
 
(ร่าง) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

******************************************************** 
ผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ)  
  1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   ประธานกรรมการ 
   (แทน) หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
  2. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   รองประธานกรรมการ 
   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา    
 3. นายวิเชียร อนุสาสนนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่   รองประธานกรรมการ 
   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 4. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   รองประธานกรรมการ 
   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   
  5. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด  รองประธานกรรมการ    
 ภาคเหนือตอนบน 2     
  6. นายอภิชา ตระสินธุ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  รองประธานกรรมการ 
   กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
  7. นายคงศักดิ์  ธรานิศร (แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด  รองประธานกรรมการ 
                                                     ภาคเหนือตอนบน 2  
 8. นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดแพร่     กรรมการ 
 9. นางธิญาดา สนศิริ (แทน) พาณิชย์จังหวัดพะเยา    กรรมการ 
 10. นางสาวพิราวัลย์ ทองสุข (แทน) พาณิชย์จังหวัดน่าน   กรรมการ 
 11. นางสาวณัฎฐภรณ์ ใจยอด (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงราย   กรรมการ  
 12. นายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 13. นางเกศกนก เดชมา (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่  กรรมการ 
 14. นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ  (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน  กรรมการ 
 15. นายส าเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่    กรรมการ 
 16. นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน    กรรมการ 
 17. นางสาวสร้อยสิรี เพชรสุวรรณ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 18. นายจรูญ ซื่อสกุลไพศาล (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา   กรรมการ 
  19. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ                 ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 20. ดร. อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 21. นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา   กรรมการ 
 22. นายปัญจพล ประสิทธิโศภิณ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่   กรรมการ 
 23. นางสาวกัลย์ชฎารัตน์ ปญัญาวงค์ (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน  กรรมการ 
  24. นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ 

  /25. นายกฤตานนท์… 
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 25. นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่  กรรมการ  
 26. นายสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กรรมการ 
 27. นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
 28. นางพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตรหาญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กรรมการ  
 29. นายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา กรรมการ 

30. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 31. นางธนพรรธน์ สุขตัว  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       กรรมการ 
 32. นายเสรี ทรงศักดิ์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรรมการ 
 33. นายบรรเจิด ฝาระมี   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการ 
 34. นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด  หัวหน้าส านักงานจังหวัดน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 35. นางสาวมัณฑนา สินนะ   (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)          
 1. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 
 2. ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. นายรัชกฤช สถิรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ 
 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 
 6. หัวหน้าส านักงานจังหวัดพะเยา 
 7. หัวหน้าส านักงานจังหวัดแพร่    
 8. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
1. นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย 
2. ผศ.ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. ผศ.ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม  
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. ผศ.ดร. อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
5. ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
6. ดร. ฑาริกา พลโลก อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
7. นายนรินทร์ ค าวิชัย  ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา 
8. นายวรากร เกศทับทิม คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป จังหวัดน่าน 
9. นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
10. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
  ส านักงานจังหวัดพะเยา 
11. นางสาวเรนทาย นันต๊ะ นักวิชาการคลังช านาญการ ส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย 

/12. นางนันทกานต์... 
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 12. นางนันทกานต์ สบานงา                นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ 
 13. นางสาวรรินชญา บุตรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดน่าน 
 14. นางอรอุมา เซ็นน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดแพร่ 
 15. นางสาวศรัญญา มารุตสุพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
 16. นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
 17. นางสาวพิชชาพร ศรีตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
 18. นายวิเชียร กาติ๊บ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
    กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
 19. นายพาสิษฐ์ ทาลมดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
 20. นางสาวกัลยา โกยทรัพย์  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดแพร่ 
 21. นายอภิวัฒน์ เวียงทอง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดแพร่ 
 22. นางสาวชลธิชา กาวินัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดน่าน 
 23. นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดน่าน 
 24. นายศตวรรษ นพวงค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดน่าน 
 25. นายวัชระพล อินไชย พนักงานบริหารทั่วไป ส านักงานจังหวัดน่าน 
 26. นายชินดนัย ชราชิต พนักงานบริหารทั่วไป ส านักงานจังหวัดน่าน 
 27. นายณัฐพล จุลสราญพงศ์  เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 28. นายธีราวุธ กาเผือก เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 29. นายกฤต ไปรเวท เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 30. นางสาวจันทร์จิรา จินดาธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 31. นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 32. นางสาวนทีชา มงคลดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 33. นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร์  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 34. นายอภิสิทธิ์ รัชชากร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                                ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2564 ในวันนี้ มีประเด็น 
ที่ส าคัญ ดังนี้  

  1) ข้อเสนอแนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2                
เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) 

  2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
  3) รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  4)  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        5) การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก 

  มติที่ประชุม                ทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  1. ข้อเสนอแนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
เพื่อใช้ในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
  สืบเนื่องจากคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้ งที่  2/2564 เมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้  
   1. ด้านการค้า การลงทุน 
      1.1 การสนับสนุนเงินกู้ให้แก่ SME ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โดยให้สถาบันการเงินให้แหล่งเงินกู้ 
กับ SME ได้โดยง่าย เงื่อนไขน้อย ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อย่างจริงจัง 
และให้ธนาคารพาณิชย์สนับสนุนผู้ที่ต้องการเงินกู้อย่างเท่าเทียมกันทั้งลูกค้า SME ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่  
             1.1.1 สนับสนุนสินเชื่อ เงินกู้ให้ผู้ประกอบการ SME เช่น ให้สินเชื่อผู้ประกอบการ 
รายเก่า ตั้งแต่ 1 – 10 ล้านบาท เพ่ือพยุงธุรกิจจากผลกระทบโควิด – 19 ในอัตราดอกเบี้ย 1 – 2 % 
เป้าหมายระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี และช าระคืนตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไปรวมทั้งสนับสนุนสินเชื่อ 
กับผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสนับสนุน 
การประกอบธุรกิจเพ่ือการต่อยอดหรือสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น ทดแทนธุรกิจเก่าที่หยุดกิจการและ
ให้ธนาคารพาณิชย์จัดหาบุคคลที่มีคุณภาพ เพ่ือดูแลสนับสนุนสินเชื่อและแก้ไขปัญหาสินเชื่อให้กับ
ลูกค้า ไม่ผลักดันลูกค้าให้เกิดหนี้เสีย (NPL) 
  1.2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มประเทศ GMS โดยสามารถน าเสนอ
สินค้าได้ง่ายและสะดวกโดยการหาตลาดให้ผู้ประกอบการ การลงทุน ขั้นพื้นฐานและการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศกลุ่ม GMS  
 

/1.3 ก าหนดรูปแบบ… 

ประธานฯ 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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      1.3 ก าหนดรูปแบบการเข้า - ออกชายแดนระหว่างประเทศ ให้มีความสะดวกและ 
เอ้ือต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น เช่น การใช้ Border Pass ที่สะดวก และอยู่ในเขตที่เอ้ือต่อ 
การประกอบธุรกิจ และการก าหนดเวลาผ่านด่าน โดยการขยายพ้ืนที่อนุญาตของผู้ถือ Border 
Pass (แรงงาน) ให้สามารถเดินทางให้ครอบคลุมภายในเขตจังหวัดชายแดน     
      1.4 สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก (พะเยา) – ด่านสากล
ปางมอญ (สปป. ลาว) โดยขอใช้พ้ืนที่ 336 ไร่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารด่านถาวรบ้านฮวก รวมถึงพ้ืนที่ที่จะใช้
ในการสนับสนุนการด าเนินงานของระบบด่านศุลกากร และสร้างถนนเพ่ือการโลจิสติกส์ ขนส่ง
สินค้าการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว  
    1.5 ผลักดันการเชื่อมโยงเส้นทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือให้สามารถ
เดินทางได้สะดวกรวดเร็วโดยภาคเอกชนเสนอให้มีการเชื่อมโยงเส้นทาง 4 จังหวัด (ถนนล้านนา
ตะวันออก) เชียงราย –พะเยา - แพร่ -น่าน 
        1.5.1 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงโลจิสติกส์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เพ่ือใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมโยงเส้นทางกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 สู่อินโดจีน 
    1.5.2 ผลักดันโครงการทางด่วนถนนมอเตอร์เวย์ เชียงใหม่ – เชียงราย (เชียงราย 
น่าน พะเยา เชียงราย) เพ่ือให้การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว ยกระดับความปลอดภัย 
ในการคมนาคมการขนส่งสินค้ารองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
    1.5.3 ผลักดันการสร้างถนนวงแหวนรอบตัวเมืองเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  1.6 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศตามตะเข็บชายแดนจังหวัดทางภาคเหนือที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกับประเทศลาว พม่า และสัมพันธ์ถึงจีนตอนใต้ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งภาคเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข และความมั่นคง โดยหารือแนวทางบริหารจัดการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ 
การป้องกันเรื่องโรคระบาด, การบริหารจัดการการข้ามแดนของแรงงาน/นักเรียน/นักศึกษา 
เพ่ือควบคุมการค้าแรงงานและการข้ามแดนที่ผิดกฎหมาย และการ เจรจาแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินตราระหว่างประเทศ 
      1.7 สนับสนุนการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากเชียงใหม่ - พะเยา เพ่ือเชื่อมกับ 

รถไฟรางคู่สายเด่นชัย - พะเยา – เชียงราย 
   1.7.1 สนับสนุนการเตรียมตัวรองรับการขนส่งทางรางรถไฟและการพัฒนา 

การขนส่งสาธารณะ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเดินทางหรือนักท่องเที่ยว หรือการขนถ่าย
สินค้าระหว่างจังหวัด เช่น เตรียม/ ก าหนดเส้นทางเดินรถ, ประเภท/ ขนาด,การขออนุญาต
ขนส่ง และการสัมปทานและสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เช่น การจัดประชุมสัมมนาโดยให้ภาคประชาชนร่วมรับฟัง 
  1.8 ผลักดันการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค ทางหลวงหมายเลข 1026 
ตอนผาเวียง - ปากนาย เพ่ือบรรจบทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนน้ าปาด - ปากนาย  
เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างทางหลวงหมายเลข 1026 - 1339 ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 

/1.9 ส่งเสริมการ… 
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   1.9 ส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับแขวงอุดมไชย 
แขวงไชยะแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองเดียนเบียนฟู 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือการเชื่อมโยงความร่วมมือการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ มีการลงนามความร่วมมือ MOU ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ระหว่างหอการค้าจังหวัดน่านและแขวงอุดมไชย แขวงไชยะ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองเดียนเบียนฟู สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว 
   1.10 การพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดด้วยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                      
(e-Commerce) โดยเร่งส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจ และ
ผู้ประกอบการให้สามารถจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางตลาด  
สร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน 
    1.10.1 จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสถาบัน
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
              1.10.2 สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์จังหวัดเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้สนับสนุน ใช้ Digital Marketing และ E-commerce เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับการตลาด สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเครือข่ายทางการค้าสามารถเชื่อมโยงตลาดได้อย่างยั่งยืน 
    1.10.3 สนับสนุนและส่งเสริมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ 
รูปแบบเดิมเป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการขายผ่านออนไลน์ที่จะช่วยรองรับ
พฤติกรรม Social Distancing และช่วยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นอย่างไม่จ ากัด 
ในยุค New Normal 
  1.11 สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาจุดผ่ านแดนถาวรห้วยโก๋น อ าเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน เพ่ือพัฒนาด่านการค้าชายแดนห้วยโก๋น – น้ าเงิน รองรับการเปิด
เสรีการค้าอาเซียน 
     1.11.1 จั งหวัดน่ านได้ประสานไปยั งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน  
เพ่ือพิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้างอาคารที่ท าการและบ้านพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ  
    1.11.2 จังหวัดน่านจะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนา
ภาคเหนือ เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋นแห่งใหม่ และ
ประสานขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ (งบพัฒนาภาค 
หน่วยรับงบประมาณต้องเป็นกรม) 

   2. ด้านการท่องเที่ยว 
      2.1 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่ งยืน  
โดยจัดระเบียบและโซนนิ่งการเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกต้อง เช่น การก าหนดฤดูกาล การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมให้ชุมชนผลิตสินค้าท้องถิ่นเอง  
เพ่ือจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว การควบคุมราคาสินค้า เพ่ือไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค 

/2.2 สร้างกระแส… 
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  2.2 สร้างกระแสการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว โดยการสร้างอัตลักษณ์ และ
จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวให้กับแต่ละพ้ืนที่เพ่ือ เป็น “Specific Uniqueness Destination” 
และมีจุดขายที่แตกต่างยั่งยืน, จัดท า Route ท่องเที่ยวตามความสนใจของกลุ่มตลาด, สร้างการท่องเที่ยว
เชื่อมโยง 4 จังหวัด เพ่ือรองรับการขยายตัวของการขนส่งทางราง (รถไฟ) และทางน้ า, ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงรักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านความร่วมมือของ Blogger อย่างสม่ าเสมอ 
และสอดคล้องกับปฏิทินการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด 
  2.3 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบการ โดยจัดท า Training Program 
ของ 13 สาขาวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว, จัดฝึกอบรมให้กับ พนักงาน เจ้าของกิจการ upskill 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่, ส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยและฝึกอบรม พนักงานในสถานประกอบการให้เข้าใจ และปฏิบัติตาม 
รวมทั้งให้ หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน ร่วมตรวจประเมิน Quality Assurance เพ่ือให้
ค าแนะน าและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการ 
   2.4 ผลักดันการแก้ไขปัญหากอบกู้สภาวะปัญหาของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว              
จากผลกระทบของการระบาดของ Covid - 19 โดยจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ประกอบการและ
แรงงานภาคท่องเที่ยว เพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุน เป็นต้น 
          2.4.1 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด ขอเสนอตัวมีส่วนร่วม 
ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค. จั งหวัด)  
เพ่ือให้บริหารจัดการถึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยวได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          2.4.2 ลดอัตราหรือเลื่อนระยะเวลาในการจัดการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือลดภาระและส่งเสริมสภาพคล่อง 
    2.4.3 สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม Upskill หรือ Reskill ส าหรับ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนแรงงานในภาคการท่องเที่ยวโดยสามารถบริหารจัดการในการฝึกอบรม 
แบบ Online ไดเ้พ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการ 
  2.5 ผลักดันในการจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดท าแผนเปิดเมือง (SandBox)                    
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
   2.6 แนวทางการเปิดการท่องเที่ยวเนื่องจากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเบื้องต้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ควรกระตุ้นให้ 
เกิดการรับรู้การท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดโดยใช้การท่องเที่ยวแบบ Bubble Travel  
การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น จากนั้นจึงขยายไปยังจังหวัดข้างเคียง ข้ามกลุ่มจังหวัด ข้ามภาคต่อไป 
  2.7 การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นการท่องเที่ยวเน้นชุมชน 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีรายได้ร่วมกัน เช่น มัคคุเทศก์  โฮมสเตย์ /
ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได ้                              
  2.8 การเยียวยาผู้ประกอบการการท่องเที่ยว สถาบันการเงินต้องให้ความชัดเจน  
เช่น เงินกู้ที่มีข้อจ ากัด ควรพิจารณาความเป็นไปได้ (ปรับปรุงเงื่อนไขให้เหมาะสม) 
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   2.9 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว โดยยกระดับผู้ประกอบการหลังสถานการณ์โควิด 19 
ตามโมเดล BCG Economy และ Sustainable Development Goals : SGDs รวมทั้งส่งเสริม
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างแบรนด์ (Story Branding Canvas) 
ส าหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว                                                                            
  2.10 การท่องเที่ยว และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย ครม.ได้เห็นชอบให้เป็น 
กลุ่มจังหวัดสุขภาวะของผู้สูงอายุควรเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง Retirement City 
   2.11 จัดท าโครงการแผนแม่บทการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพเพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าการท่องเที่ยว 
ของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หลังสถานการณ์โควิด 19 ตามโมเดล BCG Economy และ 
Sustainable Development Goals : SGDs 
   2.12 จัดท าโครงการส่งเสริม สร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้สูงอายุ ในชุมชนของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หลังสถานการณ์โควิด 19 ตามโมเดล BCG Economy และ 
Sustainable Development Goals : SGDs 
  2.13 การใช้ประโยชน์จากรถไฟรางคู่สายเด่นชัย - พะเยา – เชียงราย เมื่อสร้างเสร็จ
ควรวางแผนจัดทริปการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เด่นชัย - พะเยา – 
เชียงราย) โดยก าหนดจ านวน ทริปการท่องเที่ยวต่อวัน (One day trip) เพ่ือให้เกิดการกระตุ้น
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
   2.14 ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรด าเนิน
มาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ที่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 การจัดโปรโมชัน
ร่วมกับสายการบิน โรงแรมและร้านอาหาร เป็นต้น 
  2.15 ด้านการท่องเที่ยว ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งสถานประกอบการ จัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง รองรับสถานการณ์โควิด - 19 เช่น จัดสถานที่ Bubble Seal เพ่ือจัดการ
ให้มีการผลิตต่อเนื่อง 
  2.16 Logistic Management เช่น บริหารจัดการคนไทยให้สามารถขับรถข้ามประเทศได้ 
โดยเพ่ิมทักษะ เช่น ด้านภาษา ใบอนุญาตขับรถระดับนานาชาติ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

   3. ด้านการเกษตร 
  3.1 การส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยแยกประเภท
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และก าหนดพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนผลผลิตต่อปีได้ โดยต้องส่งเสริมอย่างจริงจัง และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
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  3.2 สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น สมุนไพร อาหาร โคเนื้อ ไบโอชีวมวล ก่อสร้าง 
รวมถึงสิ่งทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเกษตรให้เกิดมาตรฐานที่ เป็นสากล และหาตลาดทั้งภายในประเทศและ 
นอกประเทศให้แก่สินค้าดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการรับรู้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
เป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ เช่น การจัดกิจกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ การอ านวยข้อมูล
ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า การสนับสนุนองค์ความรู้ การหาตัวอย่างที่สามารถผลิตได้อย่างยั่งยืน  
เป็นต้น พร้อมทัง้สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามโมเดล BCG Economy โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็ง
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และสร้างนวัตกรรมทางการตลาดเพ่ือน าผลผลิตเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเข้าสู่ตลาดสากล ตามโมเดล BCG Economy 
  3.3 การขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่ มจั งหวัด ในเชิ ง  
(Bio-Circular-Green Economy : BCG) ซึ่งเป็น S curve ใหม่ด้านอุตสาหกรรมพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน และเพ่ิม GDP ให้กับกลุ่มจังหวัด 
โดยด้านเกษตรส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่สมุนไพร อาหาร (โคเนื้อ) พลังงานทดแทน (ไบโอชีวมวล) 
โรงไฟฟ้าขยะที่น ามาช่วยแก้ปัญหามลภาวะให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  3.4 แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนในภาคการเกษตรและการผลิต เช่น อนุญาตให้มี 
การจัดจ้างแรงงานต่างด้าวที่สะดวก เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3.5 การพัฒนาแรงงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการท างานให้
เข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้น เช่น การหาแหล่งเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและด าเนินการได้
อย่างยั่งยืน การสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มบุคลากรในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร 
  3.6 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกและแปรรูปไผ่กลุ่มจังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาไผ่
เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยส่งเสริม พัฒนา วิจัย 
แปรรูป และเพ่ิมมูลค่าไผ่ ในตลาดวงกว้าง ผลั กดันความร่วมมือในงานไผ่ โลกร่วมกับ 
สมาคมพัฒนาไผ่ไทย 
  3.7  ส่งเสริมการท ามาตรฐานให้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารกลุ่มแปรรูปสินค้า 
OTOP เช่น  อย./ GMP เบื้องต้น โดยสนับสนุนองค์ความรู้ การท าห้องแปรรูปการจัดอบรม 
ด้านการท าฉลาก ตราสินค้า การสร้างสตอรี่ของผลิตภัณฑ์, พัฒนาการตลาดออนไลน์, สร้างแอปพลิเคชัน 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจัดจ าหน่าย 
           - เน้นผู้แปรรูปสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมมาตรฐานและการทาตลาดควบคู่ด้วยกัน เช่น 
             - กลุ่มเริ่มต้น (กลุ่มตั้งไข่) ต้องให้องค์ความรู้, มาตรฐาน อย., การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และการสร้างสตอรี่ 
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             - กลุ่มที่มีศักยภาพจะเน้นการท าตลาดที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านออนไลน์และ 
Modern Trade รวมถึงตลาดที่มีคุณภาพสูง ตลาดกลุ่มสุขภาพ ตลาดกลุ่มผู้สูงอายุที่มีก าลังซื้อ
หากส่งเสริมผู้แปรรูปสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ได้ จะทาให้ไม่ต้องแข่งขันราคาวัตถุดิบ การแปรรูปจะ
ท าให้มูลค่าสินค้าสูงขึ้น มีการเก็บผลผลิตได้นานขึ้น 
  3.8  การท าเกษตรประณีต ควรเพ่ิมแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เนื่องจากขาดแหล่งน้ า ท าให้ต้องปลูกข้าวโพด หากมีแหล่งน้ า เกษตรกรจะสามารถปลูกพืช
ทางเลือกได้เพ่ิมขึ้น 
  3.9  สนับสนุนการท าเกษตรแบบใหม่ Smart Farming โดยสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ 
Young Smart Farming และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการท าเกษตร เช่น ใช้โดรน 
(Drone) ให้อาหารพืช, ใช้อุปกรณ์วัดความชื้นตรวจจับแมลง และสร้างโครงการ “ขายก่อนปลูก”  
โดยการจับคู่ธุรกิจตกลงการขายล่วงหน้า 
  3.10 สร้างแหล่งกักเก็บน้ าให้เพียงพอกับความต้องการ เช่น ขยายล าน้ าสาขา  
ล าน้ าหลักของแต่ละจุดระยะ 100 -200 เมตร, ขุดลอกอ่างหรือแหล่งเก็บน้ าไม่ให้ตื้นเขิน, 
สร้างฝายแม้ว ฝายน้ าล้น เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ไม่ให้แห้งขอด ตลอดจนสร้างแหล่งเก็บน้ าใต้ดิน 
  3.11 พัฒนาต้นแบบธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามโมเดล BCG Economy 
  3.12 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามโมเดล BCG Economy 
  3.13 สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่โดยชุมชน โดยใช้การจัดการทรัพยากรน้ า              
ในการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน โดยหลักการ DSLM, การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการน้ า, การจัดท าสมดุลน้ าชุมชน การท าแหล่งกักเก็บน้ า การจัดการน้ าในพ้ืนที่  วิธีการ
แก้ไขปัญหา และการสร้างฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  
เช่น ก าหนดแผนงานกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือบรรเทาหรือขจัดปัญหาเรื่องน้าที่สนอง 
ความต้องการของชุมชน และตัดสินใจการใช้ทรัพยากรน้ าที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
อย่างเป็นธรรม เป็นต้น 
  3.14 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ าทุกจังหวัดเพ่ือให้มีฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 
ในการท าแผนงานโครงการของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและให้ความส าคัญต่อการจัดท า
งบประมาณ 
  3.15 แก้ปัญหาโดยการปรับแก้กฎหมายระเบียบค าสั่งให้สอดคล้องกับปัญหา 
ในปัจจุบัน โดยรวบรวมกฎหมายระเบียบค าสั่งของแต่ละหน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน และตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสนอต่อ 
สทนช. ในการแก้ไขด้านนโยบาย 6 ด้านของการจัดการน้ า ซึ่งกฎหมายบางประการ 
เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการแหล่งน้ า เช่น กฎหมายการขอใช้พ้ืนที่ป่า เป็นต้น 
 
 
 
 

/3.16 ยกระดับมาตรฐาน… 
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  3.16 ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจากในพ้ืนที่มีผลิตภัณฑ์  
เช่น ชา กาแฟ สัปปะรด ซึ่งมีสถานที่ปลูกอยู่ในเอกสารสิทธิ์เฉพาะ ถ้าส่งเสริมให้เป็น PGS  
ไม่เพียงพอ และประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เปลี่ยนแปลงการรับรองมาตรฐานจาก USDA  
โดยกระทรวงเกษตร ของสหรัฐอเมริกายกระดับเป็น USSDA เป็นมาตรฐานที่โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจะต้องด าเนินการขออนุญาต หากสามารถก าหนดโครงการที่จะ
พัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการเกษตร หรือยกระดับเกษตรกรให้มีการแปรรูปให้ได้
มาตรฐาน USSDA จะท าให้การตลาดเปิดกว้าง 
   3.17 การสร้างอาชีพของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ผ่านมา ท าให้แรงงานไหลเข้าสู่พ้ืนที่ ควรให้
หน่วยงานที่พัฒนาฝึกอบรมอาชีพ ยกระดับฝึกทักษะ ในส่วนแปรรูปการเกษตร และหากมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากกรุงเทพและปริมณฑลกลับมาในพ้ืนที่ จะมีแรงงานไทยในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
ถ้าสามารถสร้างอาชีพได้อย่างรวดเร็วเรื่องของการเพ่ิมทักษะ (upskill) หรือ Reskill ในภาคการแปรรูป
เกษตรและอุตสาหกรรมจะท าให้รับ/จ้างแรงงานในพ้ืนที่ได้ 
  3.18 การแปรรูปการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม ส่งเสริม  Automatic Machine และ
การพัฒนา Software ทั้ง Digital Marketing, Digital Processing และ Digital management 
เป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านของการประกอบอาชีพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เข้าสู่ 
Trend 5.0 เพ่ือหลุดพ้นสถานการณ์โควิด – 19 

   4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แก้ไขปัญหาฝุ่นควันแบบยั่งยืน โดยแก้ที่สาเหตุ ลดการเผา เช่น การให้ความรู้  
ในการก าจัดวัชพืช ออกกฎหมายห้ามเผา เจรจาให้การสนับสนุนประเทศเพ่ือนบ้าน  
ในการบริหารจัดการการปลูกพืชหมุนเวียน, เฝ้าระวังสภาพอากาศและให้ความรู้เชิงป้องกัน
สุขภาพให้กับประชาชน และ จัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน และดับไฟป่าเพ่ือให้มีการดับไฟป่าที่
เกิดขึ้นได้ทันท่วงท ีเป็นต้น 
  4.2 การสร้างทีมนักวิจัย พัฒนา เพ่ือศึกษา/ส ารวจ/คิดค้นองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม 
เพ่ือใช้ในการเตือนภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือให้ประโยชน์เฉพาะ เช่น โดรนที่ใช้ในการส ารวจพ้ืนที่ที่มีซากพืชทับถมกลายเป็นเชื้อไฟ  
โดรนส ารวจพ้ืนที่ไฟป่าเพ่ือท าการดับไฟ เครื่องก าจัดฝุ่น และหน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น 
  4.3 การถ่ายทอดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพหลากหลายรูปแบบ  
ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว 
  4.4 การผลักดันให้ลดปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านหารือแนวทางการลดการเกิดหมอกควันไฟป่า  

   5. ด้านอ่ืน ๆ   
  5.1 ผลักดันพ้ืนที่พิเศษ 4 จังหวัด (เชียงราย - พะเยา - แพร่ - น่าน) โดยแต่งตั้ง 
คณะท างาน และจัดประชุมติดตามการด าเนินงาน เพ่ือผลักดันกฎหมายพิเศษมาใช้ในพ้ืนที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
/5.2 ปรับปรุงแผน… 
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   5.2 ปรับปรุงแผนแม่บทระยะ 5 ปีและ แผนปฏิบัติการในระยะ 1 ปีในการฟ้ืนฟู
สภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เสนอแนวทาง
ด าเนินการและงบประมาณในการด าเนินงาน และ บูรณาการท างาน Cross function ของกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง 
   5.3 การผลักดันและการจัดท าผังเมืองรวม ในพ้ืนที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยการจัดท าบัญชีแนบท้ายโรงงานให้เป็นบัญชีห้าม 
(Negative List), พ้ืนที่ผังสีเขียวขอให้โรงงานแปรรูปทางการเกษตร หรือใช้วัตถุดิบทางการเกษตร 
และสามารถให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตก่อนผังเมืองก าหนด สามารถขยายโรงงานได้เต็มก าลังการ
ผลิตในพ้ืนที่เดิม 

  ผลการด าเนินงาน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
      1. น าข้อเสนอแนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เพ่ือใช้ ในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 -2570)  
ต่อคณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผน  
     2. น าเสนอ กรอ. ส่วนกลางเพ่ือผลักดันเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรมตามหนังสือ 
กลุ่มจังหวัด ที่ มท 0227.6(ชร)/806 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564  
     3. น าเสนอ กรอ. จังหวัด พิจารณาผลักดันในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดให้หน่วยงานตาม
ภารกิจ (function) พิจารณาสนับสนุนโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยได้แจ้งจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด าเนินการตามหนังสือกลุ่มจังหวัดที่ มท 0227.6(ชร)/ว 512 
ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2564     

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม           รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข      
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้ งที่  2/2564  
เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(VCS) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 39 หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ทราบ ตามหนังสือ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ว 512 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564  
โดยไม่มีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ฯ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม   

/ ระเบียบวาระที่ 4... 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

  4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
 (1) สรุปข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาจากข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 210,307 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของประเทศท่ีมีมูลค่า 16,898,086 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยต่อหัว 
เท่ากับ 89,304 บาทต่อปี 

จังหวัดเชียงราย   
มูลค่า 107,265 ล้านบาท คิดเป็น 0.63 % ของประเทศ 51 % ของกลุ่มจังหวัด ฯ 
จังหวัดพะเยา  
มูลค่า 36,747 ล้านบาท คิดเป็น 0.22 % ของประเทศ 17.5 % ของกลุ่มจังหวัด  ฯ 
จังหวัดแพร่  
มูลค่า 31,665 ล้านบาท คิดเป็น 0.19 % ของประเทศ 15.1 % ของกลุ่มจังหวัด ฯ  
จังหวัดน่าน  
มูลค่า 34,630 ล้านบาท คิดเป็น 0.20% ของประเทศ 16.5 % ของกลุ่มจังหวัด ฯ 

ส าหรับโครงสร้างเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2562 แบ่งเป็น 
ภาคบริการ มูลค่า 135,777 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.6 ภาคเกษตร มูลค่า 55,733 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 26.5 และภาคอุตสาหกรรม มูลค่า 18,797 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 

(2) ภาวะเศรษฐกิจการคลังจั งหวัดกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
เดือนกรกฎาคม 2564 แยกรายจังหวัด ดังนี้  

 จังหวัดเชียงราย  
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายโดยรวมขยายตัว โดยด้านการผลิตหดตัว 

แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรมหดตัว ด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากด้านการค้าชายแดน การใช้จ่าย
ภาครฐัและการลงทุนภาคเอกชน (ด้านอุปทาน -3.9%, ด้านอุปสงค ์+50.3%) 

จังหวัดพะเยา  
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยาโดยรวมหดตัว จากเครื่องชี้ด้านการผลิตที่หดตัวจาก 

ภาคเกษตรกรรม ด้านการใช้จ่ายหดตัว จากการค้าชายแดน และการบริโภคภาคเอกชน (ด้านอุปทาน  
-11.7%, ด้านอุปสงค ์-9.3%) 

จังหวัดแพร่  
 เศรษฐกิจจังหวัดแพร่โดยรวมหดตัว จากเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก

เครื่องชี้  ด้านการผลิตหดตัว จากเกษตรกรรม และภาคบริการ ด้านการใช้จ่ายหดตัว  
จากการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ (ด้านอุปทาน -44.2%, ด้านอุปสงค ์-1.9%) 

 
 

/จังหวัดน่าน... 
 

นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์
ส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย  

นางสาวเรนทาย นันต๊ะ
นักวิชาการคลังช านาญการ 
ส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย 



- 14 - 
 

 จังหวัดน่าน 
 เศรษฐกิจจังหวัดน่านโดยรวมขยายตัว จากปัจจัยด้านการใช้จ่ายขยายตัว 

ตามเครื่องชี้ดัชนีการค้าชายแดน การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน  
ด้านการผลิตหดตัวตามเครื่องชี้ดัชนีผลผลิตภาคบริการภาคบริการ เป็นส าคัญ  (ด้านอุปทาน  
-49.8%, ด้านอุปสงค ์+18.5%) 

(3) ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปี 2564 ณ เดือนมิถุนายน 2564  
จังหวัดเชียงราย  
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย คาดว่าจะขยายตัว โดยเป็นผลจากการขยายตัว

ของการค้าชายแดน ภาคบริการ ลงทุนภาคเอกชน และภาคเกษตรกรรม  เป็นส าคัญ  
(ด้านการผลิต +0.1 %, ด้านการใช้จ่าย +4.2%) 

จังหวัดพะเยา  
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยา คาดว่าจะขยายตัว ตามการขยายตัวของด้านการผลิต  

จากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากการบริโภคภาคเอกชน 
การลงทุนภาคเอกชน และมูลค่าการค้าชายแดน  (ด้านการผลิต + 1.1 %, ด้านการใช้จ่าย +4.3 %) 

จังหวัดแพร่  
เศรษฐกิจจังหวัดแพร่ คาดว่าจะขยายตัว เนื่องจากปริมาณน้ าและสภาพ

อากาศเหมาะสม ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตพืชที่ส าคัญเพ่ิมขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีสภาพคล่อง  
ในการจับจ่ายใช้สอยและด าเนินธุรกิจ (ด้านการผลิต + 3.7 %, ด้านการใช้จ่าย +3.2 %) 

จังหวัดน่าน 
เศรษฐกิจจังหวัดน่าน คาดว่าจะขยายตัว จากปัจจัยภาคเกษตรกรรม  

การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดนที่ขยายตัว เป็นส าคัญ (ด้านการผลิต + 2.1 %, ด้านการใช้จ่าย 
+ 2.4 %) 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

   4.2 รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
  สถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในช่วงปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) มีนักท่องเที่ยว จ านวน 402,564 คน  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 198.79 โดยจ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้ามาเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จ านวน 400,897 คน คิดเป็นร้อยละ 99.58 และเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
จ านวน 1,667 คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดซึ่งกระจายของ
นักท่องเที่ยวไปในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีดังนี้  

 ๑. จังหวัดเชียงราย จ านวน 191,027 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 161.98 
 ๒. จังหวัดน่าน จ านวน 79,818 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 299.25 
 ๓. จังหวัดแพร่ จ านวน 75,789 คน เพ่ิมจากปี 2563 ร้อยละ 302.11 
 ๔. จังหวัดพะเยา จ านวน 54,263 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 323.56      
 

/สถิติจ านวน... 

นายบุญเชิด ลีลาคุณากร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย 
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 สถิติจ านวนนักท่องเที่ยว (เมษายน - มิถุนายน) หน่วย/คน  
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

1,297,878 134,730 402,564 + 198.79 

               สัดส่วนจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 

 
 

การกระจายของนักท่องเที่ยวไปในพ้ืนที่จังหวัดต่าง  ๆของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ดังนี้  

๑. จังหวัดเชียงราย มีนักท่องเที่ยว จ านวน 192,211 คน คิดเป็นร้อยละ 47.74  
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 132.44 

2. จังหวัดพะเยา มีนักท่องเที่ยว จ านวน 54,353 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50  
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 313.86 

๓. จังหวัดแพร่ มีนักท่องเที่ยว จ านวน 75,932 คน คิดเป็นร้อยละ 18.86  
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 302.86 

4. จังหวัดน่าน มีนักท่องเที่ยว จ านวน 80,068 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88  
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 299.18    

   จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
ดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ จ านวน 1,647.68 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 225.89 ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 1,503.36 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 91.24 และเป็นรายได้ท่ีมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 144.77 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.76 

 
 
 
 

/การกระจาย... 
 

1,667 

400,897 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทย 

(-83.60%) 

(+221.83%) 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

 รวม 402,564 คน 
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การกระจายของรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีดังนี้  

1. จังหวัดเชียงราย มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 1,234.17 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 74.90 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 225 

2. จังหวัดพะเยา มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 108.40 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 6.58 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 369.26 

3. จังหวัดแพร่ มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 147.67 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 8.96 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 423.65 

4. จังหวัดน่าน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 157.44 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 9.55 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 192.10 

กิจกรรมการด าเนินการกระตุ้นการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 
จังหวัดเชียงราย  
 1. จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวนิมิตแบ่งเป็น 3 เส้นทาง ตามกลุ่มเป้าหมาย 

โดยมีเส้นทาง ดังนี้ 
  1.1 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น วัดเทพนิมิต วัดพระแล้ว  

วัดหลวงไชยสถานวัดศรีดอนชัย วัดท่าข้ามศรีดอนชัย และวัดครึ่งใต้ แต่ละสถานที่จะมี  
QR Code ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวแต่และแห่งและการปฏิบัติธรรม นักท่องเที่ยวเป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา 

 1.2 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ านวน 6 แห่ง เช่น วัดเทพนิมิต
สุดเขตสยาม กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย บ้านม้งกิ่วกาญจน์ พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค า  
เฮือนค าแพง ศูนย์ทอผ้าสตรีวัดศรีดอนชัย และบ้านไทลื้อ 100 ปี นักท่องเที่ยวเป็น 
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

 2. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงชุมชน ธรรมชาติและวิว จ านวน 9 แห่ง  
เช่น ไร่แสงอรุณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย บ้านม้งกิ่วกาญจน์ หาดไคร้ (หาดจับปลาบึก) 
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว และบ้านไทลื้ อ  100 ปี  นักท่อง เที่ ยวกลุ่ มนี้ เป็น 
กลุ่มนักท่องเที่ยวผจญภัย นักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายรูป นักท่องเที่ยววัยรุ่น กลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวครั้งแรก โดยจะมีการจัดท า Promotion โดยใช้ Influencer เป็นผู้น าเสนอเส้นทาง 
3 เส้นทางนี้ต่อไป 

 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเชียงราย ร่วมกับหลาย
หน่วยงานในอ าเภอเชียงของ จัดกิจกรรมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
เทศกาลสงกรานต์ “แห่พระร้อยองค์ริมโขงเชียงของ ประจ าปี 2564” ในธีมงาน  
“เที่ยวเชียงของวิถีใหม่ ใส่ใจโควิด – 19”  วันที่ 5 เมษายน 2564 

 
 

/จังหวัดพะเยา... 
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จังหวัดพะเยา  
 1. ประเพณีสักการะสระเกล้าด าหัวและพิธีถวายแกล้มเลี้ยงพญาง าเมือง 

ในเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ ในวันที่ ๑๖ เมษายน 2564 ณ อนุสาวรีย์พญาง าเมือง  
ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 ๒. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาบูรณาการจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2564 ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดแท่นค า ต าบลห้วยลาน  
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2564 ณ ชุมชนคุณธรรม 
วัดแท่นค า ต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
ให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลห้วยลาน และต าบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 300 คน (จ ากัดคนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน ไม่เกิน 100 คน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

จังหวัดแพร่ 
1. ด าเนินโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวจังหวัด

แพร่ กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองแพร่ เมืองน่าเที่ยวของผู้สูงวัย” โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
     - การส ารวจ ออกแบบ จัดท าแผนที่ และประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว 

ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงวัย       
     - การประกวดแข่งขันการประชาสัมพันธ์แนะน าเส้นทางท่องเที่ย ว 

ในรูปแบบรีวิวเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงวัย (Blogger Challenge)                   
     - การจัด Media Fam-trip เส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงวัย 
2. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเก๋ ายกก๊วน 

ชวนเที่ยวแพร่ ท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในเขต อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 
จังหวัดน่าน 
 1. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ด าเนินโครงการพัฒนา 

อัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) : ยกระดับมาตรฐานการอ านวย 
ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing 
Thai Host) เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้ ให้ผู้ว่างงานจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน น าไปสู่การเพ่ิม
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศต่อไป (จ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอ านวย
ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประสานงานรวมทั้งสิ้น 80 คน      
อยู่ประจ า 32 แหล่งท่องเที่ยว ใน 15 อ าเภอของจังหวัดน่าน ) 32 แหล่งท่องเที่ยว  
ใน 15 อ าเภอของ จ.น่าน( ระหว่าง 15 มี.ค. – 31 ธ.ค.64) 

 
 
 

/-การฝึกอบรม... 
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        - การฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวก
และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host)  
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน  2564  
(การอบรมเจ้ าหน้าที่อาสาสมัครอ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย 
แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประสานงานรุ่นที่ 2 จ านวน 18 คน) ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว  
รีสอร์ท อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (ระหว่างวันที่ 1 - 3  มิถุนายน 2564 )  

2. ททท.ส านักงานน่าน จัดกิจกรรมไหว้พระ "9 วัด 9 บารมี นันทบุรีศรีนครน่าน” 
แลกรับของที่ระลึกมงคลฟรี 

 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  4.3 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจาก                  

จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของระดับพ้ืนที่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สถานการณ์        
การแพร่ระบาดในปัจจุบันมีข้อมูล ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564)  

(1) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลก  
 ระลอกเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -  14 กันยายน 2564  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564)  

ผู้ป่วยยืนยัน (ราย) ป่วยสาหัส (ราย) หายป่วย (ราย) เสียชีวิต (ราย)  
 226,103,733    102,383  202,725,952  4,652,637 

 (2) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย 
 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 14 กันยายน 2564   
 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564)   

ผู้ป่วยยืนยัน (ราย)  
  (ณ วันที่ 14 ก.ย. 64) 

ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ราย) หายป่วย (ราย) เสียชีวิต (ราย)  

11,786 1,406,542 14,738 136 

 (3) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับกลุ่มจังหวัด 
  จ านวนผู้ป่วย COVID – 19 (ระลอกใหม่) 4 จังหวัด (ภาคเหนือตอนบน 2)  
  ระลอกเมษายน วันที่ 1 เมษายน – 14 กันยายน 2564  
  (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564)   

จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่  น่าน กลุ่มจังหวัด 
จ านวนผู้ป่วย 3,182 1,674 1,468 2,312 8,636 
 

/ระดับ... 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 วันที่ 3 สิงหาคม 2564  โดยจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
จังหวัดเชียงรายอยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดพะเยา จังหวัด
แพร่ จังหวัดน่าน อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ควบคุม 11 จังหวัด 

 

 
 

                                   สรุปจ านวนการฉดีวัคซีน COVID - 19 ในประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

/ระเบียบวาระที่ 5… 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก  
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนา
ตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings เมื่อวันศุกร์ที่ 
13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษ
ล้านนาตะวันออกน าเสนอต่อที่ประชุมร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
        ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าร่างแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งเขต
พัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง 
เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก  

แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก 
 จากการศึกษาและระดมความคิดเห็น รวมไปถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ 

การทบทวนแนวคิด วรรณกรรม ได้ข้อสรุปว่า แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนา
ตะวันออก ควรจะเป็นมุมมองแบบ Authentic LANNA ซึ่งก็คือการแสดงอัตลักษณ์ของล้านนา 
ซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ 4 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านเกษตรอุตสาหกรรม (Agro-Industry) โดยเป็นอาชีพหลักของคนในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมผลผลิตและการตลาด (2) เกษตรแปรรูป 

     1.1 แผนงานด้านการเพิ่มผลผลิตและการตลาด 
           - แผนงานระยะสั้น (1-2 ปี) 

 1. การพัฒนาระบบเกษตรอัจริยะ เช่น ฐานข้อมูล และสารสนเทศเกี่ยวกับ    
     เกษตรแปลงใหญ่ 

  2. การส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที ่  
     ด าเนินการเกษตรแปลงใหญ่ 

           - แผนงานระยะปานกลาง (3-5 ปี) 
          1. การเป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทลายโจร และกัญชาเพ่ื อ           
      การแพทย์และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

    2. การสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับ               
     อนุญาตการปลูกกัญชา 

           3. พัฒนางานวิจัยและการค้นคว้าเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ    
    สินค้าทางการเกษตร 

 
 

/4. การพัฒนาแหล่งน้ า… 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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           4. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรทั้งในเขตชลประทานและนอกเขต                 
       ชลประทาน 

           5. การพัฒนาสินค้า GI ร่วมระดับภูมิภาคของพ้ืนที่ล้านนาตะวันออก เช่น 
     ลิ้นจี่ ข้าวกาแฟ 

          - แผนงานระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) 
   1. ส่งเสริมการท าเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ระหว่าง       
    เกษตรกรกับผู้ประกอบการ  

           2. การก าหนดพ้ืนที่ผังเมืองและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทางการเกษตร  
      เพ่ือส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ 

    1.2 แผนงานด้านเกษตรแปรรูป 
          - แผนงานระยะสั้น (1-2 ปี) 

    1. การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป และสารสนเทศ 
        เกี่ยวกับเกษตรแปรรูป 

     2. การสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของ 
         ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป 
     3. การส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบ  
     4. การยกระดับ SME และ/หรือ Start Up เพ่ือสร้างผู้ประกอบการ 

           - แผนงานระยะปานกลาง (3-5 ปี) 
           1. การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน สปก. เพ่ือการเกษตรแปรรูป  

   (เช่น การลงทุนเพ่ือการก่อสร้าง) 
    2. การแปรรูปพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทลายโจรและกัญชาเพ่ือการเพ่ือการแพทย์     

      และฟ้ืนฟูสุขภาพ 
             3. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือรองรับภาคการผลิตอุตสาหกรรม 
             4. การพัฒนาระบบก าจัดน้ าเสียทั้งภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม 
              5. การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 
           - แผนงานระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) 
     1. การก าหนดมาตรการภาษี 
    2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเฉพาะพ้ืนที่ 
   3. การแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินภาครัฐ  
    4. การแก้ปัญหาการลงทุนเพื่อก าไรของภาครัฐ 
     5 .การก าหนดพ้ืนที่ผังเมืองและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

/2. ด้านการท่องเที่ยว... 
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 2. ด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High Value Tourism) โดยมีศักยภาพในการเป็น
พ้ืนที่ เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสามารถเชื่อมโยงไปประเทศจีนได้ 
ประกอบด้วย 

(1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)  (2) การท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 
(Cross Cultural Tourism) และ (3) การท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High Value Tourism)  
    2.1 แผนงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 
        - แผนงานระยะสั้น (1-2 ปี) 

             1. การจัดท าแนวทางการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
             2. การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
             3. จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

       - แผนงานระยะปานกลาง (3-5 ปี) 
         1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและกัญชาเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพและความงาม 
         2. การยกระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย
    ทางการแพทยแ์ละการฟื้นฟูสุขภาพ 
         3. การผลักดันมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
    เพ่ือการพ านักระยะยาวของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
         4. การผลักดันมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
    การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น สถานพยาบาล ศูนย์ฟ้ืนฟู ธุรกิจบริการด้าน
    สุขภาพธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
         5. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
    การขนส่งนักท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพ 
         6. การพัฒนาระบบการส่งต่อ การโยกย้ายการรักษาพยาบาล และธุรกรรม
    การเงินที่ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

       - แผนงานระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) 
         1. การพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพทางเลือกด้วยพืชสมุนไพรและกัญชา 
         2. การพัฒนาศูนย์การแปรรูปพืชสมุนไพรและกัญชาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
         3. ศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุ

   2.2 แผนงานด้านการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Tourism) 
       2.2.1 การท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Cross cultural tourism International) 
       2.2.2 การท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรมในประเทศ (Cross cultural tourism Domestic ) 
การพัฒนาการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรมในอนาคต 
     1. เส้นทางรถไฟจีน – ลาว จะเปิดใช้งานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
     2. เส้นทางการบินในอนาคต คือ เชียงราย – หนานหนิง เชียงราย – ฮานอย 
     เชียงราย – มัณฑะเลย์ โดยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตพัฒนาพิเศษล้านนา 
     ตะวันออกได้ 
 
 

/3. ระบบขนส่ง… 
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      3. ระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ เชื่อมกับทางรถไฟจีน-ลาว     
          - เส้นทาง เชียงของ-บ่อแก้ว-หลวงน้ าทา 
          - เส้นทาง ภูซาง-เมืองเงิน-อุดมไชย 
          - เส้นทาง ห้วยโก๋น-หงสา-หวงพระบาง 
      4.  เส้นทาง 4 ช่องทาง เชียงราย-พะเยา-น่าน 
      5. มอเตอร์เวย์เชียงใหม่–พะเยา-เชียงราย 
      6. สนามบินจังหวัดพะเยา 
      7. ท่าเรือขนส่งนักท่องเที่ยว 
          - เชียงแสน-ท่าเรือเมืองต้นผึ้ง-ท่าเรือกวนเหล่ย 
          - เชียงของ-หลวงพระบาง 
แผนงานด้านการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Tourism) 
      - แผนงานระยะสั้น (1-2 ปี) 

           1. การจัดท าแนวทางการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 
           2. การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว 

      - แผนงานระยะปานกลาง (3-5 ปี) 
      1. การเพ่ิมเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะระหว่างประเทศ เส้นทางเชียงราย - 
          เชียงของ- หลวงน้ าทา และเส้นทางพะเยา-ภูซาง-อุดมไชย เพ่ือเชื่อมต่อ                   
          เส้นทางรถไฟจีน-ลาว 
      2. การเพ่ิมเส้นทางการบินระหว่างประเทศ เส้นทางเชียงราย-ฮานอย เส้นทาง     

เชียงราย - หนานหนิง และเส้นทางเชียงราย -มัณฑะเลย์  เ พ่ือเ พ่ิม 
การเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวหลักในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

      3. การพัฒนาเส้นทางมอเตอร์เวย์เชียงใหม่–พะเยา-เชียงราย เพ่ือรองรับ 
          การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว 
      - แผนงานระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) 

1. การขยายท่าอากาศยานนานาชาติเชียงรายเพื่อรองรับเที่ยวบินและเส้นทาง   
การบินใหม่ 

      2. การสร้างท่าอากาศยานพะเยาเพ่ือรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยว 
และธุรกิจในพ้ืนที่ 

2.3 แผนงานด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High Value Tourism)  
      - แผนงานระยะสั้น (1-2 ปี) 

           1. การจัดท าแนวทางการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจบริการมูลค่าสูง 
           2. จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลธุรกิจบริการมูลค่าสงู 
           3. การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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      - แผนงานระยะปานกลาง (3-5 ปี) 
      1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

เพ่ือผู้สูงอายุและคนทั้งมวล ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ และ
หน่วยงานราชการ 

      2. ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการมูลค่าสูงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ เช่น ธุรกิจโรงเรียนสอนการดูแลผู้สูงอายุ สนามกอล์ฟ สปา  
ฟิตเนส และธุรกิจเตรียมตัวตาย 

      3. การพัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรที่มีศักยภาพในการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ
มูลค่าสูง 

      4. การพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกหรือระดับประเทศ 

       - แผนงานระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) 
       1. การพัฒนาพื้นที่และข้อกฎหมายส าหรับการเช่าที่ดินเพ่ือการลงทุน 
           ระยะยาวทางด้านการท่องเที่ยวส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 
       2. การพัฒนาภูมิทัศน์เมือง ย่าน ให้มีความสวยงามและมีพ้ืนที่สี เขียว 
           เพ่ือการนันทนาการ 

 3. ด้านการค้าชายแดน (Border trade) โดยมีด่านชายแดนที่ติดกับทั้งประเทศ  
     พม่า และประเทศลาว 
     แผนงานด้านการค้าชายแดน (Border trade) 
           - แผนงานระยะสั้น (1-2 ปี) 

     1. เตรียมความพร้อมของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ชายแดน 
    2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

          - แผนงานระยะปานกลาง (3-5 ปี) 
    1. พัฒนาเส้นทางถนน 4 ช่องทางจราจร เส้นทางพะเยา-น่าน 
    2. พัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ขนส่งทางรถไฟในอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

3. พัฒนาจุดพักรถบรรทุกและสิ่งอ านวยความสะดวก ตามแนวเส้นทางถนน 
     สายหลักท่ีเชื่อมโยงพ้ืนที่อุตสาหกรรม เขตการค้าชายแดน และเส้นทาง 
    เชื่อมโยงระหว่างประเทศ 

    4. ส่งเสริมมาตรการการลงทุนของภาครัฐ 
    5. การพัฒนาที่ดินและผังเมืองในพ้ืนที่บริเวณชายแดนในจังหวัดเชียงราย  
                 จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน 
    6. พัฒนาพ้ืนที่ผังเมืองและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
       และบริเวณพ้ืนที่ชายแดน 
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          - แผนงานระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) 
               1. การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟ  (Transit Oriented Development: TOD) 
            2. พัฒนาเมืองชายแดน 
            3. พัฒนาเส้นทางถนนเลียบชายแดน 

4. ด้านงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft) มีสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ 
มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เช่น เครื่องปั้นดินเผา อัญมณี งานหล่อ งานศิลปะ         
แกะสลักหิน สิ่งทอ จักสาน เครื่องเงิน งานไม้ เป็นต้น 

    แผนงานด้านงานอุตสาหกรรมหัตถกรรม (Industrial Craft) 
          - แผนงานระยะสั้น (1-2 ปี) 

                1. การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และสารสนเทศเกี่ยวกับ
       อุตสาหกรรมหัตถกรรม 
                2. ยกระดับศักยภาพด้านฝีมืองานหัตถกรรม  
            3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหัตถกรรมแบบดังเดิมสู่การเป็น 
       ผู้ประกอบการหัตถกรรมร่วมสมัย 

          - แผนงานระยะปานกลาง (3-5 ปี) 
            1. การสร้างกลุ่มสตาร์ทอัพงานหัตถกรรมร่วมสมัย 
            2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าหัตถกรรม 
            3. พัฒนาสินค้าหัตถกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์พ้ืนที่ล้านนาตะวันออก 

          4. การส่งเสริมการจัดมหกรรมงานหัตถกรรมร่วมสมัย โชว์ผลงานฝีมือครู  
              ช่างทายาท ช่างศิลป์ ศิลปินท้องถิ่น 
          - แผนงานระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) 

              1. การจัดมหกรรมสินค้า 
              2. การท า Contract Purchasing ผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ 
               3. การส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีและพัฒนาวัสดุในการผลิตงานหัตถกรรมร่วมสมัย 

  2. ประเมินนโยบายและพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดตั้งเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดย  
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ อ านวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน 
และสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา  
         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล สาขากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 วัตถุประสงค์ส าคัญ 
 1. วิเคราะห์และประเมินนโยบาย ระเบียบ กฎหมายและเงื่อนไขเพ่ือกลไกในการขับเคลื่อน
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ 
 2. สร้างแบบแผน แนวทาง และขั้นตอนการด าเนินงานสร้างกลไกในการขับเคลื่อน
จัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 
 

/ข้อพิจารณา... 

ผศ. ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
พลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดล้อม 
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 ข้อพิจารณา-นิยามศัพท์ “เขตพัฒนาพิเศษ” 
 “เขตพัฒนาพิเศษ” พ้ืนที่ซึ่งมีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์
เฉพาะ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา และส่งเสริมด้านการลงทุน ที่สอดคล้องกับศักยภาพเชิงพ้ืนที่ 
โดยมีกลไกการบริหารจัดการ การให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษ 

 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ-ปัจจุบัน 
  - เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (EEC) (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) 
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZs) (กาญจนบุรี เชียงราย เศรษฐกิจพิเศษ 
     ตาก ตราด นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว หนองคาย) 
 -  ข้อเสนอ-ระเบียงเศรษฐกิจ 
 1. พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) 
 2. พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  
     (Northern Economic Corridor : NEC  – Creative LANNA) 
 3. พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     (Northeastern Economic Corridor : NeEC - Bioeconomy)  
 4. พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ภาคตะวันตก  
     (Central-Western Economic Corridor : CWEC) 

 ภาพรวมของรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 Industrial Parks การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ส าคัญที่
รัฐจัดไว้ให้ เป็นต้น 
 Special Economic Zones เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีการยกเว้นกฎระเบียบทางการค้า
เฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 Eco-Industrial Parks เน้นหนักไปที่ความรับผิดชอบขององค์กรทางธุรกิจต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม หรือเรื่อง CSR เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด 
เป็นต้น 
 Innovation Districts เน้นหนักไปที่องค์กรทางธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมในการประกอบ
ธุรกิจเป็นส าคัญ 

 ผลการวิเคราะห์เชิงนโยบาย – กรอบการขับเคลื่อน 
- ความจ าเป็นในการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ ? 
- การมีส่วนร่วมและประโยชน์ที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จะได้รับ ? 
- SWOT – สภาพแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ ? 
- เป้าประสงค์ - มุ่งส่งเสริมธุรกิจ/อุสาหกรรมเป้าหมายใดในเขตพัฒนาพิเศษ ? 
- เชื่อมโยงเขตพัฒนาพิเศษชายตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หรือไม่ ? 
- สอดคล้องกับเขตพัฒนาพิเศษชายแดน (Border SEZs) หรือไม่ ? 
 

/สอดคล้อง.. 
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- สอดคล้องกับนโยบายการบริหารพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (มติ ครม. วันที่ 9 มิ.ย. 2563) 
  หรือไม่ ? 
- จะใช้โมเดล(ร่างกฎหมาย....) การขับเคลื่อนเหมือนหรือต่างจาก EEC หรือไม่ ? 
 สรุปกรอบการด าเนินงานและเป้าหมายของ “เขตพัฒนาพิเศษ” 
- ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน 
- ยกระดับเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ 
- มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสม 
- ภาคเอกชน/ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
- เสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนในพื้นที่ 
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายในและระหว่างประเทศ 
- มิติด้านความมั่นคง 

  ตัวอย่าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ 
    - ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 เรื่องแต่งตั้ ง 
      คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    - พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
    - พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  
     - พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
     - พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
       พ.ศ. 2558 
    - พ.ร.บ. บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ใน 
      เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2558 เป็นต้น 
   ข้อพิจารณากฎหมายแยกตามโครงสร้าง 
    กฎหมายด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 

    - พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522  
    - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  
    - พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 

    กฎหมายแรงงานและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
    - พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
    - พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

    กฎหมายที่เอ้ือและสร้างแรงจูงใจทางการค้าและการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ 
    - การครอบครอง-กรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ประมวลกฎหมายที่ดิน) 
    - สิทธิทางภาษี (ประมวลรัษฎากร, กฎหมายศุลกากร) 
 
 

/แนวทาง... 
 

ผศ. อุดม งามเมืองสกุล 
สาขากฎหมายธุรกิจและ
การค้าระหว่างประเทศ 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
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  แนวทางการเสนอกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษ พ.ศ.  ... 
    - ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษ พ.ศ. ... (ใช้ร่วมกันทุกพ้ืนที่) 
    - ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษ(พ้ืนที่) พ.ศ. ... (ใช้กับพ้ืนที่ซึ่งมีความพร้อม) 
    - แก้ไข พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก พ.ศ.2561 (เพ่ือขยายและ 
      ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ) 

 ร่าง พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ พ.ศ. .... โดยแบ่งเป็น 8 หมวด 63 มาตรา ดังนี้ 
  หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 5 - 8 
  หมวด 2 คณะกรรมการนโยบาย มาตรา 9 - 12  
  หมวด 3 ส านักงาน มาตรา 23 – 27  
  หมวด 4 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ มาตรา 28 - 37 
  หมวด 5 เขตส่งเสริมพิเศษ มาตรา 38 - 57 
  หมวด 6 กองทุน มาตรา 58 - 61 
  หมวด 7 การก ากับดูแล มาตรา 62 

  หมวด 8 บทก าหนดโทษ มาตรา 63 

 การจัดท าข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 
สกสว. ที่เป็นผู้ให้ทุน ได้ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องในความต้องการของเชิงพ้ืนที่  และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจะร่วมกันขับเคลื่อนออกมาเป็นกฎหมาย ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านเกษตรเชิงสร้างสรรค์ ด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ทุกประเด็นที่มหาวิทยาลัย
พะเยาได้จัดท าข้อมูล จะมีการส่งต่อข้อมูลไป 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก คือ 
การขับเคลื่อนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจะเสนอข้อมูลไปที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลพ้ืนที่พิเศษทั้งหมดของประเทศไทย 
และอีกช่องทาง คือ การน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ. กลุ่มจังหวัด) เพ่ือน ามติที่ประชุมของกรอ. กลุ่มจังหวัด เสนอต่อ 
กรอ. ส่วนกลาง ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการของ  
กรอ. ส่วนกลาง ในการร่วมกันพิจารณาและเสนอประเด็นข้อมูลแก่ ครม. เพ่ือพิจารณา
ออกมาเป็นร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษต่อไป    

 ที่ผ่านมาเราก าหนดเขตเศรษฐกิจขึ้นมา โดยไม่ได้บอกถึงขั้นตอนการพัฒนา  
ขั้นที่ 1 จะท าอย่างไร ขั้นที่ 2 จะท าอย่างไร แล้วปัจจุบันก็มีการก าหนดเขตเศรษฐกิจ
ค่อนข้างเยอะ จึงอยากจะเห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 – 4 แห่งที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีความแตกต่างกันอย่างไร เราจะเลือกพัฒนาเขตเศรษฐกิจใดก่อน 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร อยากเห็นภาพที่ชัดเจนว่าการขับเคลื่อนแต่ละข้ันตอนเป็นอย่างไร 
อยากทราบว่าเวลาไปขออนุญาตใช้พ้ืนที่ จะท าอย่างไรเพ่ือให้กฤษฎีการับรองพ้ืนที่ของเรา 
สิ่งต่อมาก็คือ อยากจะเห็นสิ่งที่เราจะได้ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนจากการจัดตั้งเขตพัฒนา
พิเศษล้านนาตะวันออก อาทิเช่น การยกระดับ ยกระดับอย่างไร จุดใดที่เศรษฐกิจจะดีขึ้น  
ดีตรงไหนอย่างไร แม้กระทั่งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ได้ยกขึ้นมาเป็น 

/ต้นแบบ... 

นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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ต้นแบบก็อยากจะให้เกิดขึ้น แต่ในวันนี้ EEC ก็มีปัญหา อีกท้ังสถานการณ์ที่เราไม่คาดฝันใน
เรื่อง โควิด – 19 แต่ในวันนี้เราก็ยังก้าวไม่ถูกว่าเราจะก้าวอย่างไร จึงอยากจะเห็นว่านักวิจัย
หรือทางภาครัฐจะผลักดันอย่างไร ซึ่งภาคเอกชนก็พร้อมที่จะขับเคลื่อน ซึ่งบางอย่างมันก็มี
ข้อจ ากัด เนื่องจากการยกระดับหรือการก้าวข้ามเทคโนโลยีบางอย่างต้องใช้เงินทุนพอสมควร 
ใช้ทุนความรู้พอสมควร จึงอยากจะเห็นว่า เราจะยกระดับและก้าวขึ้นไปอย่างไรให้เห็นเป็น
รปูธรรม 

  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นผู้น าร่องในเรื่องนี้ จากการที่ได้ไปประชุม 
ที่จังหวัดพะเยาหลายครั้งในเรื่องนี้ ก็มีผู้ สอบถามในลักษณะว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
เป็นนามธรรม ค าว่าพิเศษคืออะไรพิเศษ แล้วเราจะต้องไปสื่อสารต่อชุมชนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะให้คุณให้โทษแก่ชุมชน ตอนนี้ต้องมองว่า การที่เราตั้งเป็น 
เขตพัฒนาพิเศษ เรามีเป้าหมายอย่างไร โดยเป้าหมายหนึ่งต้องเพ่ิมรายได้ต่อหัวประชากร 
หากยกตัวอย่างขึ้นมาว่า ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เรามีจุดที่เน้นด้านชายแดน ต้องมองว่า
ประเทศไทยกับประเทศข้างเคียง จะใช้โอกาสใดให้น าไปสู่เป้าหมาย และพ้ืนที่น าร่องจะใช้
พ้ืนที่โมเดลเล็ก ๆ พ้ืนที่ใด และจะใช้วิธีใดเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมรายได้
ต่อหัวประชากร ซึ่งหากไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในเวลาสั้น ๆ จะเกิดวิกฤต สุดท้ายจะเหมือน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่แห่งอื่น ที่จะกลายเป็นวาทกรรม และไม่มีผลในทางปฏิบัติ   

 การวิ เคราะห์ของมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอออกมาได้ เห็นแนวทางที่ชัดเจน 
ในการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก เราอาจจะรู้สึกว่าเราวนเวียนอยู่กับการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างที่ผ่านมาในจังหวัดเชียงรายก็เคยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็เกิด
ปัญหา เช่น ชาวบ้านไม่เห็นด้วย หรือไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการ เป็นต้น ดังนั้นในครั้งนี้คิดว่า 
ทางนักวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท าข้อมูลออกมาได้ดี หากในจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน เสนอไปโดยเห็นพ้องต้องกันในการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก 
จะดีกว่าการเสนอเป็นรายจังหวัด และเห็นด้วยอย่างยิ่งกับนักวิชาการที่ได้น าเสนอ และ 
ไม่ควรให้การจัดตั้งเขตพัฒนา ฯ นี้สูญหายไป  

โอกาสที่จะเกิดเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกมีสูงมาก เนื่องจากสมาชิก
ผู้แทนราษฎร ทั้ง 4 จังหวัดเห็นชอบด้วยกัน จึงคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยพะเยาก็ตั้งใจที่จะท าตรงนี้ขึ้นมา ซึ่งประโยชน์ของเขตพัฒนาพิเศษล้านนา
ตะวันออก คือการมี  3 จั งหวัดที่ ติดชายแดน และโอกาสท าการค้าบนถนน R3A  
ซึ่งทางเชียงของ แขวงบ่อแก้ว หลวงน้ าทา หรือทางประเทศจีน ได้ให้ความส าคัญกับทางหลวง 
R3A หากในอนาคตมเีส้นทางมอเตอร์เวย์ จากบ่อแก้ว ไปบ่อเต็น จากปกติเราใช้รถบรรทุกสินค้า
เดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง หากมีเส้นทางมอเตอร์เวย์นี้ ประเทศไทยจะอยู่ห่างจากประเทศจีน 
ในเวลา 1.30 ชั่วโมง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย จะสร้างโอกาสในการท าการค้ากับประชากร 
ในมณฑลยูนนาน หรือมณฑลกวางโจว จ านวนร้อยกว่าล้านคน โดยเฉพาะเรื่องของโลจิสติกส์  
จึงเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

 
 

 
/นางพร้อมพร... 

นายสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดน่าน 
 

นายอภิชา ตระสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
 

ดร. อนุรัตน์ อินทร 
ประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงราย  
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 ในส่วนของงานวิจัยที่ได้ศึกษามา อยากจะให้ทางฝ่ายวิชาการช่วยเพ่ิมข้อมูลว่า หากเกิด
เขตพัฒนาพิเศษแล้วอุปสงค์ (Demand) ของคนที่จะมาลงทุน จะเป็นภาค (Sector) ใด 
ที่ผู้ลงทุนสนใจ อย่างเช่น ในภาคเหนือตอนบน 2 ธุรกิจด้านเทคโนโลยี (IT) จะมีการลงทุน
หรือไม่ ผู้ลงทุนจะเป็นกลุ่มใด ปริมาณเงินลงทุนที่เข้ามาจะมีมากหรือไม่ ตรงนี้ต้องพิจารณา
ด้วยว่าเพ่ือที่จะได้เตรียมการในฝั่งอุปทาน (Supply) แต่ทั้งนี้มีอุปสงค์ (Demand) ที่พร้อมจะ
มาลงทุนในพ้ืนที่หรือไม่ ไม่อย่างนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่สูญเปล่า  

 เมื่อประมาณ 5 – 6 ปีที่แล้ว ได้ไปที่สิบสองปันนาเจอนักธุรกิจชาวจีนที่ท าโรงงาน
แปรรูปยางพารา มีการปลูกยางพาราตั้งแต่บ่อหาน บ่อเต็น จนถึงสิบสองปันนา ได้สอบถาม 
นักธุรกิจพบว่า เปิดโรงงานรับซื้อยางพาราอยู่ที่จังหวัดตรัง แต่ปลูกจ านวนมาผลผลิตยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากพ้ืนที่ประเทศจีนกว้างมาก ปลูกที่นี่ไม่มีทางเพียงพอ เขาต้องกว้านซื้อ
ผลผลิตมากที่สุด และได้เคยสอบถามจังหวัดพะเยา ณ ตอนนั้นว่าพะเยามีผลผลิตเดือนละ  
40 ตันหรือไม่ หากมีจะเปิดโรงงานรับซื้อยางพารา แต่ตอนนั้นเรายังไม่มีข้อมูลเพราะเพ่ิงเริ่ม
ปลูกยางพาราใหม่ ทว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ท าให้เกิดฐานข้อมูลใหม่ ดังนั้นต้อง
หาวิธีใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่ทางรอดของเศรษฐกิจ โดยส่วนตัวขณะนี้ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ท่องเที่ยว ยังมองไม่เห็นอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ตอนนี้คนจีนทางกรุงเทพฯ ได้ประกาศ
ขายโรงแรม ท าให้คนจีนเข้ามาซื้อธุรกิจโรงแรม คอนโด เพราะว่าราคาถูก และมีก าลังที่จะซื้อ 
การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษเป็นการเพิ่มช่องทาง อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นช่องทางนั้นหรือไม่ และ
โดยเฉพาะจุดเด่นของสี่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่เรามีพ้ืนที่ชายแดน การท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์ ทั้งวัฒนธรรมอารยธรรมที่ไม่เหมือนใคร ก็ยังเป็นโอกาส ขอสนับสนุนทางอาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา แม้ในตอนนี้เราจะมีข้อมูลเฉพาะของประเทศไทยแต่ก็อยากจะขอเพ่ิมเติม
ข้อมูลประเทศอ่ืน ๆ ด้วยเพ่ือทีจ่ะไดน้ ามาพิจารณาต่อไป  

ในส่วนของจังหวัดพะเยาก็เห็นด้วย เพราะเป็นการยกระดับในพ้ืนที่ กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ทั้งจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ซึ่งหากยกระดับตรงนี้ขึ้นมาได้  
จะช่วยให้จังหวัดรองมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากขึ้น และจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 
พบว่ากลุ่มจังหวัด ฯ มีศักยภาพที่หลากหลาย ซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นแนวทางพัฒนา โดยคณะท างาน
จะมกีารก าหนดร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก เราอาจจะต้องโฟกัสก่อน
หรือไม่ว่าจะเน้นศักยภาพด้านใด เพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้ น และ 
เพ่ือให้เกิดการยกระดับที่รวดเร็ว เห็นผลในระยะเวลาอันใกล้ จึงอยากจะสอบถามในส่วนของ
คณะท างานว่าวิธีการท างานในการก าหนดร่างเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกนี้ ควรจะโฟกัส
ศักยภาพด้านใดด้านหรือไม่ หรือจะก าหนดร่างให้มันครอบคลุมในศักยภาพของกลุ่มจังหวัด  

ตอนนี้ที่ เรามีคือร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ ยังไม่มีร่างพระราชบัญญัติ 
เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก เพราะฉะนั้น เราก็มีความยินดีที่จะไปเขียนร่างขึ้นมาใหม่ 
เพ่ือเป็นของเฉพาะล้านนาตะวันออกของเรา และอาจจะให้คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ 
พิจารณา อาจจะมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาศึกษาต่อเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง และ
ได้ผลเป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณาต่อไป หรือเรามีคณะกรรมการในระดับจังหวัดอยู่แล้ว 
ที่เป็นฝ่ายกฎหมาย มาร่วมกันพิจารณายกร่างขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็นเฉพาะเขตล้านนาตะวันออก
ต่อไป   

/นายมานพ... 

นางพร้อมพร จินดาวงศ์ 
เนตรหาญ ประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงราย 
 

นายคงศักดิ์  ธรานิศร  
(แทน) ประธานหอการค้า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
 

นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร
ประธานหอการค้า 
จังหวัดพะเยา 
 

ผศ. ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
พลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดล้อม  

 



- 31 - 
 

จากที่ได้ฟังการน าเสนอของคณะผู้วิจัยเรื่องการท่องเที่ยว ด้านเป้าหมายของการท่องเที่ยว 
ที่จะเปิดในวันที่ 1 มกราคม 2565 มีความเป็นห่วงประเด็นการฉีดวัคซีนของของประเทศไทย  
ซึ่งการฉีดวัคซีนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวพอสมควร เพราะหากฉีดวัคซีนไม่ถึงเป้าหมายที่  
70 เปอร์เซ็นต์ ด้านการท่องเที่ยวของจะล าบาก เนื่องจากบางสถานที่มีข้อก าหนดจ ากัด  
เช่น ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เป็นต้น หากเปิดการท่องเที่ยวจะมีข้อก าหนด/ข้อจ ากัดหรือไม่  
เพราะเราต้องมีมาตรการป้องกัน และหากโควิด – 19 ระบาดอีกระลอกจะท าให้เกิดปัญหา 
เมื่อไม่มีแผนส ารองมารองรับ  

 ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ
ล้านนาตะวันออก แต่ประเด็นที่เป็นห่วง คือ การเปิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็เหมือนเรา 
ปลดล็อกเขตแดนจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดรวมเป็นจังหวัดเดียวกัน เท่ากับต้องกลับมาใช้กฎหมาย
ฉบับเดียวกัน ซึ่งในสามจังหวัด ทั้งเชียงราย พะเยา น่าน นั้นมีเขตพ้ืนที่ติดกับชายแดน  
ส่วนจังหวัดแพร่ไม่มีชายแดน กังวลว่าจังหวัดแพร่จะเสียเปรียบ แต่อยากจะเสนอว่า  
เขตพัฒนาพิเศษควรที่จะมีอะไรที่พิเศษจริง ๆ อย่างเช่น การลดภาษี หรือการส่งเสริม BOI 
เป็นต้น ซึ่งถ้าเรามีศักยภาพเทียบเท่ากับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คิดว่า
นักลงทุนก็จะยังคงไม่เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ล้านนาตะวันออก ดังนั้นจึงอยากจะเสนอว่าการ
ส่งเสริม BOI จะต้องมีมากกว่า อีกทั้งเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินควรพิจารณาที่ให้นัก
ลงทุนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในพ้ืนที่ได้มากน้อยเท่าใด  

GDP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อยู่อันดับที่ 17 ใน 18 กลุ่มจังหวัด  
ซึ่งถือว่าต่ าสุด แต่เห็นด้วยกับการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก เพ่ือที่จะดึง GDP ขึ้น 
และจะหนีกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างไร ดังนั้น หากจะตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก 
อยากจะให้เชื่อมต่อกับเกาะไหหล า ซึ่งจะเป็นเขต Free Trade และมีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกง 
10 เท่า ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถไปถึงเกาะไหหล า และนอกจากนี้ 
เขตพัฒนาพิเศษ ฯ ควรจะเชื่อมกับฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ และเซินเจิ้น ซึ่งจะมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ คือ Silicon Valley ของตะวันออก หากเราอยากเติบโต อยากเพ่ิมรายได้
ต่อหัวประชากรต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเช่น ปลูกข้าว 50 ปี รายได้เท่าเดิม แต่ถ้า
น าเทคโนโลยีมาใช้ จะได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากขึ้นแต่ลดจ านวนแรงงานลง  เป็นต้น  
ดังนั้นเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ต้องผลักดันรายได้ของกลุ่มให้สูงขึ้น โดยใช้นวัตกรรม
สมัยใหม่ และเชื่อมโยงกับอีกสองจุดของประเทศจีนที่ก าลังพัฒนา ได้แก่ เกาะไหหล า และ 
Silicon Valley ตะวันออก คือ ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ และเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมืองในอนาคต 
ในส่วนของเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกจะไม่ใช่การพัฒนาเฉพาะจุด แต่จะเป็นตัวอย่าง
ของการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเรากับประเทศเพ่ือนบ้าน  

 

 

/นายสุชาติ... 
 

นายมานพ หาลือ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา  

 

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่  

 

นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 
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ประเด็นการค้าชายแดน ซึ่ งทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้ท าการวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร แผนที่ในเรื่องการค้าชายแดนขาดสาระส าคัญในประเด็นที่ไม่ได้ระบุ
เส้นทางหมายเลข AH13 เส้นทางหลวง Asia Highway 13 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในแผนที่
ระดับสากลที่มีใช้มาตั้งแต่ต้น และในปัจจุบันเส้นทาง AH13 เป็นเส้นทางท่ีสามารถเดินทาง
จากประเทศไทย ผ่านอุดมไชย พงสาลี เดียนเบียนฟู ไปสิ้นสุดที่กรุงฮานอย หากเดินทางไปถึง 
เดียนเบียนฟู เลี้ยวซ้ายอีกไม่ก่ีชั่วโมงก็จะผ่านซาปาและไปถึงด่านเข้าหนานหนิง อยากจะขอให้
พิจารณาตรวจสอบเส้นทางนี้แล้วบรรจุเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือจะพัฒนาการค้ากับเส้นทาง AH13 
ทั้ งนี้  ในที่ ประชุม  กรอ.  จั งหวั ดพะเยา  โดยท่ านพาณิชย์ จั งหวัดพะเยาจะดู แล 
เรื่องสิทธิทางภาษีและท่ีดินทางศุลกากร ตามทางหลวงหมายเลข AH13 ให้ใกล้เคียงกับ R3A 
หรือเส้นทางมุกดาหารไปเวียดนาม ปัจจุบันเส้นทาง AH13 ยังไม่สามารถท ากิจกรรมการค้า
ต่อเนื่องได้ เนื่องจากทางประเทศลาวยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงกับประเทศไทย ประเทศจีน และ
ประเทศเวียดนาม หากเส้นทางเหล่านี้ด าเนินพิธีทางศุลกากร ล าไยสดจากจังหวัดเชียงราย 
จะสามารถขนส่งไปจังหวัดมุกดาหาร ไปถึงประเทศเวียดนาม ผ่านกรุงฮานอย เพ่ือไปสู่ 
หนานหนิง แต่หากท าพิธีทางศุลกากรทางหลวงหมายเลข AH13 ให้ได้ใกล้เคียงกับ R3A 
รถบรรทุกจากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ก็จะสามารถวิ่งไปสู่หนานหนิงโดยใช้ระยะเวลาน้อยลง
ไม่ต่ ากว่า ๒ วัน ก็จะท าให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น จึงอยากจะขอให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
พะเยาเร่งด าเนินการผลักดันเส้นทางการค้า AH13 เพราะ R3A พัฒนามากแล้ว 
 อีกประเด็นคือ Bubble and Seal ในเอกสารของรัฐบาลที่ได้ท าเผยแพร่ ไม่ระบุ
ข้อมูลด่านห้วยโก๋น ซึ่งตรงข้ามกับด่านห้วยโก๋นประมาณ 40 กิโลเมตรเป็นแหล่งพลังงานที่
ส่งมาหล่อเลี้ยงประเทศไทย ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้ประเทศไทยรายใหญ่ที่สุด  
โดยเมื่อหลายเดือนก่อนเกิดอุบัติเหตุสายส่งที่โรงไฟฟ้า ท าให้ประเทศไทยไฟดับ 34 จังหวัด 
ในอนาคตอันใกล้หากไม่มีระบบ Bubble and Seal ที่ด่านชายแดน จะส่งผลกระทบต่อ
เจ้าหน้าที่ไทย ซึ่งประจ าการอยู่ที่โรงไฟฟ้า เนื่องจากความเป็นอยู่ล าบาก และไม่ได้เดินทาง
กลับบ้านเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน ซึ่งหากจัดท า Bubble and Seal จะท าให้เกิด
ความมั่นคงทางพลังงาน และอีกประเด็นคือ จังหวัดน่านก็เป็นอีกเส้นทางที่ไปสู่หลวงพระบาง 
ที่สะดวกและสั้นที่สุด ขอให้ทางกลุ่มจังหวัดเพ่ิมเติมประเด็นเรื่อง Bubble and Seal  
ณ ด่านห้วยโก๋น เพราะจะเป็นการเพ่ิมโอกาสด้านพลังงานและเรื่องการท่องเที่ยวนอกจากนั้น 
ยังมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ ได้รับการฉีดวัคซีนจ านวนน้อยมาก 
ซึ่งแรงงานเหล่านี้หากติดเชื้อโรคโควิด – 19 ในสถานประกอบการ ทางรัฐบาลจะมีมาตรการ 
ปิดสถานประกอบการท าให้สินค้าที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดขาดแคลน ก็อยากให้ทุกจังหวัดติดตาม
การฉีดวัคซีนให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมทั้งหมด รวมทั้งแรงงานต่างด้าว  
ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้  เพราะไม่มี มาตรการกระจายวัคซีน หากเกิดการระบาด 
ในสถานประกอบการขึ้นมา คลัสเตอร์เหล่านี้ก็จะสร้างปัญหาต่อไป  
 
 
 
 

/นายบุญเวทย์... 

นายสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดน่าน 
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เห็นด้วยกับการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก เรามีศักยภาพเพียงพอ 
ที่จะท าให้เกิดขึ้นได้ จึงอยากจะให้จังหวัดทั้ง 4 จังหวัดรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้การจัดตั้ง
เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกเป็นนโยบายในช่วงใดช่วงหนึ่ง หากคนขับเคลื่อนเปลี่ยน 
นโยบายก็เปลี่ยนไป จึงอยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละจังหวัดช่วยผลักดันให้
เกิดขึ้นโดยเร็ว และอยากให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดเข้ามาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดกัน โดยตัดความเป็นจังหวัดแต่ละจังหวัดออกไปและมองเป็นภาพรวม
คือ ล้านนาตะวันออก และประเทศไทย รวมไปถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องวัคซีนด้วย 
 
 ขอเพ่ิมเติมในเรื่องของถนน AH13 ที่เป็นถนนสากลจากด่านห้วยโก๋นไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งถนน
จังหวัดน่าน เป็นถนน 4 ช่องทางจราจรเรียบร้อยแล้ว แต่ถนนอีกเส้นทางหนึ่งที่แยกไป 
จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันยังไม่ครบ 4 ช่องทางจราจร เพราะเราต้องเชื่อม
จาก R3A และถนน R3A จะวิ่งมาถึงอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และจะมีรถหัวลากจากถนน 
R3A ส่วนหนึ่งจะวิ่งเข้าจังหวัดล าปาง อีกส่วนจะวิ่งเข้าอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เพ่ือที่จะเข้าสู่
กรุงเทพฯ แต่เส้นทางนี้ระยะทางอีกประมาณ 30 กิโลเมตรยังเป็นถนน 2 ช่องทางจราจร
เท่านั้น อยากขอให้คณะผู้วิจัยเพ่ิมเติมถนนเส้นนี้ด้วย เพราะหากโครงสร้างคมนาคมไม่เชื่อมต่อกัน 
จะท าให้พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษได้ยาก ดังนั้นควรท าถนนภายในกลุ่มจังหวัด ฯ ให้เชื่อมต่อกัน 
และจังหวัดแพร่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีพ้ืนที่ติดชายแดน แต่ก็เป็นประตูหนึ่งไปสู่ภาคเหนือตอนบน 2 
จึงอยากฝากให้ก่อสร้างถนนเส้นทางจากอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่จะเข้าสู่อ าเภองาว จังหวัด
ล าปางให้เสร็จเรียบร้อย 

เห็นด้วยกับการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ 
ต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แต่ขอฝากเรื่องระยะเวลาด าเนินการ เพราะแม้ว่าโครงการดี  
แตห่ากด าเนินการไม่ทันระยะเวลา ผลลัพธ์จะผิดพลาดไป อาทิเช่น โลจิสติกส์ ตลาดในประเทศจีน
ตอนใต้หรือประเทศจีนตะวันตก รถไฟลาว – จีน ซึ่งตอนนี้ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ  
90 เปอร์เซ็นต์แล้ว จะเชื่อมจากบ่อหาน ชายแดนจีน – ลาว จนไปถึงหลวงน้ าทา เลี้ยวไปอุดมไชย 
หลวงพระบาง วังเวียง และเวียงจันทร์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริ การในเดือนมกราคม 2565 
เพราะฉะนั้นภูมิทัศน์ในการขนส่งโลจิสติกส์ก็จะเปลี่ยนไป ระยะทางของรถไฟลาว – จีน ระยะทาง 
400 กว่า ก.ม. ใช้ความเร็วส าหรับขนคนประมาณ 160 ก.ม./ช.ม. ขนสินค้าได้เร็วประมาณ  
120 ก.ม./ช.ม.  ใช้เวลาในการขนส่งสินค้าจากเวียงจันทร์จนถึงชายแดนบ่อหาน ประมาณ 5 ช.ม. 
ดังนั้นเส้นทางโลจิสติกส์จากชายแดนในกลุ่มจังหวัดของเราไปยังประเทศจีน เราต้องค านึง 
ระยะเวลาด้วย เราจะเกิดคู่แข่งใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นเสมอ  หากด าเนินการช้าไป  

 จากที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงการฉีดวัคซีนของแรงงาน 
ต่างด้าว ตอนนี้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถเขาถึงวัคซีนได้ ทางเดียวสามารถเข้าถึงได้คือ ม.33   
ซึ่งการจัดสรรในปัจจุบันยังมีเฉพาะในกรุงเทพฯ หรือ ปริมณฑลเท่านั้น แผนการจัดสรรที่จะมาถึง
ภูมิภาคก็ล่าช้าออกไปอย่างไม่มีก าหนด แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มที่เสี่ยง และเป็นกลุ่มที่จะเกิด 
คลัสเตอร์ได้ง่าย ถ้าหากแรงงานต่างด้าวไม่ปลอดภัย คนไทยก็จะไม่ปลอดภัยเช่นกัน อยากจะขอใช้
ช่องทาง กรอ. กลุ่มจังหวัด เสนอไปยังกรอ. ส่วนกลางในการขอวัคซีนในระบบ ม. 33 ให้กับ 
กลุ่มแรงงานต่างด้าว  

/ประเด็น... 

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายเสรี ทรงศักดิ์  
(แทน) นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
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 ประเด็นแรงงานต่างด้าวอีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้ประกอบการได้แจ้งเรื่องของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติลาวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะด้วยระบบ 
MOU หรือระบบที่กรมการจัดหางานได้อนุญาต ซึ่งแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มได้เดินทาง
กลับไปยังประเทศลาวเพ่ือฉีดวัคซีน เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนในประเทศไทยได้  
และตอนนี้เกิดปัญหาคือแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถ
เดินทางกลับมาเพ่ือท างานในสถานประกอบการในประเทศไทยได้ เนื่องจากปัจจุบัน 
ด่านชายแดนยังปิดอยู่ ด่านจะเปิดให้เฉพาะสินค้าผ่านแดนเท่านั้น จึงท าให้เกิดปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการ ในกรณีนี้ผู้ประกอบการได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  
เราอาจจะเทียบเคียงกับภูเก็ต Sand Box ที่สามารถอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาได้ด้วย
เงื่อนไข เช่น ฉีดวัคซีนครบแล้ว หรือการกักตัว 14 วัน จึงอยากจะให้กรอ. กลุ่มจังหวัด 
ผลักดันไปที่ กรอ. ส่วนกลาง อีกช่องทางหนึ่ง  

ในส่วนของคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป โดยการรวมตัวกันของผู้ประกอบการจังหวัดน่าน 
ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มองเห็นถึงปัญหาในเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่สามารถจะ
ขายสินค้าได้ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีแนวทางที่ชัดเจนที่จะท าให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง โดยวันนี้จะมาเสนอสิ่งที่เราจะท าให้ผู้ประกอบการเข้มแข็งขึ้นมาได้ โดยอาศัย
โครงการของภาครัฐ จึงเกิดนโยบายอยู่ 4 นโยบาย ดังนี้ 
 ข้อเสนอคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป “น่านอะโกร”  
 1. ยกระดับผู้ประกอบการ  
     1.1. ส่งเสริม Startup หรือผู้ประกอบการใหม่ ให้เข้าสู่การท ามาตรฐานสินค้าและนวัตกรรม 
     1.2. ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
 2. พัฒนาภาคการเกษตรสู่เกษตรปราณีตและอุตสาหกรรม 
     2.1. จัดท ามาตรฐานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
     2.2. พัฒนาแหล่งน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ าให้กับชุมชน  
     2.3. พัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 3. พัฒนาข้อก าหนดของผังเมืองเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตและลดต้นทุน 
     3.1. ปัจจุบันใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า สามารถปรับเพิ่มเป็น 100 แรงม้า
ได้หรือไม่ 
 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
     4.1. เที่ยวดี กินดี ที่พักดี Workation เทรนด์การท างานยุคใหม่ เที่ยวไปด้วย
ท างานไปด้วย 
     4.2. การท่องเที่ยวแบบเดิมให้ยังคงอยู่ โดยเพ่ิมการท่องเที่ยวแบบใหม่เข้าไปด้วย 

 ในวันนี้คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป มีสมาชิก 70 – 100 รายที่ต้องการพัฒนาต่อ  
ซึ่งเรามีตัวอย่างอยู่แล้วว่าแต่ละที่สามารถสร้างแลนด์มาร์กได้ สามารถท าให้สินค้า 
มีเอกลักษณ์ สร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว และท าให้นักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาเที่ยวนานขึ้น
โดยท างานไปด้วย ซึ่งโมเดลนี้จะท าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

/ประเด็นการพิจารณา... 

นายวรากร เกศทับทิม 
คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป 
จังหวัดน่าน 




