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ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก
อุ ต รดิ ต ถ์ สุ โ ขทั ย เพชรบู ร ณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิ จิ ต ร และ
อุ ทั ย ธานี เป็ น พื้ น ที่ เชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ กลุ่ มอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ มแม่ น้ าโขง
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาณาเขต
ติ ดต่ อกั บสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้ านตะวั น ออกและ
ด้ า นเหนื อ มี แม่ น้ าโขงเป็ น เส้ น กั้ น พรมแดน และด้ านตะวั นตก ติ ดต่ อ
สหภาพเมียนมา

เชียงรำย
แม่ฮ่องสอน
น่ำน
พะเยำ

เชียงใหม่
ลำพูน

ลำปำง

แพร่

อุตรดิตถ์
ตำก

สุโขทัย

พิษณุโลก
พิจิตร

เพชรบูรณ์

กำแพงเพชร

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นทีร่ วม ๑๐๖.๐๓ ล้านไร่
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๓ ของพื้ น ที่ ป ระเทศ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของพื้ น ที่
ตอนบนเป็น ที่สู ง เป็ นภูเขา ป่ าไม้ และแหล่งต้นน้าลาธาร พื้นที่ตอนล่างเป็นภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และ
ทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้าปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก
นครสวรรค์

อุทัยธำนี

๑.๓ ภูม ิอ ากาศ มีอ ากาศร้อ นชื ้น สลับ ร้อ นแห้ง แล้ง แบ่ง เป็น ๓ ฤดู คือ ฤดู ร้ อ น ช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน จังหวัดที่มีอุณหภูมิ
สู งสุ ด คือ อุ ตรดิต ถ์ ฤดู ฝน ช่ วงเดื อนพฤษภาคม–ตุ ลาคม ได้รับ อิท ธิพ ลของลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้
มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑,๐๕๓.๑๐ มิลลิเมตร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เชียงราย ฝนตก
น้อยที่สุด คือ ลาปาง ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่าสุด คือ จังหวัดเชียงราย
๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ ดิ น ในปี ๒๕๕๘ จากพื้นที่ ภาครวม ๑๐๖.๐๓ ล้ านไร่ จาแนกเป็ นพื้ นที่ ป่าไม้
๕๖.๔๙ ล้ านไร่ หรื อ ร้ อ ยละ ๕๓.๓ พื้ น ที่ ท าการเกษตร
๓๒.๕๐ ล้ านไร่ หรือร้อยละ ๓๐.๖ และพื้ นที่ ใช้ประโยชน์
อื่นๆ ๑๗.๐๓ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๖.๑ ของพื้นที่ภาค
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิ น ส ภ า พ ดิ น เป็ น ดิ น ร่ ว น ป น
ดิ น เหนี ย วที่ เกิ ด จากตะกอนล าน้ า มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะดินบริเวณลุ่มแม่น้าต่างๆ เหมาะสม
สาหรับการทานา ประมาณ ๑๖.๔ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๕.๕
ของพื้นที่ภาค และปลูกพืชไร่ประมาณ ๒๐.๐ ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ ๑๘.๙ ของพื้นที่ภาค

ปิง

ยม
วัง
น่ำน

๒

๑.๕.๒ แหล่งน้้า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๘ ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าปิง ลุ่มน้าวัง ลุ่มน้ายม ลุ่มน้าน่าน ลุ่มน้า
สาละวิน ลุ่มน้ากก ลุ่มน้าป่าสัก และลุ่มน้าสะแกกรัง ลาน้าหลักของภาค ได้แก่ แม่น้าปิง แม่น้าวัง แม่น้ายม
และ แม่น้าน่าน ซึ่งไหลไปบรรจบกันเป็นแม่น้าเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งมีแหล่งน้าธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ กว๊านพะเยา (พะเยา) บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) และ บึงสีไฟ (พิจิตร) นอกจากนี้
ยังมีแหล่งน้าบาดาลสาคัญในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่และแอ่งลาพูน สาหรับภาคเหนือตอนล่าง
มีแหล่งน้าบาดาลขนาดใหญ่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณภาพของ
น้าบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่บริโภคได้
๑.๕.๓ ป่าไม้ ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดของประเทศ ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้
๕๖.๓๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๕๕.๒ ของพื้นที่ป่าไม้ประเทศ ลักษณะเป็น
ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่า ยถนน เชื่อ มโยงกับ โครงข่ ายหลักของประเทศและเชื่อ มโยงสู่ ประเทศเพื่ อนบ้ า น
สปป.ลาว เมียนมา และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน ) เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร สิ้ นสุ ด
ที่ด่านพรมแดนแม่สาย อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาที่ท่าขี้เหล็ก เป็นระยะทาง
ทั้งสิ้น ๙๙๔.๗๕ กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ (สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่) เป็นทางหลวง
แผ่นดินสายหลักแนวเหนือ–ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือระยะทาง
๕๔๕.๗๘ กิโลเมตร
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC)
หรือเส้นทาง R๓A เชื่อมโยงระหว่างคุนหมิง จีนตอนใต้ มายังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เข้าสู่
ประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่ อ.เชียงของ จ.เชี ยงราย ผ่าน
ทางหลวงหมายเลข ๑ ลงสู่ภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์
๒.๑.๓ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor
: EWEC) หรือเส้นทาง R๒ เชื่อมโยง ๔ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม โดยเชื่อมโยงจาก
เมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๑ สู่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสิ นธุ์
มุกดาหาร) และเชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่ านสะพานมิตรภาพแห่ งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
๒.๒ รถไฟ มี เส้ น ทางรถไฟกรุ ง เทพฯ - เชี ย งใหม่ สามารถเชื่ อ มโยงสู่ ท างรถไฟสายตะวั น ออก
เฉียงเหนือที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๓ สนามบิน มี ๑๒ แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ ๒ แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
และท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย และสนามบินในประเทศ ๑๐ แห่ง ได้แก่ ลาปาง
แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ แม่สอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย
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๓

๒.๔ ด่านชายแดน มี ๘ ด่านถาวร ๒๑ จุดผ่อนปรนที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟทางคู่
ช่วงปากน้าโพ - เด่นชัย ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ และ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพ – เชียงใหม่ และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ ๒ อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีโรงงานและเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้ าที่ ส าคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ (ล าปาง) โรงไฟฟ้ าลานกระบื อ (ก าแพงเพชร) เขื่อนสิ ริกิ ติ์
(อุตรดิตถ์) เขื่อนภูมิพล (ตาก) และเขื่อนแมงัดสมบูรณชล (เชียงใหม่)
๒.๖.๒ ประปา มี ร ะบบบริ ก ารประปาครอบคลุ ม พื้ น ที่ เขตเมื อ ง ในพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ของสานักงานประปาเขต ๙ (เชียงใหม่) และ สานักงานประปาเขต ๑๐ (นครสวรรค์) นอกจากนี้มีระบบประปา
ของ อปท. และประปาหมู่บ้าน

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๑.๑ เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็ก ที่สุดของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคา
ประจาปี ๒๕60 เท่ากับ ๑,๑82,872 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมี
สัดส่วนเล็กลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕6 ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๘.7 ของประเทศ
๓.๑.๒ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ขั บ เคลื่ อ นโดยภาคบริ ก ารและภาคเกษตร ในปี ๒๕60
ภาคบริ ก ารมี สั ด ส่ ว นถึ ง ร้ อ ยละ ๕7.1 ส่ ว นใหญ่ เป็ น การค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก การศึ ก ษา และบริ ก ารภาครั ฐ
สาหรับ โรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้ มขยายตัวสูงสอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว ภาคเกษตร
มีสัดส่วนร้อยละ ๒๔.8 ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการผลิตพืชเกือบทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อย
เพียงร้อยละ ๑8.1 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๖5.5 เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
๓.๑.๓ เศรษฐกิจภาคเหนือเติบโตต่อเนื่องแต่ยังต่้ากว่าระดับประเทศ ในปี ๒๕60 เศรษฐกิจ
ภาคเหนื อ ขยายตั ว ร้ อ ยละ 3.8 ขณ ะที่ ป ระเทศขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.0 เป็ น ผลจากการหดตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรม สาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน ที่ลดลงร้อยละ 21.๐ เนื่องจากยังไม่มีการอนุญาต
ประทานบัตรและอาชญาบัตรใหม่ เพราะขาดความชัดเจนด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ หลังจากที่
พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 มี ผ ลใช้ บั งคั บ ขณะที่ ภ าคเกษตรและภาคบริก ารขยายตั ว ได้ ดี ทุ ก สาขา
โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมฯ สาขาการค้าส่งและค้าปลีก และสาขาการขนส่งฯ ที่ขยายตัวร้อยละ 10.1 6.3
และ 12.7 ตามลาดับ
๓.๑.๔ รายได้ เฉลี่ยต่อประชากรต่้ากว่าค่า เฉลี่ยของประเทศ ในปี ๒๕60 ผลิ ตภัณ ฑ์ ภ าค
ต่ อ หั ว ประชากรของภาคเหนื อ (GRP Per capita) เท่ า กั บ 103,760 บาทต่ อ คนต่ อ ปี ยั ง ห่ า งจาก
ระดับประเทศเกือบ ๑ เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดลาพูน (๑91,568
บาท) กาแพงเพชร (๑42,660 บาท) และเชียงใหม่ (๑๓5,991 บาท) เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและ

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๔

พื้น ที่เศรษฐกิจ หลักของภาค ขณะที่จังหวัด น่าน (71,121 บาท) แพร่ (67,057 บาท) และแม่ฮ่องสอน
(๖5,448 บาท) มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่าที่สุดในภาค
๓.๑.๕ พื้นที่เศรษฐกิจค่อนข้างกระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
ที่สุดของภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ สัดส่วนร้อยละ ๑๙.๖ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร ร้อยละ ๙.3
นครสวรรค์ ร้ อยละ ๙.1 และเชีย งรายร้อยละ ๘.๘ ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีขนาดเล็กที่สุ ดเพี ยงร้อยละ ๑.๑
ทั้งนี้ พื้นที่เศรษฐกิจ ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมามากนัก
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๒.๑ ภาคเกษตร
๑) ภาคเกษตรมีบทบาทส้าคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด้านเป็นฐานรายได้หลัก
ของประชากรส่ วนใหญ่และการจ้ างงาน ในปี ๒๕60 ผลิ ตภัณ ฑ์ภ าคเกษตรมีมูลค่า 293,158 ล้านบาท
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ๒๔.8 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าค ผลผลิ ต เกษตรของภาคเหนื อ ส่ วนใหญ่ เป็ นผลิ ตภั ณ ฑ์
จากพืช ที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการทาเกษตร
แปลงใหญ่ที่ยังมีการใช้สารเคมีสูง สาหรับการผลิตพืชผัก และไม้ผล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนบน โดยระบบ
การผลิตปรับสู่ เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งยังอยู่ในระดับเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน แต่มีแนวโน้มขยายสู่
เชิงพาณิช ย์ พืชอิน ทรีย์สาคัญ ได้แก่ กาแฟ และชาอินทรีย์ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง และ
แม่ฮ่องสอน ข้าวอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ รวมทั้งพืชผักและ
ผลไม้เมืองหนาว
ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑ์ภาค โครงสร้างเศรษฐกิจ และอัตราขยายตัว
รายการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
• มูลค่า (ล้านบาท)
• สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
• อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
• มูลค่า (บาท/คน/ปี)
• อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
โครงสร้างเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
• ภาคเกษตร
- เกษตรกรรมฯ
• ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแร่ฯ
- อุตสาหกรรม
• ภาคบริการ
- การค้าส่งค้าปลีก
- ขนส่ง
- อื่นๆ
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๒๗.7
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๔.1
๑๓.6
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๒.๓
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๒๔.๕
๒๔.๕
๑๙.3
๔.๑
๑๕.2
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๑3.1
๒.3
๔0.8

24.8
24.8
18.1
3.3
14.8
57.1
13.7
2.5
40.9

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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๕

๒) พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี ๒๕60 มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
รวม ๓๒.๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘ ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพื้นที่เกษตรของ
ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ
เหมาะส าหรับ ปลู กข้าวและพืชไร่ มีความเหมาะสมในการทาเกษตรแปลงใหญ่ ขณะที่จังหวัด ในภาคเหนือ
ตอนบนมีพื้นที่เกษตรไม่มากเนื่องจากเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา และมีขนาดฟาร์มเล็กมากประมาณ ๑๐ ไร่
ต่อครัวเรือน จึงเหมาะกับเกษตรแบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์
๓) พื้ น ที่ ช ลประทานต่ อ พื้ น ที่ เ กษตรของภาคเหนื อ สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ประเทศ
โดยในปี ๒๕59 มีสัดส่วนร้อยละ ๒๗.๘ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๑.๙ ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ ๙.๐๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ พื้นที่โครงการชลประทาน
ของภาคเกือบร้อยละ ๗๐ อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แต่ยังมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตร
ค่อนข้างต่าเพี ย งร้ อยละ ๒๗.๓ จึง เป็ น ข้อจากัดในการบริห ารจัดการน้าเพื่ อการเกษตร ทั้ งการเก็บ กักน้ า
ในฤดูแล้ง และชะลอน้าในช่วงฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย
๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) อุ ต สาหกรรมของภาคเหนื อ มี บ ทบาทน้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ระดั บ ประเทศ
ในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่) มีมูลค่า ๒๑3,931 ล้านบาท
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ๑8.1 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าค และมี สั ด ส่ ว นเพี ย งร้อ ยละ 4.7 ของมู ล ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โครงสร้างอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารมีสัดส่วนสูงที่สุด
ร้อยละ ๔๙.4 ของสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นการผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ผลิตภัณฑ์จาก
แร่อ โลหะ และเครื่องแต่งกาย ตามล าดับ โดยส่ ว นใหญ่ ยังคงพึ่ งพาฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ในพื้ น ที่ เช่ น
วัตถุดิบทางการเกษตร แร่ดินขาว และไม้แปรรูป รวมทั้งอาศัยฝีมือแรงงานเป็นหลัก อุตสาหกรรมในภาคเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดกาแพงเพชรและนครสวรรค์ เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ มพลังงานชีวภาพ/ชีวมวล
โดยเป็ น โรงงานขนาดใหญ่ และมี นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ส าหรั บ ภาคเหนื อ ตอนบน
ในนิคมอุตสาหกรรมลาพูนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเต็มพื้นที่แล้ว
และมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมเบาต่างๆ กระจายในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพู น
ลาปาง โดยเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม
๒) ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีอัตตลักษณ์ของศิลปวัฒ นธรรมภาคเหนือและมี ความหลากหลาย อาทิ ผ้าทอ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม้
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น แหล่งผลิตส่วนใหญ่กระจายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่
เป็ น แหล่งจาหน่ายหลัก และเป็ น เมือง UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and Folk Art)
ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒ นายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (TCDC ภาคเหนือ ) นอกจากนี้ ตั้งแต่ แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๐
เป็ น ต้น มา ได้มีการพัฒ นาอุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ ในกลุ่มซอฟต์ แวร์ และดิจิ ทั ลคอนเทนต์ ซึ่งในช่วงปี
๒๕๕๕-๒๕๕๘ โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ มีการ
ขยายตัวเฉลี่ยของจานวนผู้ประกอบกิจการสูงถึงร้อยละ ๒๙.๔ ต่อปี โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็น
เมืองสาหรับ นักพัฒ นางานดิจิทัล (Best City for Digital Nomads) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒ นาธุรกิจ Startup
โดยสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุน
แผนพัฒนาภาคเหนือ

๖

๓.๒.๓ การค้าชายแดน
๑) ด่านชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา และ
สปป.ลาว และสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๖1
การค้าผ่านด่านศุลกากร (การค้าชายแดนและผ่านแดน) มีมูลค่ารวม ๑61,238.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
การส่งออกจึงได้ดุลการค้าสูงมาโดยตลอด ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕๖1 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๑3.0 ต่อปี ตามการค้ากับ ประเทศเมียนมาจากการเปิดประเทศทาให้ มีความต้องการสินค้า
เพื่ออุปโภคบริโภคสูง และการนาเข้าพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ของ สปป.ลาว ผ่านทาง
ด่านทุ่ งช้าง อย่ างไรก็ตาม ภาคเหนื อเป็ น เพียงทางผ่านของสินค้าออกสู่ ประเทศเพื่อนบ้านและจีน ตอนใต้
เท่านั้น โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง ด่านชายแดนหลัก ได้แก่ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก สัดส่วนร้อยละ
48.4 และด่านในจังหวัดเชียงรายรวมประมาณร้อยละ ๓2.0 ได้แก่ ด่านเชียงของ เชียงแสน และด่านแม่สาย
สิ น ค้าส่ งออกที่ส าคัญ อาทิ น้ ามัน เชื้อเพลิ ง วัส ดุและอุป กรณ์ ก่อสร้าง น้าตาลทราย เครื่องโทรสารพร้อ ม
อุปกรณ์ สิ นค้าอุป โภคบริโภค สินค้ าน าเข้า อาทิ พลั งงานไฟฟ้า โคกระบือมีชีวิต ผลิตภัณ ฑ์อื่นๆ จากสัตว์
ผักและผลไม้ พืชน้ามัน และสินค้าเกษตร สาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี ๒ แห่ง ได้แก่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอาเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
๒) โครงสร้างการค้าชายแดนจ้าแนกตามประเทศคู่ค้า ในปี ๒๕๖1 มูลค่าการค้า
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเมียนมา ๙4,831.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาเป็น สปป.ลาว ๔6,๔24.1๙
ล้านบาท ร้อยละ ๒8.8 เป็นอันดับสองสูงกว่าการค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ เป็นผลมาจากการนาเข้าพลังงาน
ไฟฟ้า และการพัฒ นาพื้ น ที่ ในแขวงบ่ อแก้วและหลวงน้าทา ท าให้ ความต้องการสิ นค้าอุปโภคบริโภคและ
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมากขึ้น ขณะทีก่ ารค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ชะลอตัว โดยมีมูลค่า ๑๙,983.43 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศจีนอยู่ในภาวะชะลอตัว สาหรับช่องทางการค้า
กับจีนตอนใต้เปลี่ยนมาผ่านด่านเชียงของมากขึ้นจากเดิมที่ผ่านทางด่านเชียงแสน โดยในปี ๒๕๖1 การค้ากับ
จี น ผ่ านด่ านเชี ย งของมี สั ด ส่ ว นถึงร้ อ ยละ 82.8 เนื่ อ งจากความสะดวกของการขนส่ งตามเส้ น ทาง R๓A
ผ่ านสะพานข้ามแม่ น้ าโขงแห่ งที่ ๔ ประกอบกับ การขนส่ งทางเรือ ที่ ท่ าเรือ เชี ยงแสนยังติ ดปั ญ หาร่อ งน้ า
ผู้ประกอบการจึงเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งสินค้าทางถนน R๓A หรือขนส่งทางเรือในแม่น้าโขงแต่ถ่ายสินค้าไปยัง
ท่าเรือของประเทศลาวเพื่ อหลี กเลี่ ย งโขดหิ นและเกาะแก่ง จากนั้ นขนส่ งทางบกตามถนน R๓A ผ่ านทาง
ด่านเชียงของ
๓.๒.๔ การท่องเที่ยว
๑) การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมีจุดแข็ง
อยู่ที่สภาพภูมิสังคมซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
โดยเฉพาะวัฒ นธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน และยังมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
หลั่ งไหลเข้ ามาอย่ างต่อ เนื่ อง และเริ่ มขยายตลาดท่ องเที่ ยวเฉพาะกลุ่ มมากขึ้น เช่น MICE การท่ อ งเที่ ย ว
เพื่ อ สุ ข ภาพ การท่ อ งเที่ ย วชุม ชน กี ฬ า/การผจญภั ย พ านั ก ระยะยาว และการท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม ประเทศ
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง โดยมี เชี ย งใหม่ เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วหลั ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก อย่ า งไรก็ ต าม
สภาพโดยรวมของทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการด้าน
แผนพัฒนาภาคเหนือ
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การท่ อ งเที่ ย ว และระบบขนส่ ง สาธารณะยั งขาดประสิ ท ธิ ภ าพ และปั ญ หาหมอกควั น ที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคเหนือ
๒) รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖1 มีนักท่องเที่ยว
จ านวน ๓5.1๒ ล้ า นคน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๑.6 ของจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ งประเทศ และมี ร ายได้ จ าก
การท่ อ งเที่ ย ว ๑90,557.96 ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 6.9 ของรายได้ ท่ อ งเที่ ย วทั้ งประเทศ รองจาก
กรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยปี ๒๕๕๖-๒๕๖1 รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ย
ร้อ ยละ ๑0.8 ต่ อปี ต่ากว่าระดั บ ประเทศที่ ขยายตั ว ร้อ ยละ ๑๓.2 แต่ จานวนนั ก ท่ องเที่ ยวเพิ่ ม ขึ้น เฉลี่ ย
ร้อยละ 7.5 เทียบเท่ากับระดับประเทศ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85.3 เป็นชาวไทย และยังเป็นการ
ท่องเที่ยวกระแสหลัก สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 2๑.9 มาจากยุโรปและอเมริกา และร้อยละ ๒7.5
เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งขยายตัวสูงมาก
๓) รายได้จ ากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลักแต่มีแนวโน้ ม
กระจายสู่เมืองรองมากขึ้น ในปี ๒๕๖1 จังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดส่วนใหญ่เป็น
เมื อ งท่ อ งเที่ ย วหลั ก คือ เชี ยงใหม่ ร้ อยละ ๕๖.7 เชี ย งราย ร้อ ยละ ๑5.0 พิ ษ ณุ โลก ร้อ ยละ ๔.4 และ
เพชรบูรณ์ ร้อยละ ๔.๐ อย่างไรก็ตาม พบว่า เมืองท่องเที่ยวรอง เช่น น่าน พิจิตร ลาพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์
นครสวรรค์ กาแพงเพชร พะเยา ลาปาง มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่้า กว่าระดับประเทศมาก และขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลง โดยในปี ๒๕๖0 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคเหนือ ๑๙,๐๔๖ บาทต่อเดือน ต่ากว่าระดับประเทศ
ที่ ๒๖,๙๔๖ บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดลาพูน ๒๔,๔๖๘ บาท
ต่อเดือน ต่าสุด คือ จังหวัดเชียงราย ๑๑,๘๐๙ บาทต่อเดือน และพบว่าอัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนชะลอตัวลง เหลือเฉลี่ยร้อยละ ๑.๗ ต่อปี ในช่วง ๒๕๕๔-๒๕๖๐
๓.๓.๒ หนี้ สิ น เฉลี่ ย ครั ว เรื อ นของภาคเหนื อ ต่้ า กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ แต่ มี แ นวโน้ ม
ขยายตั ว ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนื อ มี ห นี้ สิ น เฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ น ๑๖๗,๙๕๒ บาท ต่ ากว่ า ของประเทศ
ที่ ๑๗๘,๙๙๔ บาท จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดพิษณุโลก ๒๗๓,๒๑๒ บาท
รองลงมาคือ จังหวัดอุทัยธานี ๒๖๓,๗๕๕ บาท ต่าสุดในภาคคือ จังหวัดเชียงราย ๓๐,๖๐๘ บาท แม้ว่าหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนของภาคยังค่อนข้างต่า แต่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๕.๖ ต่อปีในช่วง
๒๕๕๔-๒๕๖๐

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
๔.๑.๑ อัตราการเพิ่ มประชากรของภาคต่้ากว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ มี จานวนประชากร
๑๒.๑๐ ล้ านคนหรื อ ร้ อยละ ๑๘.๓ ของประเทศ เพิ่ ม ขึ้น จาก ๑๑.๘๐ ล้ านคน ในปี ๒๕๕๕ และมี อัต รา
การเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔ ต่ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย
ร้ อ ยละ ๐.๕ โดยจั งหวั ด เชี ย งใหม่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ๑.๗๕ ล้ า นคน รองลงมา คื อ จั งหวั ด เชี ย งราย
มีประชากร ๑.๒๙ ล้านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร ๑.๐๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ ๑๐.๖
และ ๘.๘ ของประชากรภาค ตามลาดับ
แผนพัฒนาภาคเหนือ
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๔.๑.๒ สัดส่วนประชากรสู งอายุเพิ่ มขึ้น สูงกว่าระดับประเทศ โครงสร้างประชากรมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น เป็ นผลจากความสาเร็จของการวางแผนครอบครัวและการพัฒ นา
ด้านสาธารณสุข โดยในปี ๒๕๕๕ มีสั ดส่ วนประชากรสู งอายุร้อยละ ๑๖.๘ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๗.๗ ในปี
๒๕๖๐ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ ๑๖.๙ ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงทาให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระ
ในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน ๓.๘ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็นประชากร
วัยแรงงาน ๒.๘ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๙
๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจานวน ๓.๑๓ ล้านคน หรือ
ร้อยละ ๒๖.๕ ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น ๓.๒9 ล้านคน หรือร้อยละ ๒๗.2 ของประชากรทั้งภาค
ในปี ๒๕60 โดยจั งหวัด ตากมีอัตราการเพิ่ มของประชากรเมืองมากที่ สุ ด ร้อยละ 26.2 รองลงมา ได้แก่
จังหวัด เชีย งราย และพิษ ณุ โลก มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองร้อยละ 20.5 และ ๑๔.1 ตามล าดั บ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จึงทาให้ประชากรอพยพเข้าไปทางานและอยู่อาศัยเป็นจานวนมาก
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคเหนือ
รายการ
จานวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)
กลุ่ม ๐-๑๔ ปี
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี
กลุ่ม ๖๐+
จานวนประชากรเมือง (ล้านคน)

ปี
๒๕๕๕
๑๑.๘๐

๒๕๕๖
๑๑.๘๓

๒๕๕๗
๑๑.๘๕

๒๕๕๘
๑๒.๐๗

๒๕๕๙
๑๒.๐๘

๒๕๖๐
๑๒.๐๙

๑๘.๖
๖๔.๖
๑๖.๘
๓.๑๓

๑๘.๒
๖๔.๑
๑๗.๗
๓.๑๕

๑๗.๘
๖๓.๖
๑๘.๖
๓.๑๙

๑๗.๔
๖๓.๑
๑๙.๕
๓.๒๘

๑๖.๘
๖๑.๗
๒๑.๕
๓.๒๗

๑๖.๗
๖๑.๘
๒๑.๔
๓.๒๙

๔.๒ แรงงาน
แรงงานส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา มี แ นวโน้ ม จบการศึ ก ษาระดั บ สู งมากขึ้ น
ปี ๒๕๖๐ มี ผู้ มีงานท า ๖.๒๒ ล้ านคน ส่ ว นใหญ่ อยู่ในภาคบริการ ร้อยละ ๔๖.๘ ของผู้ มีงานท าของภาค
จ านวนแรงงานที ่ม ีค วามรู ้ร ะดับ ประถมลดลง จากร้อ ยละ ๕๑.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็น ร้อ ยละ ๔๗.๕
ในปี ๒๕๖๐ มีความรู้ระดับมัธยมต้น ลดลงจากร้อยละ ๑๔.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๔.๑ ในปี ๒๕๖๐
ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙.๙ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๑.๗ ในปี ๒๕๖๐ แรงงานระดับอาชีวะ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒.๙ ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๘.๗
ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๒.๒ ในปี ๒๕๖๐ เห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานดีขึ้น
๔.๓ การศึกษา
๔.๓.๑ สถาบั น การศึ ก ษามี ทุ ก ระดั บ โดยระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี ๒๙ แห่ ง ครอบคลุ ม เกื อ บ
ทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๔ แห่ง เอกชน ๗ แห่ง วิทยาลัยเอกชน ๒ แห่ง และวิทยาลัยชุมชน
๖ แห่ง
แผนพัฒนาภาคเหนือ

๙

๔.๓.๒ จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่้ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี ๒๕๖๐ ประชากร
มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๗ ปี ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕ ปี โดยจังหวัดลาปางและ
จังหวัดพิษณุโลกมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.๕ ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัด ลาพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์
๙.๓ ปี ตามลาดับ ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่าสุด ๖.๕ ปี
๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่้า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๔ วิชาหลัก)
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๖ และลดลงเป็นร้อยละ ๓๔.๔ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งยังต่ากว่า
เกณฑ์ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๕๐ ในทุ ก วิช า โดยปี ๒๕๖๐ วิช าภาษาไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ด ร้ อ ยละ ๔๙.๖
รองลงมาได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๓๓.๓ และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่าสุดร้อยละ ๒๗.๗
๔.๔ สาธารณสุข
๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุข ให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจานวนโรงพยาบาล
รัฐบาล จานวน ๑๙๑ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๖๙ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๑๖ แห่ง
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๖ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๒,๒๓๘ แห่ง
๔.๔.๒ บริ ก ารสาธารณสุ ข มี ก ารพั ฒ นาดี ขึ้ น เป็ น ล้ า ดั บ โดยสั ด ส่ ว นแพทย์ ต่ อ ประชากร
มีแนวโน้ มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๒,๙๖๘ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็ น ๒,๐๗๔ คน ในปี ๒๕๖๐
อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลักของภาค
ได้แก่ จังหวัดพิษณุ โลกและเชียงใหม่ โดยจังหวัดพิษณุ โลกมีสั ดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑,๑๒๘ คน และ
จังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนแพทย์ ต่อประชากร ๑,๒๕๒ คน
๔.๔.๓ อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศ อัตราการ
ฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคนของภาคลดลง จาก ๑๐.๘ ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๘.๗ ต่อ
ประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดของภาคเหนือ
และประเทศ เท่ า กั บ ๑๔.๑ ต่ อ ประชากรแสนคน รองลงมา ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ล าปาง และจั ง หวั ด น่ า น
มีอัตราการฆ่าตัวตาย ๑๑.๓ และ ๑๐.๙ ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ ขณะที่จังหวัดพิจิตรมีอัตราการ
ฆ่าตัวตายต่าสุด ๔.๖ ต่อประชากรแสนคน
๔.๕ สัดส่วนคนจน
สัดส่วนจนลดลงมาก แต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ การกระจายรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น สัดส่วน
คนจนของภาคลดลงจากร้อยละ ๑๗.๔ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๙.๘ ในปี ๒๕๖๐ สูงกว่าสัดส่วนคนจนของ
ประเทศที่มีอัตราร้อยละ ๘.๙ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ ๓๓.๓ รองลงมา ได้แก่
จังหวัดตาก ร้อยละ ๒๗.๒ และจังหวัดน่าน ร้อยละ ๑๗.๙ ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มดีขึ้น
โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ปรับจาก ๐.๔๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๔๑ ในปี ๒๕๖๐

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๑๐

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 พื้น ที่ป่า ไม้ภ าคเหนื อมีแนวโน้ ม เพิ่ มขึ้น ปี ๒๕๖๐ ภาคเหนื อมีพื้ นที่ป่ าไม้ จานวน
๕๖.๓๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๕๕.๒ ของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เพิ่มขึ้น
จาก ๕๖.๒๘ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๖ เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย และการทา CSR
ภาคเอกชน
5.1.2 มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่า การเผาในที่โล่ง และการเผา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
การท่ อ งเที่ ย ว ปี ๒๕๖๐ (เดื อ นมกราคมถึ งพฤษภาคม) ภาคเหนื อ มี ป ริ ม าณฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก เฉลี่ ย
๒๔ ชั่วโมงเกิน มาตรฐานสู งสุ ดที่ ตาบลบ้ านดง อาเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เท่ากับ ๒๓๗ ไมโครกรัม ต่อ
ลูกบาศก์เมตร (ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ควรเกินมาตรฐานที่ ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และมีจานวน
วันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงเกินมาตรฐาน ๒๕ วัน ลดลงจาก ๔๙ วัน ในปี ๒๕๕๕
5.1.3 ปริ ม าณการกั กเก็บ น้้ า ในเขื่ อ นขนาดใหญ่ ข องภาคเหนื อ ลดลง ปี ๒๕๖๑ (ข้อ มู ล
ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑) ภาคเหนื อมีปริมาณน้ากักเก็บในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ๘ แห่ง ๒๐,๐๙๕ ล้าน
ลบ.ม. หรือร้อยละ ๘๑ ของความจุอ่างเก็บน้าทั้งหมด ลดลงจากปี ๒๕๕๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕)
ซึง่ มีปริมาณน้ากักเก็บ ๒๓,๐๒๐ ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ ๙๓ ของความจุอ่างเก็บน้าทั้งหมด
5.1.4 คุณภาพแหล่งน้้าผิวดินภาคเหนือมีแนวโน้ม ดีขึ้น คุณภาพแหล่งน้าหลักในภาคเหนือ
รวม ๑๑ แห่ง ได้แก่ แม่น้าสายหลัก ๙ สาย (แม่น้าปิง วัง ยม น่าน กก แม่จาง ลี้ อิง กวง) และแหล่งน้านิ่ง ๒ แห่ง
(กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด ) ปี ๒๕๖1 มีคุณภาพแหล่งน้าเฉลี่ยดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๕ โดย
แม่น้ากก และแม่น้าลี้ มีคุณภาพน้าดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งจากเดิมปี 2555 มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์
ระดับ พอใช้ รวมถึงแหล่ งน้านิ่งบึงบอระเพ็ด มีคุณภาพน้าดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งจากเดิมปี 2555 มี
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ระดับเสื่อมโทรม ในภาพรวมคุณภาพแหล่งน้าผิวดินของภาคเหนือปี 2561 ส่วนใหญ่
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (6 แห่ง) และระดับพอใช้ (4 แห่ง) มีเพียงแม่น้ากวงที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์
ระดั บ เสื่ อ มโทรม ซึ่ ง สาเหตุ ห ลั ก มาจากน้ าเสี ย ของชุ ม ชนเมื อ ง โรงงานอุ ต สาหกรรม การท่ อ งเที่ ย ว
(รีสอร์ท/โรงแรม/ร้านอาหาร) และการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม
5.1.5 ปัญ หาขยะภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนื อมีป ริมาณขยะทั้ งสิ้ น
๔.๐๐ ล้านตัน ลดลงจาก ๔.๓๓ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ หรือลดลงร้อยละ ๗.๖ โดยพบว่าภาคเหนือมีปริมาณ
ขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้องมากขึ้นจาก ๐.๘๗ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๑.๕๔ ล้านตัน ในปี ๒๕๖๐ เนื่องจาก
มี อปท. ให้บริการเก็บรวบรวมและกาจัดขยะมากขึ้น จังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
มีปริมาณขยะ ๖๐๙,๑๑๙.๓๐ ตัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะ ๓๙๙,๙๓๔.๑๕ ตัน
๕.๒ สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ
5.2.1 พื้ น ที่ ป ระสบปั ญ หาอุ ท กภั ย มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในปี ๒๕๖๐ มี จ านวนหมู่ บ้ า น
ที่ป ระสบปั ญ หาอุทกภัย จ านวน ๑๔,๑๑๒ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙ ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภั ย
ทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง ๓,๔๒๕ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ
แผนพัฒนาภาคเหนือ
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๔๕.๐ ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย
มากที่สุด จานวน ๑,๖๘๐ หมู่บ้าน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ๑,๖๐๒ หมู่บ้าน และพิษณุโลก ๑,๔๗๘
หมู่บ้าน
5.2.2 พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๕๙ มี จานวนหมู่บ้านที่ประสบ
ภัยแล้ ง จ านวน ๓,๕๐๗ หมู่บ้ าน คิ ดเป็ นร้อยละ ๒๙.๖ ของหมู่ บ้านที่ ประสบภั ยแล้ งทั้ งประเทศ ลดลงจาก
ปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปั ญหาภัยแล้ง จานวน ๑๒,๐๑๘ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕ ของหมู่บ้านที่
ประสบภั ย แล้ ง ทั้ ง ประเทศ โดยในปี ๒๕๕๙ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ห มู่ บ้ า นที่ ป ระสบภั ย แล้ ง มากที่ สุ ด
จานวน ๖๖๖ หมู่บ้าน รองลงมาได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร ๔๖๒ หมู่บ้าน และอุตรดิตถ์ ๔๑๙ หมู่บ้าน
5.2.3 การเกิดไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีอัตราการเกิด ไฟป่า
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๓๓ โดยปี ๒๕๕๖ เกิดไฟป่า ๓,๒๗๔ ครั้ง มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ ๓๑,๖๔๑ ไร่ และใน
ปี ๒๕๖๐ เกิ ดไฟป่ าเพิ่ ม ขึ้น เป็ น ๓,๔๙๒ ครั้ง พื้ น ที่ ป่ าถู ก ไฟไหม้ เพิ่ ม เป็ น ๖๐,๗๗๔ ไร่ สาเหตุ ส่ ว นใหญ่
เกิดจากการหาของป่า เผาไร่ ล่าสัตว์ และเลี้ยงสัตว์
5.2.4 พื้นที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่น ดิน ไหว เนื่องจากอยู่บริเวณพื้นที่รอยเลื่อนสาคัญ
๑๑ รอยเลื่อน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ มีการเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถรับรู้ได้ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลาปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เกิดแผ่นดินไหว จานวน ๒๑ ครั้ง ขนาดความ
รุนแรงตั้งแต่ ๒.๒- ๖.๓ แมกนิจูด (Magnitude) และมีแผ่นดินไหวรุนแรงเพียงครั้งเดียว ในปี ๒๕๕๗ ขนาด
ความรุนแรง ๖.๓ แมกนิจูด (Magnitude) มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือว่าเป็น
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีม่ ีจุดศูนย์กลางในประเทศไทยขนาดรุนแรงที่สุด
ตารางที่ ๓ ปัญหาภัยพิบัติของภาคเหนือ
รายการ

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
- จานวนหมู่บ้าน
๓,๔๒๕ ๗,๓๖๓
- จานวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) ๐.๒๐
๐.๓๕
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
- จานวนหมู่บ้าน
๑๒,๐๑๘ ๙,๔๒๗
- จานวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) ๑.๑๑
๐.๗๖

๒๕๕๗

ปี
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๔,๕๔๙
๐.๑๓

๑,๗๓๔
๐.๑๑

๘,๔๑๓ ๑๔,๑๑๒
๐.๑๑
๐.๒๕

๘,๕๒๒
๐.๔๘

๘,๖๕๖
๐.๗๖

๓,๕๐๗
๐.๒๙

๒๕๖๐

-

๖. สภาวะแวดล้อม
6.1 จุดแข็ง
๖.๑.๑ ภาคเหนือมีความพร้อมต่อการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับนานาชาติ
และกลุ่ ม ประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง โดยมี โครงข่ า ยคมนาคมเชื่ อ มโยงพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ภาคกลาง
ของประเทศและเส้นทางตามแนว North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ลาว ไทย) และ

แผนพัฒนาภาคเหนือ
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East-West Economic Corridor (เวี ย ตนาม กั ม พู ช า ลาว ไทย เมี ย นม่ า ร์ ) และมี เ มื อ งส าคั ญ ที่ เ ป็ น
ฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย และตาก
๖.๑.๒ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความหลากหลาย โดยในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่ างมี ศั ก ยภาพในด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร โดยเฉพาะข้ าวและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ าว บรรจุ ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพ
ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้าตาล พลังงานไฟฟ้าจากแกลบ อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญของประเทศ และสามารถนาเข้าวัตถุดิบเกษตรจาก
ประเทศเพื่ อ นบ้ าน ส่ ว นภาคเหนื อ ตอนบนมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาด้ า นเกษตรประณี ต เกษตรอิ น ทรี ย์
โดยเฉพาะพืชผักและดอกไม้เมืองหนาวสาหรับตลาดเฉพาะที่มีกาลังซื้อสูง และพัฒ นาผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่างๆ เป็นต้น
๖.๑.๓ ภาคเหนื อ เป็ น ฐานการผลิ ต หั ต ถอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ โ ดยใช้ ฐ านความรู้
ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการของตลาด
อาทิ ของตกแต่ ง บ้ า น ของที่ ร ะลึ ก และสิ น ค้ า หั ต ถกรรม ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สู่
งานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
๖.๑.๔ เป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้
ส้าคัญของภาค ภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถพัฒ นาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภาค
และเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (Cluster) อาทิ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ
๖.๑.๕ สภาพภู มิ เ ศรษฐกิ จ -สั ง คมเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาภาคธุ ร กิ จ บริ ก าร จากความพร้ อ ม
ด้ านบริ ก ารพื้ น ฐานของเมื อ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานของธุ รกิ จ บริ ก าร สภาพแวดล้ อ มทางสั งคม วั ฒ นธรรม
โดยเฉพาะลักษณะของคนท้องถิ่นภาคเหนือที่เอื้อต่องานบริการ ทาให้ภาคเหนือมีศักยภาพสาหรับภาคธุรกิจ
บริการ อาทิ ศูนย์การประชุมนานาชาติ สานักงานตัวแทนในภูมิภาค งานแสดงสินค้า บริการทางการศึกษา
ธุรกิจบริการสุขภาพและทางการแพทย์ และธุรกิจด้านบริการโลจิสติกส์ เป็นต้น
6.2 จุดอ่อน
6.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมโทรมลง และประสบปัญ หาหมอกควัน มีการบุกรุกและ
ตัดไม้ทาลายป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าต้นน้า ความสมดุลของ
ระบบนิ เวศ การสู ญ เสี ยความหลากหลายทางชีว ภาพ ก่อให้ เกิดปั ญ หาการชะล้ างหน้าดิน ในพื้ นที่ ลาดชัน
อุทกภัย ภัยแล้ง นอกจากนั้น ยังมีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเผาป่ า การเผาในที่โล่ง และการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดารงชีวิต
ของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6.2.2 การขยายตั ว ของพื้ น ที่ เ มื อ ง ชุ ม ชน และอุ ต สาหกรรมที่ ข าดการบริ ห ารจั ด การ
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการกาจัดขยะมูลฝอยและ
น้าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
การบดบังทัศนียภาพหรือรุกล้าโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทาให้เกิดมลภาวะต่างๆ การสิ้นเปลือง
พลังงาน ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และ
ตั ด ทอนระบบโครงข่ า ยชลประทานเพื่ อ การเกษตร น าไปสู่ ก ารสู ญ เสี ย พื้ น ที่ เกษตรกรรมของภาคและ
สร้างมลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
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6.2.3 ภาคเหนือมีข้อจ้ากัดด้านแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้
ระดับประถมศึกษา ขาดความรู้และทักษะที่สนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพและโอกาสของภาค ที่สาคัญคือ
ความรู้และทักษะในด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจ บริการต่างๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยี
ดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามภูมิสังคม
6.2.4 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุภาคเหนือมีสัดส่วนสูงขึ้น เป็นผลให้ภาระ
พึ่งพิงสูงขึ้น การเตรียมความพร้อมของรัฐเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย แม้ว่าในระดับชุมชน ปัจจุบันจะมี
ความตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในรูปของชมรมผู้สูงอายุ
แต่โดยทั่วไปแล้วยังมีจุดอ่อนด้านความตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมตัวในระยะยาว
6.3 โอกาส
6.3.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยายตลาดการค้า
การท่องเที่ย ว และบริ การการศึก ษานานาชาติ ธุ รกิจบริ การสุขภาพและการแพทย์ จากการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมตามเส้ น ทาง R๓A ผ่าน สปป.ลาว สู่ จีนตอนใต้ ทาให้ ภ าคเหนือเป็นประตูเชื่อมโยง
การขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการด้านต่างๆ
อาทิ การบริการทางการแพทย์ การศึกษา การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และการจัดตั้งส านักงาน
ตัวแทนในภูมิภาค โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่
6.3.2 นโยบายภาครัฐในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ภาคเหนือ ๒ แห่ง คือ
จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย การดาเนินการจัดตั้งเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ช่วยส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกด้ า นการค้ า การลงทุ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เชื่ อมโยงกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน
6.3.3 ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กาหนดแนวทางการพัฒนาด้าน Digital
Contents และกาหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นาร่องในแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ การพัฒ นาเมือง
อัจฉริยะ (Smart city) ซึ่งจะส่งผลให้ ภาคเหนือเป็นฐานการพัฒ นาในด้านเทคโนโลยีดิจิตอล อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ และเป็นแหล่งสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นองค์ประกอบสาคัญ เช่น
การ์ตูน/ภาพยนตร์ Animation การตัดต่อภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
6.3.4 ภาคเหนื อ ได้ ป ระโยชน์ จ ากการใช้ ข้ อ ตกลงการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร (Contract
Farming) กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ในการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ การเกษตรบริเวณชายแดนและน าเข้ า มาแปรรู ป
ในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดการใช้ฐานทรัพยากรของภาค
6.3.5 ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว จากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ มประเทศ
GMS ซึ่งมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน สามารถพัฒนา
เป็ น เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลายร่ ว มกั น และดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศจี น และนานาชาติ
นอกจากนั้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของภาคที่มีเป็นจานวนมากยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และการพักผ่อนระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
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6.4 ภัยคุกคาม
6.4.1 การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ
GMS และประชาคมอาเซี ย น (AEC) ส่ งผลต่ อโอกาสการขยายการค้าการลงทุ น ของภาค ขณะเดี ยวกั น
ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายด้านเนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่างประเทศสมาชิก
ที่สะดวกขึ้น ดังนั้น หากไม่มีการพัฒนาบุคลากรในภาคให้เกิดการตื่นตัว สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลและ
การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
6.4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร การเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดปัญหาต่อการเกษตร โดยทาให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้เกิด
ความไม่มั่นคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร
6.4.3 ภั ย ธรรมชาติ มี แ นวโน้ ม รุ น แรงขึ้ น ภาคเหนื อ ประสบปั ญ หาอุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง
การพังทลายของดิน หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแผ่นดินไหวเป็นประจา และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
สาเหตุมาจากปั จ จัย ภายในที่มีการรุกพื้ น ที่ป่า ซึ่งเป็ นพื้นที่ล าดชันเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลู กและการเผาป่ า
รวมถึ งสภาพอากาศที่ มี ค วามแปรปรวน ส่ งผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ และคุ ณ ภาพชี วิตของ
ประชาชน

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
7.1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดดเด่น
แต่พื้นที่ท่องเที่ยวค่อนข้างกระจุกตัว
7.2 มี ฐ านภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี อั ต ตลั ก ษณ์ และมี อ งค์ ค วามรู้ / เทคโนโลยี / นวั ต กรรม ของ
สถาบันการศึกษาจานวนมาก แต่ยังไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า
7.3 ยั ง ไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากการเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ กั บ อนุ ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
ผู้ป ระกอบการในพื้น ที่ส่วนใหญ่ ยังไม่มีส่วนร่วมในห่ วงโซ่การผลิต การค้าในอนุภูมิภ าค และสิ นค้าส่ งออก
ชายแดนส่วนใหญ่มาจากนอกภาค จึงไม่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับภาค
7.4 โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและสนามบิน
7.5 พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้าในพื้นที่เกษตรยังไม่ทั่วถึง
การทาการเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรเคมี สินค้าเกษตรยังเป็นขั้นปฐมภูมิและแปรรูปขั้นต้น
7.6 ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และด้อยโอกาสในการ
เข้าถึงบริการภาครัฐ
7.7 ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
7.8 พื้นที่ป่าต้นน้าบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าผิดประเภท
และยังคงเผชิญปัญหามลพิษหมอกควันรุนแรง
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๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ทาเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และสามารถ
ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก
รวมถึงเป็ น พื้น ที่ป่ าต้น น้ าที่สาคัญ ของประเทศ ดังนั้น การพั ฒ นาภาคเหนือสู่ ความ “มั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
จาเป็นจะต้องนาศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพื่อสร้าง
มูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒ นาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
8.2 วัตถุประสงค์
8.2.1 เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต และการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ สิ น ค้ าและบริ ก าร โดยใช้ ค วามรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์
8.2.2 เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณ ค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.2.3 เพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ คนจน และผู้ สู ง อายุ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี พึ่ งพาตนเอง พึ่ ง พา
ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
8.2.4 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้า
ป่าต้นน้า และปัญหาหมอกควัน
8.3 เป้าหมาย
8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลง
8.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือ

639,691
ล้านบาท
(มูลค่า CVM
ปี 2559)
0.417
(ปี ๒๕๖๐)

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini
Coefficient)
ในการกระจายรายได้
ภาคเหนือ

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.0

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.0

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.0

๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0

ลดลงต่ากว่า
0.417

ลดลงต่ากว่า
0.417

ลดลงต่ากว่า
0.417

ลดลงต่ากว่า
0.417

ลดลงต่ากว่า
0.417
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8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๘.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายได้การท่องเที่ยว
ภาคเหนือ

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
๑๕๘,๗๗๑
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๒.๐ ร้อยละ ๑๒.๐ ร้อยละ ๑๒.๐ ร้อยละ ๑๒.๐ ร้อยละ ๑๒.๐

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒ นากลุ่ มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
วัฒ นธรรม ได้แก่ (๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้ านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน
ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพื้นที่
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และก าแพงเพชร (๓) กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เชี ย งราย
แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี (๔) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งผจญภั ย /กี ฬ าเพื่ อ การพั ก ผ่ อ น/เชิ งสุ ข ภาพ และการพ านั ก ระยะยาว ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
(1) พัฒ นาคุ ณ ภาพแหล่ งท่ องเที่ ยว ปรับ ปรุงโครงสร้างพื้ น ฐานและสิ่ งอ านวย
ความสะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
(2) พัฒ นาปั จ จั ยแวดล้ อมให้ เอื้อต่อการส่ งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามา
พั ฒ นาต่ อ ยอดสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว อาทิ การวิ จั ย การพั ฒ นานวั ต กรรม การออกแบบ
การสื่ อ สาร ตลอดจนส่ งเสริ ม การจดทะเบี ย น การคุ้ ม ครอง การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เพื่ อ สนั บ สนุ น
การพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(3) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพื่อกระจายประโยชน์
จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ ความสาคัญ กับการฟื้นฟูสืบสานวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นามาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(4) สนับสนุน การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เส้นทางสายธรรมชาติ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่ง
มรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ตลอดปี
(5) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่ การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและ
พั ฒ นา การสร้ างนวัต กรรมเทคโนโลยี เพื่ อ สร้า งความแตกต่ างและความโดดเด่ น ของสิ น ค้ าและบริก าร
ให้ สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุน การบริหารจัด การธุรกิจและการตลาด
ทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism
แผนพัฒนาภาคเหนือ

๑๗

(6) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส่าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า โดยเฉพาะเมืองเก่าเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ตาก พะเยา น่าน
ก่ าแพงเพชร ล่ าปาง ล่ าพู น และแม่ ฮ่ องสอน การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของชุ มชน และการสร้ า ง“แบรนด์ ”
หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น
เมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหาร
และสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้า งสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
(1) สนั บ สนุ น สถาบั น การศึ ก ษาในการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม และ
ส่งเสริมการนามาใช้เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริ การ
ให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม
(2) ขยายเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพให้ มี
ความหลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่
การเป็น Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค
(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ สิ น ค้ า มี ค วามแตกต่ า งโดดเด่ น สามารถตอบสนองต่ อ ตลาดเป้ า หมายเฉพาะ อาทิ สิ น ค้ า Life Style
สินค้าหัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน
(4) เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ขยายเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้ เกิ ด พลั ง
ในการขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain
(5) เพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารเป้ า หมาย
กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการดาเนินธุ รกิจ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
มูลค่าการค้าชายแดน
ภาคเหนือ

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
๑๕๒,๐๔๘
ล้านบาท

อัตราการขยายตัวของ
การผลิตสาขา
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ

๑๑๖,๓๗๓
ล้านบาท
(มูลค่า CVM
ปี ๒๕๕๙)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๑๘

แนวทางการพัฒนา
1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ
ขนส่ งย่ อยที่ เชื่อ มต่ อกั บ ระบบหลั กของประเทศและอนุ ภู มิภ าคตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิจเหนื อ -ใต้ และ
แนวตะวันออก-ตะวันตก โดยครอบคลุมพื้นที่ตามแนวเส้นทางทางหลวงหมายเลข 12 พัฒนาเป็นเส้นทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Corridor) และเส้ น ทางทางหลวงหมายเลข 225 พั ฒ นาเป็ น เส้ น ทางการขนส่ ง
(Logistic Corridor) รวมทั้ งพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านขนส่ งและสิ่ งอ านวยความสะดวก ซึ่ งจะรองรับ
การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC
2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ และส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล จั ด ท าแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของ
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์มรดกทาง
วั ฒ นธรรม และพื้ น ที่ เปิ ด โล่ ง ตามหลั ก การจั ด ท าแผนผั งภู มิ นิ เวศ โดยเฉพาะเร่ ง รัด การด าเนิ น งานตาม
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบขนส่ งสาธารณะของ สนข. โดยพิ จ ารณา ขยายขี ด ความสามารถของระบบ
ท่าอากาศยาน พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล
พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3) พั ฒ นาเมื อ งสถานี ข นส่ งระบบรางที่ นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่ นชั ย) เชี ยงราย
(อ าเภอเชี ย งของ) และเมื อ งในพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน ได้ แ ก่ อ าเภอแม่ ส อด อ าเภอแม่ ส าย
อาเภอเชียงแสน อาเภอเชียงของ โดยจัดทาแผนแม่บทพื้นที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสม
ของการใช้พื้นที่ของแต่ละเมือง พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยง
กับพื้นที่โดยรอบและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่
4) พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะฝี มื อ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
กฏระเบี ย บการด าเนิ น ธุร กิ จ ในธุ ร กิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค และสากล รวมถึ งเงื่อ นไขทางด้ านสิ่ งแวดล้ อ มและ
มนุษยธรรมที่ถูกนามาเป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง
ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของ
ธุรกิจใหญ่ได้
5) พั ฒ นาสิ น ค้ าที่ มี ศั ก ยภาพสามารถแข่ ง ขั น ได้ รวมทั้ ง สิ น ค้ า ที่ ต อบสนองตลาด
ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และ AEC โดยให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
อย่างการเกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพื่อนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๑๙

๘.๕.๓ ยุท ธศาสตร์ที่ ๓

ยกระดั บ เป็ น ฐานการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละเกษตรปลอดภั ย
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
๒๕๖๒
อัตราการขยายตัวการ ๙๙,๗๒๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ผลิตภาคเกษตร
(มูลค่า CVM
ไม่ต่ากว่า
ภาคเหนือ
ปี ๒๕๕๙)
ร้อยละ ๔.๐
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒ นาฐานการผลิ ตสิ นค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภ าคเหนือตอนบน และเกษตร
ปลอดภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ าง โดยสนั บ สนุ น การท าเกษตรยั่งยืน อย่ างครบวงจร เกษตรปลอดภั ย
เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ค วามรู้ กั บ เกษตรกรในการใช้ ส ารอิน ทรี ย์ แทนสารเคมี เฝ้ าระวังผลกระทบจาก
การใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภค
อาหารเพื่ อสุ ขภาพ สนั บ สนุ น การตรวจสอบคุณ ภาพผลผลิ ต และการตรวจสอบย้อนกลั บอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
2) สนับ สนุ น การเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ
ได้แก่ (๑) การแปรรูป พืชผั ก ผลไม้ สมุน ไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามป้อม คาฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม่
เชีย งราย ล าปาง ลาพูน (๒) การแปรรูป ข้าว พื ช ไร่ พืช พลั งงาน ในจังหวัด พิ จิตร กาแพงเพชร นครสวรรค์
โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการ
นาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน
3) พัฒ นาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณ ค่า และเชื่อมโยงกับ
อุต สาหกรรมเกษตรชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมแปรรูป อาหาร และแปรรูป ชี ว มวล ในจั งหวั ด นครสวรรค์ และ
กาแพงเพชร โดยสนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือ ใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนาพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า นากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิ ตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสม
4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเสริม สร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิ ต
แก่เกษตรกร เช่นการโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
5) สร้างและพัฒ นาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพ

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๒๐

และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล แหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี
6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ และระบบโลจิสติกส์สาหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน
พัฒนานวัตกรรมสาหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร
ออนไลน์โดยเกษตรกร
7) พั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตรอย่ า งเป็ น ระบบเครื อ ข่ า ยที่ เชื่ อ มโยง เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิ ทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้านอกเขตพื้นที่ชลประทาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ น้ าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญ หาการขาดแคลนน้าของเกษตรกร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
๘.๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สัดส่วนคนจน
ภาคเหนือ
สัดส่วนผูส้ ูงอายุที่
เข้าถึงบริการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)
ภาคเหนือ

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ ๙.๘๓
ร้อยละ ๐.๖๗

๒๕๖๒
ไม่เกิน
ร้อยละ ๘.๐
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕.๐

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ร้อยละ ๘.๐ ร้อยละ ๘.๐ ร้อยละ ๘.๐ ร้อยละ ๘.๐
เพิ่มขึ้นไม่ต่า
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
กว่าร้อยละ ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
๕.๐
ร้อยละ ๕.๐ ร้อยละ ๕.๐ ร้อยละ ๕.๐

แนวทางการพัฒนา
1) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งรายได้ แ ละการมี ง านท าของผู้ สู ง อายุ และผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
โดยดาเนินการในรูป ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2) พั ฒ นายกระดั บ รายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ มี ข้ อ จ ากั ด
ทางกายภาพและมีปัญหาความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล
3) พัฒ นาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพิง โดยการ
มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและการบู ร ณาการจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ รองรั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของผู้ สู งอายุ
ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๒๑

5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบันครอบครั ว
และชุ มชน เพื่ อ ให้ ชุ มชนเข้ามามี บ ทบาทในการพั ฒ นาคนทุ กช่ ว งวัย ตลอดจนการจัด สวัส ดิ การชุม ชนได้
อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
๘.๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟื้น ฟูป่าต้น น้้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้น ที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกัน และแก้ไขปัญ หามลพิษหมอกควัน
อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อ
พื้นที่ภาคเหนือ
จ่านวนวันที่มีค่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก
(PM๑๐) เกินมาตรฐาน
ของภาคเหนือ

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ ๕๒.๕
๓๘ วัน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๘.๐ ร้อยละ ๕๘.๐ ร้อยละ ๕๘.๐ ร้อยละ ๕๘.๐
ของพื้นที่ภาค ของพื้นทีภ่ าค ของพื้นที่ภาค ของพื้นที่ภาค
ไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๕ วัน

2562-2565
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๘.๐
ของพื้นที่ภาค
ไม่เกิน ๑๕ วัน

แนวทางการพัฒนา
1) อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เวศและป่ า ไม้ ในพื้ น ที่ ป่ า ต้ น น้ าในพื้ น ที่ ๘ จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดม
สมบูรณ์ เพื่อให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงและเป็น แหล่งดูดซับน้าฝนและเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้า
ควบคู่ไปกับ การป้ องกัน แก้ไขปั ญ หาการบุ กรุกทาลายพื้นที่ ป่า ตลอดจนส่ งเสริม การปลู กป่าเพื่อเพิ่ มพื้น ที่
ป่าต้นน้า
2) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบในลุ่มน้าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้าปิง วัง
ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สาคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด นครสวรรค์
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และ
การอนุรักษ์
3) แก้ไขปั ญ หาหมอกควันในพื้ น ที่ภ าคเหนื อตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่ งเสริม
การปรับเปลี่ยนการทาการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตร
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่ว มของภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน

แผนพัฒนาภาคเหนือ

