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บทคัดยอ 

 
ในการพัฒนาประเทศเพื่อใหเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาคอินโดจีน นอกจากที่จะตองมีสนามบิน

นานาชาติในระดับประเทศ ไดแก สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ที่มีศักยภาพในการรองรับ
ปริมาณผูโดยสาร และสินคาตางๆ ไดเปนอยางดีแลว จะตองมีการพัฒนาสนามบินในระดับภูมภิาคตางๆ ใหมี
ศักยภาพที่จะรองรับผูโดยสารและปริมาณสินคาที่เพ่ิมขึ้น ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาของสนามบินระดับประเทศ 
ในเขตภาคเหนือตอนบนมีสนามบินระดับนานาชาติ 2 แหง ไดแก สนามบินเชียงใหม และสนามบินเชียงราย ซึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงความพรอมในการเปนศูนยกลางการบิน ทั้งในดานความไดเปรียบดานภูมิศาสตร ศักยภาพของ
ทาอากาศยาน ไดแก พ้ืนที่ของสนามบิน ทางวิ่ง การรองรับผูโดยสาร จํานวนหลุมจอด ชองทางขึ้นเครื่อง และ
การรองรับสินคาในคลังสินคา พบวาสนามบินเชียงใหมมีความไดเปรียบและมีความพรอมในการเปนศูนยกลาง
การบินมากกวาสนามบินเชียงราย ดังนั้นภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาสนามบินเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการ
บินระดับภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนบน 

จากวิสัยทัศนในการพัฒนาสนามบินเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการบิน ในการนําวิสัยทัศนนี้ลงสูการ
ปฏิบัติเพ่ือใหผูประกอบการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการเอกชนที่มีธุรกิจ
ที่จะเอื้อตอการพัฒนาใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการบิน อันไดแก ผูประกอบการดานธุรกิจการทองเที่ยว 
และผูประกอบการดานธุรกิจขนสง บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยความรวมมือกับ ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ตัวแทนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  จึงจัดสัมมนา เรื่อง “วิสัยทัศน ทาอากาศยานสําหรับ
ชุมชน สูการปฏิบัติ” เพ่ือสนับสนุนการเปนฐานและประตูดานการคา โครงขายคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) และเอเชียใต (BIMSTEC) ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน” ในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ไดมีการเสนอโครงการตางๆ ที่ควรจะมี
การดําเนินการเพ่ือสนับสนุนใหธุรกิจดานการทองเที่ยว และการขนสงสามารถดําเนินการไดมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น และเอื้อประโยชนตอการเปนศูนยกลางการบินของสนามบินเชียงใหม 
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บทนํา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย(พ.ศ. 2549 – 2553) เปนยุทธศาสตรหนึ่งที่ได

กําหนดใหเปนวาระแหงชาติในการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนาใหประเทศไทยไดมีระบบโลจิสติกสที่ได
มาตรฐานสากล (World Class Logistics) และสนับสนุนการเปนศูนยกลางธุรกิจและการคาของภูมิภาคอินโดจีน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตรนั่นก็คือ ยุทธศาสตรการเปดเสนทางการคาและ
สรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส (New Trade Lanes and Logistics Network Optimization) 
โดยมีเปาประสงคที่จะสรางระบบเครือขายการบริหารโลจิสติกสแบบบูรณาการรองรับบทบาทการเปน
ศูนยกลางโลจิสติกส (Logistics Hub) ของภูมิภาคอินโดจีน ขนสงถายลํา และกระจายสินคาทั้งในภูมิภาค และ
ระหวางภูมิภาค 

ประกอบกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุมลานนา: เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน 
เชียงราย แพร พะเยา นาน) ไดมีการกาํหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีวิสัยทัศน
ของกลุมจังหวัด คือ “ประตูทองการคาสูโลก โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถ่ินที่” ซึ่งไดกําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนากลุมจังหวัดลานนา 5 ยุทธศาสตร คือ (1) การสรางฐานเศรษฐกิจใหมที่มีศักยภาพและ
โอกาสการแขงขันในระดับนานาชาติ (2) การเปนประตูการคา การลงทุน และศูนยกลางการคมนาคมขนสง
เชื่อมโยงกับกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greated Mekong Subregion:GMS) และกลุมเอเชียใต (BIMSTEC) 
(3) การสรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตร อุตสาหกรรม การทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับฐานเศรษฐกิจเดิม
อยางยั่งยืน (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต ดํารงฐานวัฒนธรรม/ทุนทางสังคมลานนา (5) การ
ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

จะเห็นไดวายุทธศาสตรในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการเปนประตูการคา และ
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงนั้น เปนยุทธศสาตรที่สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย 
โดยมีกลยุทธหลักที่จะพัฒนาเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศ (Chiangmai Aviation Hub) 
เนื่องจากเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีความไดเปรียบในดานพ้ืนที่ต้ัง และเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในดานการ
ทองเท่ียว และยังเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน และกลุม
อนุภาคลุมแมน้ําโขงไดเปนอยางดี  
 
การเปนศูนยกลางการบิน (Aviation Hub) 

• ความหมายของ Aviation Hub 
ศูนยกลางการบิน (Aviation Hub) หมายถึง ทาอากาศยานที่ใหบริการในการเปลี่ยนถายผูโดยสาร หรือ

สินคา เพ่ือตอเที่ยวบินไปยังจุดตางๆ ซึ่งจะตองมีการใหบริการ Connecting Flights เปนจํานวนมาก (Federal 
Aviation Administration: FAA) ซึ่งองคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ไดแบงลักษณะของ Hub 
ออกเปน 3 ลักษณะ คือ (1) Hub Airport คือ ทาอากาศยานที่มีปริมาณเที่ยวบินขาเขา และขาออกเปนจํานวน
มาก และมีสัดสวนที่เปนเปอรเซ็นตสูง (2) Regional Hub คือ ทาอากาศยานที่เปนศูนยกลางในการใหบริการใน
ภูมิภาคของรัฐภาคี รัฐใดรัฐหนึ่ง หรือเปนศูนยกลางที่ใหบริการในภูมิภาค ซึ่งประกอบไปดวยรัฐภาคีมากกวา
หนึ่งรัฐภาคี (3) Interline Hub คือ ทาอากาศยานที่เปนศูนยกลาง ซึ่งมีการเจรจาในลักษณะของการเชื่อมตอหรือ
การเปล่ียนถายเที่ยวบินระหวางสายการบินตางๆ 

สําหรับประเทศไทยในปจจุบันทาอากาศยานกรุงเทพ (ทกท.) นั้นมีคุณสมบัติในการเปน Hub ทั้งใน
ลักษณะของ Airport Hub, Regional Hub และ Interline Hub มีจํานวนสายการบินทั้งหมด 78 สายการบิน 
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ครอบคลุม 163 เมืองทั่วโลก และมีการใหบริการการบินไปยังจุดตางๆ รวมท้ังส้ิน 72 เมือง ใน 4 ทวีปทั่วโลก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2549 นี้การยายฐานจากทาอากาศยานกรุงเทพ มาที่สนามบินสุวรรณภูมิจะเปนจุด
เปล่ียนที่ขยายศักยภาพทาอากาศยานไทยใหมีความพรอมในการเปนศูนยกลางการบินแหงใหมที่มีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากการเตรียมความพรอมและขยายศักยภาพของทาอากาศยานระดับประเทศแลว รัฐบาลยังมี
นโยบายที่จะขยายศักยภาพของทาอากาศยานในระดับภูมิภาคดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งทาอากาศยานเชียงใหม 
ซึ่งเปนทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญเปนอันดับ 2 รองจากทาอากาศยานกรุงเทพ ซึ่งรัฐบาลมีเปาประสงคที่จะ
ใชกิจการสนามบินภูมิภาคเปนศูนยรวมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน ภายในกลุมจังหวัด คลัสเตอร และ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และสามารถนําโครงขายคมนาคมการบินเชื่อมโยงเขาหากัน 

• ปจจัยในการพิจารณาการเปนศูนยกลางการบิน 
สภานภาพการเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคนั้น เกิดจากความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรของ

สนามบินเปนหลัก แตในปจจุบันทามกลางภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจที่สูงทั้งระดับภายในประเทศ และ
ระหวางประเทศนั้น ความไดเปรียบทางภูมิศาสตรเพียงอยางเดียวคงจะไมเพียงพอที่จะเปนศูนยกลางการบินได 
จะตองประกอบดวยส่ิงอํานวยความสะดวกและการใหบริการที่ดีดวยจึงจะสมบูรณและสามารถแขงขันได 

ปจจัยที่จะตองคํานึงถึงเพ่ือใหเปนบรรทัดฐานในการพิจารณาเปนศูนยกลางการบิน (ที่มา: Salmon 
Smith Barney) ไดแก 

1. Size of Natural Cashment Area คือจะตองเปนพ้ืนที่ที่ประชากรมีความจาํเปนจะตองพ่ึงพาการใช
สนามบินนั้นๆ เปนอยางมาก 

2. Location Relative to Main Traffic Flows Aviation Hub คือ สภาพภูมิศาสตรของสนามบินนั้นๆ 
จะตองสามารถใหบริการการบินสําหรับชุมชนทองถ่ินนั้นๆ (Local Traffic) และ Point-to-Point Traffic 
ไดเปนอยางดีดวย 

3. Attractiveness to Connecting Traffic คือ พ้ืนที่บริเวณนั้นสามารถดึงดูดหรือมีภูมิศาสตรที่เอ้ืออํานวย
ตอ Connecting Traffic ดวยแลวจะทําใหบริเวณนั้นๆ เหมาะเปน Aviation Hub ที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
หรือมีความสะดวกในการเดินทางตอไปที่อ่ืนซึ่งเปนปจจัยหลักในเรื่องนี้ คือ Infrastructure efficiency 

4. Strength and Commitment of the Home Airline or Alliance การเปนพันธมิตรทางการบินในกลุมที่
แข็งแกรง สามารถเขาถึงไดครอบคลุมพ้ืนที่ตางๆ ในโลกไดมาก ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหเกิด
ความเหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค 

5. Airport Expansion Potential คือ ศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวทั้งในดาน
ของจํานวนผูโดยสารและการขนสงทางอากาศ ซึ่งนอกจากการขยายตัวในดานการรองรับปริมาณ
ผูโดยสารและปริมาณการขนสงทางอากาศที่เพ่ิมขึ้นแลว ในปจจุบันสนามบินหลายแหงไดชดเชยการ
รองรับดานภูมิศาสตร ดวยการมุงเนนในการอํานวยความสะดวกและการบริการที่ดี เชน สนามบินของ
สิงคโปร เปนตน 

 
ความพรอมในการเปนศูนยกลางการบินของจังหวัดเชียงใหม 

ในปจจุบันประเทศไทยมีทาอากาศยานสากล 6 แหง ไดแก ทาอากาศยานกรุงเทพ เชียงใหม เชียงราย 
หาดใหญ และภูเก็ต ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และทาอากาศยาน
อูตะเภา ซึ่งอยูในการดูแลของกองทัพเรือ ซึ่งทาอากาศยานสากลทั้ง 6 แหงนี้มีขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณเที่ยวบินผูโดยสาร และการขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) 
เปนทาอากาศยานหลัก ซึ่งในปจจุบันกําลังอยูระหวางการยายฐานจากทาอากาศยานกรุงเทพ มายังทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิซึ่งจะเปดใหบริการในปลายเดือนกันยายน 2549 นี้ 
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นอกจากทาอากาศยานสากลทั้ง 6 แหงแลว ประเทศไทยยังมีทาอากาศยานในประเทศทั้งส้ิน 28 แหง 
ประกอบดวยทาอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางอากาศ 26 แหง กระจายอยูตามจังหวัด
ตางๆ ทั่วประเทศ โดยภาคเหนือมี 8 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แหง ภาคใต 9 แหง และทาอากาศยาน
ของเอกชน 2 แหง คือทาอากาศยานสมุย และสุโขทัย ของบริษัทบางกอกแอรเวย จํากัด 

จังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการบินในภูมภิาค โดยมีสนามบินนานาชาติเชียงใหม
ที่สามารถรองรับการเปนศูนยกลางการบิน โดยศักยภาพของสนามบินเปนดังนี้ 

• ทางวิ่ง ความยาว 3,100 เมตร ความกวาง 45 เมตร ผิวทางวิ่งASPHALTIC CONCRETE 

• ลานจอดอากาศยาน พ้ืนที่ 85,996 ตารางเมตร รองรับเคร่ืองบินโบอิ้ง 747 จํานวน4 ลํา รองรับ
เครื่องบินเล็ก จํานวน 6 ลํา 

• อาคารผูโดยสาร รองรับผูโดยสารได 3,246,000 คน/ป รองรับผูโดยสารภายในประเทศ 3,050,000 
คน/ป รองรับผูโดยสารตางประเทศ 196,000 คน/ป 

• อาคารคลังสินคา ความสามารถในการรองรับสินคา 30,000 ตันตอป 
(ที่มา: เอกสารประกอบการสัมมนา “การแปลงการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถของ
ภาคเหนือไปสูการปฏิบัติ”, สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.), กุมภาพันธ 2547) 
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบศักยภาพของสนามบินระหวางสนามบินเชียงใหม สนามบินดอนเมือง 
และสนามบินสุวรรณภูมิ 

ศักยภาพของสนามบิน ปจจัยในการพิจารณา 

ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม เชียงราย 

1. พ้ืนที่ของสนามบิน (ตร.ม.) 
- อาคารระหวางประเทศ 
- อาคารภายในประเทศ 
- คลังสินคา 
- ลานจอดเครื่องบิน 

 
268,360 
40,367 
116,034 
860,000 

 
N.A 
N.A 

568,000 
N.A 

 
5,974 
17,318 
9,500 
85,996 

 
15,000 
1,650 

- 
28,800 

2. ทางวิ่ง (Runway) 
- จํานวน 
- ความยาวxความกวาง (เมตร) 
 
 
- Accommodation Capacity 

(Flights/hour) 

 
2 

3,700x60 
และ 

3,500x60 
60 

 
2 

3,700x60 
และ 

4,100x60 
76 

 
1 

3,100x45 
 
 

24 

 
1 

3,000x45 
 
 

20 
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ศักยภาพของสนามบิน ปจจัยในการพิจารณา 

ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม เชียงราย 

3. จํานวนหลุมจอด (bays) 95 120 13 3 
4. การรองรับผูโดยสาร (ลานคน/ป) 

- ผูโดยสารระหวางประเทศ 
เขา/ออก (คน/ชม.) 

- ผูโดยสารภายในประเทศ เขา/
ออก (คน/ชม.) 

N.A 
5,500/7,000 

 
2,000/2,000 

451 
N.A 

 
N.A 

3.22 
500/300 

 
480/700 

N.A 
600/500 

 
900/900 

5. ชองทางขึ้นเครื่อง 101 N.A 11 2 
6. การรองรับสินคาในคลังสินคา 

(ตัน/ป) 
913,320 3,000,0003 30,000 - 

ที่มา: ขอมูลทาอากาศยานนานาชาติ, กระทรวงคมนาคม, กันยายน 2549 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวาสนามบินดอนเมืองมีศักยภาพในการรองรับการเปนศูนยกลางการบินใน
ระดับประเทศไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนสนามบินที่มีความพรอมและความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผูโดยสารไดเปนจํานวนมาก รวมท้ังยังมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอํานวยความสะดวกในดานการคมนาคมขนสงได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สนามบินดอนเมืองยังเปนสนามบินที่มีปริมาณผูโดยสารมากเปนอันดับที่ 18 
ของโลกจากสนามบินนานาชาติทั่วโลกจํานวนกวา 2,000 แหง ในการจัดอันดับสนามบินทั่วโลกในป 2545 ที่
ผานมาโดยเปนรองสนามบินของประเทศอื่นๆ ในเอเชียเพียง 2 ประเทศเทานั้น คือ ญี่ปุน และฮองกง นั่นแสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีในการใหบริการของสนามบินไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งปลายป 2549 นี้การเปด
ใหบริการของสนามบินสุวรรณภูมิ จะย่ิงทําใหการใหบริการของสนามบินของประเทศไทยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 
ดวยความพรอมในดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความพรอมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามา
ใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการของทาอากาศยานไทย 

เมื่อพิจารณาศักยภาพของสนามบินนานาชาติในเขตภาคเหนือ ซึ่งมีอยู 2 สนามบิน ไดแก สนามบิน
เชียงใหมและสนามบินเชียงราย ในการที่จะพัฒนาสนามบินใหเปนศูนยกลางการบินในเขตภาคเหนือเมื่อ
เปรียบเทียบศักยภาพระหวางสนามบินเชียงใหม และสนามบินเชียงราย จะเห็นวาสนามบินเชียงใหมมีศักยภาพ
ในหลายๆดานที่มีความพรอมมากกวาสนามบินเชียงราย ดังจะเห็นไดจากดานพ้ืนที่สนามบินเชียงใหมมีพ้ืนที่
มากกวาสนามบินเชียงรายถึง 73,338 ตร.ม. ดานจํานวนหลุมจอดเครื่องบิน สนามบินเชียงใหมมีจํานวนหลุม
จอดเครื่องบินมากกวาสนามบินเชียงราย 10 หลุมจอด ดานชองทางขึ้นเครื่อง สนามบินเชียงใหมมีชองทางขึ้น
เครื่องมากกวาสนามบินเชียงราย 9 ชองทาง นอกจากนี้สนามบินเชียงใหมมีความไดเปรียบสนามบินเชียงราย
อยางโดดเดน ในดานของคลังสินคา ซึ่งสนามบินเชียงใหมมีพ้ืนที่ของคลังสินคา 9,500 ตร.ม. และสามารถ
รองรับสินคาได 30,000 ตัน/ป ในขณะที่สนามบินเชียงรายนั้นไมมีพ้ืนที่ในการใหบริการดานคลังสินคา ซึ่งทําให
สนามบินเชียงใหมนั้นมีความพรอมมากกวาสนามบินเชียงราย ในการเปนศูนยกลางการบินที่เชื่อมโยงการ
คมนาคมจากสนามบินดอนเมือง หรือสนามบินสุวรรณภูมิ มายังกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

 

                                                 
1 สามารถขยายความสามารถในการรองรับผูโดยสารไดสูงสุดถึง 100 ลานคน/ป 
2 หลังจากอาคารผูโดยสารระหวางประเทศหลังใหมแลวเสร็จ ในเดอืนกันยายน 2549 จะสามารถรองรับผูโดยสารไดถึง 6.5 ลานคน/ป 
3 สามารถขยายความสามารถในการรองรับสินคาไดสูงสุด 6.4 ลานตัน/ป 
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ตารางที่ 2 แสดงศักยภาพและความพรอมของจังหวัดเชียงใหมในการเปนศูนยกลางการบิน 
 

ปจจัยในการเปน Aviation Hub ความพรอมจังหวัดเชียงใหมในการเปนศูนยกลางการบิน 

1. Size of Natural Catchment 
Area 

- เปนศูนยกลางการทองเท่ียวของภาคเหนือตอนบน และมี
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทั้งในดานวัฒนธรรม ประเพณี 
ดานธรรมชาติ ดานบันเทิงและการจับจายใชสอย 

- เปนศูนยกลางดานการศึกษา โดยมีสถานศึกษานานาชาติใน
ระดับประถมและมัธยมที่มีมาตรฐานระดับสากล และในระดับ
ปริญญามีหลักสูตรการศึกษานานาชาติอยูใน
สถาบันการศึกษาตางๆ  

- เปนศูนยกลางทางดานการแพทยและสาธารณสุข มี
โรงพยาบาลรัฐและเอกชนจํานวนมาก ที่สามารถรองรับการ
ใหบริการดานสุขภาพที่มีมาตรฐาน 

- ในเขตเมืองเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจสูง เปนศูนยกลาง
การคา การลงทุน การเงิน การธนาคารและการบริการตางๆ 

2. Location Relative to Main 
Traffic Flows Aviation Hub 

- ภูมิศาสตรของจังหวัดสามารถเชื่อมโยงกรุงเทพฯกับประเทศ
เพ่ือนบานทางดานเหนือได ทั้งประเทศสหภาพพมา ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาว และมณฑลยูนนานของประเทศจีน 
รวมท้ังเชื่อมโยงกับประเทศในเขตเอเชียใต 

3. Attractiveness to Connecting 
Traffic 

- จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางทั้งในดานการทองเที่ยว และ
ดานการคาของภาคเหนือตอนบน จึงมีศักยภาพในการดึงดูด
นักทองเท่ียว และนักธุรกิจใหเขามาใชบริการไดเปนอยางดี 

4. Strength and Commitment of 
the Home Airline or Alliance 

- ทาอากาศยานเชียงใหมมีสายการบินหลัก คือ บริษัทการบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่มีเที่ยวบินในประเทศไป
ยังจุดตางๆ 17 จุดบินทั่วประเทศ และใหบริการไปยังเมือง
ตางๆ 55 เมืองครอบคลุม 33 ประเทศใน 4 ทวีป 

- บริษัทการบินไทยไดมีการขยายเครือขายการใหบริการ จาก
การเขารวมกลุมพันธมิตรการบิน Star Alliance ซึ่งเปนกลุม
พันธมิตรที่มีเครือขายกวางขวางในปจจุบัน 

5. Airport Expansion Potential 
- ศักยภาพในการรองรับ
ผูโดยสาร 

- ในปจจุบันสนามบินเชียงใหม สามารถรองรับผูโดยสารได 3.2 
ลานคน/ป และยังมีศักยภาพที่จะสามารถขยายความสามารถ
ในการรองรับผูโดยสาร จากโครงการกอสรางอาคารผูโดยสาร
ระหวางประเทศหลังใหม ซึ่งจะทําใหสนามบินเชียงใหม
สามารถรองรับผูโดยสารได 6.5 ลานคน/ป 

- ศักยภาพในดานลานจอด
เครื่องบิน เพ่ือรองรับเครื่องบิน
จากสายการบินตางๆ  

- สนามบินเชียงใหมมีศักยภาพในการขยายทางวิ่งเคร่ืองบิน 
เพ่ือรองรับเครื่องบินจากสหภาพยุโรปที่จะมาใชบริการได 
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จากตารางที่ 2 ในการพิจารณาปจจัยตางๆของการเปนศูนยกลางการบิน จะเห็นไดวาจังหวัดเชียงใหม
มีความพรอมและมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการบินระดับภูมิภาคในเขตภาคเหนือไดเปนอยางดี ซึ่งจะ
นํามาสูการพัฒนาในดานเศรษฐกิจของประเทศ 

 
การนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ 

จะเห็นไดวาจังหวัดเชียงใหมและสนามบินเชียงใหมนั้น มีศักยภาพและมีความพรอมในการเปน
ศูนยกลางการบินระดับภูมิภาค ในเขตภาคเหนือไดเปนอยางดี ทางรัฐบาลซึ่งมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหจังหวัด
เชียงใหมเปนศูนยกลางการบินระดับภูมิภาค เพ่ือผลักดันใหโครงขายการบินภายในประเทศมีความเขมแข็ง และ
นําประเทศไทยไปสูการเปนศูนยกลางการบินของเอเชีย แตอยางไรก็ดีจังหวัดเชียงใหมยังมีจุดออนในดานการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนไปในลักษณะแยกกันทํา ขาดการบูรณาการในการแกไขปญหา รวมท้ังขาดแผน
และทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน นอกจากนี้ในดานการทองเท่ียว พบวาสถานที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงไดเส่ือมโทรม 
และขาดการบํารุงรักษา ไมมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมๆ รวมท้ังขาดการเชื่อมโยงการทองเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 

การดําเนินการภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเหนือ 
เพ่ือใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคนั้น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ไดมีการกําหนดแผนงานและโครงการที่สําคัญตางๆ เพ่ือสนับสนุนกรอบยุทธศาสตรนี้ โดยได
แบงแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมออกเปน 2 ระยะ ไดแก 

• ระยะแรก จะเปนการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานส่ิงอํานวยความสะดวกเดิมที่มีอยู เชน การ
ปรับปรุงทาอากาศยานเชียงใหม การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การปรับปรุงระบบขนสงมวลชนและ
รถรับจางสาธารณะ การเจรจาเรื่องสิทธิการบิน การเพิ่มความถี่ของเที่ยวบิน การอํานวยความ
สะดวกดานวีซา เปนตน 

• ระยะยาว รัฐบาลไดมอบหมายให สศช. ทําการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการบินระดับนานาชาติ โดยการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพ
ทางกายภาพและเชิงธุรกิจ การศึกษาตลาดทองเที่ยว ผูโดยสาร การขนสงสินคา และการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ถือเปนผูปฏิบัติที่สําคัญ ที่จะทําใหยุทธศาสตรของ

ประเทศไทย และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน สูการปฏิบัติ และบรรลุยุทธศาสตร โดยมีวิสัยทัศนในการเปนทา
อากาศยานสําหรับชุมชน ทั้งดานการขนสงผูโดยสารและสินคา สนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถ่ิน 
ในแตละภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีทาอากาศยานทางยุทธศาสตรการเปน
ศูนยกลางระดับอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและเอเชียใต ทั้งดานการทองเท่ียว ธุรกิจ และขนสงสินคา พัสดุตางๆ  

ดังนั้น บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยความรวมมือกับ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
ตัวแทนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน จึงจัดสัมมนา เรื่อง “วิสัยทัศน ทาอากาศยานสําหรับชุมชน สูการปฏิบัติ” 
เพ่ือสนับสนุนการเปนฐานและประตูดานการคา โครงขายคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ อนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง (GMS) และเอเชียใต (BIMSTEC) ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 ที่
จังหวัดเชียงใหม 

การจัดสัมมนาดังกลาวจัดขึ้นที่ หอง Royal Orchid Ballroom ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัด
เชียงใหม มีผูเขารวมสัมมนารวมทั้งส้ิน 153 คน ประกอบดวยผูแทนหัวหนาสวนราชการ องคกร หนวยงาน
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ตางๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนสายการบินทั้งในและตางประเทศ ผูประกอบการในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ผูแทนทาอากาศยานเชียงใหม และทาอากาศยานเชียงราย ซึ่งเปนทาอากาศยานระหวางประเทศใน
ความรับผิดชอบของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

ในการสัมมนาครั้งนี้ไดแบงออกเปน 2 ชวง คือ ในชวงเชาจะเปนการเสวนาในหัวขอ “ยุทธศาสตรการ
เปนศูนยกลางการบิน (Aviation Hub)” และในชวงบายเปนการแบงกลุมยอยระดมสมองเพื่อเสนอโครงการ 
แผนปฏิบัติ (Action Plan) ในการนาํวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ ดําเนินการโดย ศูนยขับเคล่ือนยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งไดมีการแบงกลุมยอยออกเปน 2 กลุม คือ 

1. กลุมที่ 1 ธุรกิจทองเท่ียว และบริการ (Service/Tourism Sector) 
2. กลุมที่ 2 ธุรกิจขนสง (Logistics Sector) 

 
ในการระดมสมองของทั้ง 2 กลุมยอยนี้มีเปาประสงคเพ่ือที่จะกําหนดยุทธศาสตรในการเตรียมความ

พรอมใหทาอากาศยานเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินระดับภูมิภาค ในเขตภาคเหนือ ซึ่งผลจากการระดมสมอง
สามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตรตางๆ โดยที่แตละประเด็นจะแบงออกเปนโครงการยอย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
ของยุทธศาสตรเหลานั้น ซึ่งแบงออกเปนโครงการเรงดวน โครงการระยะสั้น และโครงการระยะยาว และในการ
พิจารณาระยะเวลาในการดําเนินโครงการนั้นจะพิจารณาจากเกณฑตางๆ ไดแก  

• ผลกระทบในเชิงการทองเที่ยว 

• ผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจขนสง 

• ความคลองตัวในการดําเนินการ 
 
กลุมธุรกิจทองเที่ยว และการบริการ 

ผลจากการระดมสมองกลุมยอยในสวนของผูประกอบการดานธุรกิจทองเที่ยว และบริการไดมีการ
กําหนดแผนปฏบัิติ เพ่ือสนับสนุนการนําวิสัยทัศนการเปนศูนยกลางการบินลงสูการปฏิบัติของผูที่มีสวน
เกี่ยวของในทุกภาคสวน ซึ่งสามารถสรุปโครงการตางๆ โดยแบงเปนโครงการเรงดวน โครงการระยะสั้น และ
โครงการระยะยาว ไดทั้งส้ิน 7 โครงการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงโครงการจากการระดมสมองของกลุมธุรกิจการทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ 

1. คัดเลือกสินคาและบริการดานการ
ทองเท่ียวที่มีความโดดเดนเปน
พิเศษเพื่อเปนจุดขายรวมถึงพัฒนา
ใหมีความหลากหลายและมี
มาตรฐานระดับสากล 

 
 
 

1. โครงการสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว (First 
Impression) นําเสนอวัฒนธรรมลานนาซึ่งเปนจุดเดนของ
จังหวัดใหนักทองเที่ยว โดยการปรับปรุงการตกแตงภายใน
สนามบิน 

2. โครงการสรางศูนยบริการนักทองเที่ยวครบวงจรภายในทา
อากาศยานเชียงใหม 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ 

2. ประชาสัมพันธการเปนศูนยกลาง
การขนสงทางอากาศในภูมิภาค 
พรอมแหลงทองเที่ยวและส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ เพ่ือสราง
ภาพลักษณการเปน World Class 
Tourism Destination และสงเสริม
การตลาด 

3. โครงการจัดโปรแกรมการทองเท่ียวราคาถูกใหแก 
นักทองเท่ียวตางชาติ 

4. โครงการบัตรเดียวเที่ยวไดทั่วจังหวัด นักทองเที่ยวสามารถ
ใชบัตรโดยสารเพียงบัตรเดียวสามารถเดินทางไดทั้งทางบก
และทางอากาศ 

5. โครงการประสานความรวมมือระหวางการขนสงทางอากาศ
และการขนสงทางบก (รถโดยสาร) เชน Check Through 
กระเปาโดยสาร เปนตน  

6. โครงการกระจายนักทองเที่ยวจากเชียงใหมไปยังจังหวัด
ตางๆ ภายในภาคเหนือ โดยการสนับสนุนการเดินทางจาก
ทางทาอากาศยานเชียงใหม 

3. ยกระดับมาตรฐานการบริการของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียว และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินแกนักทองเท่ียว 

7. โครงการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยใหกับ
นักทองเท่ียว เพ่ือใหนักทองเที่ยวเกิดความมั่นใจเมื่อไดมาใช
บริการ 

 
กลุมธุรกิจขนสง 

ผลจากการระดมสมองกลุมยอยในสวนของผูประกอบการดานธุรกิจขนสง และบริการไดมีการกําหนด
แผนปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการนําวิสัยทัศนการเปนศูนยกลางการบินลงสูการปฏิบัติของผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุก
ภาคสวน ซึ่งสามารถสรุปโครงการตางๆ โดยแบงเปนโครงการเรงดวน โครงการระยะสั้น และโครงการระยะยาว 
ไดทั้งส้ิน 7 โครงการ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 แสดงโครงการจากการระดมสมองของกลุมธุรกิจการขนสง 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ 

1. การยกระดับศักยภาพของ
โครงสรางพ้ืนฐานในดานการ
ขนสงทางอากาศใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1. โครงการปรับปรุงระบบคลังสินคาของทาอากาศยาน
เชียงใหม : เพ่ือการปรับปรุงระบบใหรวดเร็วและแมนยํามาก
ขึ้นเพ่ือสนองตอความพึงพอใจของลูกคา 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ 

2. Low Cost Airlines  ระหวางจังหวัด โครงการนี้เปนโครงการ
ที่มีการลงทุนคอนขางสูงและจะตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายๆฝายที่เกี่ยวของ เพราะจะตองทราบปริมาณความ
ตองการการขนสง ของสินคาหรือผูโดยสารอยางแทจริงเพ่ือ
นํามาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

2. การยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการในดานการขนสงทาง
อากาศ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ดําเนินการที่ยุงยาก โดยการเพ่ิม
บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น รวมทั้งการทบทวนกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการขนสง 

3. ศูนยเบ็ดเสร็จ One Stop Service :  เปนการลดขั้นตอนเพื่อ
รองรับและอํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหวาง
ประเทศเนื่องจากสินคาบางประเภท จะตองติดตอกับ
หลายๆหนวย งานเนื่องจากมีกฎระเบียบตางๆในการนํา
ออกนอกประเทศ  อีกทั้งเปนการเพิ่มโอกาสให
ผูประกอบการรายยอยในการที่ตองการสงออกสินคาหรือ
ผลิตภัณฑ ไปขายยังตางประเทศ 

4. Free Zone : จัดในสนามบินหรือบริเวณใกลเคียง โดย
จะตองมีเง่ือนไขคือจะตองมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศ
เสมอ และมีการสงออกอยางตอเนื่อง โดย Free Zone 
จะตองอํานวยความสะดวกในเรื่องระบบประกันภัย ระบบ
จายชําระ และระบบ E-commerce   

5. Door to Door Service : ทาอากาศยานควรมีการบริการ
หรือต้ังหนวยขนสงสินคา หรือจัดพ้ืนที่ใหเอกชนเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการรับ- สงสินคา หรือส่ิงของสัมภาระถึงหนา
บาน รวมถึงการรับบริการหอสินคา 

6. การทบทวนเงื่อนไขในการสงออกของสด หรือสินคาที่เนา
เสียได 

3. การพัฒนาบุคลากร ในกลุมธุรกิจ
ดานการขนสง ใหมีความรูความ
เขาใจในดานโลจิสติกส เพ่ือ
นําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
กลุมธุรกิจของตน 

7. การจัดตั้งศูนยอบรม Logistics : จัดตั้งที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือเปนการสงเสริม แนะแนวความรู
โดยมีการจัดประชุมหรือสัมมนา อยางตอเนื่องและเปน
สถานที่กระจายขอมูลขาวสารในเรื่องของ Logistics แกภาค
ธุรกิจและผูประกอบการขนสง 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
จังหวัดเชียงใหมมีความพรอมในการเปนศูนยกลางการบินในระดับภูมิภาค ทั้งในดานภูมิศาสตรซึ่ง

สามารถเชื่อมโยงกรุงเทพฯกับประเทศเพื่อนบานทางดานเหนือได ทั้งประเทศสหภาพพมา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว และมณฑลยูนนานของประเทศจีน และในดานการเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว และมีความ
พรอมทั้งในดานเศรษฐกิจ ดานการสาธารณสุข และดานการศึกษา สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและนักธุรกิจให
เขามาลงทุนในจังหวัดไดเปนอยางดี ประกอบกบัความพรอมของสนามบินเชียงใหม ที่มีศักยภาพในการรองรับ
ปริมาณผูโดยสาร และสินคาไดเปนจํานวนมาก รวมท้ังยังมีโครงการในการขยายโครงสรางตางๆใหมีศักยภาพ
เพ่ิมมากขึ้น 

จากการระดมสมองกลุมยอยของผูประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจดานการทองเท่ียว และ
ธุรกิจดานการขนสง พบวาในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการบินนั้น จะตองมีการพัฒนาในดาน
ตางๆ ดังนี้ 1) การพัฒนาธุรกิจดานการบริการที่มีความสะดวกรวดเร็วและเบ็ดเสร็จในตัว เชน โครงการ
ศูนยบริการการทองเท่ียวครบวงจรภายในสนามบิน และโครงการศูนยเบ็ดเสร็จ One Stop Service ในการขนสง
สินคาทางอากาศ โครงการบริการ Door to Door Sevice โครงการสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวทั้งใน
ดานการนําเสนอวัฒนธรรมลานนา และการสรางความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัย เปนตน 2) การพัฒนา
ศักยภาพในดานโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมหรือการกระจายสินคาสูจังหวัดอื่นๆ เชน โครงการ Low Cost 
Airline ระหวางจังหวัด และโครงการกระจายนักทองเที่ยวใหมีความสะดวกในการเดินทางสูจังหวัดอื่นๆ เปนตน 
3) ดานการพิจารณาทบทวนกฎ ระเบียบหรือเง่ือนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสง เชน โครงการจัดใหมี Free 
Zone ในบริเวณภายในหรือใกลกับสนามบิน โครงการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขในการขนสงสินคาที่เนาเสียได 
เปนตน 4) ดานการพัฒนาบุคลากรในกลุมธุรกิจ เชน โครงการจัดตั้งศูนยอบรมดานโลจิสติกส เปนตน 

อยางไรก็ดีโครงการตางๆที่ไดมีการนําเสนอในการสัมมนาในครั้งนี้ เกิดจากความรวมมือของผูที่มีสวน
เกี่ยวของทั้งในดานหัวหนาสวนราชการ องคกร หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนสายการบินทั้งใน
และตางประเทศ ผูประกอบการในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ผูแทนทาอากาศยานเชียงใหม และทาอากาศ
ยานเชียงราย ดังนั้นในการที่จะนําวิสัยทัศนของรัฐไปสูการปฏิบัติไดนั้น จะตองมีการรวมกลุมกันระหวางผูที่มี
สวนเกี่ยวของเหลานี้ เพ่ือนําโครงการตางๆเหลานี้มาสานตอใหเกิดขึ้นไดจริง รวมท้ังจะตองมีการกําหนดกรอบ
และหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ในการติดตามผลการดําเนินการของโครงการตางๆ เพ่ือที่จะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง และสามารถพัฒนาใหสนามบินเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินระดับภูมิภาคไดอยางสมบูรณ 
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