9.88.E0.B8.99.E0.B8.94.E0.B8.B4.E0.B8.99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟทางคู่ 
ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ และ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง 
กรุงเทพ – เชียงใหม่ และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ ๒ อยู่ระหว่างเสนอโครงการ 

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค 

๒.๖.๑ ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีโรงงานและเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้าที่ส าคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ล าปาง) โรงไฟฟ้าลานกระบือ (ก าแพงเพชร) เขื่อนสิริกิติ์ 
(อุตรดิตถ์) เขื่อนภูมิพล (ตาก) และเข่ือนแมงัดสมบูรณชล (เชียงใหม่) 

๒.๖.๒ ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมือง ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
ของส านักงานประปาเขต 9 (เชียงใหม่) และ ส านักงานประปาเขต 10 (นครสวรรค์) นอกจากนี้มีระบบประปา
ของ อปท. และประปาหมู่บ้าน 

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้  
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ 

๓.๑.๑ เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี ๒๕๕๘ 
เท่ากับ ๑,๐๖๘,๕๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเล็กลง 
เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 8.9 ของประเทศ  

๓.๑.๒ โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร  ในปี 2558  
ภาคบริการมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.9 ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งค้าปลีก การศึกษา และบริการภาครัฐ  
ส าหรับโรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้มขยายตัวสูงสอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว ภาคเกษตร 
มีสัดส่วนร้อยละ 26.0 ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการผลิตพืชเกือบทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อย 
เพียงร้อยละ 18.1 ซ่ึงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 62 เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

๓.๑.๓ เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ ในปี 2558 เศรษฐกิจภาคเหนือ 
หดตัวร้อยละ 0.9 ขณะที่ประเทศขยายตัวร้อยละ 2.9 เป็นผลจากการหดตัวของภาคเกษตรที่ลดลงมากถึง
ร้อยละ 10.3 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และราคาผลผลิตตกต่ าท าให้เกษตรกรลดการผลิต 
ส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของเกษตรกร ขณะที่ภาคบริการขยายตัวได้ดีทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาก่อสร้าง และ
สาขาโรงแรมภัตตาคารที่ขยายตัวกว่าร้อยละ 13 

๓.๑.๔ รายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปี ๒๕58 ผลิตภัณฑ์ภาค 
ต่อหัวประชากรของภาคเหนือ (GRP Per capita) เท่ากับ 93,058 บาทต่อคนต่อปี ยังห่างจากระดับประเทศ
เกือบ ๑ เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดล าพูน (142,771 บาท) 
เชียงใหม่ (126,976 บาท) ก าแพงเพชร (123,428 บาท) เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักของภาค ขณะที่จังหวัดแพร่ (61,013 บาท) สุโขทัย (59,921 บาท) และแม่ฮ่องสอน 
(56,862 บาท) มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ าที่สุดในภาค 

๓.๑.๕ พื้นที่เศรษฐกิจค่อนข้างกระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
ที่สุดของภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ สัดส่วนร้อยละ 20.4 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ ๙.2 
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ก าแพงเพชร ร้อยละ ๙.0 และเชียงรายร้อยละ 8.8 ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีขนาดเล็กที่สุดเพียงร้อยละ 1.1  
ทั้งนี ้พ้ืนที่เศรษฐกิจ ไมม่ีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมามากนัก 

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา 

๓.๒.๑ ภาคเกษตร 

๑) ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด้านเป็นฐานรายได้หลัก
ของประชากรส่วนใหญ่และการจ้างงาน ในปี ๒๕๕๘ ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า ๒๗๘,๔๔๔ ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.0 ของผลิตภัณฑ์ภาค ผลผลิตเกษตรของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ 
จากพืช ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงานในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการท าเกษตร
แปลงใหญ่ที่ยังมีการใช้สารเคมีสูง ส าหรับการผลิตพืชผัก และไม้ผล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนบน โดยระบบ
การผลิตปรับสู่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งยังอยู่ในระดับเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ้าน แต่มีแนวโน้มขยายสู่ 
เชิงพาณิชย์ พืชอินทรีย์ส าคัญ ได้แก่ ชาอินทรีย์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง และแม่ฮ่องสอน  
ข้าวอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ รวมทั้งพืชผักและผลไม้เมืองหนาว 

ตารางท่ี ๑ ผลิตภัณฑ์ภาค โครงสร้างเศรษฐกิจ และอัตราขยายตัว 
รายการ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

มูลค่าผลติภัณฑภ์าค      

 มูลค่า (ล้านบาท) ๙๒๖,๑๖๐ ๑,๑๐๑,๗๖๓ ๑,๑๑๕,๘๘๖ ๑,๐๙๙,๗๙๕ ๑,๐๖๘,๕๘๒ 

 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ) ๘.๒ ๘.๙ ๘.๖ ๘.๓ ๗.๘ 

 อัตราขยายตัวท่ีแท้จริง (ร้อยละ) ๕.๔ ๙.๐ -๑.๙ -๒.๑ -๐.๙ 

มูลค่าผลติภัณฑภ์าคต่อหัว      

 มูลค่า (บาท/คน/ปี) ๗๙,๗๐๖ ๙๕,๐๖๖ ๙๖,๕๕๙ ๙๕,๔๖๑ ๙๓,๐๕๘ 

 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) ๘.๐ ๑๙.๓ ๑.๖ -๑.๑ -๒.๕ 

โครงสร้างเศรษฐกิจ (ร้อยละ)      

 ภาคเกษตร ๒๘.๔ ๓๓.๐ ๓๒.๔ ๓๐.๒ ๒๖.๐ 

- เกษตรกรรมฯ ๒๗.๙ ๓๒.๖ ๓๑.๙ ๒๙.๗ ๒๕.๕ 

- ประมง ๐.๕ ๐.๔ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ 

 ภาคอุตสาหกรรม ๒๑.๗ ๑๗.๘ ๑๘.๒ ๑๙.๐ ๑๘.๑ 

- เหมืองแร่ฯ ๕.๒ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๓ ๔.๓ 

- อุตสาหกรรม ๑๖.๕ ๑๒.๖ ๑๒.๙ ๑๓.๗ ๑๓.๘ 

 ภาคบริการ ๔๙.๙ ๔๙.๒ ๔๙.๔ ๕๐.๘ ๕๕.๙ 

- การค้าส่งค้าปลีก ๑๐.๗ ๑๑.๒ ๑๐.๙ ๑๑.๖ ๑๒.๓ 

- โรงแรมภัตตาคาร 1.5 1.5 1.6 2.0 2.4 

- บริการภาครัฐ 18.0 17.8 17.3 17.1 18.9 

- อื่นๆ 19.7 18.7 19.6 20.1 22.3 
ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของส านักบัญชีประชาชาติ สศช. 
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๒) พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี ๒๕๕8 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
รวม ๓๒.๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘ ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพ้ืนที่เกษตรของ
ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบ 
เหมาะส าหรับปลูกข้าวและพืชไร่ มีความเหมาะสมในการท าเกษตรแปลงใหญ่ ขณะที่จังหวัดในภาคเหนือ
ตอนบนมีพื้นที่เกษตรไม่มากเนื่องจากเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา และมีขนาดฟาร์มเล็กมากประมาณ 10 ไร่
ต่อครัวเรือน จึงเหมาะกับเกษตรแบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์ 

๓) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ เกษตรของภาคเหนือสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  
โดยในปี 2558 มีสัดส่วนร้อยละ 26.7 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒1.1 ครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณ ๘.66 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ พ้ืนที่โครงการชลประทาน
ของภาคเกือบร้อยละ 70 อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แต่ยังมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตร
ค่อนข้างต่ าเพียงร้อยละ ๑๘.๓ จึงเป็นข้อจ ากัดในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร ทั้งการเก็บกักน้ า 
ในฤดูแล้ง และชะลอน้ าในช่วงฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย 

๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 

๑) อุตสาหกรรมของภาคเหนือมีบทบาทน้อยเ ม่ือเทียบกับระดับประเทศ  
ในปี ๒๕๕๘ ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่) มีมูลค่า ๑๙๓,๑๒๑ ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๘.๑ ของผลิตภัณฑ์ภาค และมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๔.๖ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โครงสร้างอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  
มีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ 62.7 ของสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ 
โทรทัศน์ และการสื่อสาร การผลิตเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ และการผลิต 
เครื่องแต่งกาย ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ยังคงพ่ึงพาฐานทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  เช่น วัตถุดิบ  
ทางการเกษตร แร่ดินขาว และไม้แปรรูป รวมทั้งอาศัยฝีมือแรงงานเป็นหลัก อุตสาหกรรมในภาคเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดก าแพงเพชรและนครสวรรค์ เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มพลังงานชีวภาพ/ชีวมวล  
โดยเป็นโรงงานขนาดใหญ่ และมีนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัด พิจิตร ส าหรับภาคเหนือตอนบนใน 
นิคมอุตสาหกรรมล าพูนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเต็มพ้ืนที่แล้ว 
และมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมเบาต่างๆ กระจายในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง โดยเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม  

๒) ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ  เป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่มีอัตตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือและมีความหลากหลาย อาทิ ผ้าทอ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น แหล่งผลิตส่วนใหญ่กระจายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่
เป็นแหล่งจ าหน่ายหลัก และเป็นเมือง UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and Folk Art) 
ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 
และศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC ภาคเหนือ) นอกจากนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นต้นมา  
ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์  มีการขยายตัวเฉลี่ย
ของจ านวนผู้ประกอบกิจการสูงถึงร้อยละ ๒๙.๔ ต่อปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองส าหรับ
นักพัฒนางานดิจิทัล (Best City for Digital Nomads) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาธุรกิจ Startup โดยส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุน 
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๓.๒.๓ การค้าชายแดน 

๑) ด่านชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งเมียนมา และ 
สปป.ลาว และสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีนตอนใต้  การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๕9 
การค้าผ่านด่านศุลกากร (การค้าชายแดนและผ่านแดน) มีมูลค่ารวม  151,686.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
การส่งออกจึงได้ดุลการค้าสูงมาโดยตลอด ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕9 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 23 ต่อปี ตามการค้ากับประเทศเมียนมาจากการเปิดประเทศท าให้มีความต้องการสินค้า 
เพ่ืออุปโภคบริโภคสูง และการน าเข้าพลังงานไฟฟ้าทีโ่รงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ของ สปป.ลาว ผ่านทาง
ด่านทุ่งช้าง อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้
เท่านั้น โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง ด่านชายแดนหลัก ได้แก่ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก สัดส่วนร้อยละ 
55.8 และด่านในจังหวัดเชียงรายรวมประมาณร้อยละ 35 ได้แก่ ด่านเชียงของ เชียงแสน และด่านแม่สาย 
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ อาทิ น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ าตาลทราย เครื่องโทรสารพร้อม
อุปกรณ์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าน าเข้า อาทิ พลังงานไฟฟ้า โคกระบือมีชีวิต ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากสัตว์  
ผักและผลไม้ พืชน้ ามัน และสินค้าเกษตร ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี 2 แห่ง ได้แก่ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอ าเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 

๒) โครงสร้างการค้าชายแดนจ าแนกตามประเทศคู่ค้า ในปี 2559 มูลค่าการค้า
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเมียนมา 97,972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมาเป็น  สปป.ลาว 38,804  
ล้านบาท ร้อยละ 25.6 เป็นอันดับสองสูงกว่าการค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ เป็นผลมาจากการน าเข้าพลังงาน
ไฟฟ้า และการพัฒนาพ้ืนที่ในแขวงบ่อแก้วและหลวงน้ าทา ท าให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและ 
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมากขึ้น ขณะที่การค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ชะลอตัว โดยมีมูลค่า ๑๔,910.7 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศจีนอยู่ในภาวะชะลอตัว ส าหรับช่องทางการค้า
กับจีนตอนใต้เปลี่ยนมาผ่านด่านเชียงของมากขึ้นจากเดิมที่ผ่านทางด่านเชียงแสน โดยในปี ๒๕๕9 การค้ากับ
จีนผ่านด่านเชียงของมีสัดส่วนถึงร้อยละ 75.7 เนื่องจากความสะดวกของการขนส่งตามเส้นทาง R3A  
ผ่านสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 ประกอบกับการขนส่งทางเรือที่ท่าเรือเชียงแสนยังติดปัญหาร่องน้ า 
ผู้ประกอบการจึงเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งสินค้าทางถนน R3A หรือขนส่งทางเรือในแม่น้ าโขงแต่ถ่ายสินค้าไปยัง
ท่าเรือของประเทศลาวเพ่ือหลีกเลี่ยงโขดหินและเกาะแก่ง จากนั้นขนส่งทางบกตามถนน R3A ผ่านทาง 
ด่านเชียงของ 

๓.๒.๔ การท่องเที่ยว 

๑) การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ  โดยมีจุดแข็ง
อยู่ที่สภาพภูมิสังคมซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน และยังมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มขยายตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น MICE การท่องเที่ยว 
เพ่ือสุขภาพ การท่องเที่ยวชุมชน กีฬา/การผจญภัย พ านักระยะยาว และการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  โดยมีเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่างไรก็ตาม  
สภาพโดยรวมของทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการด้าน  
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การท่องเที่ยว และระบบขนส่งสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพ และปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อ  
การตัดสินใจมาท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคเหนือ 

๒) รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕9 มีนักท่องเที่ยว
จ านวน 31.07 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 158,771.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ รองจากกรุงเทพฯ 
ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยปี ๒๕๕๕-๒๕๕9 รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
15.1 ต่อปี สูงกว่าระดับประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 14.3 และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.8 
ขณะที่ของประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.8 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85 เป็นชาวไทย และยังเป็น 
การท่องเที่ยวกระแสหลัก ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 42.4 มาจากยุโรปและอเมริกา และร้อยละ 26 
เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งขยายตัวสูงมาก 

๓) รายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลักแต่มีแนวโน้ม
กระจายสู่เมืองรองมากขึ้น ในปี ๒๕๕5-2559 จังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดส่วนใหญ่
เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก คือ เชียงใหม่ ร้อยละ 54.5 เชียงราย ร้อยละ 16.5 พิษณุโลก ร้อยละ 5.1 และ
เพชรบูรณ์ ร้อยละ 4.2 อย่างไรก็ตาม พบว่า เมืองท่องเที่ยวรอง เช่น น่าน พิจิตร ล าพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์ 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พะเยา ล าปาง มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง 

๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน   

๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ ากว่าระดับประเทศมาก และขยายตัวในอัตรา 
ที่ชะลอลง โดยในปี ๒๕๕๘ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคเหนือ ๑๘,๙๕๒ บาทต่อเดือน ต่ ากว่าระดับประเทศ 
ที่ 26,915 บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดล าพูน ๒๓,๘๓๔ บาท
ต่อเดือน ต่ าสุด คือ จังหวัดเชียงราย ๑๓,๔๙๗ บาทต่อเดือน และพบว่าอัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนชะลอตัวลง เหลือเฉลี่ยร้อยละ ๔.๗ ต่อปี ในช่วง ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  แต่มีแนวโน้ม
ขยายตัว ในปี ๒๕๕๘ ภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๔๕ ,๓๔๖ บาท  ต่ ากว่าของประเทศ 
ที่ 156,770 บาท จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดพิษณุโลก ๒๖๓,๑๓๕ บาท 
รองลงมาคือ จังหวัดล าพูน ๒๓๑,๕๘๗ บาท  ต่ าสุดในภาคคือ จังหวัดเชียงใหม่ ๓๑,๑๙๖ บาท แม้ว่าหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนของภาคยังค่อนข้างต่ า แต่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๙.๐ ต่อปีในช่วง 
๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร 

๔.๑.๑ อัตราการเพิ่มประชากรของภาคต่ ากว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๕9 มีจ านวนประชากร 
12.08 ล้านคนหรือร้อยละ 18.3 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 11.78 ล้านคน ในปี ๒๕๕๔ และมีอัตรา 
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕9 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.4 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.๖ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรมากที่สุด 1.74 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดเชียงราย  
มีประชากร 1.28 ล้านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร 1.07 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.4  10.6  
และ 8.8 ของประชากรภาค ตามล าดับ 
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๔.๑.๒ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น สูงกว่าระดับประเทศ โครงสร้างประชากรมีแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น เป็นผลจากความส าเร็จของการวางแผนครอบครัวและการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข โดยในปี ๒๕๕๔ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ 16.2 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20.5 ในปี ๒๕๕9 
ซึ่งสูงกว่าร้อยละ ๑๕.๙ ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงท าให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระใน 
การดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน ๔ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๔ เป็นประชากร 
วัยแรงงาน ๓ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕9 

๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๔ มีประชากรเมืองจ านวน 3.12 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 26.5 ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเป็น 3.27 ล้านคน หรือร้อยละ 27.1 ของประชากรทั้งภาค  
ในปี ๒๕๕9 โดยจังหวัดเชียงรายมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ 19.4 รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดตาก และพิษณุโลก มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ 19.1 และ 13.8 ตามล าดับ  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงท าให้ประชากรอพยพเข้าไปท างานและอาศัยจ านวนมาก 

ตารางท่ี ๒ ประชากรภาคเหนือ 

รายการ 
ปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 2559 

จ านวนประชากร (ล้านคน) 11.78 11.80 11.83 1๑.๘๕ 12.07 12.08 

โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)  
     

 

กลุ่ม ๐-๑๔ ปี 19.1 18.6 18.2 17.8 17.4 17.0 

กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี ๖4.7 ๖4.6 ๖4.1 ๖3.6 ๖3.1 62.5 

กลุ่ม ๖๐+ ๑6.2 ๑6.8 ๑7.7 ๑8.6 ๑9.2 20.5 

จ านวนประชากรเมือง (ล้านคน) 3.12 3.13 3.15 3.19 3.28 3.27 

๔.๒ แรงงาน 

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มจบการศึกษาระดับสูงมากขึ้น  
ปี ๒๕๕9 มีก าลังแรงงาน 6.31 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 42.5 ของก าลังแรงงานของภาค 
จ านวนแรงงานที ่ม ีความรู ้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 52.4 ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ 48.4  
ในปี ๒๕๕9 มีความรู้ระดับมัธยมต้น ลดลงจากร้อยละ 14.2 ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ 13.9 ในปี ๒๕๕9 
ระดับมัธยมปลาย เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 9.7 ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ 11.5 ในปี ๒๕๕9  แรงงานระดับอาชีวะ
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.8 ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ 2.9 ในปี ๒๕๕9  ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 9.8 
ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ 11.8 ในปี ๒๕๕9 เห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานดีข้ึน 

๔.๓ การศึกษา 

๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ  โดยระดับอุดมศึกษามี 27 แห่ง ครอบคลุมเกือบ 
ทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง เอกชน 7 แห่ง  และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 6 แห่ง 
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๔.๓.๒ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี ๒๕๕9 ประชากร 
มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.6 ปี ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย 10.1 ปี โดยจังหวัดพิษณุโลก 
มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.5 ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดล าพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์ 9.4 ปี ตามล าดับ 
ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ าสุด 6.6 ปี 

๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๕ วิชาหลัก) 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๖ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๓8.4 ในปี ๒๕๕9 ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา โดยปี ๒๕๕9 วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ ๔9.1 รองลงมา
ได้แก่ วิชาภาษาไทยร้อยละ ๔6.7 และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ าสุดร้อยละ 29.6 

๔.๔ สาธารณสุข 

๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจ านวนโรงพยาบาล
รัฐบาล จ านวน 192 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 170 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 16 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 6 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน 2,330 แห่ง 

๔.๔.๒ บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล าดับ  โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
มีแนวโน้มดีขึ้น  จากแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,733 คน ในปี ๒๕๕๔  เป็น 2,314 คน ในปี ๒๕๕๘  
อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลักของภาค 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก โดยจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑,๓๙๘ คน และ
จังหวัดพิษณุโลก มีสัดส่วนแพทย์ ต่อประชากร ๑,๔๐๖ คน 

๔.๔.๓ อัตราการฆ่าตัวตายยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศและมีแนวโน้มลดลงเพียง
เล็กน้อย อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคนของภาคลดลง จาก 10.2 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๔ 
เป็น 10.1 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕8  โดยจังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดของ
ภาคเหนือและประเทศ เท่ากับ ๑๙.๕ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดน่าน  
มีอัตราการฆ่าตัวตาย 14.6 และ 12.76 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ ขณะที่จังหวัดพิจิตรมีอัตรา 
การฆ่าตัวตายต่ าสุด 3.11 ต่อประชากรแสนคน 

๔.๕ สัดส่วนคนจน 

สัดส่วนจนลดลงมาก แต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ การกระจายรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น สัดส่วน
คนจนของภาคลดลงจากร้อยละ ๑6.๑ ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ 8.8 ในปี ๒๕๕8 สูงกว่าสัดส่วนคนจนของ
ประเทศที่มีอัตราร้อยละ 7.2 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ 32.2 รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดตาก ร้อยละ 24.5 และจังหวัดน่าน ร้อยละ 21.0 ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มดีขึ้น  
โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ปรับจาก ๐.๔4 ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.38 ในปี ๒๕๕๘ 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1.1  พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕9 ภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 
๕๖.๔3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5๒.6 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๕๕.3 ของพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ เพ่ิมขึ้น
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จาก ๕๖.๒๘ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๖ เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย และการท า CSR 
ภาคเอกชน  

5.1.2 มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่า การเผาในที่โล่ง และการเผา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
การท่องเที่ยว ปี 2559 (เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม) ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย  
24 ชั่วโมงเกินมาตรฐานสูงสุดที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เท่ากับ ๓๑๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
(ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ควรเกินมาตรฐานที่ ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และมีจ านวนวันที่มีค่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงเกินมาตรฐาน 56 วัน เพ่ิมข้ึนจาก 49 วัน ในปี 2555 

5.1.3 ปริมาณการกักเก็บน้ าในเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคเหนือ เพิ่มขึ้น  ปี  2559  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ภาคเหนือมีปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 7 แห่ง 15,732 
ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 64 ของความจุอ่างเก็บน้ าทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555) ซ่ึงมีปริมาณน้ ากักเก็บ ๑4,765 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 60 ของความจุอ่างเก็บน้ าทั้งหมด  

5.1.4 คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินภาคเหนือมีแนวโน้มแย่ลง คุณภาพแหล่งน้ าหลักในภาคเหนือ
รวม 11 แห่ง ได้แก่ แม่น้ าสายหลัก 9 สาย (แม่น้ าปิง วัง ยม น่าน กก แม่จาง ลี้ อิง กวง) และแหล่งน้ านิ่ง 2 แห่ง 
(กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด) ในปี 2559 คุณภาพแหล่งน้ าเฉลี่ยแย่ลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๕ โดย
แม่น้ าวัง แม่น้ าอิงและแม่น้ าจาง มีคุณภาพแหล่งน้ าลดลงจากคุณภาพดี ในปี ๒๕๕๕ เป็นพอใช้ในปี ๒๕๕๙ 
ขณะที่กว๊านพะเยาคุณภาพน้ าปรับลงจากคุณภาพพอใช้เป็นเสื่อมโทรม สาเหตุหลักมาจากน้ าเสียของชุมชน
เมือง ชุมชนที่อาศัยริมน้ า การท่องเที่ยว (รีสอร์ท โรงแรม) และการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

5.1.5 ปัญหาขยะภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ในปี 2559 ภาคเหนือมีปริมาณขยะทั้งสิ้น 
4.22 ล้านตัน ลดลงจาก 4.33 ล้านตัน ในปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 2.5 โดยพบว่าภาคเหนือมีปริมาณ
ขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องมากขึ้นจาก ๐.๘๖ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๑.๘๘ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๙ เนื่องจาก
มีอปท. ให้บริการเก็บรวบรวมและก าจัดขยะมากขึ้น จังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  
มีปริมาณขยะ 605,351.16 ตัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะ 401,671.89 ตัน 

๕.๒ สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัต ิ

5.2.1 พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนหมู่บ้านที่ 
ประสบปัญหาอุทกภัย จ านวน 4,549  หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 28.5 ของหมู่บ้านทั้งภาค เพ่ิมขึ้นจาก 
ปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง 3,425 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 21.5 ของหมู่บ้านทั้งภาค 
โดยจังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด จ านวน 1,097 หมู่บ้าน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดน่าน 
532 หมู่บ้าน และเชียงใหม่ 503 หมู่บ้าน 

5.2.2 ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ในปี ๒๕๕๔ มีหมู่บ้านประสบภัยแล้ง จ านวน 
11,256 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 68.4 ของหมู่บ้านทั้งภาค และในปี ๒๕๕๘ หมู่บ้านประสบภัยแล้ง จ านวน 
8,656 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของหมู่บ้านทั้งภาค โดยในปี ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านที่
ประสบภัยแล้งมากที่สุดในภาคเหนือ จ านวน 1,218 หมู่บ้าน รองลงมาได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และแพร่  
มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง จ านวน 1,053 และ 937 หมู่บ้าน ตามล าดับ 
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5.2.3 ไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นเป็นประจ าในหลายพื้นที่ ในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ มีอัตราการเกิด 
ไฟป่าเพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๗  โดยปี ๒๕๕๔ เกิดไฟป่า ๑,๒๖๖ ครั้ง มีพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ จ านวน ๘,๑๓๗ ไร่ 
และในปี ๒๕๕๘ เกิดไฟป่าเพ่ิมเป็น ๓,๔๔๔ ครั้ง พ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้เพ่ิมเป็น ๓๕,๘๖๒ ไร่ สาเหตุส่วนใหญ่ 
เกิดจากการหาของป่า เผาไร่ ล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์ 

5.2.4 พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากอยู่บริเวณพ้ืนที่รอยเลื่อนส าคัญ  
๑๑ รอยเลื่อน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ มีการเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถรับรู้ได้ ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน เกิดแผ่นดินไหว จ านวน ๒๒ ครั้ง ขนาดความรุนแรงตั้งแต่  
๒.๒- ๖.๓ แมกนิจูด (Magnitude) และมีแผ่นดินไหวรุนแรงเพียงครั้งเดียว ขนาด ๖.๓ ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีจุดศูนย์กลาง 
อยู่ที่ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางในประเทศไทยขนาดสูงที่สุด 

ตารางท่ี ๓ ปัญหาภัยพิบัติของภาคเหนือ 

รายการ 
ปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย      

- จ านวนหมู่บ้าน  11,166 3,425 7,363 4,549 - 

- จ านวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) 0.89 ๐.20 ๐.35 ๐.๑3 - 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง      

- จ านวนหมู่บ้าน 11,256 12,018 9,427 ๘,522 8,656 

- จ านวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) 1.21 1.11 0.76 ๐.48 ๐.76 

๖. สภาวะแวดล้อม 
6.1 จุดแข็ง 

  6.1.1 ภาคเหนือมีความพร้อมต่อการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับนานาชาติ 
และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคกลาง 
ของประเทศและเส้นทางตามแนว North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ลาว ไทย) และ 
East-West Economic Corridor (เวียตนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนม่าร์) และมีเมืองส าคัญที่เป็นฐาน 
การพัฒนาที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย และตาก  
  6.1.2 สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความหลากหลาย โดยในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่างมีศักยภาพในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ 
ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้ าตาล พลังงานไฟฟ้าจากแกลบ อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ และสามารถน าเข้าวัตถุดิบเกษตรจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเกษตรประณีต เกษตรอินทรีย์
โดยเฉพาะพืชผักและดอกไม้เมืองหนาวส าหรับตลาดเฉพาะที่มีก าลังซื้อสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชส าอางต่างๆ เป็นต้น 
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  6.1.3 ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ฐานความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพ่ือตอบสนองต่อกระแสความต้องการของตลาด 
อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก และสินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่ 
งานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

  6.1.4 เป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้
ส าคัญของภาค ภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภาค 
และเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (Cluster) อาทิ ท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ 

  6.1.5 สภาพภูมิเศรษฐกิจ-สังคมเอ้ือต่อการพัฒนาภาคธุรกิจบริการ  จากความพร้อม 
ด้านบริการพ้ืนฐานของเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจบริการ สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม 
โดยเฉพาะลักษณะของคนท้องถิ่นภาคเหนือที่เอ้ือต่องานบริการ ท าให้ภาคเหนือมีศักยภาพส าหรับภาคธุรกิจ
บริการ อาทิ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ส านักงานตัวแทนในภูมิภาค งานแสดงสินค้า บริการทางการศึกษา 
ธุรกิจบริการสุขภาพและทางการแพทย์ และธุรกิจด้านบริการ Logistics เป็นต้น 

6.2 จุดอ่อน 

6.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง และประสบปัญหาหมอกควัน มีการบุกรุกและ 
ตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ความสมดุลของ
ระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน 
อุทกภัย ภัยแล้ง นอกจากนั้น ยังมีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเผาป่า การเผาในที่โล่ง และการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิต 
ของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

6.2.2 การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย
จากชุมชนและอุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
การบดบังทัศนียภาพหรือรุกล้ าโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ท าให้เกิดมลภาวะต่างๆ การสิ้นเปลือง
พลังงาน ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล้ าพ้ืนที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และ  
ตัดทอนระบบโครงข่ายชลประทานเพ่ือการเกษตร น าไปสู่การสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมของภาคและ 
สร้างมลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

6.2.3 ภาคเหนือมีข้อจ ากัดด้านแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้
ระดับประถมศึกษา ขาดความรู้และทักษะที่สนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพและโอกาสของภาค ที่ส าคัญคือ 
ความรู้และทักษะในด้านภาษาเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยี
ดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามภูมิสังคม 

6.2.4 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ประชากรผู้สูงอายุภาคเหนือมีสัดส่วนสูงขึ้น เป็นผลให้ภาระ
พ่ึงพิงสูงขึ้น การเตรียมความพร้อมของรัฐเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย แม้ว่าในระดับชุมชน ปัจจุบันจะมี
ความตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นในรูปของชมรมผู้สูงอายุ 
แต่โดยทั่วไปแล้วยังมีจุดอ่อนด้านความตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมตัวในระยะยาว 
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6.3 โอกาส 

6.3.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยายตลาดการค้า 
การท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์  จากการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมตามเส้นทาง R3A ผ่าน สปป.ลาว สู่จีนตอนใต้ ท าให้ภาคเหนือเป็นประตูเชื่อมโยง 
การขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการด้านต่างๆ 
อาทิ การบริการทางการแพทย์ การศึกษา การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และการจัดตั้งส านักงาน
ตัวแทนในภูมิภาค โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ 

6.3.2 นโยบายภาครัฐในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 2 แห่ง คือ
จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย การด าเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ช่วยส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

6.3.3 ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาด้าน  
Digital Contents และก าหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่น าร่องในแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (Smart city) ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือเป็นฐานการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิตอล อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ และเป็นแหล่งสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
เช่น การ์ตูน/ภาพยนตร์ Animation การตัดต่อภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

6.3.4 ภ า ค เ ห นื อ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ก า ร ใ ช้ ข้ อ ต ก ล ง ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร  
(Contract Farming) กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการผลิตวัตถุดิบการเกษตรบริเวณชายแดนและน าเข้ามา
แปรรูปในประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดการใช้ฐานทรัพยากรของภาค 

6.3.5 ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว จากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มประเทศ 
GMS ซึ่งมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน สามารถพัฒนา
เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและนานาชาติ 
นอกจากนั้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของภาคที่มีเป็นจ านวนมากยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และการพักผ่อนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 

6.4 ภัยคุกคาม 

6.4.1 การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ 
GMS และประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุนของภาค ขณะเดียวกัน 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายด้านเนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่างประเทศสมาชิก  
ที่สะดวกขึ้น ดังนั้น หากไม่มีการพัฒนาบุคลากรในภาคให้เกิดการตื่นตัว สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลและ
การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

6.4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดปัญหาต่อการเกษตร โดยท าให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้เกิด
ความไม่ม่ันคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร 

6.4.3 ภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัย ภั ยแล้ง  
การพังทลายของดิน หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแผ่นดินไหวเป็นประจ า และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
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สาเหตุมาจากปัจจัยภายในที่มีการรุกพ้ืนที่ป่าซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดชันเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและการเผาป่า 
รวมถึงสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
7.1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดดเด่น 

แต่พ้ืนที่ท่องเที่ยวค่อนข้างกระจุกตัว  

7.2 มีฐ านภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ มี อั ตตลั กษณ์  และมี องค์ความรู้ / เทคโนโลยี /นวั ตกรรม  
ของสถาบันการศึกษาจ านวนมาก แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า 

7.3 ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิต/การค้าในอนุภูมิภาค และสินค้าส่งออก
ชายแดนส่วนใหญ่มาจากนอกภาค จึงไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับภาค 

7.4 โครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและ
สนามบิน 

7.5 พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เกษตรยังไม่ทั่วถึง  
การท าการเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรเคมี สินค้าเกษตรยังเป็นขั้นปฐมภูมิและแปรรูปขั้นต้น 

7.6 ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และด้อยโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

7.7 ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

7.8 พ้ืนที่ป่าต้นน้ าบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าผิดประเภท 
และยังคงเผชิญปัญหามลพิษหมอกควันรุนแรง 

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถ
ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก  
รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้  
ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือ
สร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเป้าหมายที่จะ 
“พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

8.2 วัตถุประสงค์  

8.2.1 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์ 

8.2.2 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

8.2.3 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 

8.2.4 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า 
ป่าต้นน้ า และปัญหาหมอกควัน 

8.3 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

8.3.1 รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

8.3.2 มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 

8.3.3 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 

8.3.4 สัดส่วนคนจนลดลง 

8.3.5 สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

8.3.6 พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

8.3.7 จ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 

8.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๘.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที ่๑  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
(1) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และ
ก าแพงเพชร (3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ 
อุทัยธานี (4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/ 
กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพ านักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน  
โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
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(1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

(2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์ 
จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นและ 
น ามาประยุกตส์ร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค  
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริม
กิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี 

(4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
ต่อเนื่องทั้งระบบ ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ  รวมทั้ง 
การสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism 

(5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์” 
หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น
เมืองน่าอยู่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  

2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหาร
และสินค้าเพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

(1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และ
ส่งเสริมการน ามาใช้เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ 
ให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม 

(2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น 
Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค 

(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้า
หัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน 

(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลัง 
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain 

 

 

 



- ๑๗ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

๘.๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

แนวทางการพัฒนา 

1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน 
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ
ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และแนว
ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 

2) พัฒนาเมืองส าคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า 
บริการ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่ง
หลายรูปแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ โดยเฉพาะ
เร่งรัดการด าเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคม
ดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และ
พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง ที่นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพ้ืนที่
รอบสถานีโดยใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผังเมือง และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที ่

3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้  มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล 
กฏระเบียบการด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
มนุษยธรรมที่ถูกน ามาเป็นข้อกีดกันทางการค้า   รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง
ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของ
ธุรกิจใหญ่ได้  

4) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการ
เกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 

๘.๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตร
ปลอดภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย  
เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการ  
ใช้สารเคมีท่ีมีต่อดินและน้ า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหาร
เพ่ือสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้บริโภค 



- ๑๘ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ 
ได้แก่ (1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน (2) การแปรรูปข้าว 
พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืช
และสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน 

3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร โดยสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพ่ือเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล 
เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิต  
แก่เกษตรกร เช่นการโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  

5) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร  
ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

๘.๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ และคนยากจน โดย
ด าเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาด
แคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิ การให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ  
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
ในการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 



- ๑๙ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

๘.๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่าง
ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็น
แหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท าลายพื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 

2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง 
วัง ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าต้นทุน 

3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริม 
การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตร
ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๐ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

๙. แนวทางการพัฒนาส าคัญตามแผนพัฒนาภาคเหนือ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาภาคเหนือใหเ้ป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

ยุทธศาสตร์ แนวทางหลัก พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

1. พัฒนาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน 
และกระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อ
ยอดการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีศักยภาพสูง
ด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 
 

๑.๑ พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพตามแนวทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่  
(1) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 
(2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก  
(ทางประวัติศาสตร์)  
(3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ  
(4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มี
เป้าหมายเฉพาะ (เช่น MICE 
ผจญภัย/กีฬา การพักผ่อน/
เชิงสุขภาพ พ านักระยะยาว) 

เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 
สุโขทัย 
ก าแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
อุทัยธานี 

 พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว  

 ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

 ฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 สนับสนุนการอนุรักษ์
และพัฒนาเมือง/ชุมชน
ให้คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม/
ประวัติศาสตร์/วิถี
ชุมชนสังคม 

 พัฒนาบุคลากร/การ
จัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

 วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์
จากฐานวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 พัฒนากิจกรรม
ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
เช่น กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มกีฬา-ผจญภัย กลุ่ม
กิจกรรมพิเศษ (เช่น งาน
สมรส ) 

 พัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยว/ โปรแกรม
ท่องเที่ยวชุมชนที่มี
รูปแบบหลากหลาย  

 สร้างตลาดในรูปแบบ
สื่อ online ให้
สอดคล้องกับกลุ่ม
ลูกค้าเพ่ือสร้างการ
รับรู้สร้างกระแสตลาด
ของกิจกรรม/แหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ 

 สนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาด เช่น การ
เชื่อมโยงธุรกิจ การ
ประชุม /แสดงสินค้า
ระดับนานาชาติ /
กิจกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน 
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แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางหลัก พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

 เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ
ต่อเนื่องทั้งระบบ 

 ๑.๒  พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมายที่มี
ศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่ม
อาหารและสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
กลุ่มบริการทางการแพทย์
และสุขภาพ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

 

เชียงใหม่และ
พ้ืนที่เครือข่ายที่
มีศักยภาพ 

 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ 
และขยายเครือข่าย 

 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจ
บริการสุขภาพ  

 พัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุ่มสมุนไพร และ
แพทย์แผนไทย 

 
 

 สนับสนุน
สถาบันการศึกษาในการ
วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และส่งเสริม
การน ามาใช้เชิงพาณิชย์ 
เช่น การวิจัยด้านน้ าแร่/
น้ าพุร้อน ด้านสมุนไพร 

 สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารทั้ง
ระบบตามแนวคิด  
Food Valley  

 สนับสนุนการพัฒนา
สร้าง สรรค์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ

 ส่งเสริมการตลาด  
ให้สอดคล้องกับตลาด
เป้าหมายระดับสากล 
โดยเฉพาะกลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กลุ่มบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพ 

 สนับสนุนการสร้างแบ
รนด์สินค้าและบริการ 

 สนับสนุนการ
สร้างสรรค์ กิจกรรม/
พ้ืนที่/ย่านการค้า 
(Creative Space) 
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แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางหลัก พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 พัฒนาสินค้าของที่ระลึก
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

๒. ใช้โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ
การเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC 
เพ่ือขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค 

๒.๑ เสริมศักยภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และเมือง ทั้งเมือง
หลักและเมืองชายแดน 

เชียงใหม่ 
พิษณุโลก ตาก 
เชียงราย พะเยา 
น่าน อุตรดิถ์ 
แม่ฮ่องสอน 

 วางผังเมืองทั้งเมือง
หลักและเมืองชายแดน 

 พัฒนาโครงข่าย
เส้นทางและระบบ
ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับ
ระบบหลักของประเทศ
และอนุภูมิภาค 

 ระบบ CIQ และ Single 
window ที่ด่าน
ชายแดน 

 การพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนและ 
ผู้ประกอบการ 

 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

 ส่งเสริมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 ๒.๒ พัฒนาเมืองส าคัญ ได้แก่ 
เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า 
บริการ 

เชียงใหม่ 
พิษณุโลก 

 พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะและการ
ขนส่งหลายรูปแบบ 

 พัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
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แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางหลัก พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

 ๒.๓ พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบ
ราง ที่นครสวรรค์ แพร่ (เด่น
ชัย) เชียงราย (เชียงของ)  

นครสวรรค์ แพร่  
(อ.เด่นชัย) 
เชียงราย (อ.
เชียงของ) 

 วางผังเมือง /จัดรูป
ที่ดิน 

 ออกแบบ/พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 ส่งเสริมกิจกรรม
เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 

 

 ๒.๔ ยกระดับขีดความสามารถ
ธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้
เข้าสู่ Supply Chain ของ
ธุรกิจใหญ่ได้  

 

ทุกจังหวัด  พัฒนาผู้ประกอบการ 
และเครือข่ายธุรกิจ
ท้องถิ่น 

 ศึกษาวิจัย/ สังเคราะห์
สภาวการณ์ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม บริการ 
เพ่ือหาลู่ทางในการ
ลงทุนของ
ผู้ประกอบการไทย  

 การเลือก Product 
champion เพ่ือก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่
ชัดเจน 

 พัฒนาสินค้าที่มี
ศักยภาพสามารถแข่งขัน
ได้ และตอบสนองตลาด
ในกลุ่มประเทศเพ่ือน
บ้าน และ AEC 

 สนับสนุนการ
เชื่อมโยง/สร้าง
เครือข่าย/จับคู่ธุรกิจ 
ตาม Supply Chain 

๓. ยกระดับเป็นฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย 
เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง 

๓.๑ พัฒนาฐานการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน และเกษตร
ปลอดภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

ทุกจังหวัด  สนับสนุนการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่าย
เกษตรกรในกลุ่มเกษตร
ยั่งยืน เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์   

  ให้ความรู้กับเกษตรกร
ในการปรับเปลี่ยน

 สนับสนุนการวิจัยพัฒนา
ระบบผลิต/ปัจจัยการ
ผลิต/เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 สนับสนุนการ
ตรวจสอบ/รับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้า 

 ส่งเสริมช่องทางการ
กระจายผลผลิตสู่
ผู้บริโภค เช่น ตลาด
ชุมชน ห้างค้าปลีก   

 สนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิต และการ
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แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางหลัก พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

 ระบบการผลิต 
 ระบบเฝ้าระวัง

ผลกระทบจากการใช้
สารเคมีที่มีต่อดินและ
น้ า 

 การจัดการพ้ืนที่เกษตร 
Zoning /เกษตรแปลง
ใหญ ่

 สนับสนุนการใช้ความรู้/
เทคโนโลยีในการผลิต
และการจัดการระดับ
ฟาร์ม Smart Farmer 

ตรวจสอบย้อนกลับ 
 ส่งเสริมกิจกรรมทาง

ธุรกิจเพ่ือสร้าง
เครือข่ายระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้แปรรูป/ผู้
จ าหน่ายโดยตรง 

 ๓.๒ สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิต
เกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่มีศักยภาพ 

ทุกจังหวัด   ส่งเสริมการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 

 สนับสนุนการวิจัย/
พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมและ
ตอบสนองตลาดเฉพาะ 

 สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปทั้งระบบบน
ฐานความรู้ตามแนวคิด  

 ส่งเสริมช่องทางการ
กระจายสินค้าสู่
ผู้บริโภค  

 ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ธุรกิจ 
เพ่ือสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้แปร
รูป/ผู้จ าหน่าย 
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แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางหลัก พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

Food Valley  

 ๓.๓ สนับสนุนการผลิตพลังงาน
ทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร 

นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร 

 การวิจัยเพื่อพัฒนา
พลังงานทดแทน 

 สนับสนุนการพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้ใน
การน าพืช/วัสดุชีวภาพ 
มาใช้ประโยชน์ทั้งใน
ระดับเกษตรกร ชุมชน 
และโรงงานขนาดใหญ่ 

 

 ๓.๔ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเป็นระบบ เพ่ือ แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าของ
เกษตรกร ในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน 

ทุกจังหวัด  พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ า
นอกเขตพ้ืนที่
ชลประทาน 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

 พัฒนาระบบเครือข่ายน้ า
ที่เชื่อมโยงเพ่ือใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 พัฒนาองค์กรเพ่ือการ
บริหารจัดการน้ า  

 

4.  พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน  

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างรายได้และ
การมีงานท าของผู้สูงอายุและ
คนยากจน 

 ยากจน   
(แม่ฮ่องสอน  
ตาก น่าน) 

 ผู้สูงอายุ 
(เชียงใหม่ 
เชียงราย 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชน 

 อบรมพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
และคนยากจน 

 การพัฒนาช่องทาง
การตลาดส าหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของผู้สูงอายุ 



- ๒๖ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางหลัก พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

 ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน 

นครสวรรค์) 

 ๔.๒ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว และสนับสนุนการ
จัดบริการด้านสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 

ทุกจังหวัด  พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 จัดสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 พัฒนาบุคลากรด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

 สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวและ
ชุมชน 

 ๔.๓ พัฒนาความรู้และยกระดับ
ทักษะแรงงาน 

ทุกจังหวัด  พัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาที่ตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน 

 

 ๔.๔ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัวและชุมชน 

 

ทุกจังหวัด    

5.  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้น
น้ าให้คงความสมบูรณ์ 
จัดระบบบริหารจัดการ

๕.๑ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่
ป่าต้นน้ า 

เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน 

 ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าและ
ระบบนิเวศน์ ด้วยการ
ปลูกป่า ฟ้ืนฟูป่าเสื่อม

 สร้างเครือข่ายของชุมชน
และประชาชนในพ้ืนที่
เพ่ือฟ้ืนฟูดูแลผืนป่า 

 พัฒนาระบบข้อมูล/
องค์ความรู้เพื่อการ
บริหารจัดการป่าไม้



- ๒๗ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางหลัก พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

น้ าอย่างเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตร
ให้ทั่วถึง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน 

เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน  

โทรม  
 ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตัดไม้ท าลาย
ป่า 

 สนับสนุนกลไกทาง
การเงินเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจแก่ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และ
เกษตรกรด้านการปลูก
ป่า 

อย่างยั่งยืน 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ 

 ๕.๒  พัฒนาการบริหารจัดการน้ า
ในลุ่มน้ าหลัก และแหล่งกัก
เก็บน้ าขนาดใหญ่ 

ทุกจังหวัด  จัดท าแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
ของภาค 

 เพ่ิมน้ าต้นทุนในพ้ืนที่
วิกฤติโดยการท า
ฝนเทียม และการผัน
น้ าระหว่างลุ่มน้ า 

 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า
ธรรมชาติขนาดใหญ่ 

 ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า
ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 

 พัฒนาแหล่งน้ าใน
ลักษณะแก้มลิงในพ้ืนที่
นอกเขตชลประทาน 

 พัฒนาระบบเครือข่าย
และปรับปรุงระบบส่ง
น้ าให้เชื่อมโยงพ้ืนที่
เกษตรอย่างทั่วถึง 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
น้ า 

 ๕.๓ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา
หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง 

 รณรงค์สร้างจิตส านึก
ในการป้องกันและ

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันแก้ไขปัญหา

 พัฒนาองค์ความรู้การ
ป้องกันและแก้ไข



- ๒๘ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางหลัก พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

ตอนบนและจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน ตาก 

แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า 

 ส่งเสริมการปลูกพืช
ระบบวนเกษตร 

 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร
เพ่ือลดการเผา 

หมอกควัน ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

 

 



- ๒๙ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

10. โครงการส าคัญของภาคเหนือ 
 แผนพัฒนาภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีตัวอย่างแนวคิด
โครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ของภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 
และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 

หลักการและเหตุผล  ภาคเหนือมีฐานความโดดเด่นของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสรรค์สร้างการผลิต
และบริการที่เพิ่มมูลค่า น าไปสู่พัฒนาที่มีศักยภาพโดยประยุกต์ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผสมผสานองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกระแสนิยมร่วมของโลก โดยภาคเหนือมีศักยภาพหลากหลาย 
อาทิ มีฐานด้านการท่องเที่ยวของภาคซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพปรับภาพลักษณ์ให้สะท้อน
ความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น MICE การพักผ่อน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าหัตถกรรมและธุรกิจบริการ
สุขภาพซึ่งมีการพัฒนาเครือข่าย ยกระดับคุณภาพบริการ/ผลิตภัณฑ์สามารถสร้าง Brand 
สินค้าของตนเองให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในตลาดสากล 

 การพัฒนากลุ่มสินค้า/บริการที่มีศักยภาพเชิงสร้างสรรค์เหล่านี้ นอกจากจะมีความส าคัญใน
ด้านเศรษฐกิจที่จะท าให้สินค้าคงมีความโดดเด่นสามารถรักษาฐานตลาดเดิม และขยายตัวใน
วงกว้างได้ ยังเป็นการอนุรักษ์และต่อยอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการสืบสานอย่างมี
คุณค่าต่อไป 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาฐานการผลิต/บริการที่มีศักยภาพของภาคตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 เพื่อสร้างสภาพปัจจัยแวดล้อมของภาคให้เอื้ออ านวยต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา 

แนวทางด าเนินงาน  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในกลุ่มสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ
ของภาคเหนือ รวมทั้งสนับสนุนการน าผลงานวิจัยพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ต้นแบบให้สามารถ
ขยายผลสู่ภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

 สร้างสภาพปัจจัยแวดล้อมของภาคให้เอื้ออ านวยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ 
พัฒนาเมืองต้นแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์เพื่อสามารถตอบสนองภาคการผลิต
และบริการ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  โครงสร้างพื้นด้านของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคได้รับการพัฒนาสามารถเป็นฐานการผลิต
และบริการสินค้าสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นปัจจัยดึงดูดธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ให้เข้ามาลงทุนใน
ภาคเหนือเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 สินค้าและบริการของภาคได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนอง
กระแสความนิยมของตลาดระดับสากล 

 
 
 
 
 



- ๓๐ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการศึกษาขีดความสามารถการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 
และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 

หลักการและเหตุผล  ภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบเชิงบวกคือการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น แต่การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจ านวนมากได้
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบโดยเฉพาะกับแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ป่า ภูเขา ถ้ า น้ าตก 
รวมถึงชุมชนท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณ์ ในลักษณะของการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การ
สร้างมลภาวะทางเสียงและขยะมูลฝอย การเกิดสภาพความแออัดหนาแน่นท าลายบรรยากาศ
ของแหล่งท่องเที่ยว การขาดแคลนสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก 
น้ ามันเชื้อเพลิง 

 เพื่อการรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยังคงเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและด ารงการเป็นฐานทรัพยากร
การท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและสามารถ
ให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นมีการศึกษาขีดความสามารถการ
รองรับของแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของภาคเพื่อการพัฒนาในระยะยาว 

วัตถุประสงค์  เพื่อการศึกษาขีดความสามารถการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวน าร่องที่ส าคัญของภาค โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของจังหวัด อปท.และชุมชน เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ 

 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวน าร่อง และขยายผลสู่การก าหนด  
ขีดความสามารถการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ต่อไป 

แนวทางด าเนินงาน  คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญที่มีลักษณะแตกต่างเพื่อเป็นพื้นที่น าร่อง เช่น แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

 ศึกษาวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวน าร่องในระยะ ๑๐ ปี พร้อม
เสนอแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการ ที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของจังหวัด อปท.
และชุมชนในการบริหารจัดการ รวมถึงแผนประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
นักท่องเที่ยวท่ีจะมาเยี่ยมเยือนอย่างเป็นระบบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  แหล่งท่องเที่ยวน าร่องได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่ศึกษา จะยังคงรักษาสภาพแวดล้อมที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้โดยไม่สูญเสียตัวตนหรือเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และยังสามารถ
ให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป็นการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เน้นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง ควบคู่กับพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ของ อปท.และ
ชุมชน 

 

 

 

 



- ๓๑ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

หลักการและเหตุผล  พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งปลูกข้าวส าคัญของภาคเหนือ มีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า  
๘ ล้านไร่  สามารถปลูกข้าวได้ปีละ ๒-๓ ครั้ง ที่ผ่านมา เกษตรกรในพื้นที่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่
ไม่ได้มาตรฐาน มีข้าวพันธุ์อื่นปน เป็นผลให้เกิดปัญหาข้าววัชพืชระบาด เกษตรกรได้ผลผลิต
ลดลงและมีคุณภาพต่ า 

 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี 
และเป็นการยกระดับคุณภาพผลผลิตข้าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาการผลิตข้าวทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ จนถึงการดูแลการผลิตในแปลง เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีส าหรับใช้ในการผลิต 

 เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

แนวทางด าเนินงาน  สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หลักแก่เกษตรกรเป้าหมายในการท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และ
สนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ได้มาตรฐาน 

 อบรมการผลิตข้าวตามมาตรฐานกระบวนการผลิตเกษตรที่ดี (GAP) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เกษตรกรมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ตรงตามมาตรฐานส าหรับใช้ในการผลิต 

 เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

  



- ๓๒ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชนเพ่ือสวัสดิการของผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

หลักการและเหตุผล  ภาคเหนือมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าอัตราของประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
ภาระพึ่งพิงของประชากรและการจัดสวัสดิการในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรสูงอายุ แม้ว่าปัจจุบันภาครัฐจะมีการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุแต่ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุ นอกจากนี้สถาบันครอบครัว ซึ่งมีบทบาทหลักในการดูแลผู้สูงอายุ
ลดความเข้มแข็งลงในการดูแลสมาชิก 

 ปัจจุบันทุกชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนชุมชนทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการเพื่อเป็น
สวัสดิการให้กับสมาชิกของกองทุนชุมชนนั้นๆ ดังนั้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภาครัฐและสถาบันครอบครัวมีข้อจ ากัด
ในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของกองทุนชุมชนให้เข้ามามี
บทบาทมากขึ้นในการดูแลทางด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน
ในการรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุของภาคเหนือ 

วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาบทบาทของกองทุนชุมชนในปัจจุบันในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ 

 เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกองทุนชุมชนให้สามารถจัดสวัสดิการเพื่อ
ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางด าเนินงาน  ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการของกองทุนชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ 

 วิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ของกองทุนชุมชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ 

 พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของกองทุนชุมชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทุนชุมชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ 

 ข้อเสนอแนะแนวทาง และรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของกองทุนชุมชนในการจัดสวัสดิการ
เพื่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สร้างความตระหนักในระดับชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุ 

 

  



- ๓๓ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคมเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในชุมชน   
(Social Safety Net) 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

หลักการและเหตุผล  ภาคเหนือมีสัดส่วนคนยากจนสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและห่างไกลส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้ยากไร้เข้าไม่ถึงสวัสดิการของภาครัฐเท่าที่ควร ขณะเดียวกัน มีการย้ายถิ่นของวัยแรงงานไป 
สู่สังคมเมือง ส่งผลให้ขาดคนดูแลเดก็ก าพร้า ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุท่ียากจนเจ็บป่วยเรื้อรัง และ
ผู้ไร้ที่พักพิงหรือมีบ้านเรือนที่ในสภาพช ารุดทรุดโทรม เป็นต้น และนับวันผู้ด้อยโอกาสและ
ยากไร้ในชุมชนจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ดังนั้น ในปัจจุบันชุมชนจึงเริ่มมีการตื่นตัวและพยายามจัดหาความคุ้มครองทางสังคมให้กับ 
คนกลุ่มนี้  โดยร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
อย่างไรก็ตาม บางชุมชนก็ยังขาดทักษะหรือไม่มีการจัดการคุ้มครองทางสังคม และบางชุมชน  
ยังคิดว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของภาครัฐ  

วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและก าหนดแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้สามารถ
จัดบริการสังคม (Social Service) เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 เพื่อขยายบริการและสวัสดิการทางสังคมให้เข้าถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในชุมชน 

แนวทางด าเนินงาน  ถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบการจัดการคุ้มครองทางสังคมของชุมชนเพื่อผู้ด้อยโอกาสและ  
ผู้ยากไร้ 

 น ารูปแบบที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชุมชนต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในชุมชน
ได้รับบริการทางสังคมอย่างท่ัวถึง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคมของชุมชนเพื่อผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ในชุมชน 

 สร้างความตระหนักและรูปแบบการจัดการคุ้มครองทางสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้  
ในชุมชน 

 ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ได้รับการคุ้มครองจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

 
  



- ๓๔ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในระดับชุมชน 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

หลักการและเหตุผล  เนื่องจากพ้ืนท่ีภาคเหนือแต่ละปีมีฝนตกในฤดูฝนเป็นปริมาณมาก (ช่วงพิสัยปริมาณฝน ๙๐๐-
๓,๑๐๐ มม./ปี) โดยลุ่มน้ าส าคัญ คือ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก และสะแกกรัง ซึ่งหลาย
พื้นที่ยังขาดแหล่งกักเก็บ รวมทั้งชุมชนไม่มีการบริหารจัดการน้ าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ขาดการจัดท าแผนผังโครงข่ายการไหลของแหล่งน้ าและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ าระดับ
ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 นอกจากนี้แหล่งน้ าเดิมที่เป็นห้วย หนอง คลอง บึง รวมทั้งล าเหมืองสาขามีลักษณะตื้นเขิน 
ไม่ได้รับการขุดลอก ไม่มีการสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อกักเก็บน้ าในลักษณะฝายในล าน้ า รวมทั้ง
การจัดท าแก้มลิงพวงตลอดความยาวของเส้นทางน้ า ทั้งนี้หากมีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของชุมชนในลักษณะบูรณาการตามกิจกรรมข้างต้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ า
เพื่อการอุปโภคและบริโภครวมทั้งน้ าเพื่อการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าในระดับชุมชนเพื่อการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางด าเนินงาน  กิจกรรมการบริหารจัดการน้ าในระดับชุมชน 

 จัดท าแผนผังโครงข่ายการไหลของน้ าและแผนปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าในระดับชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

 ด าเนินการจัดท าเหมืองและฝาย รวมทั้งการขุดแหล่งกักเก็บน้ าในลักษณะแก้มลิงพวงตลอด
แนวแม่น้ าสายหลักและสายรองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้แผนผังโครงข่ายการไหลของน้ า และแผนปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าในระดับชุมชน 

 ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์จากการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าในระดับชุมชน 

 การจัดการน้ าในระดับชุมชนมีประสิทธิภาพ 

 สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรโดยเฉพาะในช่วง
ฤดูแล้ง 

 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายมากข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๕ - 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

๑๑. แผนงานและงบประมาณขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคเหนือ  

 ส่วนราชการ (กระทรวง กรม) ได้น าเสนอแผนงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา
ภาคเหนือ ในช่วงปี 2560 – 2564 รวม 87 โครงการ วงเงินรวม 137,554.55 ล้านบาท ประกอบด้วย 

11.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม จ านวน 29 โครงการ วงเงินรวม  7,951.26 ล้านบาท อาทิ 
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 22 กิจกรรม วงเงิน  881.25 ล้านบาท โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ วงเงิน  358.76 ล้านบาท โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ
ในอุตสาหกรรมอาหาร วงเงิน 115.00 ล้านบาท   

11.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค จ านวน 11 โครงการ วงเงินรวม 113,179.80 
ล้านบาท อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ วงเงิน 7,413.01 ล้านบาท โครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ าโพ-เด่นชัย วงเงิน 6,878.94 ล้านบาท โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าเชียงของ วงเงิน 587.48 ล้านบาท  

11.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง จ านวน 22 โครงการ วงเงินรวม 2,845.04  ล้านบาท อาทิ 
โครงการสร้างต้นแบบสถานที่แปรรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร วงเงิน 209.62 ล้านบาท โครงการ
เสริมสร้ างนวัตกรรมการผลิต อัจฉริยะใน อุตสาหกรรมอาหาร พ้ืนที่ภาคเหนือ  วงเงิน  167.00  
ล้านบาท โครงการเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ วงเงิน 48.53 ล้านบาท 

11.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่ างมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝี มือแรงงานภาคบริการ  จ านวน  
7 โครงการ วงเงินรวม 3,400.11 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจน
ภาคเหนือ วงเงิน 797.53 ล้านบาท โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง วงเงิน 220.00 ล้านบาท โครงการสุขใจผู้สูงวัยไม่ไร้ค่า วงเงิน 54.70 ล้านบาท 

11.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ า
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
จ านวน 18 โครงการ วงเงินรวม 10,178.34 ล้านบาท อาทิ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ วงเงิน 4,553.80 ล้านบาท โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ วงเงิน 958.21 ล้านบาท 
โครงการพฒันาแม่แจ่มให้แจ่มใสโดยการท่องเที่ยวชุมชน วงเงิน 144.91 ล้านบาท   
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แผนพัฒนาภาคเหนือ 

สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของส่วนราชการที่จะด าเนินการภายใต้แผนพัฒนา
ภาคเหนือ 

ยุทธศาสตรภ์าคเหนือ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

 2560  2561  2562  2563  2564 รวม 

1.   พัฒนาการท่องเท่ียวและ
ธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี
คุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และ
กระจายประโยชน์อย่าง
ท่ัวถึง รวมท้ังต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการท่ีมี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม 

29 414.83 235.49 5,831.54 752.81 716.59 7,951.26 

2.   ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค 

11 1,007.93 857.32 20,482.91 37,999.80 52,831.84 113,179.80 

3.   ยกระดับเป็นฐานผลิต
เกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

22 0.00 0.00 1,598.31 608.85 637.88 2,845.04 

4.   พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ภาคบริการ 

7 0.00 0.00 2,001.65 690.87 707.59 3,400.11 

5.   อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า
ให้คงความสมบูรณ์ 
จัดระบบบริหารจัดการน้ า
อย่างเหมาะสม และ
เชื่อมโยงพื้นท่ีเกษตรให้
ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควัน
อย่างยั่งยืน 

18 150.94 318.38 6,984.44 1,250.74 1,473.83 10,178.34 

รวม 87 1,573.70 1,411.19 36,898.84 41,303.08 56,367.73 137,554.55 

 

 

 


