
  ส่วนที่ 2 
 

การวิเคราะหส์ถานการณ์และศักยภาพของจังหวัดเชียงราย 
 

 
จังหวัดเชียงรายได้ดําเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและศักยภาพของ

ประชาชนในจังหวัดเชียงราย 9 ด้าน คือ 
1. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านสังคมและวัฒนธรรม 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านความมั่นคง 
5. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
6. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
7. กรอบทิศทางการพัฒนา 
8. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT 
9. แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ (Positioning)  
 

1. การวิเคราะหส์ถานการณ์และศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 

  โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product 

: GPP) ในปี 2553  โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ตามราคา

ประจําปี) เท่ากับ 67,273  ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capital GPP) เท่ากับ 55,600 บาท/ปี  

รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้มากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 23,830 

ล้านบาท รองลงมาได้แก่ สาขาการการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้

ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน  คิดเป็นมูลค่า 8,802 ล้านบาท และสาขาการศึกษา คิดเป็นมูลค่า 

6,542 ล้านบาท ตามลําดับ ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดัเชยีงราย ตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2550 -2553                      (หน่วย :  ล้านบาท) 

สาขาการผลิต 2550 2551 2552 2553 สัดส่วน ป ี2553 

ภาคเกษตร 16,101  21,563  18,293  24,465  36.37 

เกษตรกรรม การล่าสตัว์ และการปา่ไม ้ 15,231  21,039  17,625  23,830  35.42 

การประมง 871  524  668  635  0.94 

ภาคนอกเกษตร 36,106  38,856  40,449  42,809  63.63 

การทําเหมอืงแรแ่ละเหมืองหิน 309  287  391  425  0.63 

การผลิตอุตสาหกรรม 3,204  4,575  4,530  4,791  7.12 

การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 724  724  941  985  1.46 

การก่อสรา้ง 2,506  2,753  2,658  1,828  2.72 

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 

จักรยานยนต ์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครวัเรือน 
6,279  7,197  7,592  8,802  

13.08 

โรงแรมและภัตตาคาร 1,859  1,926  1,652  1,670  2.48 

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม 2,641  2,690  2,871  2,880  4.28 

ตัวกลางทางการเงนิ 2,837  3,159  3,306  3,581  5.32 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบรกิารทาง

ธุรกจิ 
3,962  3,343  3,669  3,892  

5.79 

การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ 

รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ 
3,858  3,509  3,687  4,315  

6.41 

การศึกษา 5,369  5,838  6,125  6,542  9.73 

การบริการดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 1,775  1,849  1,994  2,112  3.14 

การให้บริการชุมชน สังคม และบรกิารสว่นบุคคลอื่นๆ 714  779  861  782  1.16 

ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 69  226  170  204  0.30 

ผลิตภัณฑ์จังหวัด 52,207  60,418  58,742  67,273  100 

มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 43,710  50,355  48,744  55,600   

ประชากร (1,000 คน) 1,194  1,200  1,205  1,210   
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ที่มา   :    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดัเชียงราย ตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิตที่สําคัญ ปี พ.ศ. 2553      (หน่วย :  ล้านบาท) 

 ที่มา   :    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ตารางที่ 9 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16  สาขา (ณ ราคาคงที่)                 (หนว่ย :ล้านบาท) 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
มูลค่า 

พ.ศ. 2550 

มูลค่า 

พ.ศ. 2551 

มูลค่า 

พ.ศ. 2552 

มูลค่า 

พ.ศ. 2553 

การเติบโต 

51/50 52/51 53/52 เฉล่ีย 3 ปี 

ภาคการเกษตร 10,037  10,074  10,092  10,042  0.37 0.18 -0.49 0.02 

1.สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 9,236  9,387  9,406  9,368  1.64 0.20 -0.41 0.48 

2.สาขาประมง 893  697  691  673  -21.90 -0.82 -2.63 -8.45 

ภาคนอกการเกษตร 30,257  30,600  31,243  32,056  1.13 2.10 2.60 1.95 

3.สาขาการทําเหมืองแร่และย่อยหิน 285  249  275  307  -12.40 10.37 11.38 3.11 

4.สาขาอุตสาหกรรม  (การผลิต) 2,256  2,655  2,557  2,363  17.71 -3.72 -7.56 2.14 

5.สาขาไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 660  725  870  947  9.93 19.90 8.93 12.92 

6.สาขาการก่อสร้าง 2,010  2,053  2,155  1,508  2.13 4.98 -30.04 -7.64 

7.สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ 

จักรยานยนต์  ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน

ครัวเรือน 

5,576  5,986  5,702  6,215  7.36 -4.74 8.98 3.86 

8.สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 1,756  1,752  1,580  1,594  -0.25 -9.84 0.88 -3.07 

9.สาขาการขนส่ง  สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม 2,467  2,469  2,547  2,631  0.04 3.17 3.30 2.17 

10.สาขาตัวกลางทางการเงิน 2,053  2,133  2,393  2,579  3.90 12.19 7.75 7.95 

11.สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การใช้เช่าและ

บริการทางธุรกิจ 
4,235  3,576  3,893  4,064  -15.55 8.85 4.39 -0.77 

12.สาขาการบริหารราชการ  และการป้องกันประเทศ  2,972  2,567  2,680  3,035  -13.65 4.41 13.25 1.34 
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รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 

13.สาขาการศึกษา 4,010  4,115  4,213  4,473  2.61 2.39 6.15 3.72 

14.สาขาบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 
1,459  1,472  1,572  1,622  0.95 6.77 3.15 3.63 

15.สาขาให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล

อ่ืน ๆ 
612  630  696  613  2.98 10.39 -11.86 0.50 

16. สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 60  190  139  164  217.58 -26.79 18.13 69.64 

รวม 40,539  40,657  41,369  42,153  0.29 1.75 1.90 1.31 

 

ที่มา   :    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 

1.2 ภาคการเกษตร 

 การผลิตสาขาเกษตรกรรมฯ จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วยกิจกรรม  4  ประเภท  ได้แก่  พืช  

ปศุสัตว์ ป่าไม้  และการบริการทางการเกษตร   โดยกิจกรรมด้านพืชมีสัดส่วนมากที่สุด  ในปี  2553 มี

ส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ 90 กิจกรรมด้านปศุสัตว์มีส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ 6  กิจกรรมด้านการบริการ              

ทางการเกษตร  มีส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ  4  

แผนภูมิที่ 2 การผลติสาขาเกษตรกรรมฯ จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2553      

           
ที่มา   :    สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

 

                   3.2.1 กิจกรรมด้านพืช 
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         พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย  ข้าว   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   

ถั่วเหลือง  ลําไย   ลิ้นจี่   ยางพารา  และพืชผัก    นอกจากน้ี   ยังมีพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จังหวัดมุ่งพัฒนา

ให้เป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่น ได้แก่ ชา   กาแฟ   สับปะรด  เป็นต้น 

                         ข้าว   นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย ในปี 2554 มีพ้ืนที่เพาะปลูก    

ข้าวนาปี จํานวน  1,222,926  ไร่  เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,167,353 ไร่  ผลผลิต  667,563  ตัน  พื้นที่

เพาะปลูกข้าวนาปรัง   จํานวน  511,229  ไร่  เนื้อที่เก็บเกี่ยว 504,768 ไร่ ผลผลิต  344,583  ตัน  

แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอเมือง  พาน เทิง เชียงของ และแม่จัน   

 

 

 

 

ตารางที่ 10  แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปี - นาปรัง ปี พ.ศ.2552-2554 

ชนิดพืช เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

ข้าวนาปี 1,211,576 1,261,022 1,222,926 1,156,724 1,235,659 1,167,353 644,693 676,723 667,563 

ข้าวนาปรัง - 445,675 551,229 - 444,377 504,768 - 285,944 344,583 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เป็นพืชเศรษฐกิจรองจากข้าว  ในปี  2554  มีพ้ืนที่เพาะปลูก 

1,222,926 ไร่   ผลผลิตรวม  667,563  ตัน   แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอเวียงป่าเป้า   เชียงแสน   

เทิง   แม่สรวย  และเชียงของ  

ตารางที่ 11  แสดงข้อมูลการปลูกข้าวโพดเล้ียงสตัว์ ปี พ.ศ.2552-2554 

ชนิดพืช เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 1,211,576 1,261,022 1,222,926 1,156,724 1,235,659 1,167,353 644,693 676,723 667,563 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ถ่ัวเหลือง ปลูกได้ปีละ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน และ

รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มิถุนายน   สําหรับปี 2554   มีพ้ืนที่เพาะปลูก  25,826   ไร่   

ผลผลิตรวมประมาณ  5,784  ตัน   แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอแม่จัน  เชียงแสน  ดอยหลวง  เมือง  

และพาน 

ตารางที่ 12  แสดงข้อมูลการปลูกถ่ัวเหลือง ปี พ.ศ.2552-2554 

ชนิดพืช เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

ถ่ัวเหลือง 30,862 31,286 25,826 30,205 30,606 25,336 6,723 6,920 5,784 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

 

 

ลําไย  เป็นพืชที่นิยมปลูกทั่วไปในจังหวัดเชียงราย     เน่ืองจากผลผลิตสามารถ

นําไปอบแห้ง   และเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน   ในปี 2554  มีพ้ืนที่

เพาะปลูก   125,593 ไร่    ผลผลิตรวม   48,693  ตัน  แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอพาน     

แม่สรวย  เมือง ป่าแดด และเทิง 

ตารางที่ 13  แสดงข้อมูลการปลูกลาํไย ปี พ.ศ.2552-2554 

ชนิดพืช เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

ลําไย 132,513 125,336 125,593 126,257 121,971 121,430 51,386 46,609 48,693 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ลิ้นจ่ี  เป็นไม้ผลที่สําคัญอีกชนิดหน่ึงของจังหวัดเชียงราย   แต่มีอายุการเก็บรักษา

สั้น เกษตรกรต้องเก็บขายสด ทําให้มีปัญหาด้านตลาด  ในปี 2554  มีพ้ืนที่เพาะปลูก   32,626 ไร่  

ผลผลิตรวม   8,187   ตัน  แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอเมือง   แม่สรวย แม่จัน และแม่ฟ้าหลวง 

 

ตารางที่ 14  แสดงข้อมูลการปลูกลิน้จี ่ปี พ.ศ.2552-2554 

ชนิดพืช เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

ลิ้นจี ่ 35,762 32,269 32,626 35,718 32,219 32,616 18,252 9,251 8,187 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ยางพารา  เป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูกในพื้นที่ใหม่  ในปี 

2546  และจังหวัดเชียงรายได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความ

มั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางพาราใหม่ ระยะที่ 1 ( พ.ศ.2547 – 2549 )  ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ปี 2554  มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม   240,364  ไร่    ปริมาณผลผลิตรวมประมาณ  11,956  ตัน 

แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอเทิง  เวียงชัย  พาน  และเวียงเชียงรุ้ง 

ตารางที่ 15  แสดงข้อมูลการปลูกยางพารา ปี พ.ศ.2552-2554 

ชนิดพืช เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

ยางพารา 118,885 237,025 240,364 6,166 35,563 48,406 1,788 9,033 11,956 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ชา จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกชามากที่สุดของประเทศและในปี  

2547 จังหวัดได้กําหนดให้ชาเป็นพืชยุทธศาสตร์หลัก   โดยส่งเสริมให้มีการปลูกชาเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนพืช

อ่ืน ๆ ที่ให้ผลตอบแทนตํ่า และผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางผลิตชาพันธ์ุดีของประเทศ                

พันธ์ุที่ปลูก ได้แก่  ชาอัสสัม  ซึ่งเป็นพันธ์ุด้ังเดิม และชาจีน  ที่เริ่มนิยมปลูกเน่ืองจากให้ผลตอบแทนสูง

และเป็นที่ต้องการของตลาด ในปีเพาะปลูก 2554  มีพ้ืนที่ปลูกรวมทั้งสิ้น 77,638 ไร่ เน้ือที่เก็บเก่ียว 

77,154 ไร่  ผลผลิตรวม  37,034  ตัน  แหล่งผลิตสําคัญอยู่ในเขตอําเภอแม่ฟ้าหลวง  แม่สรวย         

และเวียงป่าเป้า 
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ตารางที่ 16  แสดงข้อมูลการปลูกชา ปี พ.ศ.2552-2554 

ชนิดพืช เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

ชา 62,162 54,518 77,638 57,682 51,883 77,154 32,396 25,537 37,034 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นอีกชนิดหน่ึง  เน่ืองจากมี

คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ในปี  2554   มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม   24,148 ไร่   

ผลผลิตรวมประมาณ   2,440 ตัน   แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอแม่สรวย   แม่ฟ้าหลวง  เมือง  

และแม่สาย 

ตารางที่ 17  แสดงข้อมูลการปลูกกาแฟ ปี พ.ศ.2552-2554 

ชนิดพืช เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

กาแฟ - 23,148 24,148 - 11,719 14,521 - 2,063 2,440 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สับปะรด  เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีลักษณะเฉพาะถ่ินอีกชนิดหน่ึง ที่มีช่ือเสียง  ได้แก่  

สับปะรดนางแล   และสับปะรดภูแล  ในปี  2554   มีพ้ืนที่เพาะปลูก   18,131  ไร่   ผลผลิตรวม 68,965  

ตัน  แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอเมือง   แม่จัน    และพาน 

ตารางที่ 18  แสดงข้อมูลการปลูกสบัปะรด ปี พ.ศ.2552-2554 

ชนิดพืช เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

สับปะรด 3,278 6,154 18,131 3,091 5,880 17,697 11,073 21,268 68,965 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

                   3.2.2 กิจกรรมด้านปศุสัตว์ 

ประกอบด้วยชนิดสัตว์เลี้ยงที่สําคัญ ดังน้ี 
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โคเนื้อ    เป็นที่นิยมเลี้ยงทั่วไป จากการสํารวจในปี 2554 จังหวัดเชียงรายมีโคเน้ือ

จํานวน  72,464  ตัว เกษตรกร 9,283  ราย พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คือ พันธ์ุ

อเมริกันบราห์มัน นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ที่มีคุณสมบัติให้เนื้อโดยตรงและสามารถเจริญเติบโตได้ดีตาม

สภาพแวดล้อม ได้แก่ พันธุ์ชาร์โรเลส์ พันธ์ุซิมเมนทอลและพันธ์ุลิมูซีน แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขต

อําเภอเมืองพานและแม่สรวย 

โคนม   สําหรับโคนมในจังหวัดเชียงรายในปี 2554 มีการเลี้ยงทั้งสิ้น 4,228 ตัว 

จํานวนเกษตรกร 174  ราย ในสัดส่วนของแม่โคทั้งหมดเป็นโคเพศเมียสามารถรีดนมและให้  ผลผลิตนํ้านม  

จํานวน 4,096 ตัว ปริมาณนํ้านมดิบรวมทั้งสิ้น 11,904 กิโลกรัม แหล่งผลิตสําคัญอยู่ในเขตอําเภอเทิง  ขุน

ตาลและพาน    

กระบือ  กระบือเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของเกษตรกรมาช้านาน ในปี 2554 จังหวัด

เชียงรายมีการเลี้ยงกระบือรวมทั้งสิ้น 17,966 ตัว เกษตรกร 2,771 ราย แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ใน

เขตอําเภอแม่ฟ้าหลวง เมืองและแม่จัน  

สุกร    ปี  2554  มีการเลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 198,922 ตัว เกษตรกร 13,163 ราย  

แหล่งที่เลี้ยงมากอยู่ในเขตอําเภอพาน  เวียงป่าเป้าและเมือง  

สัตว์ปีก   ที่สําคัญและนิยมเลี้ยง ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ และไก่เน้ือ ในปี 2554   

มีปริมาณการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจํานวน 2,976,127 ตัว ไก่เน้ือ 420,925 ตัว และไก่ไข่ 687,193 ตัว แหล่ง

ผลิตสําคัญอยู่ในเขตอําเภอพาน  แม่สรวยและเทิง   

   ตารางที่ 19  แสดงปริมาณการเล้ียงสัตว์ที่สําคัญ  ปี  พ.ศ. 2552 – 2554 

ชนิดสัตว์เลี้ยง 
ปี   2552 ปี   2553 ปี   2554 

จํานวนสัตว์ 

(ตัว) 
เกษตรกร 
(ราย) 

จํานวนสัตว์ 

(ตัว) 
เกษตรกร 
(ราย) 

จํานวนสัตว์ 

(ตัว) 
เกษตรกร 
(ราย) 

     โคเนื้อ 
     โคนม 
     กระบือ 
     สุกร 
     ไก่พื้นเมือง 
     ไก่ไข่ 
     ไก่เนื้อ 

142,225 
3,503 

18,114 
172,681 

1,338,265 
590,238 
497,575 

16,861 
144 

2,713 
13,699 
35,759 

164 

135 

71,904 
4,056 

17,137 
179,933 

2,761,637 
458,449 
462,457 

8,973 
148 

2,547 
11,834 
75,485 

436 
517 

72,464 
4,228 

17,966 
198,922 

2,976,127 
687,193 
420,925 

9,283 
174 

2,771 
13,163 
82,487 

263 
215 

   ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย       
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แผนภูมิที่ 3 แสดงปริมาณการเล้ียงสัตว์ที่สําคัญ  ปี  พ.ศ. 2554 

25%
1%

6%
68%

โคเน้ือ

โคนม

กระบือ

สุกร

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย              

                    

3.2.3 กิจกรรมด้านประมง 

จังหวัดเชียงราย   มีเกษตรกรเล้ียงสัตว์นํ้าที่ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์นํ้ารวม 20,000  

ราย 35,000  บ่อ    คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ  31,000  ไร่ การเลี้ยงปลาส่วนใหญ่  ร้อยละ  65  เป็นการเลี้ยง

ในระดับเพ่ือการยังชีพ  อาศัยนํ้าฝน  และอีกร้อยละ  35  เป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ชนิดสัตว์นํ้าจืดที่

เลี้ยงสว่นใหญ่  เป็นปลานิล  ประมาณ  50 %   ปลาดุก ประมาณ  30 %   และสัตว์นํ้าชนิดอ่ืน ๆ  ได้แก่  

กุ้งก้ามกราม  ปลาตะเพียน  ปลานวลจันทร์  ปลายี่สกเทศ  และกบ  ประมาณ  20 %   

การจับสัตว์น้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาติ  ในเขตจังหวัดเชียงรายมีแหล่งนํ้า

ธรรมชาติประมาณ 1,700  แห่ง  โดยแหล่งนํ้าสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด คือ “หนองหลวง” อยู่ในเขต ตําบล

เวียงชัย อําเภอเวียงชัย และ ตําบลห้วยสัก  อําเภอเมืองฯ  อ่างเก็บนํ้าที่ใหญ่ที่สุด คือ “อ่างเก็บนํ้า

แม่ต๊าก”  อยู่ในเขตตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย ปลาที่จับได้จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ  ได้แก่ ปลานิล 

ตะเพียน นวลจันทร์ สร้อยขาว ดุก ช่อน  บู่ ย่ีสกเทศ กด สวาย ค้าว แค้ แกง ไน หมอ ตอง หมู สลิด 

สังกะวาด แขยง เพ้ีย  กระแห เน้ืออ่อน บึก ฉลาด จีน ข้างลาย ซิว กุ้งฝอย และ กุ้งก้ามกราม  ปริมาณท่ี

จับได้ในปี 2554  คิดเป็นจํานวนทั้งสิ้น  14,500 ตัน  มีมูลค่ารวม  640  ล้านบาท  ผลผลิตสัตว์นํ้าที่จับได้

ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายในชุมชน 
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  ในปี 2554  มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ขึ้นทะเบียนผู้

เลี้ยงสัตว์นํ้า รวม 20,675  ราย  จํานวนบ่อเลี้ยงปลา  33,097  บ่อ  คดิเป็นพ้ืนที่  31,907.35  ไร่  โดย

แหล่งผลิตใหญท่ี่สุดอยู่ที่อําเภอพาน เน่ืองจากมีระบบชลประทานแม่ลาวรองรับ และมกีารจัดต้ังสหกรณ์/

กลุ่ม/ชมรม ทีป่ระกอบกิจการด้านการเลี้ยงสัตว์นํ้าแบบครบวงจร รวม 12 แห่ง  มีสมาชิกรวม  1,400  

ราย  เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์  มีผลผลิตจําหน่ายออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละประมาณ  15-20  ตัน การเลีย้งปลา

ส่วนใหญ ่ร้อยละ 65 เป็นการเลี้ยงในระดับเพ่ือการยังชีพ อาศัยนํ้าฝน และ อีกร้อยละ 35  เป็นการเลี้ยง

เชิงพาณิชย์  ชนิดสัตว์นํ้าจืดที่เลี้ยงส่วนใหญ่ เป็นปลานิล  ประมาณ  50 %  ปลาดุก ประมาณ 30 %  

และ สัตว์นํ้าชนิดอ่ืน ๆ  เช่น กุ้งก้ามกราม ตะเพียน นวลจันทร์ ย่ีสกเทศ และ กบ) ประมาณ 20 %  ในปี 

2554 มีปริมาณผลผลิตจากการเลี้ยงรวม  23,625  ตัน  คิดเป็นมูลค่า  830  ล้านบาท  นอกจากน้ีจังหวัด

เชียงราย  ยังเป็นแหล่งเลี้ยงของกุ้งก้ามกราม ซึ่งต้ังอยู่ในเขตอําเภอเทิง และ อําเภอแม่จัน  มีกําลงัผลิต

ประมาณ  200-250  ตัน/ปี 

การเพาะพันธุส์ัตว์น้ําในเขตจังหวัดเชียงราย  ในปี 2554 มีฟาร์มเพาะพันธ์ุสัตว์

นํ้า รวม 21 ฟาร์ม มีฟาร์มเพาะพันธ์ุปลานิลแปลงเพศที ่ อ.พาน, และฟาร์มเพาะพันธ์ุปลาบึก ปลาเทโพ 

และ ปลาเทพา ที ่อ.เวียงชัยส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอเวียงชัย  จํานวนลูกพันธ์ุสัตว์นํ้าที่ผลิตออกจําหน่าย

ในปี 2554  ประมาณ 85 ลา้นตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ   15.30  ลา้นบาท  พันธ์ุสัตว์นํ้าที่จําหน่าย คือ 

ปลานิล ปลาดุก กบ ตะเพียน นวลจันทร ์และ ย่ีสกเทศ เป็นต้น  ลักษณะฟาร์มเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้ามี 2 แบบ 

คือ 

รูปแบบท่ี 1ทาํการเพาะพันธ์ุลูกปลาเองมีบ่อพ่อแม่พันธ์ุ บ่อเพาะ และบ่ออนุบาล 

รูปแบบท่ี 2  ซื้อลูกปลาจากแหล่งอ่ืนมาอนุบาล และขุนให้ได้ขนาดแล้วจําหน่าย  

ลูกพันธ์ุปลาที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90  จําหน่ายให้แก่ผู้เลี้ยงปลาภายในจังหวัดเชียงราย  ร้อยละ 8 

จําหน่ายให้จังหวัดใกล้เคียง คือ น่าน และ เชียงใหม่  อีกร้อยละ 2 จาํหน่ายให้ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ 

พม่า และ ลาว 

ตารางที่ 20  แสดงพ้ืนที่เพาะเล้ียงและผลผลิตสัตวน์้ําทีส่ําคัญ ปี พ.ศ. 2550– 2554 

 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ประเภท พ้ืนที่ 

(ไร่ 

ผลผลิต 

(ตัน) 

พ้ืนที ่

(ไร่) 

ผลผลิต 

(ตัน) 

พ้ืนที่ 

(ไร่) 

ผลผลิต 

(ตัน) 

พ้ืนที่ 

(ไร่) 

ผลผลิต 

(ตัน) 
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รวมทั้งสิ้น 32,650 24,605 34,342 25,668 34,519 26,000 31,906 23,625 

ปลานิล 28,040 18,408 29,775 18,931 29,825 19,025 27,210 17,647 

ปลาดุก 3,240 5,992 3,100 6,517 3,209 6,745 3,236 5,758 

กุ้งก้ามกราม 1,370 205 1,467 220 1485 230 1,460 220 

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย  

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที ่4 แสดงปริมาณผลผลิตสัตว์น้ําที่สําคัญ  ปี  พ.ศ. 2554 

17,647
5,758

220
0

20,000

ปลานิล ปลาดุก กุ้งก้ามกราม

ปลานิล

ปลาดุก

กุ้งก้ามกราม

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย  

ตารางที่ 21  แสดงปริมาณพ้ืนที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแยกรายอําเภอ ปี 2554 

ลําดับ อําเภอ จํานวนเกษตรกร จํานวนบ่อ พ้ืนท่ีบ่อ (ไร่) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

พาน 

แม่ลาว 

เมืองฯ 

แม่สรวย 

แม่สาย 

ขุนตาล 

พญาเม็งราย 

ดอยหลวง 

ป่าแดด 

แม่จัน 

เชียงของ 

เวียงชัย 

1,859 

291 

2,184 

870 

746 

1,138 

1,177 

1,075 

1,004 

1,498 

2,410 

698 

3,760 

435 

3,955 

1,120 

1,160 

1,155 

1,850 

1,676 

1,680 

1,630 

3,868 

1,360 

5,464.75 

234.80 

3,605.90 

682.45 

1,986.35 

1,098.65 

1,272.65 

1,470.35 

1,621.35 

1,880.40 

2,101.80 

1,391.55 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

แม่ฟ้าหลวง 

เวียงเชียงรุ้ง 

เวียงแก่น 

เวียงป่าเป้า 

เชียงแสน 

เทิง 

72 

1,179 

595 

358 

1,429 

2,092 

75 

1,980 

955 

566 

2,387 

3,485 

41.15 

1,490.90 

607.75 

369.95 

2,837.25 

3,749.35 

  20,675 33,528 31,907.35 

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย     

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงปริมาณผลผลิตสัตวน์้ําที่สําคัญ  ปี  พ.ศ. 2554 

 
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย              

 

ตารางท่ี 22  แสดงมูลค่าผลิตผลสัตว์น้ําสําคัญ ปี 2551 – 2554                                   (หน่วย  :  ล้านบาท) 
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ประเภท ปี 2551 ปี 2552 การเติบโต ปี 2553 การเติบโต ปี 2554 การเติบโต 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 809 850 + 5.06 875 +2.94 830 - 5.14 

การจับสัตว์น้ําจืด 560 580 + 3.57 600 +3.44 640 +6.66 

การเพาะพันธ์ุสัตว์น้ําจืด 10.50 12.00 + 1.50 14 +2.00 15.30 +1.70 

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 6 แสดงมูลค่าผลิตผลสัตว์น้าํสําคัญ  ปี พ.ศ. 2554 

 

5.06

2.94

-5.14

3.57 3.44

6.66

1.5 2 1.7

-6

-4

-2

0

2

4

6

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

การเพาะเล้ียง

การจับ

การเพาะพันธ์ุ

 
ที่มา    :   สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย 
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1.3 ภาคอุตสาหกรรม 

จังหวัดเชียงราย มีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  (ยอดรวมสะสม

ถึงวันที่  18 ธันวาคม  2555)   รวมทั้งสิ้น  940   โรงงาน  เงินลงทุนรวม  12,106  ล้านบาท  มีแรงงาน รวม  

14,771  คน  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร  จํานวน 242 โรงงาน  รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

จํานวน 156 โรงงาน  อุตสาหกรรมอโลหะและอุตสาหกรรมอาหาร   ประเภทละ 115 โรงงาน    

จากการวิเคราะห์สถิติจํานวนโรงงานระหว่างปี พ.ศ.2553 กับ พ.ศ.2554 พบว่า จํานวนโรงงาน

ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหวัดเชียงราย มีจํานวนเพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ.2553 โดยมีจํานวน 876 

โรงงาน หรอืเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.40 จํานวนเงินทุนเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2553 โดยมีเงินลงทุน 11,022 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 6.98 และมแีรงงานจํานวน 940 คน เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 5.4 
 

ตารางท่ี 23  สถิติจํานวนโรงงาน ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2552 - 2554 

ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 การเติบโต ปี พ.ศ. 2554 การเติบโต ปี พ.ศ.2555 การเติบโต 

จํานวนโรงงาน 744 806 + 8.33 876 + 8.40 940 + 7.30 

เงินลงทุน 8,612,505,237 10,302,697,877 + 19.62 11,022,094,867 + 6.98 12,105,732,867 + 9.83 

รวมแรงงาน 12,627 13,474 + 6.70 14,005 + 3.94 14,771 + 5.46 

ที่มา    :   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

 

แผนภูมิที่ 7 สถิติจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
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ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

จํานวนโรงงาน

ที่มา    :   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

1.4 การคา้ชายแดน 
  ในปี 2554 การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านด้านจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย

สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  มีมูลค่าการค้ารวม 29,771.81 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 8,694.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 

41.25 โดยมูลค่าการนําเข้ารวม 3,531.81 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 459.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.97 

ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 8,234.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.73  สินค้านําเข้า ได้แก่  ไม้สัก สินค้าเกษตร  

(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ถ่านหินลิกไนท์ ซองใส่มือถือ มูลค่าการส่งออก 26,240.61 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 

6,234.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.73 สินค้าส่งออก ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภค-บริโภค นํ้ามัน-

เช้ือเพลิงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง อาหารและเคร่ืองด่ืม  

ตารางที่   24   สถิติการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย   ปี  2551 – 2554                หน่วย   :   ล้านบาท  

ประเทศ  ประเภท  ปี  2551  ปี 2552  ปี  2553  ปี 2554  %  53/52  %  54/53  

รวม  มูลค่ารวม  13,713.86 14,400.21 21,077.15 29,771.81 46.37 41.25 

ส่งออก  11,208.45 11,797.06 18,005.73 26,240.61 52.63 45.73 

นําเข้า  2,505.41 2,603.15 3,071.42 3,531.20 17.99 14.97 

ดุลการค้า  8,703.04 9,193.91 14,934.31 22,709.41 62.44 52.06 
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ที่มา   :   ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย     

แผนภูมิที่ 8 สถิติการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย   ปี  พ.ศ. 2543 – 2554           หน่วย   :   ล้านบาท  

 
ที่มา   :   ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย 

 

ตารางท่ี 25  สถิติการค้าชายแดนไทย - จีน ด้านจังหวัดเชียงราย   ปี  2554                         หน่วย   :   ล้านบาท  

ประเทศ  ประเภท  ปี  2551  ปี 2552  ปี  2553  ปี 2554  %  53/52  %  54/53  

จีน 

(ตอนใต้) 

มูลค่ารวม  4,587.00 5,156.73  5,680.53  6,693.51 10.16  17.83 

ส่งออก  3,294.05 3,277.14  3,425.02  3,836.38 4.51  12.01 

นําเข้า  1,292.95 1,879.59  2,255.51  2,857.13 20.00  26.67 

ดุลการค้า  2,001.10 1,397.55  1,169.51  979.25 (16.32)  (16.27)  

ที่มา   :   ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย 

 

แผนภูมิที่ 9  สถิติการค้าชายแดนไทย - จีน ด้านจังหวัดเชียงราย   ปี  พ.ศ. 2554          หน่วย   :   ล้านบาท 
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ที่มา   :   ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย 

 

ในปี 2554 การค้าชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) มีมูลค่าการค้ารวม 

6,693.51 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 1,012.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.83 โดยมูลค่าการนําเข้ารวม 

2,857.13 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 601.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.67 มูลค่าการส่งออก 3,836.38 

ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 411.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.01  

 ตารางที่ 26  สถิติการค้าชายแดนไทย - พม่า ด้านจังหวัดเชียงราย   ปี  2551 – 2554         หน่วย : ล้านบาท 

ประเทศ  ประเภท  ปี  2551  ปี 2552  ปี  2553  ปี 2554  %  53/52  %  54/53  

พม่า มูลค่ารวม  5,427.31 6,335.11  10,189.35  12,360.76 60.84  21.31 

ส่งออก  5,199.26 6,119.30  9,969.56  12,231.60 62.92  22.69 

นําเข้า  228.05 215.81  219.79  129.16 1.84  (41.23)  

ดุลการค้า  2,001.10 1,397.55  1,169.51  979.25 (16.32)  (16.27)  

        ที่มา   :   ด่านศุลกากรแม่สาย 

       แผนภูมิที่ 10 สถิติการค้าชายแดนไทย - พม่า ด้านจังหวัดเชียงราย   ปี  พ.ศ. 2554                    หน่วย   :   ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ที่มา   :   ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย 
 

ในปี 2554 การค้าชายแดนไทยกับพม่า มีมูลค่าการค้ารวม 12,360.76 ล้านบาท เพ่ิมจาก

ปีก่อน 2,171.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.31 โดยมูลค่าการนําเข้ารวม 129.16 ล้านบาท ลดลงจาก      
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ปีก่อน 90.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.23  มูลค่าการส่งออก 12,231.60 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 

2,262.04  ล้านบาท หรือร้อยละ 22.69  

 

 

ตารางที่ 27  สถิติการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ด้านจังหวัดเชียงราย   ปี  พ.ศ. 2551 – 2554            หน่วย   :   ล้านบาท  

ประเทศ  ประเภท  ปี  2551  ปี 2552  ปี  2553  ปี 2554  %  53/52  %  54/53  

สปป.ลาว มูลค่ารวม  2,313.35 2,908.37  5,207.27  10,717.54 79.04  105.82 

ส่งออก  1,610.05 2,400.62  4,611.15  10,172.63 92.08  120.61 

นําเข้า  703.30 507.75  596.12  544.91 17.40  (8.59)  

ดุลการค้า  906.75 1,892.87  4,015.03  9,627.72 112.11  139.79 

  ที่มา    :    ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสน 

 

         แผนภูมิที่ 11  สถิติการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ด้านจังหวัดเชียงราย   ปี  พ.ศ. 2554         หน่วย   :   ล้านบาท 
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    ที่มา   :  ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2554 การค้าชายแดนไทยกับสปป.ลาว มีมูลค่าการค้ารวม 10,717.54 ล้านบาท   

เพ่ิมจากปีก่อน 5,510.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 105.82.31 โดยมูลค่าการนําเข้ารวม 544.91 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน 51.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.59  มูลค่าการส่งออก 10,172.63 ล้านบาท เพ่ิมจาก     

ปีก่อน 5,561.48  ล้านบาท หรือร้อยละ 120.61  

ตารางที่ 28  การค้าชายแดนที่ผ่านด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย   ปี  พ.ศ. 2552 – 2554           หน่วย   :   ล้านบาท  

ปี ด่านแม่สาย  ด่านเชียงแสน  ด่านเชียงของ  รวม  

มูลค่า  ร้อยละ  มูลค่า  ร้อยละ  มูลค่า  ร้อยละ  มูลค่า  ร้อยละ  

2552  4,832.80  33.56  6,346.23  44.07  3,221.16  22.37  14,400.19  100  

2553  8,378.90  39.75  7,164.79  33.99  5,533.47  26.25  21,077.16  100  

2554  9,852.64  33.09  10,210.38  34.30  9,708.64  32.61  29,771,81  100  
ที่มา   :   ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย 

 

   แผนภูมิที่ 12 การค้าชายแดนที่ผ่านด่านชายแดนจังหวดัเชียงราย   ปี  พ.ศ. 2552 – 2554               หน่วย   :   ล้านบาท 
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ที่มา    :   ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย 

 

 

 

ในปี 2554 การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านด้านจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วยสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ตอนใต้) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยผ่านด่านชายแดน (ด่านแม่สาย เชียงแสนและเชียงของ) มีมูลค่าการค้ารวม 29,771.81 ล้านบาท     

โดยแยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดนด่านเชียงแสน มีมูลค่ามากที่สุด 10,210.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

34.30 ของมูลค่าทั้งหมด รองลงมาคือด่านแม่สาย มีมูลค่า 9,852.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.09 ของ

มูลค่าทั้งหมด และด่านเชียงของ มีมูลค่า 9,708.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.61 ของมูลค่าทั้งหมด 

 

ตารางที่ 29  เปรียบเทียบสินค้าเข้า-ออกในแต่ละด่านชายแดนปี พ.ศ. 2554 

ด่านชายแดน การค้ารวม  ส่งออก  นําเข้า  

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  

ด่านแม่สาย (พม่า)  9,852.64  33.09  9,726.68  37.07  125.97  3.57 

ด่านเชียงแสน (จีน,พม่า,ลาว)  10,210.38  34.30  9,478.48  36.12  731.90  20.73 

ด่านเชียงของ (จีน , ลาว)  9,708.64  32.61  7,035.29  26.81  2,673.35  75.71 

  ที่มา    :   ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย 

 

ตารางที่ 30  เปรียบเทียบการขนส่งสนิค้าทางลําน้ําโขงและเส้นทางR3A ไปยังจีน ปี พ.ศ. 2554 

เส้นทางการค้ากบัจีน (ตอนใต้)  การค้ารวม  ส่งออก  นําเข้า  

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  

ด่านเชียงแสน (ทางนํ้า)  4,358.97  65.12  3,659.71  95.39  699.26  24.47  

ด่านเชียงของ (เส้นทาง R3A)  2,334.56  34.88  176.68  4.61  2,157.88  75.53  

รวม  6,693.53  100.00  3,836.39  100.00  2,857.14  100.00  
  ที่มา    :   ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสน 
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ตารางที่ 31  ประเภทสินค้าสง่ออก ด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554 

ประเทศ ประเภทสนิค้า 

จีน 1.สินอุปโภค – บริโภค 39.09 % 

2.เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ 32 .50 % 

3.สินค้าเกษตร 11.41 % 

4.น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อเล่ือน 7.08 % 

5. ดอกกล้วยไม้ 2.83 %  

6. เคมีภัณฑ์  2.42 %  

7. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  2.28 %  

8.น้ํามันก๊าด  0.86 % 

9. ผงบุก บุกแผ่น  0.30 % 

10. ผัก และผลไม้แปรรูป  0.28 % 

พม่า  1.สินค้าเบ็ดเตล็ด 28.43 % 

2.สินค้าอุปโภคบริโภค 16.33 % 

3. น้ํามันเชื้อเพลิง  9.42 %  

4. สุราต่างประเทศ, วิสก้ี, เบียร์, ไวน์ 8.87 % 

5. กาแฟสําเร็จรูป 5.98 %  

6. รถยนต์นั่ง 5.47 % 

7.แผ่นเหล็กชุบสังกะสี  4.05 % 

8.ยางรถยนต์และจักรยานยนต์ 3.64 % 

9.สินค้าเกษตร 2.52 % 

10.เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 2.10 %   

สปป. ลาว  1.สินค้าอุปโภคบริโภค 31.64 %  

2.น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 28.40 %  

3. น้ํามันเบนซิน 8.77 %  

4. ผลไม้สด  8.61 % 

5.เนื้อสัตว์แช่แข็ง 3.85 %   

6.วัสดุการก่อสร้าง 3.82 %  

7. ยางพารา และเศษยางพารา 2.48 %  

8. สินค้าเกษตร  1.82 %  

9. ยางมะตอย  1.67 %  

10. ปศุสัตว์  1.15 % 

ที่มา   :   ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย 

 

ตารางที่ 32  ประเภทสินค้านําเข้า ด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554 

ประเทศ ประเภทสนิค้า 

จีน 1. สินค้ากสิกรรม (พืชผักสด ผลไม้  ดอกไม้ ไม้ประดับ) 84.14 %                 

2. เคมีใช้ในการผลิตยาสีฟัน 4.52 %         

5. เคมีภณัฑ์  2.24% 

6. ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  1.55% 
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3. สินค้าอุปโภคบริโภค 2.46 %                   

4. แก๊สอาร์ก้อน  2.28%  

7. เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์  0.68 % 

พม่า  1. สินค้ากสิกรรม (ผลไม้สด  กระเทียมปศุสัตว์  เปลือกก่อ  น้ําผ้ึง ) 46.51 %    

2.  แร่อ่ืน ๆ    13.69 %                                     

3.แมงกานีส  11.02 %         

4. หินก่อสร้าง 3.96 % 

5. เคร่ืองแต่งกาย 3.90 %                    

6.  ใบชา  3.60 % 

สปป. ลาว  1.ถ่านหิน (ลิกไนท์) 74.79 % 

2.ไม้แปรรูป 6.00 % 

3.สินค้าเกษตรทั่วไป 5.20 % 

4. ซองใส่มือถือ กระเป๋า กล่องใส่หูฟัง 2.06 %  

5. ลูกเต๋า  2.03 % 

6. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2.03 % 

7. ดอกหญ้า 1.23 %  

8. ลูกเดือย  1.86 % 

ที่มา   :  ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงแสนและแม่สาย 

 

 

1.5 การคา้และบริการ 
  จังหวัดเชียงราย มีการจดทะเบียนธุรกิจต้ังใหม่ ประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัท            

ในปีงบประมาณ 2554 สําหรับ สถานประกอบการคงอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554   มีจํานวนรวม

ทั้งสิ้น 3,298 ราย แบ่งเป็นบริษัทจํากัด 1,310 ราย  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,985 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล  3 ราย 

ตารางที่ 33 จํานวนทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2551 – 2554 

 

ทะเบียนนิติบุคคล 

ปี พ.ศ.(ค.ศ.) 

2551 (2008) 2552 (2009) 2553 (2010) 2554 (2011) 

บริษัทจํากัด 968 1,130 1,151 1,310 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,250 1,892 1,768 1,985 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบุิคคล 11 12 2 3 

บริษัทมหาชน - - - - 

รวม 3,229 3,034 2,921 3,298 

ที่มา   :   สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย 

  จังหวัดเชียงราย มีการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ รวมประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัท    

ในปีงบประมาณ 2554  รวมทั้งสิ้น 482 ราย แบ่งออกเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด จํานวน 296 รายและบริษัท

จํากัด จํานวน 186 ราย  สําหรับสถานประกอบการคงอยู่ ณ วันที่ 30  กันยายน 2554  มีจํานวนรวม
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ทั้งสิ้น 3,298 ราย แบ่งเป็นบริษัทจํากัด 1,310 ราย  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,985 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล 3 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 34 จํานวนทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นนายอําเภอ ปี พ.ศ.2554 

 

อําเภอ 

ทะเบียนนิติบุคคล 

รวม บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน

จํากัด 

ห้างหุ้นส่วน

สามัญนิติบุคคล 

บริษัทมหาชน 

รวมยอด 482 186 296 1 - 

เมืองเชียงราย 241 116 125 1 - 

เวียงชัย 12 2 10 - - 

เชียงของ 15 4 11 - - 

เทิง 13 5 8 - - 

พาน 35 8 27 - - 

ป่าแดด 19 1 18 - - 

แม่จัน 27 9 18 - - 

เชียงแสน 17 11 6 - - 



2-25 

 

 

 

 

แม่สาย 66 20 46 - - 

แม่สรวย 10 3 7 - - 

เวียงป่าเป้า 15 2 13 - - 

พญาเม็งราย 2 1 1 - - 

เวียงแก่น 1 - 1 - - 

ขุนตาล 1 - 1 - - 

แม่ฟ้าหลวง 2 2 - - - 

แม่ลาว 5 2 3 - - 

เวียงเชียงรุ้ง 1 - 1 - - 

ดอยหลวง - - - - - 

ที่มา    :    สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 

 

 

 

1.6 โครงสร้างกําลังแรงงาน 
              จากการสํารวจสถานภาพแรงงานในจังหวัดเชียงรายในไตรมาสท่ี 2  พ.ศ. 2555 พบว่า        

มีประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 1,009,420 คน มีประชากรอยู่ในกําลังแรงงาน 720,443 คน และเป็น           

ผู้ที่ไม่อยู่ใจกําลงัแรงงาน 288,977 คน        

 

             

            

            
ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 

กําลังแรงงานปัจจุบัน 

อยู่นอกกําลังแรงงาน 

ผู้มีงานทํา 

ทํางานบ้าน 

ผู้ว่างงาน 

เรียนหนังสือ 

่

ประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป     
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 ที่มา   :   สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 การท่องเที่ยว 
 

ในปี 2552 จังหวัดเชียงรายมีผู้มาเย่ียมเยือน 1,680,248 คน ต่อมาในปี 2553 มีผู้มาเย่ียมเยือน

เพ่ิมขึ้น เป็น 2,288,218 คน เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย          
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ในประเทศ ขณะที่ในปี 2554 มีผู้มาเยี่ยมเยือนเพ่ิมจํานวนไม่มาก โดยปี 2554 มีผู้มาเย่ียมเยือน 

2,311,370 คน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.01 

 ในส่วนของด้านรายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในปี 2552 มีรายได้รวม 9,404.64 ล้าน

บาท  ในปี 2553 เพ่ิมขึ้นเป็น 15,024.64 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.76  โดยปี 2554 มีรายได้

ลดลงเหลือ 14,485.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.59 
 

ตารางที่ 35 แสดงสถิติข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2552 – 2554 

นักท่องเท่ียว ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 เติบโต 52-53 

(ร้อยละ) 

เติบโต 53-54 

(ร้อยละ) 

ผู้เย่ียมเยือน 

ชาวไทย 

ชาวต่างประเทศ 

1,680,248 

1,430,375 

249,873 

2,288,218 

1,903,623 

384,595 

2,311,370 

1,832,037 

479,333 

36.18 

33.09 

53.92 

1.01 

-3.76 

24.63 

นักท่องเท่ียว 

ชาวไทย 

ชาวต่างประเทศ 

1,441,961 

1,212,034 

229,927 

1,996,374 

1,655,907 

304,467 

2,007,591 

1,576,189 

431,402 

38.45 

36.62 

32.42 

0.56 

-4.81 

41.69 

นักทัศนาจร 

ชาวไทย 

ชาวต่างประเทศ 

238,287 

218,314 

19,946 

291,844 

247,716 

44,128 

303,779 

255,848 

47,931 

22.48 

13.47 

121.24 

4.09 

3.28 

8.62 

ระยะเวลาพํานักเฉลี่ย (วัน) 

ชาวไทย 

ชาวต่างประเทศ 

2.40 

2.17 

3.63 

2.85 

2.75 

3.31 

2.63 

2.5 

3.1 

18.75 

26.73 

-8.82 

-7.72 

-9.09 

-6.34 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 

ผู้เย่ียมเยือน 

ชาวไทย 

ชาวต่างประเทศ 

 

2,540.50 

2,318.18 

3,280.19 

 

2,514.58 

2,320.37 

3,310.59 

 

2,597.80 

2,438.40 

3,080.31 

 

-1.02 

0.09 

0.93 

 

3.31 

5.09 

-6.96 

นักท่องเท่ียว 

ชาวไทย 

ชาวต่างประเทศ 

2,602.99 

2,376.69 

3,316.61 

2,555.76 

2,354.76 

3,367.78 

2,628.28 

2,466.25 

3,105.29 

-1.81 

-0.92 

1.54 

2.84 

4.73 

-7.79 

นักทัศนาจร 

ชาวไทย 

ชาวต่างประเทศ 

1,625.26 

1,613.20 

1,757.24 

1,712.55 

1,688.31 

1,848.71 

2,068.93 

2,010..00 

2,383.48 

5.37 

4.66 

5.21 

20.81 

19.05 

28.93 

รายได้การท่องเท่ียว (ล้านบาท) 

ผู้เย่ียมเยือน 

ชาวไทย 

ชาวต่างประเทศ 

 

9,404.64 

6,603.43 

2,801.21 

 

15,024.64 

11,145.31 

3,879.33 

 

14,485.38 

10,220.21 

4,265.17 

 

59.76 

68.78 

38.49 

 

-3.59 

-8.30 

9.95 

ที่มา : กรมการท่องเทีย่ว 
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ศักยภาพความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย  มีจํานวนมากถึง  121 แห่ง 

โดยจําแนกเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 58  แห่ง  ด้านประวัติศาสตร์  จํานวน  46  แห่ง          

ด้านศิลปวัฒนธรรม  17  แห่ง  และยังเป็นแหล่งอารยธรรมชนแห่งชนชาติ  มากกว่า  30 ชนเผ่า      

แหล่งรวมศิลปินมากกว่า 100  ชีวิต เป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรล้านนา  ถือว่าเป็นต้นกําเนิด

อาณาจักรล้านนา   ซึ่งมีอายุมากกว่า   700  ปี 

 

ศักยภาพด้านการเชื่อมโยงในภูมิภาคสถานท่ีต้ังของจังหวัดเชียงราย  ณ ปัจจุบัน     

สร้างความโดดเด่น  และมีข้อได้เปรียบกว่าจังหวัดอ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเป็นจังหวัดเหนือสุดของ

ประเทศ  ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  2  ประเทศ  ได้แก่  สหภาพพม่า   และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว   ปัจจุบันได้มีการเปิดจุดผ่านแดนกับทั้ง  2  ประเทศ   ที่ด่านอําเภอแม่สาย   

ที่ใช้ติดต่อกับประเทศพม่า   และด่านที่อําเภอชียงของ  สําหรับการติดต่อกับประเทศลาว   นอกจาก         

การมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและลาว 

 

ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว     

การคมนาคมทางอากาศ   การคมนาคมทางบก  การคมนาคมทางนํ้า   ซึ่งพบว่าการคมนาคมทางอากาศ

จังหวัดเชียงรายมีท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงราย    ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้  600  คน  

ต่อช่ัวโมง   ส่วนใหญ่ให้บริการสําหรับประชาชนที่เดินทางทางอากาศเป็นหลัก   การคมนาคมทางน้ําเป็น

การขนส่งและเดินทางโดยใช้แม่นํ้าโขง   ซึ่งเป็นแม่นํ้านานาชาติที่สําคัญ   ในจังหวัดเชียงรายมีท่าเทียบ

เรือที่อําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ  ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งระหว่างประเทศและมีความสําคัญมาก

ขึ้น   การคมนาคมทางบกจังหวัดเชียงรายสามารถเช่ือมโยงโครงข่ายทางหลวงภาคเหนือตอนบน          

ซึ่งปัจจุบันมีโครงข่ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์  สามารถเช่ือมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ และสามารถเช่ือมโยงไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

ตอนบน  ได้แก่  ประเทศพม่า  ลาว   และจีนตอนใต้  ได้ถึง  2  เส้นทาง  คือ  เส้นทาง  R3A   ไทย  ลาว  จีน  

และเส้นทาง  R3B   ไทย   พม่า   จีน 
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ความโดดเด่นของการจัดงานประเพณีหรือวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงรายไม่สามารถ สร้าง

ความสนใจ  หรือดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากนัก   เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ  เช่น   ประเพณีงานสงกรานต์   

หรือประเพณีงานลอยกระทง   ของจังหวัดเชียงใหม่   และการจัดงานเน้นลักษณะด้านการหารายได้จาก

การจัดงานมากกว่าที่ต้องการสื่อหรือแสดงออกถึงประเพณีวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในงาน  เช่น  การจัดงาน

วัฒนธรรม  4  ชาติ  การจัดงานประจําปีพ่อขุนเม็งราย   เป็นต้น    และการกระจายตัวของสถานที่

ท่องเที่ยวสําคัญ   เช่น   วัดร่องขุ่น   วัดพระแก้ว   วัดพระธาตุดอยตุง   เมืองโบราณเชียงแสน   ภูช้ีฟ้า     

ซึ่งต้องใช้เวลามากในการเดินทาง  ทําให้นักท่องเที่ยวเสียเวลาในการเดินทาง  และ ปัญหาในช่วงเทศกาล

ที่ผู้คนพลุกพล่าน ปริมาณรถโดยสารอาจมีไม่เพียงพอ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ปัญหาการใช้บริการ

ของพนักงาน ปัญหาเก่ียวกับกําหนดเวลาในการเดินรถ ปัญหาจราจรในบริเวณสถานีขนส่ง  โดยเฉพาะ

ช่วงเวลาเช้าและเย็น  ปัญหาด้านมาตรฐานของอัตราค่าโดยสาร   ปัญหาห้องนํ้าสาธารณะของทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนไม่ได้มาตรฐาน 

ด้านความพร้อมในการให้บริการของภาคเอกชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ  มีทัศนะคติที่ดีต่อการต้อนรับของชาวเชียงรายทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นมิตรไมตรี        

ด้านความปลอดภัย   ด้านความสะดวกในการเดินทาง   ด้านบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  

ด้านบริการข้อมูลข่าวสาร  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  ด้านสถานที่พัก   ด้านการอํานวย

ความสะดวกในการเข้า –  ออกเมือง   และด้านร้านอาหารและภัตตาคาร   โดยเฉพาะในด้านความเป็น

มิตรไมตรีของชาวเชียงราย   นักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสได้ถึงการช่วยเหลือเก้ือกูล   ความมีนํ้าใจโอบอ้อม

อารี   และการเป็นมิตรที่ดีของชาวเชียงราย   ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประทับใจอยาก

กลับมาเที่ยวซ้ําอีก   ตลอดจนได้มีการให้ข้อมูล  และแนะนําญาติมิตรให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

อีกด้วย 

ด้านสถานที่พัก ในจังหวัดเชียงรายมีบริการสถานที่พักหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า         

จะเป็นโรงแรม เกสเฮ้าส์ รีสอร์ท บ้านเช่า ซึ่งสถานท่ีพักดังกล่าวจัดไว้อย่างเพียงพอ มีสิ่งอํานวย            

ความสะดวก  ปลอดภัย   ราคายุติธรรม   สอดคล้องกับระดับคุณภาพการบริการ   ตลอดจนพนักงาน

บริการด้วยเป็นมิตร   สร้างความพึงพอใจแก่แขกท่ีมาพักค่อนข้างมาก  โดยพนักงานมีความเช่ียวชาญ 

เป็นมืออาชีพ  มีอัธยาศัยไมตรี  ใจลูกค้า  มีความนอบน้อม 



2-30 

 

 

 

 

 ด้านอาหารและภัตตาคาร   จังหวัดเชียงรายมีร้านอาหารจํานวนมาก หารับประทานได้

ง่าย   นักท่องเท่ียวสามารถเลือกใช้บริการได้ตามต้องการทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ  ผู้ประกอบการ  

ร้านอาหาร/ภัตตาคารต้ังราคาไม่แพงจนเกินไป  โดยระดับราคาจะสอดคล้องกับวัตถุดิบ รสชาติ  

บรรยากาศ  ความสะอาดและการบริการ 

ด้านบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก์   นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีทัศนคติต่อบริการ

นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ในเชิงบวก   โดยมองว่าสิ่งที่ชาวเชียงรายจัดให้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว  

ข้อมูลการท่องเที่ยว   บริษัทนําเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ผู้ซึ่งอํานวยความสะดวก  ในการเดินทางท่องเที่ยวน้ัน

มีเพียงพอ   และส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพ   บริการด้วยความจริงใจ  โปรแกรมการท่องเที่ยวครบวงจร 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค    นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่อโครงสร้าง

พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค   โดยมองว่าระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ   ระบบการส่ือสาร  ระบบ

นํ้าประปา – ไฟฟ้า  ระบบสุขาภิบาล  ถนน  การสาธารณสุข   สวนสาธารณะ   ทิวทัศน์สองข้างทาง   

และการบริการ  ในจังหวัดเชียงรายมีครบถ้วน  และค่อนข้างสมบูรณ์   โดยเฉพาะบริเวณในตัวเมือง

เชียงราย  และบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 

ด้านบริการขนส่งและอํานวยความสะดวกในการเข้าเมือง  

การคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ 

  กลุ่มพ้ืนที่ 4 จังหวัดเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2  ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ 

และน่าน ในจํานวนน้ี มี 3 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา และน่าน ที่มีเขตดินแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือน

บ้านทางทิศเหนือจดประเทศพม่า และจีนตอนใต้  ด้านตะวันออกบางส่วนมีแม่นํ้าโขง ซึ่งเป็นแม่นํ้า

ระหว่างประเทศกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาว   

  ปัจจุบัน มีการใช้เส้นทางคมนาคมอยู่ 3 ประเภท คือ 

1. ทางบก  สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าในลาว และตอนใต้ของจีน และพม่าตอน
เหนือได้ในฤดูแล้ง 

2. ทางนํ้า ติดต่อโดยใช้เส้นทางแม่นํ้าโขง  ซึ่งไหลผ่านตอนใต้ของจีนในเขตสิบสอง          
ปันนา  ผ่านด้านตะวันตกเฉียงเหนือของลาว และตอนเหนือของไทย และพม่า เป็นต้น 
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3. ทางอากาศ  มีการขยายเส้นทางการบินไปยังเพ่ือนบ้าน ดังน้ี 

- บริษัทการบินไทย บินจากกรุงเทพฯ แวะเชียงใหม่ไปยังคุนหมิง มณฑลยูนนาน
ของจีน  และจากคุนหมิง  ใช้บริการสายการบินภายในประเทศจีนไปยังเมืองจิงหง  หรือ เชียงรุ้ง  แคว้นสิบ
สองปันนาได้ 

- บริษัทสายการบินเอกชนไทยปัจจุบันให้บริการบินระหว่างเชียงราย-สิบสองปันนา 

- บริษัทสายการบินลาว ให้บริการระหว่างเชียงใหม่-หลวงพระบาง และ            
เวียงจันทร์ เป็นประจําอยู่แล้ว 

 
การคมนาคมขนส่งภายประเทศ 

  การเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย สามารถกระทําได้สะดวก 2 ทาง คือ ทางบก 

และทางอากาศ ทางบกสามารถเลือกเดินทางได้ 2 วิธีคือ ขับรถไปเอง หรือโดยสารรถประจําทาง          

ตามถนน ทางหลวง  

การเดินทางอากาศสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบิน มีสายการบินพาณิชย์อยู่หลาย       

สายการบิน ที่รองรับการเดินทางของนักท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยเครื่องบินยังมีอุปสรรค

ค่อนข้างมาก ในส่วนที่เก่ียวกับจํานวนเที่ยวบินที่จํากัด และตารางการบินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด      

(เพ่ิม ตารางสายการบิน) 

   ด้านบริการสถานบันเทิง 

   สําหรับนักท่องเท่ียวที่ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลินภายหลังจากการเที่ยวชม

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยบริการบันเทิง เช่น บริการร้องเพลง คาราโอเกะ ค๊อฟฟ่ีช็อป  ไนต์คลับ และ

อาบ อบ นวด รวมไปถึงนวดแผนโบราณ สามารถเลือกใช้บริการได้ทุกจังหวัดในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2  บริการเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะเปิดดําเนินการอยู่ในโรงแรมใหญ่  มีผู้ประกอบการบางรายท่ี            

เปิดบริการบันเทิงโดยตรง บริการดังกล่าวมักพบส่วนใหญ่ในตัวจังหวัด 

  ด้านบริการจําหน่ายสินค้าของที่ระลึก 
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  สินค้าของที่ระลึก เป็นอีกบริการหน่ึงที่เกิดควบคู่กับแหล่งท่องเท่ียว ของที่ระลึกเป็น

เสน่ห์อย่างหน่ึงที่นักท่องเที่ยวนิยมที่จะจัดหาหรือซื้อเพ่ือเตือนใจว่าเคยไปท่องเที่ยว ณ สถานที่ใดมาบ้าง

แล้ว ของที่ระลึกมีความแตกต่างกันตามลักษณะ อาชีพ สังคมวัฒนธรรม และวัตถุดิบที่มีในแต่ละสถานที่ 

เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวในราคาที่สมควรกับรูปลักษณ์และคุณภาพ 

หัตถกรรมฝีมือชาวไทยภูเขา เป็นสินค้าของที่ระลึกที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย  นอกจากน้ียังมีของที่

ระลึกประเภทอาหาร เช่น แคบหมู นํ้าพริกหนุ่ม ไส้อ่ัว  ประเภทผลไม้ เช่น สับปะรดนางแล –  ภูแล   

ลิ้นจี่  ลําไย (ตามฤดูกาล)  

จากภาพรวมด้านเศรษฐกิจ สาขาบริการและการท่องเท่ียว เมื่อพิจารณาจากปีที่ผ่านมา 

ยังคงชะลอตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากภาวการณ์ถดถอยของเศรษฐกิจโลก ทําให้นักท่องเที่ยวมี

ปริมาณลดลง  แต่ทํ า เล ท่ี ต้ั งทางภูมิศาสตร์ เ ป็น พ้ืนที่ ตามแนวระเ บียงเศรษฐกิจเหนือ  – ใ ต้                  

(Nort - South   Economic  Corridor : NSEC) ตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  (GMS)  มี

ศักยภาพเป็นประตูเช่ือมโยงกลุ่มประเทศจีน  พม่า  สปป.ลาว  โดยเส้นทาง  R3A  (ไทย – สปป.ลาว – จีน) 

เส้นทาง  R3B  (ไทย – พม่า – จีน) มีท่าเรือเชียงแสนแห่งที่  2  และสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 4           

ที่อําเภอเชียงของ  อยู่ระหว่างดําเนินการ   กําลังก่อสร้าง  มีการพัฒนาโครงข่ายถนน  4  ช่องจราจร  

อํานวยความสะดวก  สามารถสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านของการค้าการลงทุน                   

การท่องเที่ยว  การศึกษา   วัฒนธรรม  การเกษตร  และ  Logistics  มีพ้ืนที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ 

เป็นแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สําคัญของภาคเหนือ ได้แก่  ข้าวเจ้า-หอมมะลิ  ข้าวเหนียว  ชา  

กาแฟ  ลิ้นจี่  ลําไย  สับปะรด ส้มโอ   ขิง   ข้าวโพด   ปลานิล  โคเนื้อ  และสุกร  และมีศักยภาพด้าน

การท่องเที่ยว ทางธรรมชาติเชิงนิเวศน์  เชิงเกษตร  เชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่ง

ถือว่าจังหวัดเชียงรายนั้นมีศักยภาพเพ่ือรองรับการเป็นเศรษฐกิจชายแดนอย่างแท้จริง แต่บางส่วนก็ยังมี

ความอ่อนแออยู่เช่นกัน เช่น  การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคประชาชน  เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน  

ยังขาดความพร้อมการบริหารจัดการ  มีความก้าวหน้าช้า  การพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันสู้จีนไม่ได้ที่ขยายรวดเร็วกว่า จังหวัดเชียงราย ระบบ  Logistics ที่กําลังอยู่ระหว่างการสร้างยังไม่มี

ความพร้อมทันต่อเวลาปัจจุบัน    ทําให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าสูง    เน่ืองจากให้ความสําคัญกับโครงข่าย

ถนนขนส่งด้วยรถบรรทุกมากกว่าขนส่งทางนํ้าสู่จีน ผ่าน สปป.ลาว  พม่า และระบบการบริหารจัดการ
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การท่องเที่ยวขาดการประสานและสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกับจังหวัดอ่ืน ๆ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค   

ลุ่มนํ้าโขง (GMS)  และแหล่งท่องเท่ียวมีการพัฒนาไม่เต็มรูปแบบ  ไม่สามารถนําศักยภาพมาใช้ได้อย่าง

เต็มที่   ไม่ได้มาตรฐานและกิจกรรมการท่องเท่ียวยังไม่เป็นที่นิยมรู้จักขาดการประชาสัมพันธ์  เชิญชวน

อย่างต่อเน่ือง  ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจํานวนน้อย  รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงบางส่วน 

 

 

 2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านสังคมและวัฒนธรรม 
    
2.1 การศึกษา 

  จังหวัดเชียงรายได้กําหนดยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และทรัพยากรมนุษย์โดยให้

จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล จึงได้มีการส่งเสริมและจัดต้ัง

สถานศึกษา ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน รวมทั้ง

สามารถให้บริการแก่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน  ในปี  2553   จังหวัดเชียงรายมีสถิติเก่ียวกับ

การศึกษาดังน้ี 

2.1.1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่   สถานศึกษาตั้งแต่ระดับ เด็กเล็ก อนุบาล    

ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนทั้งสิ้น 699 โรงเรียน แยกตาม

สังกัด คือ สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  618 โรงเรียน สังกัดสํานักงานบริหารคณะกรมการส่งเสริม

การศึกษาท้องถิ่น 68 โรงเรียน  สังกัดสํานักประสารและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  9  โรงเรียน               

จํานวนห้องเรียนรวม 8,345 ห้อง  แยกเป็น   ก่อนประถมศึกษา 1,625 ห้อง ระดับประถมศึกษา 4,825 ห้อง 

มัธยมศึกษา  1,895  ห้อง จํานวนครู อาจารย์ รวมท้ังสิ้น 8,124 คน แยกเป็นชาย 2,758 คน และ                    

หญิง 5,836 คน จํานวนนักเรียนแยกตามระดับการศึกษาคือระดับก่อนประถมศึกษา 31,220 คน 

ประถมศึกษา 96,232 คน และมัธยมศึกษา 51,879  คน 

ตารางที่ 36 ตารางสรุปจํานวนโรงเรียน /ห้องเรียน /ครู อาจารย์ และนักเรยีน  ในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดเชียงราย 

ระดับการศึกษา ห้องเรียน 
นักเรียน ครู/อาจารย์ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา 1,625 15,872 15,348 31,220 

2,758 5,836 8,124 ประถมศึกษา 4,825 48,208 48,024 96,232 

มัธยมศึกษา 1,895 23,800 28,079 51,879 
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รวม 8,345 87,880 91,451 179,331 2,758 5,836 8,124 
 

ที่มา :  สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย     2553 

2.1.2  อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา มีจํานวน 7 แห่ง       

มีอาจารย์ รวม 567 คน นักศึกษา 10,917 คน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 4 แห่ง ได้แก่  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีอาจารย์ จํานวน 361 คน นักศึกษา จํานวน 19,995 คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง  มีอาจารย์ จํานวน 417 คน นักศึกษา จํานวน 9,678 คน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเชียงราย  

มีอาจารย์จํานวน 119 คน มีนักศึกษา จํานวน 6,995 คน และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มีอาจารย์จํานวน 

9 คน มีนักศึกษา จํานวน 386 คน  

ตารางที่ 37 ตารางสรุปจํานวนสถาบนั/มหาวิทยาลัย/ห้องเรียน ครู อาจารย์/นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 

ระดับการศึกษา ห้องเรียน 
นักศึกษา ครู/อาจารย์ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อาซีวศึกษา - 7,801 3,116 10,917 359 208 567 

ม.แม่ฟ้าหลวง - 3,159 6,523 9,678 158 259 417 

ม.ราชภัฏเชียงราย - 8,572 11,423 19,995 - - 361 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ - 2,273 4,733 6,995 64 55 119 

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย - 305 81 368 9 - 9 

 ที่มา  : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 2553 

  
2.2 ด้านศาสนา 

  2.2.1   จํานวนศาสนสถาน 

           1) วัดมหานิกาย 1,216 วัดพัทธสีมา 532 แห่ง สํานักสงฆ์ 359 แห่ง 

   2) วัดธรรมยุต 58 แห่ง 

   3) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ 80 แห่ง 

   4) โบสถ์คริสต์  นิกายคาทอลิก 141 แห่ง  นิกายโปแตสแตนท์ 133  แห่ง 

   5) มัสยิด (จดทะเบียน) 7 แห่ง 

 
 

2.2.2   จํานวนศาสนบคุคล 
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   1)   มหานิกาย  :  พระภิกษุ 3,374 รูป  สามเณร 3,532 รูป 

   2)   ธรรมยุต  :  พระภิกษุ 333 รูป  สามเณร 24 รูป 

   3)   นิกายคาทอลิก 10 องค ์

   4)   นิกายโปแตสแตนท์ (ศิษยาภิบาล – รศบ.) 141 องค ์

   5)   อิหม่าม    7   คน 

 

2.2.3   จํานวนศาสนิกชน 

   1)   พุทธ          1,146,166    คน    (ร้อยละ   93.388) 

   2)   ครสิต์           29,404    คน    (ร้อยละ     2.396) 

   3)   อิสลาม               2,362    คน    (ร้อยละ     0.248) 

   4)   พราหมณ์ –ฮินดู              130    คน    (ร้อยละ     0.014) 

   5)   ซิกข์                     130    คน    (ร้อยละ     0.001) 
 

2.2.4   ประเพณีทีส่ําคัญของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 

  1) ประเพณีสงกรานต์ : กําหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย

ในสมัยก่อน ป๋ีใหม่เมืองของชาวล้านนายังคงสืบทอดกันมา ดังน้ี 

13 เมษายน เป็นวันสังขารล่อง จะมีการยิงปืนจุดประทัดช่วงเช้าเพ่ือเป็นการ  

ขับไล่ เสนียด จัญไร ปัญหาอุปสรรค เคราะห์กรรมต่าง  

           14 เมษายน เป็นวันเน่า หรือวันเนาว์ คือเป็นวันตระเตรียมอาหาร ขนมเพ่ือ

นําไปถวายวัด โดยช่วงบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัด เพ่ือก่อเจดีย์ทราย วันน้ี ไม่ควรประกอบการมงคลใด 

ๆ และไม่ควรพูดหยาบหรือโกหก 

           15 เมษายน เป็นวันพญาวัน ช่วงเช้าจะมีการทําบุญตักบาตร ตานขันข้าว             

สรงน้ําพระพุทธรูป ดําหัวพระสงฆ์ แล้วจึงไปดําหัวญาติผู้ใหญ่ 
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           16 เมษายน เ ป็นวันปากปี คือวันเริ่มต้นปีใหม่ จะมีการประกอบพิธี                 

สะเดาะเคราะห์ ส่งเคราะห์ ส่งสะตวง สืบชะตา บางแห่งมีการสู่ขวัญเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

 

  2) ประเพณีสืบชะตา : ประเพณีสืบชะตา โดยทั่วไปมี ๓ ประเภท ได้แก่ 

• การสืบชะตาบุคคล กระทําได้ทุกโอกาส  
      (วันเกิด หรือ เจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ) 

• การสืบชะตาบ้าน ทําได้ปีละคร้ัง คือตอนสงกรานต์  
      หรือเมื่อมีเภทภัยที่เกิดขึ้น 

• การสืบชะตาเมือง จะทําเมื่อถึงโอกาสครบรอบสร้างเมือง 
 

3) ประเพณีตานก๋วยสลาก : การตานก๋วยสลาก (สลากภัตต์) จะเริ่มในราววัน

เพ็ญเดือน 12 เหนือและสิ้นสุดในเดือนเก๋ียงดับ ( เดือนตุลาคม) จะมีการเตรียมอาหาร ข้าวของเคร่ืองใช้ 

บรรจุใส่พาชนะ แล้วนํา “ ยอด” คือ ธนบัตรผูกติดไม้เรียวเสียบไว้ เช้าวันรุ่งขึ้นจะนํา “ ก๋วยสลาก” ไปวัด

ที่จัดงานเพ่ือถวายพระภิกษุสามเณร มีการเขียนคําอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติคนที่เสียชีวิตไปแล้ว               

และเทวดาทั้งหลาย  

   4) ประเพณีย่ีเป็ง (ลอยกระทง) : ในวันเพ็ญเดือนย่ี (เดือนสอง) ของทุกปี คือ 

วันลอยกระทง ชาวล้านามีพิธีสําคัญนอกเหนือจากการลอยกระทง คือ พิธีกรรมต้ังธรรมหลวงหรือฟัง

เทศน์มหาชาติ    

   5) ประเพณีมนัสการพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง : พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง 

นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหน่ึงในภาคเหนือและเป็นปฐมเจดีย์ในดินแดนล้านนา ทุก ๆ ปีจะมี

นักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงอันศักด์ิสิทธ์ิ รวมท้ังชมทิวทัศน์และทัศนียภาพบน

ดอยตุง เมื่อถึงกําหนดวันเพ็ญเดือน ๖ เหนือ (ราวมีนาคม) จะมีประเพณีนมัสการที่ย่ิงใหญ่ของจังหวัด           

ศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ทั้งชาวเชียงรายเอง ชาวจังหวัดใกล้เคียง ชาวเชียงตุงจากรัฐฉาน ประเทศพม่า 
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ชาวหลวงพระบาง จากประเทศลาว ตลอดถึงชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ก็จะหลั่งไหลขึ้นไปนมัสการ 

ในวันสําคัญน้ีอย่างเนืองแน่น 

   6) ประเพณีเป็งพุธ : เป็นประเพณีเก่ียวกับความเช่ือทางศาสนาอย่างหน่ึงของ

ชาวเชียงราย ถือเอาวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธในรอบปี   (เป็ง คือ คืนวันเพ็ญ) เป็นวันที่จะทําบุญตักบาตร   

เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารหรือข้าวสาร อาหารแห้งไว้รอใส่บาตรเวลา

กลางคืน พอใกล้จะถึงเที่ยงคืน ก็จะพากันออกมายืนเรียงรายตามท้องถนนในหมู่บ้าน หรือในเมือง               

พอหลังที่ยงคืนผ่านไป (ย่างเข้าวันพุธ) พระจากหลายวัดในตัวเมือง และวัดตามท้องถิ่นก็จะออกมา

บิณฑบาตกัน ปัจจุบันมักทําเป็นประจําสม่ําเสมอ 

                      7) ประเพณีตานหาแม่ฟ้าหลวง : กําหนดจัดในวันที่ ๑๘ กรกฎาคมของทุกปี   

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย 

ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จมาพํานักที่พระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงรายจึงจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะที่

ไร่แม่ฟ้าหลวงในช่วงเช้า และพิธีทําบุญอุทิศถวายแด่องค์สมเด็จย่า ในช่วงบ่ายที่ พระตําหนักดอยตุง 

ข้าราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างเน่ืองแน่น เพ่ือรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวเชียงราย 

2.3 ด้านสาธารณสขุ 
 จังหวัดเชียงรายมีจํานวนสถานพยาบาลทุกประเภท รวมทั้งสิ้น   638   แห่ง   แบ่ง

ออกเป็น โรงพยาบาลของรัฐ 18 แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน  2 แห่ง รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 แห่ง

,รพ.สังกัดกลาโหม 1 แห่ง สถานีอนามัย 214  แห่ง  ศูนย์สุขภาพชุมชน  2  แห่ง  และคลินิกทุกประเภท          

รวม  404  แห่ง  สําหรับสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน  ได้แก่ โรงพยาบาล จํานวน  20  แห่ง  

จํานวนเตียงรวม  2,196   เตียง 

จํานวนบุคลากรท่ีให้บริการประชาชนในสถานบริการภาครัฐและเอกชน  เป็นแพทย์  270  

คน  คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร  1 : 4,100 ทันตแพทย์ 83 คน คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร               

1 :  14,780 เภสัชกร 106 คน  คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร  1:10,120  พยาบาลวิชาชีพ 1,351 คน  

คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร  1 : 650  จํานวนผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐรวม
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ทั้งสิ้น  517,284 คน 2,101,422 ครั้ง จํานวนผู้ ป่วยในที่มารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ                 

จํานวน 134,904 คน 499,381 ครั้ง   

ปัจจุบัน  ประชาชนจังหวัดเชียงรายได้รับหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึงสูงถึงร้อยละ  
99.75 แต่ในปี 2554 ยังมีกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จังหวัดเชียงราย จํานวน 65,556 คน ที่ยังไม่ได้
ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมถึงประชาชนกลุ่มที่ไม่มีหมายเลข 13 หลัก ที่ไม่ได้รับสิทธ์ิ
หลักประกันสุขภาพใดๆ ส่งผลให้หน่วยงานสาธารณสุขต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  ประมาณ  21  ล้านบาท / ปี 

 

 

 

 

ตารางที่  38  ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร 

ประเภทสถานบริการสาธารณสุข /  
หน่วย 

พ.ศ. 

บุคลากร 2546 2547 2548 2549 2551 2552 2553 

โรงพยาบาลรัฐ(กระทรวงสาธารณสุข/

กระทรวงอ่ืนๆ) 

แห่ง 17/7 17/7 17/7 17/7 18 18 18 

เตียง 1,609 1,636 1,656 1,656 3,312 1,606 1,686 

โรงพยาบาลเอกชน 
แห่ง 2 2 2 2 2 2 2 

เตียง 400 400 320 320 400 320 343 

สถานีอนามัย แห่ง 213 213 

 

213 213 210  214 

แพทย์ - รัฐ 

         - เอกชน 

คน 151 162 156 144 340 172 265 

คน 33 36 38 38 50 36  

ทันตแพทย์ - รัฐ 

              - เอกชน 

คน 46 51 50 53 133 68 74 

คน 1 4 5 6 5 4  

เภสัชกร - รัฐ 

            - เอกชน 

คน 89 97 108 100 100 100 106 

คน 8 9 11 11 11 11  

พยาบาล -รัฐ 

           - เอกชน 

คน 1,468 1,423 1,446 1,479 2,878 1,649 1,358    

คน 122 153 161 161 202 167  
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คน 812 746 840 845 845   

ที่มา   :   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2553 ของสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 

อัตราการเกิด เสียชีวิต และอัตราการเพ่ิมตามธรรมชาติในแต่ละปีของประชากรจังหวัด

เชียงรายน้ัน ได้มีการเพ่ิมขึ้น-ลงตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่นปี 2551 การเกิด จํานวน 9,120 คน 

เสียชีวิต จํานวน 6,970 คน และอัตราการเพ่ิมตามธรรมชาติ 220 คน ปี 2552 การเกิด จํานวน 8,880 

คน เสียชีวิต จํานวน 5,770 คน และอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ จํานวน 300 คน และปี 2554              

การเกิด จํานวน 9,020 คน เสียชีวิต จํานวน 8,160 คน และอัตราการเพ่ิมตามธรรมชาติ จํานวน 90 คน  

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที่ 13  อัตราการเกิด ตาย และอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติของประชากรในจังหวัดเชียงราย  

       ปี พ.ศ. 2549 - 2554 

 
ที่มา   :   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 



2-40 

 

 

 

 

 

สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรจังหวัดเชียงราย พบว่าโรคที่ทําให้ประชากรจังหวัด

เชียงรายเสียชีวิตมีอยู่ 5 โรคสําคัญ ได้แก่  

1. โรคมะเร็งโดยพบว่าในปี 2554 ประชากรได้เสียชีวิตเน่ืองจากเป็นโรคมะเร็ง 1,600 คน  
2. โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจส่วนบน ประชากรเสียชีวิตเน่ืองจากเป็นโรคเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินหายใจส่วนบน จํานวน 853 คน  
3. โรคติดเช้ือและปรสิต ประชากรเสียชีวิตเน่ืองจากเป็นโรคติดเช้ือและปรสิต จํานวน 793 คน 
4. กลุ่มของโรคไต ประชากรได้เสียชีวิตเน่ืองจากกลุ่มของโรคไต จํานวน 595 คน 
5. โรคหัวใจ ประชากรได้เสียชีวิตเน่ืองจากโรคหัวใจ จํานวน 402 คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 14 สาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญ 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2552-2554 ของประชากรจังหวัดเชียงราย    (อัตราต่อแสนประชากร)  
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ที่มา   :   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

 

สาเหตุการป่วยของจังหวัดเชียงราย จําแนกออกได้เป็น 21 กลุ่มโรค พบว่าสาเหตุการป่วย

ของประชากรจังหวัดเชียงรายได้ลําดับไว้ 5 ลําดับแรก ได้แก่ 

1. โรคระบบทางเดินหายใจ เน่ืองจากจังหวัดเชียงรายได้มีภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา จึงทําให้ช่วง
ฤดูหนาว และฤดูร้อนจะมีการเกิดไฟป่าเกิดขึ้น ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ทําอาชีพ
เกษตรกรรม มักจะเผาที่นาเพ่ือทําการปลูกข้าวนาปรัง ในช่วงฤดูหนาว จึงทําให้โรคเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคที่ประชากรจังหวัดเชียงรายได้เป็นมากที่สุด โดยในปี 2554 ได้
มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ จํานวน 56,059 คน 

2. โรคระบบไหลเวียนโลหิต ผู้ป่วยจากโรคเก่ียวกับระบบไหลเวียนโลหิตมีจํานวน 49,364 คน 
3. โรคระบบกล้ามเน้ือ ผู้ป่วยจากโรคระบบกล้ามเน้ือ มีจํานวน 46,436 คน 
4. โรคระบบย่อยอาหารฯ ผู้ป่วยจากโรคเก่ียวกับระบบการย่อยอาหารฯ มีจํานวน 36,245 คน 
5. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ ผู้ป่วยจากโรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ มีจํานวน 30,484 คน 
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แผนภูมิที่ 15 สาเหตุการป่วย 5 อันดับแรกของผู้ป่วยนอกจําแนกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2551-2554 

                                                                                                        ( อัตราต่อ 100,000 ประชากร)  

 

 
ที่มา  :   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

 

อัตราการป่วยด้วยโรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวังของจังหวัดเชียงราย แบ่งได้ เป็น 10 อันดับแรก

ในปี 2554 ได้แก่ 

1. โรคอุจจาระร่วง มีจํานวนผู้ป่วย ประมาณ 2,800 คน 
2. โรคตาแดง มีจํานวนผู้ป่วย ประมาณ 1,500 คน 
3. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ มีจํานวนผู้ป่วย ประมาณ 800 คน 
4. โรคปอดบวม มีจํานวนผู้ป่วย ประมาณ 400 คน  
5. โรคอาหารเป็นพิษ มีจํานวนผู้ป่วย ประมาณ 380 คน 
6. โรคอ ีสุกอีใส มีจํานวนผู้ป่วย ประมาณ 200 คน 
7. โรควัณโรครวม มีจํานวนผู้ป่วย ประมาณ 100 คน 
8. โรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ มีจํานวนผู้ป่วย ประมาณ 90 คน 
9. โรคงูสวัด มีจํานวนผู้ป่วย ประมาณ 60 คน 
10. โรคไข้หวัดใหญ่ มีจํานวนผู้ป่วย ประมาณ 50 คน  
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แผนภูมิที่ 16 อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา 10 อันดบัแรกจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2551–2554 

 

 

ที่มา   :    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

 การเข้าถึงการบริการสุขภาพของประชากรจังหวัดเชียงรายได้มีช่องทางหลายช่องทางในการ

เข้าถึงการบริการสุขภาพ ได้แก่ 

1. สิทธิ UC ผู้ที่เข้าถึงการรับบริการสุขภาพด้วยสิทธิ UC จาํนวนร้อยละ 76.84 ของประชากร
จังหวัดเชียงราย 

2. สิทธิข้าราชการ ผู้ที่เข้าถึงการรับบริการสุขภาพด้วยสิทธิข้าราชการ จํานวนร้อยละ 5.84 ของ
ประชากรจังหวัดเชียงราย 

3. สิทธิประกันสังคม ผูท้ี่เข้าถึงการรับบริการสุขภาพด้วยสิทธิประกันสังคม จํานวนร้อยละ 5.83 
ของประชากรจังหวัดเชียงราย 
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4. ต่างด้าว/รอพิสูจน์สิทธิ ที่เขา้รับการบริการสุขภาพ จํานวนร้อยละ 5.67 ของประชากร
จังหวัดเชียงราย 

5. สิทธิอ่ืนๆ ผู้ที่เข้าถึงการบริการสุขภาพด้วยสิทธิอ่ืนๆ จํานวนร้อยละ 5.56 ของประชากร
จังหวัดเชียงราย 

6. บุคคลมีปัญหาสถานะสิทธิ เขา้รับการบริการสุขภาพ จํานวนร้อยละ 0.25 ของประชากร
จังหวัดเชียงราย 

 

แผนภูมิที่ 17 การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนจังหวัดเชียงราย 

ที่มา  :   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

 2.4 ความยากจน (จปฐ.) 

  รายได้เฉลี่ยของประชากรจังหวัดเชียงรายจากข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) พบว่า 

รายได้เฉลี่ยฯ ของปี 2552 มูลค่า 42,002 บาท ปี 2553 มูลค่า 45,709 บาท และปี 2554 มูลค่า 49,771 

บาท ประชากรจังหวัดเชียงรายมีรายได้เพ่ิมขึ้นทุกปี เฉลี่ยร้อยละ 8.89 ต่อปี อําเภอที่มีอัตราการเพ่ิม

รายได้สูงสุด คืออําเภอเชียงแสน จากการเปรียบเทียบในระหว่างปี 2553 กับ ปี 2554 เพ่ิมจากปี 2553 

มูลค่า 22,795 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 46.97 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ประชากรจังหวัดเชียงราย
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มีรายได้ต่อปีเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ โดยคาดการณ์ว่าเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เปิดอย่างเป็นทางการ 

ประชากรจังหวัดเชียงรายจะมีรายได้มากขึ้นมากกว่าเดิม 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 39 สรุปรายได้เฉลี่ย / คน / ปี จากข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2552 - 2554 จังหวัดเชียงราย 

ท่ี อําเภอ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 เปรียบเทียบ 53/54 เพ่ิม/ลด 

รายได้เฉลี่ย รายได้เฉล่ีย รายได้เฉล่ีย เพ่ิม/ลด ร้อยละ 

1 เมืองเชียงราย 43,156.42 47,583.25 49,357.94 1,774.69 3.73 

2 เวียงชัย 49,711.77 51,808.31 53,496.27 1,687.96 3.26 

3 เชียงของ 41,119.28 46,303.91 49,449.57 3,145.66 6.79 

4 เทิง 42,314.29 43,136.47 48,020.80 4,884.33 11.32 

5 พาน 43,109.55 52,887.82 57,265.89 4,378.07 8.28 

6 ป่าแดด 41,349.82 52,519.67 53,907.18 1,387.51 2.64 

7 แม่จัน 42,985.54 45,877.34 48,217.68 2,340.34 5.10 

8 เชียงแสน 45,577.48 48,531.07 71,326.12 22,795.05 46.97 

9 แม่สาย 46,374.35 53,072.82 56,871.20 3,798.38 7.16 

10 แม่สรวย 35,354.98 37,862.92 40,407.03 2,544.11 6.72 

11 เวียงป่าเป้า 40,664.15 42,090.93 46,045.02 3,954.09 9.39 

12 พญาเม็งราย 50,287.53 48,954.03 47,524.46 -1,429.57 -2.92 

13 เวียงแก่น 36,829.65 40,082.89 39,356.45 -726.44 -1.81 

14 ขุนตาล 39,091.55 40,320.79 47,958.83 7,638.04 18.94 

15 แม่ฟ้าหลวง 31,548.62 29,031.03 30,657.00 1,625.97 5.60 

16 แม่ลาว 44,792.39 50,125.76 56,118.51 5,992.75 11.96 
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17 เวียงเชียงรุ้ง 38,183.43 40,585.05 47,303.54 6,718.49 16.55 

18 ดอยหลวง 38,886.23 41,433.38 46,621.23 5,187.85 12.52 

   รวม 42,002.47 45,709.18 49,771.77 4,062.59 8.89 

ที่มา  :  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 

 2.5 ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

  จังหวัดเชียงรายมีความหลากหลายภูมิประเทศที่สามารถปลูกพืชซึ่งสามารถนํามาใช้เป็น

วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์  แต่ละพ้ืนที่จะสามารถปลูกพืชได้ไม่เหมือนกัน ทําให้จังหวัดเชียงรายมี

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่หลากหลาย แยกเป็นประเภท ดังน้ี 

   2.5.1 ประเภทเครื่องด่ืม : ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา

แช่ สุรากลั่น เป็นต้น และไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมที่พร้อมด่ืม ผลิตภัณฑ์ชงละลาย ขิง

ผงสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น นํ้าผลไม้ นํ้าสมุนไพร ชาใบหม่อน ชาจีน เป็นต้น 

   2.5.2 ประเภทผ้าเคร่ืองแต่งกาย : ผ้าทอ และผ้าถักจากเส้นใยธรรมชาติหรือ

เส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ผ้าแพรวา ผ้าถักโครเชท์เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า 

เครื่องประดับตกแต่งร่างกายจากวัสดุทุกประเภท เช่น ผ้าพันคอ หมวก กระเป๋า เข็มขัด สร้อยคอ ต่างหู 

รองเท้า เป็นต้น 

   2.5.3 ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง : ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเรือน 

เครื่องใช้สํานักงาน เคร่ืองตกแต่งบ้าน เครื่องใช้สอยต่างๆ รวมท้ังผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจักรสาน , ถักสานที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการใช้สอย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 

   2.5.4 ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก : สิ่งที่สะท้อน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒธรรมท้องถิ่น 

   2.5.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร : ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไม่ใช่การบริโภค 

เช่น เครื่องสําอางสมุนไพร สบู่สมุนไพร นํ้ามันหอมระเหย เป็นต้น 

รายละเอียดวิเคราะห์รายประเด็น 
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ประเด็น แหล่งวัตถุดิบ 

ด้าน เหตุผล ประเด็นเร่งด่วน การเตรียมความพร้อม 

1.ไม่พร้อมแต่ได้เปรียบ - - - 

2.ไม่พร้อมแต่เสียเปรียบ 

-ไม่มีวัตถุดิบในพ้ืนที่ 

-วัตถุดิบสินค้าบางชนิด

ไม่มีในพ้ืนที่ บางชนิดมี 

แต่ปริมาณไม่เพียงพอ 

และควบคุมราคาไม่ได้ 

เช่น เส้นไหม ฝ้าย 

-สืบค้น พัฒนาวัตถุดิบ

ในพ้ืนที่ที่ใช้แทนกันได้ 

-กลุ่ม ผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ 

-งบประมาณ 

-องค์ความรู้ 

3.พร้อมแต่ได้เปรียบ 

-เ ป็ น แ ห ล่ ง วั ต ถุ ดิ บ  

(ชา ,สับปะรด ,กาแฟ ,

เครื่องป้ันดินเผา,ส้มโอ

ฯลฯ) 

-มี ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่

เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร

เพาะปลูก 

-ดิน เหมาะสมสําหรับ

ทําเคร่ืองป้ันดินเผา 

-พัฒนาการเพาะปลูกให้

ได้มาตรฐานปลอดภัย 

-รักษาคุณภาพของดิน 

-กลุ่ม ผู้ผลิต ผู้ประกอ

การ 

-งบประมาณ 

-องค์ความรู้ 

4.พร้อมแต่เสียเปรียบ - - - 

 

ประเด็น การผลิต 

ด้าน เหตุผล ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องทาํ การเตรีมความพร้อม 

1.ไม่พร้อมแต่ได้เปรียบ 

-มีแรงงานในพ้ืนที่ 

-แรงงานในพ้ืนที่ 

ค่าแรงตํ่าทําให้ต้นทุน

การผลิตตํ่า แต่ฝีมือใน

การผลิตยังไม่มี

ประสิทธิภาพ 

-เพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงาน

ในการผลิตใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

-กลุ่ม ผู้ผลิต

ผู้ประกอบการ 

-งบประมาณ 

-องค์ความรู้ 

2.ไม่พร้อมแต่เสียเปรียบ 

-ผลิตภัณฑ์บางชนิดมี

เวลาการเก็บรักษาสั้น 

-กระบวนการผลิตไม่มี

คุณภาพ 

-ปรับปรุงและยกระดับ

กระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน โดยใช้

-กลุ่ม ผู้ผลิต

ผู้ประกอบการ 

-งบประมาณ 
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เช่น แคบหมู แหนม หมู

ยอ เป็นต้น 

เทคโนโลยีสมัยใหม ่ -องค์ความรู้ 

3.พร้อมแต่ได้เปรียบ 

-มีภูมิปัญญา 

-แรงงานมีผีมือ ภูมิ

ปัญญาในการผลิต

สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์

ของตนเอง 

-บันทึกภูมิปัญญา

กระบวนการผลิตให้

เยาวชนได้สืบสาน 

-กลุ่ม ผู้ผลิต

ผู้ประกอบการ 

-งบประมาณ 

-องค์ความรู้ 

4.พร้อมแต่เสียเปรียบ 

-ต้นทุนการผลติสูง 

-ขาดกระบวนการ

คัดเลือกวัตถุดิบ 

-เครื่องจักรกลที่ใช้ใน

การผลิตมีราคาสูง 

-สินค้าทีผ่ลิตออกมา

บางครั้งไม่ได้มาตรฐาน

เดียวกัน เหตุเพราะไม่

มีกระบวนการคัดเลือก

วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ 

-แสวงหาแหล่งเงินทุน 

-ให้ความรู้ในการลดต้นทุน

การผลิต 

-ให้ความรู้และพัฒนา

กระบวนการคิดเลือก

วัตถุดิบในการผลิตใหม้ี

คุณภาพ 

-กลุ่ม ผู้ผลิต

ผู้ประกอบการ 

-งบประมาณ 

-องค์ความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 สถานการณ์ทรัพยากรดิน 

การใช้ที่ ดินในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย สามารถจําแนกพ้ืนที่ตามการใช้ประโยชน์ออกเป็น             

6 ลักษณะ มีรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ ดังน้ี 

พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) ได้แก่ บริเวณที่เป็นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ กระจายตัวอยู่ใน

บริเวณท่ีเป็นที่ราบ ที่ราบลุ่มนํ้า หรือที่ราบระหว่างหุบเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอําเภอ มีจํานวน                   
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1,581 พ้ืนที่มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,935.68 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 34.02                  

ของพ้ืนที่จังหวัด  

พ้ืนที่ป่าไม้  (F) ได้แก่ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ป่า กระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยมักจะเป็นพ้ืนที่เขาสูง               

มีจํานวน 940 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,369.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 

37.77 ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่มากที่สุด 

พ้ืนที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน (IA) ได้แก่ บริเวณท่ีราบลุ่มนํ้า ทั้งสองฝั่งของลํานํ้า อยู่ใน

เขตชลประทาน ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอําเภอ มีจํานวน 716 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,501.49  ตารางกิโลเมตร       

คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 21.62 ของพ้ืนที่จังหวัด 

พ้ืนที่ลุ่มช้ืนแฉะ (M) ได้แก่ บริเวณที่ลุ่มมีหญ้าปละพุ่มไม้เต้ียๆ ครอบคลุมบริเวณเกือบทุก

อําเภอ ยกเว้น ก่ิงอําเภอเวียงแก่น มีจํานวน 227 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 214.05 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น

พ้ืนที่ร้อยละ 1.85 ของพ้ืนที่จังหวัด 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) ได้แก่ บริเวณที่มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น และมี

การปลูกสร้างที่พักอาศัย โดยส่วนใหญ่อยู่ตอนกลางของจังหวัด ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอปากท่อ              

อําเภอจอมบึง และอําเภอบ้านโป่ง มีจํานวน 1,246 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 466.81 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 4.04 ของพ้ืนที่จังหวัด 

พ้ืนที่แหล่งนํ้า (W) ได้แก่ บริเวณที่เป็นแหล่งนํ้าต่างๆ มีจํานวน 183 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด

ประมาณ 81.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 0.7 ของพ้ืนที่จังหวัด 

ทรัพยากรดินแบ่งออกเป็น  กลุ่มใหญ่ๆ 

1)  ดินบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่นํ้าและที่เนิน เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกนํ้า

พัดพา มีอายุไม่นานนัก เน้ือดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว พบทั่วไปบริเวณริมฝั่งนํ้า 

2) ดินบริเวณท่ีราบลุ่มและที่ราบตํ่า เกิดจากาการทับถมของตะกอนนํ้าพัดพาพบบริเวณท่ี

รายลุ่มและที่ราบตํ่า เน้ือดินมีลักษณะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว 

3)  ดินบริเวณที่ราบ และเนินเขา เป็นดินที่เกิดจากตะกอนนํ้านํ้าพัดพา หรือหินที่สลายผุพัง

ลักษณะเนื้อดินค่อนข้างร่วน ระบายนํ้าได้ดี ดินชนิดน้ีพบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้ที่ราบเชิงเขา 

4)  ดินบริเวณที่ลาดเขาและที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพงของหิน เน้ือดินมีทั้งดินละเอียด

ปานกลางและดินร่วน การระบายนํ้าปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า หรือปานกลาง 
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5) การถือครองที่ ดินทางการเกษตร 2,301,138 ไร่ ส่วน ใหญ่เป ็น พื ้นที ่ปล ูกข ้า ว 

1,630,697 ไร่ พืชไร่ 523,144 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 144,297 ไร่ 

 
  3.2 สถานการณ์ทรัพยากรน้าํ 

จังหวัดเชียงรายแบ่งลุ่มนํ้าหลักเป็น 2 ลุ่มนํ้าใหญ่ ๆ  มีลุ่มนํ้ากกและลุ่มนํ้าโขง (เหนือ)              

ซึ่งแต่ละลุ่มนํ้าก็มีลุ่มนํ้าย่อยสําคัญหลายสาย  ซึ่งจะไหลลงแม่นํ้าโขงสําหรับแม่นํ้าที่เป็นปัจจัยต่อ

การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎร ได้แก่  
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ลุ่มน้ําโขงเหนอื(รหัสลุ่มน้ํา 02 เฉพาะพืน้ที่จังหวัดเชยีงราย) 

ลุ่มนํ้าโขง  (02)

     แมน่ํ้ าโขงตอนบน  (02.02)      แมน่ํ้ าพงุ  (02.06)

     นํ้ าแมจ่นั  (02.03)      แมล่าว  (02.07)

     แมน่ํ้ าอิงตอนบน  (02.04)      แมน่ํ้ าอิงตอนลา่ง  (02.08)

     แมน่ํ้ าอิงตอนกลาง  (02.05)      แมน่ํ้ าโขงสว่นท่ี 2  (02.09)

ต.แม่สลองนอก

ต.แม่สลองใน

ต.เทอดไท

อ.แม่ฟ้าหลวง

ต.แม่ไร่

ต.ศรีคํ้า

ต.ป่าซาง

ต.จันจว้า

ต.จันจว้าใต้ต.ห้วยไคร้

ต.แม่คํา

ต.สันทราย

ต.แม่จัน
อ.แม่จัน

ต.ท่าข้าว เปลือก

ต.ป่าตึง

ต.ห้วยไคร้
ต.บ้านด้าย

ต.โป่งงาม

ต.โป่งผา

ต.เวียงพางคํา

ต.ศรีเมืองชุม

ต.เกาะช้างต.แม่สาย
อ.แม่สาย

ต.ศรีดอนมูล

ต.เวียง

ต.ป่าสัก

ต.โยนก

อ.เชียงแสน

ต.บ้านแซว

ต.แม่เงิน

ต.หนองป่าก่อ

ต.โชคชัย

ต.ปงน้อย

ก่ิง อ.ดอยหลวง

อ.เชียงของ

ต.ริมโขง

ต.เวียง

ต.สถาน

ต.ศรีดอนชัย

ต.คร่ึง

ต.ห้วยซ้อ

ต.บุญเรือง

ต.ปอ

ต.ท่าข้าม

ต.หล่ายงาว

อ.เวียงแก่น

ต.ยางฮอม

ต.ป่าตาล

อ.ขุนตาล

ต.ต้า

อ.เวียงชัย ต.เม็งราย

ต.แม่เปา

ต.แม่ตํ๋า

ต.ตาดควัน

ต.ไม้ยา

ต.เมืองชุมต.เวียงเหนือ

ต.ผางาม

ต.ดอนศิลา

ต.เวียงชัย

ต.ทุ่งก่อ

ต.ป่าซาง
ต.ดงมหาวัน

ก่ิง อ.เวียงเชียงรุ้ง

อ.พญาเม็งราย

ต.ท่าสุด

ต.นางแล
ต.แม่ข้าวต้ม

ต.บ้านดู่
ต.ริมกก

ต.แม่ยาว

ต.ห้วยชมภู

ต.ดอยฮาง

ต.แม่กรณ์
ต.สันทราย

ต.ท่าสาย

ต.ป่าอ้อดอนชัย

ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย

ต.ห้วยสัก

ต.ดอยลาน

ต.สันทรายงาม

ต.เวียง

อ.เทิง
ต.หงาว

ต.ตับเต่า

ต.ง้ิว

ต.ปล้อง

ต.หนองแรด

ต.ศรีดอนไชยต.แม่ลอย

ต.เชียงเคี่ยน

ต.ป่าแงะ

ต.ป่าแดด

อ.ป่าแดด
ต.โรงช้าง

ต.สันมะค่า

ต.ศรีโพธ์ิเงิน

ต.บัวสลี

ต.ป่าก่อดํา
อ.แม่ลาว

ต.โป่งแพร่

ต.จอมหมอกแก้ว

ต.ดงมะดะ

ต.ป่าหุ่ง

ต.แม่เย็น

ต.ทานตะวัน

ต.ม่วงคํา ต.หัว ง้ม

ต.เวียงห้าว

ต.ดอยงาม

ต.สันมะเค็ด

ต.สันติสุข

ต.เมืองพาน

ต.สันกลาง

ต.เจริญเมือง

ต.ทรายขาว

ต.แม่อ้อ

ต.ธารทอง

อ.พาน

ต.วาวี

ต.แม่สรวย

อ.แม่สรวย

ต.ป่าแดด

ต.ศรีถ้อย ต.แม่พริก

ต.เจดีย์หลวง

ต.ท่าก๊อ

อ.เวียงป่าเป้า

ต.สันสลี

ต.เวียง
ต.บ้านโป่ง

ต.ป่าง้ิว

ต.แม่เจดีย์

ต.แม่เจดีย์ใหม่

ต.เวียงกาหลง

พะเยา

ต.ม่วงยาย

02.02
02.03

02.04
02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.02
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ลุ่มน้ํากก  (รหสัลุ่มน้ํา 03  เฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงราย) 
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ลุ่มนํ้ากก  (03)

     นํ้ าแมล่าว  (03.03)

     นํ้ าแมส่รวย  (03.04)

     นํ้ าแมก่กตอนลา่ง  (03.05)

ต.แม่สลองนอก

ต.แม่สลองใน

ต.เทอดไท

อ.แม่ฟ้าหลวง

ต.แม่ไร่

ต.ศรีคํ้า

ต.ป่าซาง

ต.จันจว้า

ต.จันจว้าใต้ต.ห้วยไคร้

ต.แม่คํา

ต.สันทราย

ต.แม่จัน
อ.แม่จัน

ต.ท่าข้าวเปลือก

ต.ป่าตึง

ต.ห้วยไคร้
ต.บ้านด้าย

ต.โป่งงาม

ต.โป่งผา

ต.เวียงพางคํา

ต.ศรีเมืองชุม

ต.เกาะช้าง
ต.แม่สาย
อ.แม่สาย

ต.ศรีดอนมูล

ต.เวียง

ต.ป่าสัก

ต.โยนก

อ.เชียงแสน

ต.บ้านแซว

ต.แม่เงิน

ต.หนองป่าก่อ

ต.โชคชัย

ต.ปงน้อย

ก่ิง อ.ดอยหลวง

อ.เชียงของ

ต.ริมโขง

ต.เวียง

ต.สถาน

ต.ศรีดอนชัย

ต.คร่ึง

ต.ห้วยซ้อ

ต.บุญเรือง

ต.ปอ

ต.ท่าข้าม

ต.หล่ายงาว

อ.เวียงแก่น

ต.ยางฮอม

ต.ป่าตาล

อ.ขุนตาล

ต.ต้า

อ.เวียงชัย ต.เม็งราย

ต.แม่เปา

ต.แม่ตํ๋า

ต.ตาดควัน

ต.ไม้ยา

ต.เมืองชุม
ต.เวียงเหนือ

ต.ผางาม

ต.ดอนศิลา

ต.เวียงชัย

ต.ทุ่งก่อ

ต.ป่าซาง
ต.ดงมหาวัน

ก่ิง อ.เวียงเชียงรุ้ง

อ.พญาเม็งราย

ต.ท่าสุด

ต.นางแล
ต.แม่ข้าวต้ม

ต.บ้านดู่
ต.ริมกก

ต.แม่ยาว

ต.ห้วยชมภู

ต.ดอยฮาง

ต.แม่กรณ์
ต.สันทราย

ต.ท่าสาย

ต.ป่าอ้อดอนชัย

ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย

ต.ห้วยสัก

ต.ดอยลาน

ต.สันทรายงาม

ต.เวียง

อ.เทิง
ต.หงาว

ต.ตับเต่า

ต.ง้ิว

ต.ปล้อง

ต.หนองแรด

ต.ศรีดอนไชย
ต.แม่ลอย

ต.เชียงเคี่ยน

ต.ป่าแงะ

ต.ป่าแดด

อ.ป่าแดด
ต.โรงช้าง

ต.สันมะค่า

ต.ศรีโพธ์ิเงิน

ต.บัวสลี

ต.ป่าก่อดํา
อ.แม่ลาว

ต.โป่งแพร่

ต.จอมหมอกแก้ว

ต.ดงมะดะ

ต.ป่าหุ่ง

ต.แม่เย็น

ต.ทานตะวัน

ต.ม่วงคํา ต.หัวง้ม

ต.เวียงห้าว

ต.ดอยงาม

ต.สันมะเค็ด

ต.สันติสุข

ต.เมืองพาน

ต.สันกลาง

ต.เจริญเมือง

ต.ทรายขาว

ต.แม่อ้อ

ต.ธารทอง

อ.พาน

ต.วาวี

ต.แม่สรวย

อ.แม่สรวย

ต.ป่าแดด

ต.ศรีถ้อย
ต.แม่พริก

ต.เจดีย์หลวง

ต.ท่าก๊อ

อ.เวียงป่าเป้า

ต.สันสลี

ต.เวียง
ต.บ้านโป่ง

ต.ป่าง้ิว

ต.แม่เจดีย์

ต.แม่เจดีย์ ใหม่

ต.เวียงกาหลง

พะเยา

ต.ม่วงยาย
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นํ้าแม่ลา ว แม่นํ้ากก

คลอง RMC.
ฝายโป่งนก

นํ้ าแม่ปูนหลวง
นํ้ าแม่ก๊อ G.11 (บา้นดอนสลี)
นํ้ าแม่พริ ก นํา้แม่สร วย G.9

G.10 G.4
(บา้นหนองผาํ) อ่างเกบ็นํ้ าแม่สรวย (บา้นปางริมกรณ์) ห้วยแม่ซา้ย

นํ้ าร่องธาร ความจุ  73  ลา้น ม.3 ฝายบวัสด
คลอง RMC. คลอง LMC. ฝายวงัไว

ฝายแม่ลาว

ฝายป่ากุม่
ฝายทุง่มะไฟ

คลอง RMC. คลองผนันํ้ าแมก่รณ์
ฝายถํา้ วอก ฝายแม่กรณ์

         (บา้นหัวฝาย)
ห้วยแม่ผง

G.8 คลอง 14R-LMC.
(บา้นตน้ยาง)

นํ้ าแม่กรณ์น้อย
คลอง RMC. คลอง LMC.

ฝายชัยสมบตัิ  

คลอง LMC.
คลอง RMC.

นํ้ าหง าว ฝายเชียงราย

I. 14
นํ้ างาว นํ้ าแมฮ่่าง นํ้ าแม่ข ้าวตม้ นํ้ าจนั

นํ้ าแม่สะกึน๋     KH.72
นํ้ าแม่แพง                KH.89

นํ้ าร่องลึก
นํ้ าแมเ่ผอื นํ้ าแม่ลัว

นํ้ าแม่กรณ์

แม่นํ้าโขง

นํ้ าลาว

นํ้ าคาํ

หนองหลวง

อ่างเกบ็นํ้ าหว้ยสา้นพลับพลา

อ่างเกบ็นํ้ าแมม่อญห้วยแม่มอญ

ห้วยสา้น

อ่างเกบ็นํ้ าแม่ต๊าก
ความจุ 9 ลา้น ม.3

อ่างเกบ็นํ้ าหว้ยชา้ง
ความจุ 6.3 ลา้น ม.3
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   1)   การบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน 

 ปริมาณน้ําฝน 

       -  ปริมาณนํ้าฝนสะสมสถานีวัดน้ําฝน  โครงการชลประทานเชียงราย                            

         ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554  ถึงวันที่ 20 กนัยายน  2555 

 1)  ที่ทําการโครงการ  อําเภอเมือง 1,384.9  มิลลิเมตร  (ค่าเฉล่ีย  1,707.2  มม.) 

 2)  ฝายถ้ําวอก  อําเภอแม่ลาว 845.9  มิลลิเมตร  (ค่าเฉล่ีย  1,488.2  มม.)  

 3)  ฝายโป่งนก  อําเภอเวียงป่าเป้า 679.1  มิลลิเมตร   (ค่าเฉล่ีย  1,322.4  มม.) 

 4)  อ่างเก็บน้ําหว้ยช้าง  อําเภอเชียงของ  1296.7   มิลลิเมตร   (ค่าเฉล่ีย  1,604.4  มม.) 

 5)  อ่างเก็บน้าํแมต่๊าก  อาํเภอเวียงชัย    1,266.5  มิลลิเมตร   (ค่าเฉล่ีย  1,692.9  มม.) 

 6)  โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย 1,601.4  มิลลิเมตร (ค่าเฉล่ีย  1,976.4 มม.) 
 

รายงานสรุปสถานการณ์น้ําในอ่างโครงการชลประทานเชียงราย 

อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง    (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2555) 

- อ่างเก็บนํ้าห้วยช้าง ต. สถาน อ. เชียงของ 
- อ่างเก็บแม่ต๊าก ต. ดอนศิลา อ. เวียงชัย 
- อ่างเก็บนํ้ามาสรวย ต. แมส่รวย อ. เวียงชัย 
- อ่างเก็บนํ้าดอยงู ต. แม่เจดีย์ อ. เวียงป่าเป้า  

  รวม   4  แห่ง 
 

ความจุอ่าง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปี 2554 ปี 2555 

(ล้าน ลบ.ม.) % (ล้าน ลบ.ม.) % 

6.30 5.725 90.87 6.050 96.03 

9.00 8.960 99.56 6.850 76.11 

73.00 65.184 89.29 51.902 71.10 

7.36 6.482 88.00 6.691 90.84 

95.66 86.351 90.27 71.493 74.74 

 

 

อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2555) คิดเป็น 

ความจุ>80%=  17  แห่ง 

ความจุ>80%=   17  แห่ง 
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 - อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก (พระราชดําริ)  33 แห่ง 

 - อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก (ถ่ายโอน อปท.) 62 แห่ง 

   รวม  95 แห่ง 
 

 

 

 

 

                             
รวมทั้งสิ้น 

 
3.3 สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ในเขตจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น หลังจากเคยลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยกรม            

ป่าไม้ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณพ้ืนที่ป่า จากเดิมที่เคยคํานวณจากการสํารวจ โดยใช้แผนท่ี

ประเทศ 1:50,000 เป็นการคํานวณโดยการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบกับภาครัฐได้มีการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการปลูกป่า และมอบให้ชุมชนช่วยดูแลรักษาทําให้พ้ืนที่ป่า ของจังหวัดเชียงรายเพ่ิมขึ้น 

เป็น 5,871.57 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.28 ของพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมขึ้น 66.62 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 41,637 ไร่  จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ป่าไม้ 5,164.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,227,887 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ  44.22 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความจุอ่าง 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปี 2554 ปี 2555 

(ล้าน ลบ.ม.) % (ล้าน ลบ.ม.) % 

45.8381 41.564 90.68 28.726 62.67 

33.5484 28.817 85.90 22.712 67.70 

79.3865 70.381 88.66 51.438 64.79 

175.0465 156.732 89.54 122.931 70.23 
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ตารางที่ 40  พ้ืนที่ป่าไม้จําแนกตามประเภทและชนิดของป่า พ.ศ.2547 
 

ประเภทพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงราย 

พ้ืนท่ีจังหวัด                                               (ตร.กม.) 11,678.37 

พ้ืนท่ีป่าไม้                                                 (ตร.กม.) 
                                                              (ร้อยละ*) 

5,871.57 
50.28 

ป่าไม่ผลัดใบ ป่าไม่ผลัดใบ                   (ตร.กม.) 
                                   (ร้อยละ*) 

- 
- 

ป่าดิบชื้น                       (ตร.กม.) 
                                   (ร้อยละ*) 

- 
- 

ป่าดิบแล้ง                      (ตร.กม.) 
                                   (ร้อยละ*) 

- 
- 

ป่าดิบเขา                       (ตร.กม.) 
                                   (ร้อยละ*) 

318.24 
5.42 

ป่าสนเขา                       (ตร.กม.) 
                                   (ร้อยละ*) 

- 
- 

ป่าผลัดใบ ป่าผลัดใบ                      (ตร.กม.) 
                                   (ร้อยละ*) 

265.98 
4.53 

ป่าผสมผลัดใบ                 (ตร.กม.) 
                                   (ร้อยละ*) 

3,999.12 
68.11 

ป่าเต็งรัง                        (ตร.กม.) 
                                   (ร้อยละ*) 

744.51 
12.68 

พ้ืนท่ีสวนป่า                                               (ตร.กม.) 543.12 
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                                                              (ร้อยละ*) 9.25 
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
        (โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเมือง เชียงใหม่-ลําพูน-เชียงราย) 

หมายเหตุ : * ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้รวมในภาคเหนือตอนบน 

 
3.4 สถานการณ์ทรัพยากรแร่ทรัพยากรธรณี 

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหน่ึงในหลายจังหวัดของประเทศไทยที่เคยมีการผลิตแร่เศรษฐกิจ             

ที่สําคัญๆเพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยตรงและเป็นสินค้าส่งออกต่อเน่ืองกันมาเป็นเวลายาวนาน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันแหล่งแร่ส่วนใหญ่จะมีการผลิตไม่มากนักจนถึงหยุดกิจการไปก็ตาม แต่จังหวัดเชียงรายยัง

จัดได้ว่ามีสถานภาพศักยภาพของทรัพยากรแร่หลายชนิด กระจัดกระจายอยู่ในหลายบริเวณ ทรัพยากรแร่

จังหวัดเชียงราย สามารถจําแนกเป็นประเภทตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแร่เพ่ือ

การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่หินปูน และทรายกลุ่มแร่เพ่ือ

สนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ ทองคํา ดีบุก ทังสเตน พลวง แมงกานีส ฟลูออกไรต์ บอล

เคลย์ ไพโรฟิลไลด์ และแบไรต์ 

3.5 สถานการณ์มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 3.5.1 คุณภาพอากาศ 

 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เป็นหลักฐานที่แสดงว่า ภาวะของอากาศใน
ขณะนั้นดีหรือไม่ ที่ผ่านมาน้ัน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้ทําการ
รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยสารมลพิษ ที่บ่งช้ีถึงภาวะหมอกควันไฟ ได้แก่ ปริมาณฝุ่น
ละอองในบรรยากาศท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และได้จัดทําฐานข้อมูลต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา 
ดังน้ี 

ปี พ.ศ. 2550 ทําการตรวจวัดต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 21 เมษายน 2550 พบค่า 
PM1 0  เ กิ น ค่ า ม า ต ร ฐ า น  1 5  วั น แ ล ะมี ค่ า สู ง สุ ด  2 1 1 . 9  ไ ม โ ค ร ก รั ม ต่ อ ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร                   
ในวันที่ 15 มีนาคม 2550  

ปี พ.ศ. 2551 ทําการตรวจวัดต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 28 พฤษภาคม 2551 พบค่า 
PM1 0  เ กิ น ค่ า ม า ต ร ฐ า น  3  วั น แ ล ะ มี ค่ า สู ง สุ ด  1 3 7 . 9  ไ ม โ ค ร ก รั ม ต่ อ ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร                   
ในวันที่ 24 มีนาคม 2551 

ปี พ.ศ. 2552 ทําการตรวจวัดต้ังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา พบค่า PM 10 
เกินค่ามาตรฐาน 27 วันและมีค่าสูงสุด 288.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 13 มีนาคม 2552  
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ปี พ.ศ. 2553 มีการติดต้ังหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่บริเวณหน้า
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สาย จึงแบ่งผลการตรวจวัดเป็นดังน้ี 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  หน้าสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอดทั้งปี พบค่า PM10 เกินค่ามาตรฐาน 
43 วันและมีค่าสูงสุด291.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 26 มีนาคม 2553  

หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคล่ือนที่บริเวณหน้าสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แม่สาย ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 พบค่า PM10 เกินค่ามาตรฐาน 
38 วันและมีค่าสูงสุด 337.90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 10 เมษายน 2553  

ปี พ.ศ.2554 ผลการตรวจวัดเป็นดังน้ี 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ หน้าสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอดทั้งปี พบค่า PM10 เกินค่ามาตรฐาน 
2 วันและมีค่าสูงสุด 142.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 6 เมษายน 2554  

หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคล่ือนที่บริเวณหน้าสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แม่สาย ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอดทั้งปี พบค่า PM10 เกินค่ามาตรฐาน 1 วันและมีค่าสูงสุด 
158.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 6 เมษายน 2554 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2555 ผลการตรวจวัดเป็นดังน้ี 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ หน้าสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอดทั้งปี พบค่า PM10 เกินค่ามาตรฐาน 

33 วันและมีค่าสูงสุด 290.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 10 มีนาคม 2555 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ หน้าสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สาย 

ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอดทั้งปี พบค่า PM10 เกินค่ามาตรฐาน 55 วันและมีค่าสูงสุด 470.8  

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 

 
ตารางที่ 41  ค่า PM10 ที่วัดได้สูงสุด 
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สถานี 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

สูงสุด จํานวนครั้ง 

ท่ีค่าเกิน

มาตรฐาน 

สูงสดุ จํานวนครั้ง

ท่ีค่าเกิน

มาตรฐาน 

สูงสดุ จํานวนครั้ง

ท่ีค่าเกิน

มาตรฐาน 

สูงสดุ จํานวนครั้ง

ท่ีค่าเกิน

มาตรฐาน 

สูงสดุ จํานวนครั้ง

ท่ีค่าเกิน

มาตรฐาน 

สูงสดุ จํานวนครั้ง 

ท่ีค่าเกิน

มาตรฐาน 

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

จังหวัดเชียงราย 

211.9 15 137.9 3 288.0 27 291.9 43 142.3 2 290.3 33 

สํานักงาน

สาธารณสุข 

อําเภอแม่สาย  

อ.แม่สาย** 

- - - - - - 337.9

0 

38 158.5 1 470.8 55 

 

ที่มา : สํานักจัดการคุณภาพอากาศ, 2555 

หมายเหตุ  *มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. 

              **เริ่มตรวจวัดเดือนกรกฎาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5.2 คุณภาพน้ํา 



2-61 

 

 

 

 

 

               สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค
ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้กําหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพ
นํ้า (ตารางที่ 5) เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าผิวดินใน
แม่นํ้าสายสําคัญของจังหวัดเชียงราย 3 สาย 
ได้แก่ แม่น้ํากก มีสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า 4 
สถานี คือ KK01 KK02 KK03 KK04, แม่น้ําอิง มี
สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า 2 สถานี คือ EI01 
EI02, แม่น้ําจัน มีสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า 2 
สถานี คือ MJ01 MJ02  

สําหรับประเมินสถานการณ์คุณภาพนํ้า 
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ประเมินจาก  
ผลการตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างนํ้า 
(พารามิเตอร์สําคัญที่ทําให้แหล่งนํ้าเส่ือมโทรม) ที่
สุ่มเก็บจากสถานีตรวจวัดเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนํ้ า ผิ วดิ น  ซ่ึ งกํ าหนดใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 111 ตอนที่ 16 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2547 (ตารางที่ 6) พารามิเตอร์สําคัญที่ทําให้
แหล่งนํ้าเส่ือมโทรม คือ   

 
                   สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําในเขตจังหวัดเชียงราย 
              ที่มา:  สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 (เชียงใหม่), 2552 

1. ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ถ้าค่า BOD สูง 
แสดงว่ามีสารปนเป้ือนสูง 

2. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) การละลายของออกซิเจนในนํ้าจะแปรผันตรง
กับความดันของบรรยากาศ ถ้าความดันสูง ออกซิเจนก็จะละลายนํ้าได้มาก และการละลายของออกซิเจน
จะเป็นปฏิภาคผกผันกับอุณหภูมิและความเค็มของนํ้าโดยปกติ DO ไม่ควรตํ่ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. วัดความเข้มของสารต่าง ๆ ที่ละลายในนํ้า เช่น แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria, FCB) แอมโมเนีย (NH3) และการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria)  
 จากการติดตาม ตรวจสอบคณุภาพนํ้า จังหวัดเชียงราย ประจําปี 2554 สรุป ได้ดังน้ี 
 - คุณภาพนํ้ากก จํานวน 4 สถานี พบว่า โดยรวมคุณภาพแม่นํ้ากกทั้งสายอยู่ในเกณฑ์ดี 
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 - คุณภาพนํ้าอิง จํานวน 2 สถานี พบว่า โดยรวมคุณภาพนํ้าอิงทั้งสายอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 - คุณภาพนํ้าจัน จํานวน 2 สถานี พบว่า โดยรวมคุณภาพนํ้าจันทั้งสายอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 
 
ตารางที่ 42  จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ํา 

สถานี Northing Easting ชื่อสถานี ชื่อแม่น้ํา ตําบล อําเภอ 

KK01 617913 2237030 สะพานแม่น้ํากก แม่น้ํากก บ้านแซว เชียงแสน 

KK02 607713 2225883 สะพาน กรป.กลางที่ 97  แม่น้ํากก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน 

KK03 588547 2202850 สะพานเหนือเมืองเชียงราย แม่น้ํากก รอบเวียง เมือง 

KK04 585719 2203037 สะพานแม่ฟ้าหลวง แม่น้ํากก รอบเวียง เมือง 

EI01 648452 2227246 สะพานแม่น้ําอิง บ.ศรีดอนชัย แม่น้ําอิง ศรีดอนชัย เชียงของ 

EI02 625680 2193429 สะพานแม่น้ําอิง ต.เม็งราย แม่น้ําอิง เม็งราย พญาเม็งราย 

MJ01 589492 2227692 สะพานข้ามแม่น้ํา อบต.ป่าตึง แม่น้ําจัน ป่าตึง แม่จัน 

MJ02 584364 2224757 ตลาดแม่จัน แม่น้ําจัน แม่จัน แม่จัน 

ที่มา  :   สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 (เชียงใหม่) 

 

3.5.3 ขยะมูลฝอย และขยะอันตราย 

 ขยะมูลฝอย 

จังหวัดเชียงรายมีปริมาณขยะมูลฝอย รวม 727 ตันต่อวัน อัตราการผลิตขยะมูลฝอย 1.08 

กิโลกรัม/คน/วัน 

ตารางที่ 43 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย (2554) 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน้ําหนัก 

มูลฝอยเปียก 42 

กระดาษ 2.5 

พลาสติก 27 

เศษผ้า 1 

แก้ว 17.5 

โลหะ 6 

ไม้ 0.1 

หนัง / ยาง 1.5 

อ่ืน ๆ 2.4 

รวมทั้งหมด 100.0 
หมายเหตุ: (สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 (เชียงใหม่), 2554) 
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ขยะอันตราย 

สถานการณ์ขยะอันตราย 

เชียงรายเป็นเมืองชายแดนที่ได้ช่ือว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขา อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติการต้ังถิ่นฐาน  

มาต้ังแต่ยุคโบราณ และมีโบราณสถานอันควรค่าแก่การรักษาหลงเหลือไว้หลายแห่ง ด้วยสภาพภูมิ

ประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมแก่การทําการเกษตร และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทําให้จังหวัด

เชียงรายมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 

การขยายตัวดังกล่าว ทําให้ประชากรในจังหวัดเชียงราย เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากการ

รายงานจํานวนประชากรระหว่างปี พ.ศ.2547-2551 ของสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย (2551) พบว่า 

ภายในระยะเวลา 5 ปี จังหวัดเชียงราย มีประชากรเพ่ิมขึ้นเฉล่ียปีละ 1.594 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับ

ปัจจุบัน พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เน้นความสะดวกสบายมากขึ้น รูปแบบของภาชนะบรรจุ

ภัณฑ์และหีบห่อสําหรับใส่อาหารจึงถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายและมีการเติมแต่งสารเคมีสังเคราะห์

เข้าไปในกระบวนการผลิต เพ่ือให้บรรจุภัณฑ์มีความคงทน มีสีสันสวยงามดึงดูดใจผู้ซื้อ จนเกิดเป็น

วัฒนธรรมบริโภคนิยม และการบริโภคแบบทิ้งขว้างในลักษณะใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นผลทําให้โครงสร้างของ

ขยะ ซับซ้อนมากขึ้น จึงยากต่อการกําจัดได้ทันท่วงที  

การดําเนินการจัดการของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยติดเช้ือยังมีน้อย พบว่า ของเสีย

อันตรายยังคงถูกนําไปกําจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เน่ืองจากหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง ยังขาดความรู้

และขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดการของเสียอันตรายเหล่าน้ี รวมท้ังยังขาดสถานที่กําจัดของ

เสียอันตราย ในส่วนของการนําของเสียอันตรายจากชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย 

เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาสูง และขาดการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ทําให้การดําเนินการด้านน้ีมี

น้อย ส่วนการกําจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของแต่ละโรงพยาบาลในการดําเนินการกําจัด

ขยะมูลฝอยติดเช้ือ โดยสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะใช้ระบบเตาขยะมูลฝอยติดเช้ือ  

 

4. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพด้านความม่ันคง 

4.1 สถานการณ์ยาเสพติด 
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4.1.1 ข้อมูลเชิงพืน้ที ่

  1) จํานวนอําเภอที่มีการแพรร่ะบาดของยาเสพติด 18 อําเภอ 

  2) จํานวนตําบลท่ีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 124 ตําบล 

  3) จํานวนหมูบ้่าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

   - ระดับรุนแรง   จํานวน   153  หมู่บ้าน/ชุมชน 

   - ระดับปานกลาง  จํานน   366  หมู่บ้าน/ชุมชน 

   - ระดับเบาบาง   จํานวน   686 หมู่บ้าน/ชุมชน 

   - ไม่มีปัญหา   จํานวน   607  หมู่บ้าน/ชุมชน 

  4) จํานวนสถานศึกษาที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 71  แห่ง 

  5) จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด  10   แห่ง 

 

 

4.1.2 ข้อมูลบคุคล 

1) จํานวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ที่ได้จากการประมาณการ)  6,903 คน 

  2) จํานวนผู้ค้ายาเสพติด (จากการประมาณการ)      559  คน 

   - รายสําคญั           61  คน 

   - รายย่อย         400  คน 

   - ตามหมายจบั           98  คน 

   - เจ้าหน้าที่รัฐ            8  คน 

  3) จํานวนกลุ่มเสี่ยง 

   - เด็ก/เยาวชน (ก่อนเสี่ยง) 100 คน (ประมาณการ) 

   - เด็ก/เยาวชน    724 คน (ประมาณการ) 

   - ประชาชนทั่วไป           4,500 คน (ประมาณการ) 

 

4.1.3 สถานทีบ่ําบัดรักษาฟ้ืนฟ ู

1) ระบบสมัครใจ          231 แห่ง/รองรับได้  2,000 คน/ปี 
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2) ระบบบังคบับําบัด            1 แห่ง/รองรับได้            1,200 คน/ปี 

3) ระบบต้องโทษ             2 แห่ง/รองรับได้             400  คน/ปี 

4) สถานที่ควบคุมตัวเพ่ือรอการพิสูจน์       -  แห่ง/รองรับได้              -     คน/ปี 

5) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                18 แห่ง/รองรับได้              900 คน/ปี 

  

   4.1.4 ผลการดําเนนิงาน 3 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2552 – 2554) 

1) การสกัดก้ันตามแนวชายแดน 
ตารางที่ 44  ผลการดําเนินงานการสกัดก้ันตามแนวชายแดน ปี พ.ศ. 2552 - 2554 

การดําเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2552 ปี 2553 2554 

คดี 160 187 212 

ผู้ต้องหา 220 296 355 

ยาบ้า 680,913 2,537,095 7,514,513 

เฮโลอีน 22,558,.09 5,569.88 25,396.79 

ไอซ ์ 15,002.5 11,624 129,471.57 

ฝิ่น 4,276.9 2,762.09 9.2 

ที่มา  :  ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 

  

 

2) การสกัดก้ันพืน้ที่ตอนใน 

ตารางที่ 45  ผลการดําเนินงานการสกัดก้ันพ้ืนที่ตอนใน ปี พ.ศ. 2552 - 2554 

การดําเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2552 ปี 2553 2554 

คดี 2,478 2,860 6,571 

ผู้ต้องหารายสาํคัญ 47 53 89 

ขยายผลจบักุม 17 23 36 

จับกุมตามหมายจับ 105 99 105 

ตรวจสอบทรัพยส์ิน 32 43 62 

จับกุมผู้ค้ารายย่อย 446 488 808 

จับกุมผู้เสพยาเสพติด 1,593 2,154 5,471 



2-66 

 

 

 

 

ยาบ้า 1,704,856.5 2,681,475.5 15,639,543 

เฮโลอีน 6,763.13 9,081.7 3,3345 

ไอซ ์ 17,004.5 29,604.19 339,172 

ฝิ่น 3,851.86 4,830.32 8,644 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 

 

3) การบําบัดรักษา  
ตารางที่ 46  ผลการดําเนินงานการบําบัดรักษา ปี พ.ศ. 2552 - 2554 

การดําเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2552 ปี 2553 2554 

สมัครใจบําบัด 1,503 1,416 2,523 

บังคับบําบดั 1,142 1,387 2,580 

ต้องโทษ 395 378 256 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 

 

4) การสรา้งความเข็มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ตารางที่ 47  การสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2552 - 2554 

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ปี 2552 ปี 2553 2554 

การสร้างความเข้มแข็งแก่

หมู่บ้าน/ชุมชน 

168 399 730 

หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 20 20 21 

ศูนย์เรียนรู้ฯ - 20 1 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 

 

 

5) สถานประกอบการป้องกันยาเสพติด 
 

ตารางที่ 48  สถานประกอบการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2552 - 2554 

การดําเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2552 ปี 2553 2554 

โรงงานป้องกนัยาเสพตดิ - 40 40 

ศูนย์ให้คําปรึกษาในสถาน 2 40 40 
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ประกอบการ 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 

 

6) การจัดระเบียบสงัคม 
 

ตารางที่ 49  การจัดระเบียบสังคม ปี พ.ศ. 2552 - 2554 

การดําเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2552 ปี 2553 2554 

1. การจัดระเบยีบสังคม    

   - มาตรการทางสังคม 805 1,662 558 

   - มาตรการทางกฎหมาย 14 261 90 

   - พื้นท่ีเสี่ยง/อ่ืน ๆ 10 28 13 

2. ลดปจัจยัเสีย่งรอบสถานศึกษา 2 8 1 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 

 

7) โรงเรียนปอ้งกันยาเสพติด 
 

ตารางที่ 50  โรงเรียนป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2552 - 2554 

การดําเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2552 ปี 2553 2554 

การดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนสีขาว 

- - 119 

ดําเนินการต่อผู้เสพ - - 300 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 

 

8) การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

ตารางที่ 51  การบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2552 - 2554 

การดําเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2552 ปี 2553 2554 

โครงการ - 119 124 

งบประมาณ 22,275,300 8,497,250 13,386,720 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 

ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรพ์ลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจําปี 2555 
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การสรา้งพลังสังคมและพลงัชุมชนเอาชนะยาเสพติด 

  พลังสังคม องค์กร กลไกต่างๆ มคีวามสํานึกร่วมกัน และเข้าร่วมในกิจกรรมป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น เป็นกระแสสําคญัของชาติ จังหวัดเชียงรายได้จัดต้ังผู้ประสานพลัง

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยได้รับเป้าหมาย 45,300 คน ปัจจุบันสามารถดําเนินการได้ ร้อยละ 100 

โดยสรุปได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ 52  จังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี พ.ศ. 2555 

อําเภอ จํานวน

หมู่บ้าน 

จํานวนเป้าหมาย 

1หมู่บ้าน * 25 

ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ หน่วยนับ 

อําเภอเมืองเชียงราย 228 5,700 5,702 100.04 คน 

อําเภอเวียงชัย 75 1,875 1,879 100.21 คน 

อําเภอเชียงของ 101 2,525 2,526 100.04 คน 

อําเภอเทิง 156 3,900 3,900 100.00 คน 

อําเภอพาน 234 5,850 5,963 101.93 คน 

อําเภอป่าแดด 58 1,450 1,450 100.00 คน 

อําเภอแม่จัน 138 3,450 3,458 100.23 คน 

อําเภอเชียงแสน 70 1,750 1,819 103.94 คน 

อําเภอแม่สาย 87 2,175 2,191 100.74 คน 

อําเภอแม่สรวย 128 3,200 3,247 101.47 คน 

อําเภอเวียงป่าเปา้ 93 2,325 2,413 103.78 คน 

อําเภอพญาเม็งราย 71 1,775 1,836 103.44 คน 

อําเภอเวียงแก่น 41 1,025 1,025 100.00 คน 

อําเภอขุนตาล 55 1,375 1,375 100.00 คน 

อําเภอแม่ฟ้าหลวง 76 1,900 1,900 100.00 คน 

อําเภอแม่ลาว 63 1,575 1,576 100.06 คน 

อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 43 1,075 1,079 100.37 คน 

อําเภอดอยหลวง 33 825 827 100.24 คน 

ท้องถิ่นเทศบาลนคร 62 1,550 1,556 100.37 คน 

รวม 1,812 45,300 45,722 100.93 คน 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 
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แผนภูมิที่ 18 จังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี พ.ศ. 2555 

      
ที่มา : ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 

 

4.2 สถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

ตารางที่ 53  สถิติการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบนทอ้งถนน ปี พ.ศ. 2552 – 2555 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ประจําเดือน เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต เสียชีวิต 

(คน) (คน) (คน) (คน) 

ตุลาคม 10 21 23 17 

พฤศจิกายน 21 18 23 18 

ธันวาคม 26 35 33 19 

มกราคม 29 33 16 19 

กุมภาพันธ์ 16 33 31 19 

มีนาคม 30 17 19 25 

เมษายน 19 24 24 27 

พฤษภาคม 21 15 15 18 

มิถุนายน 23 15 9 18 

กรกฎาคม 13 17 18 21 

สิงหาคม 14 13 10 12 
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กันยายน 16 15 13  - 

รวม  238 256 234 213 

        ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

แผนภูมิที่ 19  สถิติการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบนทอ้งถนน ปี พ.ศ. 2552 – 2555 

 
  ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

  

 สถิติการเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในปี พ.ศ.2552 – 2555 มีการเสียชีวิต

มากที่สุดในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553 ถึง 35 ราย ยอดผู้เสียชีวิตที่น้อยที่สุดในเดือนกันยายน 2555            

ซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งในเดือน พฤศจิกายน , ธันวาคม , มกราคม และเมษายน             

ของทุกๆปี จะมีอัตราผู้เสียชีวิตมากกว่าเดือนอ่ืนๆซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของแต่ละปี 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบการบาดเจ็บระหว่าง ชาย – หญิง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555 

จากแบบรายงานสรุปอุบัติเหตุจราจรทางบกที่ เ กิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

- จํานวนของผู้บาดเจ็บ (ADMIN)ในปี พ.ศ.2555 เพ่ิมขึ้นทั้งในกลุ่มเพศชายและในกลุ่มเพศหญิงถึง 605 

ครั้ง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการเพ่ิมจํานวนคร้ังในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในทุกๆปีและ

มากที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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- จํานวนของผู้บาดเจ็บเล็กน้อยในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ทั้งในกลุ่มเพศชายและเพศหญิง ถึง 288 ครั้ง   

ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเพ่ิมมากที่สุดในปี พ.ศ. 2554 และเกิดน้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2555 
 

ตารางที่ 54 ข้อมูลเปรียบเทียบการบาดเจ็บระหว่าง ชาย – หญิง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555 

ปี 

บาดเจ็บ(Admit) บาดเจ็บเล็กน้อย จํานวน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม คร้ัง 

2552 159 63 222 359 133 493 677 

2553 186 65 251 530 209 739 994 

2554 173 71 244 461 221 682 1,270 

2555 564 285 849 277 177 394 1,618 

ที่มา : ข้อมูลจากแบบรายงานสรุปอุบัติเหตุจราจรทางบกท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

 

แผนภูมิที่ 20  ข้อมูลเปรียบเทียบการบาดเจ็บระหว่าง ชาย – หญิง ในปงีบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555 

 

 
ที่มา : ข้อมูลจากแบบรายงานสรุปอุบัติเหตุจราจรทางบกท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

 

4.3 สถานการณ์อาชญากรรม 

การจับกุมผู้กระทําผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในงบประมาณปี พ.ศ. 2552 – 2555 

พิจารณาจากความสามารถในการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นและจับกุมได้โดยคํานวณจาก

ผลการจับกุมคดี แต่ละกลุ่มได้ตามรอบการรายงานของสํานักตํารวจแห่งชาติต่อจํานวนคดีแต่ละกลุ่มที่

ได้รับแจ้ง ทั้งน้ี คดีให้หมายความถึงคดีที่อยู่ในความผิด 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. คดีอาญา    กลุ่มที่ 1 : คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวัญ  
2. คดีกลุ่มอาญากลุ่ม 2 : คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ  
3. คดีกลุ่มอาญากลุ่ม 3 : คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
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ตารางที่ 55 ข้อมูลผลการดําเนินงาน ในงบประมาณปี พ.ศ. 2552 – 2555 

 

ความผิด 3 ประเภท 

 

ผลการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2552 – 2555 

2552 2553 2554 2555 

เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ 

1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 40 21 43 30 74 48 63 36 

2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 182 144 267 200 391 275 322 188 

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 191 120 348 281 491 378 400 259 

    ที่มา : สถานีตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 21  ข้อมูลผลการดําเนินงาน ในงบประมาณปี พ.ศ. 2555 

 
ที่มา : สถานีตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

 

5. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

 5.1 การสร้างความสัมพันธกั์บประเทศเพือ่นบ้าน อาเซียน (ASEAN) 

ความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียนในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และ เมียนมาร์ ภายใต้ประชาคมอาเซียนน้ัน

ประกอบด้วย 3 ประชาคมรอง หรือ 3 เสาหลักอาเซียน ดังน้ี 
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1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน :ให้ความสําคัญด้านการเมือง                

การปกครอง 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ให้ความสําคัญในด้านเศรษฐกิจ 

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน: มีการไหลบ่าของวัฒนธรรม เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบในแง่ของการ

กลืนกินทางวัฒนธรรมได้เช่นกัน 

หน่ึงในสามเสาหลักอาเซียนที่ประชาชนให้ความสนใจคือ ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economics Community; AEC) ที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมและรวมฐานตลาดการ

ผลิตให้เป็นหน่ึงเดียว มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ แม้ว่าไทย

จะได้มีความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในด้านต่างๆอยู่แล้ว แต่การเกิดขึ้นของ AEC จะทําให้เกิดการ

เจรจาข้อตกลงในระดับรัฐมากขึ้น โอกาสด้านการค้าการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น มีการเพ่ิมขีดความสามารถ ใน

การแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นสะพานเช่ือมโยงกับการค้าการลงทุน ตลอดจนความร่วมมืออ่ืน

นอกภูมิภาคได้ เช่น การเข้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้าของอาเซียน +3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) ก็จะ

สามารถเพิ่มอํานาจการต่อรองกับตลาดโลก แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบเชิงลบได้ เช่น การ

เคลื่อนย้ายออกของแรงงานที่มีฝีมือ การนําเข้าสินค้าที่คุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน เป็นต้น  

นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเสนอให้มีการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน กําหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์

ด้วยกัน ได้แก่ การเสริมสร้างความสามารถในด้านการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครอง

ทางสังคม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากฎหมาย 

กฎ และระเบียบ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน การ

เสริมสร้างความมั่นคง และการเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสของอาเซียน 

จังหวัดเชียงรายก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนเช่นกัน การรู้เขา รู้เรา มีความรู้เก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียนถือเป็นสิ่ง

สําคัญ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจึงควรให้ความรู้ดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้มีการ

ดําเนินงานเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนเช่นกัน โดยมีแผนงาน หรือ โครงการที่ได้จัดทําในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ดังน้ี 
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1) จัดต้ังศูนย์ขับเคล่ือนจังหวัดเชียงรายสู่ประชาคมอาเซียนภายในบริเวณศาลากลาง     

จังหวัดเชียงราย 

2) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลตามหน่วยงาน สถานศึกษาในอําเภอ ตําบล องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

3) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วน เช่น การจัดอบรมภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนอําเภอชายแดน การจัดกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ ใน

รูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

ทิศทางการดําเนินการของจังหวัดเชียงรายในระยะต่อไปน้ัน จะเน้นการพัฒนา

ศักยภาพในหลายด้าน เพ่ือรองรับความร่วมมือต่างๆ โดยแผนงาน หรือ โครงการที่จะดําเนินการใน

ปีงบประมาณ      พ.ศ. 2556 มีดังน้ี 

1) พัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน รองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS/ AC+6 

2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า          

ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง/ AC+6 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดเพ่ือเอ้ืออํานวยต่อกิจกรรมความร่วมมือด้าน               

การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนเช่ือมโยงกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

 

 

 

 5.2 กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Greater Mekong Sub Region: GMS) 

7.1.2 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Greater 

Mekong Sub Region: GMS) 

เป็นกรอบความร่วมมือของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ

จีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB 

(Asian Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก โดยความร่วมมือที่เก่ียวข้องโดยตรงกับจังหวัด

เชียงราย คือ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ อนุ
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ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS Economic Corridors) เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 

(North-South Corridor; NSEC) ตามภาพที่ 2 ซึ่งโครงการที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

ดังกล่าว ได้แก่ โครงข่ายถนนเส้นทาง R3 ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 และสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 4  

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Corridor; NSEC) คือโครงการเกี่ยวกับ

การเช่ือมโยงระหว่างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ (Hub) ตามแนวเหนือ-ใต้ในกลุ่มประเทศ GMS วัตถุประสงค์

ที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาโครงการน้ีคือ การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ตามแนวระเบียงฯ และพ้ืนที่รอบ

โดยรอบ การพัฒนาโครงการดังกล่าวมีวิวัฒนาการ 4 ระดับ ดังน้ี 

1) ระเบียงการขนส่ง (Transport Corridor) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ          

การเช่ือมโยงทางกายภาพระหว่างประเทศ เช่น ถนน รถไฟ สะพาน 

2) ระเบียงที่เช่ือมโยงหลายจุด (Multi-Modal Corridor) พัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศ สามารถขนส่งได้มากกว่า 1 รูปแบบ เช่น สิ่งอํานวยความสะดวก

ในการขนถ่ายสินค้าระหว่างเรือและรถบรรทุก 

3) ระเบียงโลจิสติกส์ (Logistics Corridor) พัฒนาข้อตกลง กฎระหว่างประเทศ

เก่ียวกับโลจิสติกส์ เช่น CBTA (Cross-Border Transport Agreement) ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าด้วยการขนส่ง

ข้ามชายแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือของ GMS  

4) ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) พัฒนาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม

ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น  

ในระยะที่ผ่านมา โครงการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับ NSEC น้ันเป็นการเน้นการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างความเชื่อมโยงที่รองรับด้านโลจิสติกส์ และการคมนาคมขนส่ง แสดงให้เห็นถึง

ระดับการพัฒนาที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระเบียงการขนส่งอยู่ และเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งน้ี ยังมี

ความร่วมมือในด้านอ่ืนที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาเช่นกัน ได้แก่ ความร่วมมือเรื่องข้อตกลง ระเบียบ

ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพิธีทางศุลกากร ระเบียบการผ่านแดน เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการค้า

การลงทุน และการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS  

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของจังหวัดเชยีงราย 

ภาพที่ 1 ประเทศสมาชิก GMS และโครงการเส้นทางเชื่อมต่อตามแนวเศรษฐกิจต่างๆ 

 



2-76 

 

 

 

 

 

 

                    ที่มา: ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 

ภาพที่ 2 เส้นทางการเชื่อมโยงตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 
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ที่มา: ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
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ภาพที่ 3 แผนท่ีประเทศในกลุ่ม GMS 

 

 

ที่มา: ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
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 5.3 ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

  การเสริมสร้างความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้องกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนบนจังหวัด

เชียงรายได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสถาปนา

ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับประเทศจีนตอนใต้ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมืองชายแดนของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น สปป. ลาว สหภาพพม่า ซึ่งก็ได้มีการทําข้อตกลงเพ่ือสร้างความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในหลายมิติอย่างต่อเน่ือง เช่น การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การศึกษา              

และสาธารณสุข เป็นต้น 

              เจริญสัมพันธไมตรีบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงรายกับมณฑลยูนนานสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 จังหวัดเชียงรายได้ทําการงนามในข้อตกลงว่าด้วย         

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างมณฑลยูนนาน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

จังหวัดเชียงราย แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีการลงนาม MOU เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพ

ระหว่างสองเมืองน้ี และได้ตกลงที่จะมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า 

การศึกษาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และการสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งผลความคืบหน้าตลอด

ระยะเวลาที่ผา่นมาน้ันสามารถสรุปกิจกรรมที่สําคัญได้ดังน้ี 

1. วันที่ 25 มีนาคม 2546 ได้มีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเก่ียวกับการ

ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม กีฬา ตลอดจนความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีน-ไทย ระหว่างมณฑลยูนนาน

และจังหวัดเชียงราย 

2. ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา เดินทางมาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่         

24 สิงหาคม 2552 และได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน                 

เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่างสองเมือง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในหลายด้าน เช่น การค้า            

การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ เป็นต้น 
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3. เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจําเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาและประธาน

สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ได้เดินทางและเข้าหารือร่วมกับจังหวัด

เชียงราย ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ซึ่งประเด็นที่ทําการหารือมีดังน้ี 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการคมนาคมระหว่างประเทศที่สะดวกยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะเส้นทาง R3A และ R3B 

- การอํานวยความสะดวกในการผ่านแดนระหว่างประเทศกลุ่มลุ่มนํ้าโขง เพ่ือการ

พัฒนาความร่วมในอีกหลายๆด้านที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น การขนส่ง การค้าการลงทุน วัฒนธรรม 

- ข้อจํากัดและประเด็นท้าทายต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ปัญหา

การเมืองท้องถิ่น ความแตกต่างกันของระเบียบข้อกฎหมาย 

จากการหารือข้างต้น ทําให้เกิดข้อเสนอของทั้งสองประเทศที่ควรจะมีการจัดต้ัง

องค์กรในการประสานความร่วมมือทั้ง 3 ประเทศ 6 เมือง คือ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน แขวงหลวงนํ้าทา แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย  

4. มีการประชุมครั้งที่ 2 ของผู้นํา 6 ฝ่าย 3 ประเทศ ได้แก่ เขตปกครองตนเองสิบ

สองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน แขวงหลวงนํ้าทา แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 25 มีนาคม 2553 ณ นครเชียงรุ้ง 

เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ได้มีการทําบันทึกการประชุมความร่วมมือ 6 ฝ่ายเขตชายแดนระหว่าง 

จีน ลาว และไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือ 6 ฝ่าย มีการแลกเปลี่ยนกันใน

ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและด้านอ่ืนๆ  

5. วันที่ 9-10 กันยายน 2555 จังหวัดเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม

ผู้นํา 6 ฝ่าย 3 ประเทศ ครั้งที่ 3 และได้มีความเห็นตรงกันที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และการสร้างความเช่ือมโยงกันระหว่างประเทศ รวมถึงการลดปัญหา จาก

ข้อจํากัด   ในการผ่านแดน ภายใต้ขอบเขตอํานาจของแต่ละฝ่ายและไม่ขัดต่อกฎหมายภายในประเทศ 

และประเทศอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 

     5.4 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย 
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โครงการพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจน้ีเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลได้กําหนดให้มีการจัดต้ังขึ้นขึ้น 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อําเภอ คือ อําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ บทบาทของแต่ละ

เมืองน้ันมีความต่างกันไปดังน้ี 

อําเภอแม่สาย ศูนย์กลางทางการค้าการบริการ ท่องเท่ียว รวมไปถึงการเป็นศูนย์รวบรวม

และกระจายสินค้า  

อําเภอเชียงแสน ศูนย์กลางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ฐานการผลิตและการลงทุนที่

เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 

อําเภอเชียงของ เขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตรครบวงจร 

และเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 

 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการ

คมนาคมขนส่งของอนุภาคลุ่มแม่นํ้าโขง เป็นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว นอกจากน้ียังเป็นโครงการนําร่อง หรือแม่แบบสําหรับ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่อ่ืนของประเทศต่อไป ซึ่งเป้าหมายของโครงการคือ การให้พ้ืนที่มี

ระบบจัดการเศรษฐกิจแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ และมีการบริหารจัดการในรูปแบบเฉพาะตัว แต่ด้วย

ข้อจํากัด ปัญหา และประเด็นท้าทายในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายรัฐ 

เน่ืองจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ทําให้ไม่การจัดต้ังพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนไม่บรรลุผล

ตามท่ีต้ังไว้ 

ในแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย ได้มีการกําหนดแนว

ทางการจัดต้ังและพัฒนาเขตเศรษฐกิจดังกล่าว เน้นการดําเนินการในรูปแบบของการพัฒนาพ้ืนที่เชิง

บูรณาการโดยอาศัยข้อได้เปรียบ ทรัพยากรของแต่ละอําเภอที่มีการเช่ือมโยงกันในจังหวัด ซึ่งกลุ่มอําเภอที่

เป็นเป้าหมายสําหรับการพัฒนาน้ันยังคงเป็นพ้ืนที่อําเภอเดิม คือ อําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน และ

อําเภอเชียงของ ซึ่งเป็นกลุ่มอําเภอชายแดน มีข้อได้เปรียบทางที่ต้ังและภูมิศาสตร์ เน่ืองจากตั้งอยู่บน

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และใกล้ด่านหรือจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งเอ้ือประโยชน์ในการเป็นประตูสู่

การทําการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค 

สําหรับข้อมูลและศักยภาพในการพัฒนาของแต่ละอําเภอในภาพรวมน้ัน สามารถสรุปได้

ดังน้ี 
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1) อําเภอเชียงแสน  

มีข้อได้เปรียบทางทําเลท่ีต้ังติดแม่นํ้าโขง ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าที่สร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ สินค้านําเข้าที่สําคัญ ผักผลไม้สด โดยเฉพาะแอปเป้ิลและสาลี่ สินค้าส่งออกที่

สําคัญคือ นํ้ามันปาล์ม ลําไยอบแห้ง ยางแผ่นรมควัน นอกจากน้ีอําเภอเชียงแสนยังเป็นเมืองที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และยังมีสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ สามเหลี่ยม

ทองคํา  

ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์สําหรับการพัฒนาของเชียงแสนคือ การเป็นเมืองแห่งท่าเรือและการ

ท่องเที่ยว (Port City) มีแนวทางในการพัฒนา คือ การบูรณะฟ้ืนฟูเมืองโบราณเชียงแสน ปรับปรุงสถานที่

ท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา การพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว การอํานวยความสะดวกในส่วนของระบบ

การผ่านแดน มีปรับข้อกําหนด ข้อตกลง และมาตรการที่เป็นธรรมสําหรับการท่องระหว่างประเทศ                 

การต้ังศูนย์จําหน่ายสินค้าปลอดภาษี ตลอดจนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพ่ือความสะดวกในการ

เดินทาง 

อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดที่มีผลต่อการพัฒนาที่สําคัญ คือ ระดับแม่นํ้าโขงที่ไม่แน่นอน ปัญหา

ยาเสพติด และภัยธรรมชาติซ้ําซาก เป็นต้น  

 

2) อําเภอเชียงของ  

มีจุดแข็งในด้านการเป็นที่ต้ังของสะพานข้ามแม่นํ้าโขง ซึ่งเป็นเส้นกันอาณาเขตระหว่างไทย         

และลาว และถือเป็นหน่ึงในเส้นทางการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เป็นจุดผ่านแดน

ถาวรระหว่างไทยและลาว สินค้าส่งออกที่สําคัญคือ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง               

ส่วนสินค้านําเข้าจากลาวที่สําคัญคือ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ของป่า และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

นอกจากน้ี อําเภอเชียงแสนยังมีข้อได้เปรียบทางสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การเกษตร และประมง โดยเฉพาะ

การเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาบึกทางธรรมชาติ  

ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์สําหรับการพัฒนาของเชียงของคือ การเป็นเมืองศูนย์กลางการ

เปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้า (Logistic City) โดยมีโครงการรองรับอยู่หลายโครงการด้วยกัน เช่น 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนของการพัฒนาโครงข่ายถนนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการเช่ือมโยงกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน สะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 4 (คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2556) โครงการสร้างสิ่ง
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อํานวยความสะดวกบริเวณ (โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของที่อยู่ในขั้นตอนของ

การสํารวจออกแบบโครงการด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการ) อย่างไรก็ตาม

การเจรจาด้านกฎระเบียบ และการสร้างความร่วมมือทางการค้าและการขนส่ง ก็ถือเป็นอีกประเด็นสําคัญ

ที่ไม่ควรมองข้าม 

อุปสรรคที่สําคัญของอําเภอ คือ ปัญหาทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นราคาผลผลิตทาง

การเกษตรที่ตกตํ่า อุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรม ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ชํารุด  

ไม่พร้อมต่อการรองรับการเปิดสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 4 และปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

 

3) อําเภอแม่สาย  

อําเภอแม่สาย เป็นอําเภอที่มีจุดแข็งในด้านการค้าชายแดน เป็นประตูแรกที่มุ่งไปสู่ระเบียง

เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ มีด่านพรมแดนถาวรแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก เป็นแหล่งการค้าและการท่องเท่ียวที่เป็นที่นิยม 

ข้อได้เปรียบน้ี ถือเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด เน่ืองจาก           

มีการขยายตัวด้านการค้าที่เพ่ิมขึ้นทุกปี สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและวัสดุก่อสร้าง               

ส่วนสินค้านําเข้าคือสินค้าประเภทของป่า และทรัพยากรธรรมชาติ  

นอกจากน้ี แม่สายยังมีข้อได้เปรียบทางด้านการคมนาคม เน่ืองจากมีโครงการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน 4 ช่องจราจร) อีกทั้งเป็นแหล่งของการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สําคัญ  

และยังเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น เชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ เชิงศิลปะวัฒนะ

ธรรมที่เน้นความหลากหลายของชาติพันธ์ุ เป็นต้น ซึ่งศักยภาพข้างต้นสามารถนํามาสร้างความเช่ือมโยง

กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกันได้  

ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์สําหรับการพัฒนาของแม่สายคือ เมืองแห่งการค้า GMS (Trading 

City) มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างการเช่ือมโยงระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS 

เช่นโครงการสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าสายแห่งที่ 2 นอกจากโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว ยังมีโครงการอีกหลาย

โครงการที่เป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับการผลักดันให้เป็นเมืองแห่งการค้า ตัวอย่างโครงการที่สําคัญ เช่น 

โครงการตลาดการค้าชายแดน โครงการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมืองชายแดน ปัจจัยที่สําคัญอีก

ประการคือ การกําหนดนโยบายสนับสนุน และการแก้ไขกฎระเบียบจากภาครัฐ เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้อง

กับแรงงานต่างด้าว การถือครองที่ดิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุน เป็นต้น 



2-84 

 

 

 

 

อุปสรรคต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนของอําเภอแม่สายที่สําคัญคือ ปัญหาการเมืองภายใน

และกลุ่มอิทธิพลของประเทศพม่าที่เรียกเก็บเบ้ียบายรายทาง ส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้า ทําให้

ผู้ประกอบการเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ่ืนแทน นโยบายการจํากัดสินค้านําเข้า และส่งออกก็เป็นอีกข้อจํากัด

หน่ึงที่ทําให้การค้าในพ้ืนที่น้ียังไม่สะดวกมากนัก 

จากข้อมูลทั้ง 3 อําเภอข้างต้น สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 6 

 

ในส่วนของมูลค่าการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่านน้ัน พบว่าการมีการขยายตัวของมูลค่าทางการค้า

อย่างต่อเน่ือง โดยมูลค่าการนําเข้าส่งออกสูงสุดจะอยู่ที่ด่านศุลกากรเชียงแสน (ภาพที่ 9, 10 และ 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กลุ่มอําเภอเศรษฐกิจชายแดน 



2-85 

 

 

 

 

  

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ 

ภาพที่ 5 ผังแนวคิดระบบโลจิสติกส์และการยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี 
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ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการนิคมอุตสาหกรรมอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งศึกษา

ความเป็นไปได้และความเหมาะสมต่อการจัดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการศึกษาพบว่า ความเหมาะสม

ของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมคือ 6,250 ไร่ สามารถแบ่งพ้ืนที่โครงการตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 พ้ืนที่                

คือ พ้ืนที่ของสถานีขนส่งและกระจายสินค้า (102 ไร่) และพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม (3,130 ไร่)  

แนวทางการพัฒนาจะเริ่มจากพ้ืนที่สถานีขนส่งและกระจายสินค้าก่อน เพ่ือรองรับสะพาน

ข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) และการเช่ือมโยงกับกับเส้นทาง R3A (เชียงของ-หลวงนํ้า

ทา-เชียงรุ้ง-คุนหมิง) สําหรับพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมจะครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 7 ประเภท ได้แก่ 

อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน คลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ แปรรูปสินค้าเกษตร ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ไฮเทค และสิ่งทอขั้นปลาย  

เป้าหมายหลักของการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม คือ การเป็นเขตพาณิชยกรรม ที่มีฐานการ

ผลิตและการลงทุนที่สําคัญ มีศูนย์กระจายสินค้า และพ้ืนที่สําหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ครบวงจร 

และการเอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในด้านการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบทั้งในและ

ต่างประเทศ  

แม้ว่าโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเชียงรายจะยังไม่เห็นผลของความคืบหน้าที่

ชัดเจนมากนัก แต่การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ก็ยังเป็น

ประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญ ได้แก่ การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ การ

จัดทําโครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเศรษฐกิจชายแดน ซึ่งรวมถึงเขตนิคม

อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของ

ภาคประชาชน เพ่ือการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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6. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพืน้ที ่
 
  6.1 การวิเคราะห์แผนชุมชน 

 แผนชุมชนแสดงให้เห็นว่า ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่        
ให้ความสําคัญมากที่สุด 3 ลําดับ ได้แก่ ประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ สร้างและพัฒนาคุณภาพ
ถนน ร้อยละ 59 รองลงมา ด้านการท่องเท่ียวและกีฬา ได้แก่ จัดงานประเพณี และงานเทศกาล ร้อยละ 
57 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหามลพิษและหมอกควัน  ร้อยละ 57 และระดับ
สุดท้ายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ แก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 36 และด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัย ได้แก่ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ร้อยละ 36 
 
  ทั้งน้ี ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาภายใต้แต่ละประเด็น โดยได้จัดลําดับ
การพัฒนาที่ประชาชนมีความต้องการสูงสุด 3 อันดับแรก ดังน้ี 

 

ประเด็นด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ร้อยละ  

1 สร้างและพัฒนาคุณภาพถนน  59.0 

2 สร้างและพัฒนาคุณภาพคลอง, ประปา  29.0 

3 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สะพาน ไฟถนน  6.0 

 

ประเด็นด้านเกษตรกรรม  ร้อยละ  

1 ปลูกพืชอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  29.0  

2 พัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ  20.0 

3 พัฒนาผลิตภาพและคุณภาพข้าว  16.0  
 
 
 

ประเด็นด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต  ร้อยละ  

1 แก้ปัญหายาเสพติด  36.0 
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2 สร้างเยาวชนที่ดี  28.0  

3 สร้างอาชีพแก่ประชาชน  19.0  
 
 
 

ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ OTOP ร้อยละ  

1 เพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต OTOP  33.0 

2 พัฒนาการตลาดสินค้า  29.0 

3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์  24.0 
 
 

ประเด็นด้านการท่องเท่ียวและกีฬา ร้อยละ  

1 จัดงานประเพณีและงานเทศกาล  57.0 

2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  15.0  

3 เพ่ิมศักยภาพกีฬา  14.0 
 
 
 

ประเด็นด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ร้อยละ  

1 ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  36.0  

2 ส่งเสริมการแพทย์และดูแลสุขภาพ  29.0 

3 ส่งเสริมประชาธิปไตย  18.0 
 

 
 

ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ  

1 ปัญหามลพิษและหมอกควัน 57.0 

2 กําจัดขยะ และการรีไซเคิล  15.0 

3 อนุรักษ์แหล่งนํ้า  14.0 

 
 6.2 การวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (สภาคนฮักเจียงฮาย)      
  จากการก้าวย่างไปอย่างช้า ๆ ของคนเจียงฮาย สู่ จังหวัดจัดการตนเอง เริ่มเป็นที่ให้ความ
สนใจของใครหลายๆ ที่ ขยายวงออกไปจากชุดก่อการดีของสภาคนฮักเจียงฮาย  ซึ่งเริ่มมาจากแนวคิด 

กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน เป็นแนวทางในการจัดการตนเองของประชาชน และชุมชน โดยมีเครื่องมือที่
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สําคัญคือ  กระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือให้ชุมชนสามารถกําหนดแผนพัฒนาและกําหนด อนาคตของตนเอง
และชุมชมได้อย่างสอดคล้องเอ้ืออํานวยต่อประโยชน์ของคนทุกกลุ่มฯ ร่วมกัน 
 

                   สภาคนฮักเจียงฮาย  จึงเกิดจากการรวบรวมข้อมูล ผลการสรุปบทเรียน  ผลการ
ดําเนินงานชุดประสบการณ์ จากกลุ่มองค์กร เครือข่ายงานประเด็นต่าง ๆ ภาคประชา
สังคม  นักวิชาการ  เช่น เครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเชียงราย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย 
เป็นต้น  จึงค้นพบข้อสรุปร่วมกันว่า ซึ่งปัญหาใหญ่ คือ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ  การพัฒนาจังหวัด  เช่น การกําหนดแผนพัฒนาจังหวัด การปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา               
การติดตามประเมินผลการพัฒนา  อันเน่ืองมาจากกลไกหน่วยงานราชการ ตลอดจนระเบียบปฎิบัติไม่เอ้ือ 
หรือไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ดังน้ันกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการไปพร้อม ๆ กันในทุก ๆ  ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง  ด้านเศรษฐกิจการคลัง  ด้านสังคม
และวัฒนธรรม ผลการสํารวจศักยภาพหลักของด้านสังคม  ใน 3 ด้านสูงสุดพบว่า 
 

 มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลา้นนา ร้อยละ 79.04 

 เคารพความหลากหลายทางความคิดและชาติพนัธุ์ ร้อยละ 65.02 

 พึ่งตนเองในทุก ๆ  ด้าน ภายใต้แผน แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และ 
โครงการพระราชดําริ ร้อยละ 60.09 
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7. กรอบทิศทางการพฒันา 
7.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559  

1) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
3) การสร้างความสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4) การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 
5) การสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความม่ันคงของประเทศใน

ภูมิภาค 
6) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 

7.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
    (พ.ศ.2555 – 2559) 

              1) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของภาคเหนือให้เอ้ืออํานวยต่อการผลิต การค้า และการลงทุน
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS) กลุ่มเอเชียใต้และตลาดเสรีภาพ              
ทางการค้าระหว่างประเทศ  

    2) พัฒนาปัจจัยการผลิตและคุณภาพสินค้าทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต               
และสร้างความมั่นคงให้ภาคเกษตรกรรม 

    3) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม บริการ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจที่ภาคเหนือ               
มีศักยภาพสูงและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในท่องเที่ยวหลักให้ย่ังยืนและเท่ากันกระแสตลาดสากล 

    4) สนับสนุนการจัดการพ้ืนที่เมืองและชุมชน มุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
(ECO-City/ECO-Town) ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคน    
ในภาค 

    5) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    6) เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม เพ่ือการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียม และเป็น

ธรรม 
    7) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู                  

และการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
และสมดุล รวมทั้งเตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

     7.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2  (เชียงราย-พะเยา-แพร-่น่าน) พ.ศ. 2557-2560 
   1. วิสัยทศัน์กลุ่มจังหวัด  
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“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 
ดิน นํ้า ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 
 

    
 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
     ยุทธศาสตร์ที่   1 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าลงทุน และโลจิสติกส์                   
เช่ือมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร               
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยว                
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
  

7.4 นโยบายรฐับาลของนายกรัฐมนตรี  (นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร)   
    1) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 

     2) นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
     3) นโยบายเศรษฐกิจ 

    4) นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
  5) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

6) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
7) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
8) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

     7.5  นโยบายเร่งด่วน 16 ข้อ 

 7.5.1 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ลดความขัดแย้ง มีจิตสํานึกความรักชาติ 

ความสามัคคี 
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7.5.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 

เร่งรัดปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิต และผู้นําเข้ายาเสพติดโดยใช้มาตรการทางกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมกระบวนการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อของยาเสพติด 

ผ่านช่องทางสื่อ และการดําเนินกิจกรรมสําหรับเยาวชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมการบําบัด ฟ้ืนฟูผู้ติด

ยาให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ 

 

7.5.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

เพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคม ส่งเสรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้หลัดคุณธรรม จริยธรรม

ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชน 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชน 

7.5.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน 

ประชาชนที่ประสบภัยจากนํ้ามีความเดือดร้อนน้อยลงและพ้ืนที่ประสบความเสียหาย

ซ้ําซากได้รับการป้องกัน ประชาชนในทุกลุ่มนํ้าของประเทศที่ปริมาณนํ้าที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ

การเกษตร การอุปโภค บริโภค กระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีระบบบริหารเขื่อนกักนํ้าหลัดและ

ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

7.5.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลัยมาสู่พื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การส่งเสริม

อาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมของวิถีชีวิตประชาชน รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีในแนวเขตชายแดน 

7.5.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านและนานาชาติ 
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ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านบาพ้ืนฐานของความเข้าใจอันดี

ระหว่างกัน รวมถึงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การคมนาคม

ขนส่ง และความร่วมมือด้านอ่ืนๆ กับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

7.5.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ

และราคมน้ํามันเชื้อเพลิง 

ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง และ

รักษาระดับราคาพลังงานให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 

7.5.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและ

ความเข้มแข็งอย่างดีให้แก้ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุ มีรายได้สูงขึ้นและมี

รายจ่ายลดลง 

7.5.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ก่อให้เกิดการงทุนมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมีโอกาส

ทํากําไรมากขึ้นโดยการเก็บภาษีย้อนหลัง 

7.5.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและทั่วไปได้รับการพัฒนาทั้งศักยภาพและโอกาสด้านต่างๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน 

7.5.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ยกระดับราคาสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในการดํารงชีวิต 
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7.5.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวในและนอกประเทศ 

มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น 

7.5.13 สนับสนุนการพัฒนาศิลปหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และ

การผลิตสินค้าในท้องถ่ิน 

มีรายได้เพ่ิมขึ้น ปัญหาการว่างงานลดลง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 

7.5.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

ประชาชนชาไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 

7.5.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตาม

แนวโยบายใหม่ของรัฐบาล โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ปละมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน ควบคู่กับการเร่งพัฒนาขยายระบบโครงข่าย

อินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ือให้บริการในสถานศึกษาทุกแห่งโดยนักเรียนไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย 

7.5.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

เพ่ือให้สังคมเกิดการเคลื่อนไหวเพ่ือการปฏิรูประบบโครงสร้างที่จะนําไปสู่การสร้างความ

เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนเพ่ือการปฏิรูป 

 

7.6  นโยบายสําคัญ 9 ข้อ 

 7.6.1 ครัวไทยสู่ครัวโลก 

เพ่ิมมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้

ได้มาตรฐาน ร้านอาหารไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน 
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7.6.2 อาหารฮาลาล 

เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล พัฒนาผู้ประกอบการด้านสินค้าปศุสัตว์อาหารฮา

ลาล ยกระดับสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ

ถูกต้องตามหลักศาสนา 

7.6.3 การเพิ่มผลผลิต SMEs 

SMEs มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และเกิดการ

สร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการรายใหญ่ต่อไป 

7.6.4 ระบบ Logistic 

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและต้นทุนตํ่า 

7.6.5 การกัดเซาะชายฝั่ง 

จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและแผนแม่บทการกัดเซาะชายฝั่ง ดําเนินการป้องกันแก้ไขฟ้ืนฟูที่

ชายฝั่ง และกําหับตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม ปัญหาการกักเซาะชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม 

7.6.6 การค้ามนุษย์ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของกระบวนการค้ามนุษย์ 

ผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง และกลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย 

ผู้กระทําความผิดในกระบวนการค้ามนุษย์ได้รับการลงโทษ 

7.6.7 โครงการหลวง  

เพ่ือช่วยชาวเขาในฐานะเป็นเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ 

ป่าไม้และต้นนํ้าลําธาร ยุติการปลูกฝิ่นโดยส่งเสริมพืชทดแทนภายหลัง ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่อย่างถูกต้อง

เพ่ือผลิตพืชอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

7.6.8 GIN 
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เพ่ือพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพให้สามารถ

รองรับการให้บริการเชิงพาณิชย์ในทุกรูปแบบ และทันต่อความต้องการของประชาชน 

7.6.9 ปลูกป่า 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนทั่วไป 

 

7.7  กรอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) 

7.7.1 การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) มี 8 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  

การท่องเที่ยวและบริการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน พลังงาน การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค การปรับขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  และการวิจัยและพัฒนา 

2) การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive & Growth) มี 7 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข การดูและผู้สูงอายุ เด็ก สตรี 

และผู้ด้อยโอกาส  การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเศรษฐกิจชุมชน  

แรงงาน(การสร้างงานท่ีมีคุณค่า) ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และต่อต้านการคอร์รัปช่ัน สร้าง

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) มี 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในระบบนิเวศ  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นโยบายการคลังเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการนํ้า และการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ 

4) การบริหารราชการแผ่นดิน (Internal Process) มี 8 ประเด็น ประกอบด้วย กรอบ

แนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย การปรับโครงสร้างระบบราชการ  การพัฒนากําลังคนภาครัฐ การปรับ
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โครงสร้างภาษี การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การแก้ไขปัญหาความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการปฏิรูปการเมือง 

 

ภาพที่ 6 แสดงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ภาพที่ 7 New Growth Model 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงแนวยุทธศาสตร์และนโยบายที่ต้องบูรณาการ 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

7.7.2 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 

1) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน 

พัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีและ

ใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 

ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความ

เป็นอยู่ที่มั่นคงและปลอดภัย 

3) การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
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ให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีความเช่ือมโยงและขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎ 

ระเบียบที่อํานวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน 

4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สร้างมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา 

5) การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 

มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อํานวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับ

พันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน 

6) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน 

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการเป็นประชาคม

อาเซียน 

7) การเสริมสร้างความม่ันคง 

สร้างความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงเพ่ือนําไปสู่ภูมิภาคท่ีมีบรรทัดฐาน 

เอกภาพและสันติภาพร่วมกัน 

8) การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงจากอาเซียน 

ให้เมืองมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว บริการ การลงทุน และการค้าชายแดน 
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ภาพที่ 9 แสดงยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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8. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 8.1 ปัจจัยภายใน (Internal Factors) พบว่าจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) 
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

จุดแข็ง  (Strength) 
 

 1) ทําเล ที่ต้ังเป็นจุดศูนย์กลางเช่ือมโยงกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนบน (GMS) มี
เส้นทางการคมนาคมสะดวก ทั้งทางนํ้า ทางบก และทางอากาศ และโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน มี
สนามบินนานาชาติที่เอ้ือต่อการสร้างความร่วมมือการผลิตสินค้าเกษตรและร่วมมือทางการค้ากับจังหวัด
อ่ืนในกลุ่มภูมิภาคอ่ืน ตลอดจนประเทศเพ่ือนบ้าน (3.84) 
 2) มีทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ดิน นํ้า สัตว์นํ้า) ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร เอ้ือต่อ              
การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธ์ุพืช และสัตว์นํ้า ที่เป็นอาหาร
และเป็นแหล่งสมุนไพรช้ันดี (3.72) 
 3) มีพ้ืนที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เอ้ือต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ สามารถ
ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สําคัญของภาคเหนือ รวมทั้งมีพืชเฉพาะถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับ
สากลเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคระดับบน อาทิ  ข้าวหอมมะลิ  ชา  กาแฟ  สับปะรดภูแล  สับปะรด     
นางแล  และข้าวญี่ปุ่น (3.68) 
 4) ที่ต้ัง มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่น่าอยู่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติที่มี ช่ือเสียง รวมทั้งการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและสปา การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่                
ที่สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม สามารถเช่ือมโยงไปยังกลุ่มท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
(3.60) 
 5) มีสถาบันการศึกษาบุคลากรการศึกษาภาครัฐทุกระดับ และการสนับสนุนของ อปท. ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงที่มีศักยภาพพร้อมที่จะสนับสนุนและพัฒนาการ
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เกษตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศูนย์บริการวิชาการภาครัฐ
ต่างๆ (3.60)    
 6) มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นต้นแบบในการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการดํารงชีพและประสบผลสําเร็จ (3.60) 
 7) มีสถานบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน มี รพ.ศูนย์ รพ.เอกชนสถานบริการในระดับอําเภอ
และระดับตําบลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตลอดจนภูมิปัญญาด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน เครือข่ายและกลุ่มองค์กร                 
ด้านสุขภาพที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่ (3.56) 
 8) ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมในการพัฒนา เช่น วัฒนธรรมล้านนาเป็น อัตลักษณ์          
ที่โดดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้สามารถเผยแพร่ไปสู่คนในท้องถิ่น สร้างงาน               
สร้างรายได้ ให้เกิดแก่ชุมชน (3.52) 
 9) มีสินค้าหัตถกรรม  ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่มีศักยภาพและเป็นโอกาสในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (3.48) 
 10) ภาคประชาสังคมและประชาชนมีการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีท้องถิ่นร่วมกันทําให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข (3.48) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
 

 1) จังหวัดมีปริมาณนํ้าท่ามากแต่สามารถกักเก็บได้เพียงร้อยละ 15 ทําให้มักขาดแคลนนํ้าในฤดู
แล้ง  และเกิดอุทกภัยในช่วงนํ้าหลาก อีกทั้งประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยส่วนมากไม่เข้าใจในการ
สื่อสาร เน่ืองจากเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ (3.58) 
 2) ทรัพยากรดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นและไม่ระมัดระวังเป็นระยะ
เวลานาน  ประกอบกับมีการใช้ที่ดินผิดประเภทไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน และเกิดการชะล้าง
พังทลายของดิน เน่ืองจากการใช้ที่ดินไม่ถูกวิธีบนพ้ืนที่ลาดชัน (3.42) 
 3) ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นเกษตรกร มีฐานะยากจน รายได้เฉลี่ยต่อคนตํ่ากว่ารายได้
เฉลี่ยของประชากรจังหวัดร้อยละ  60 ขาดเอกสารสิทธ์ิและที่ดินทํากิน ทําการเกษตรแบบต่างคนต่างคิด
ไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน อีกทั้งยังขาดข้อมูลและองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการด้านการผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการตลาดขาดการพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและการตลาด ส่งผลให้สินค้าเกษตร ไม่มีคุณภาพและประสบปัญหาล้นตลาด (3.40) 
 4) ขาดการรวมกลุ่มเครือข่ายของผู้ประกอบการค้าชายแดนที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนการขนส่งสูง 
ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายย่อยขาดการวางแผนทางธุรกิจขาด
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แคลนแรงงานด้านการบริการ อีกทั้งขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                
ทําให้เสียเปรียบประเทศเพ่ือนบ้าน (3.40) 
 5) แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว            
ไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพในการเช่ือมโยงเครือข่ายและพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ ทําให้ไม่เป็นที่ดึงดูดใจต่อนักท่องเท่ียว   ที่จะเข้ามาท่องเท่ียว
และพํานักนาน (3.40) 
 6) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(คะแนน O-NET) ในวิชาบังคับค่อนข้างตํ่า ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้า
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป (3.38) 
 7) ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเร้ือรัง และโรคติดต่อ อาทิ เอดส์ วัณโรค การด่ืม
สุรา บุหรี่ และยาเสพติด รวมทั้งละเลยต่อการรับความรู้ด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ 
นอกจากน้ียังมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการด่ืมสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ขาดการ
ออกกําลังกายมีปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต ตลอดจนอุบัติเหตุจราจร (3.38) 
 8) ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ยังไม่ครอบคลุม และไม่สามารถนําไปใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งยังขาดการต่ืนตัวในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (3.32) 
 9) สภาพภูมิประเทศมีเขตติดต่อกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน พม่า ลาว ทําให้เกิดปัญหา           
ด้านยาเสพติดและแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ (3.32) 
 10) ประชาชนขาดความตระหนักในการสืบสานสร้างสรรค์  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมรวมถึงแหล่งรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้า (3.28) 
 11) ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน สังคมผู้สูงอายุมากข้ึน ประชากรวัยเด็กลดลง สถาบัน
ครอบครัว และวิถีชีวิตประชาชน ได้รับผลกระทบจากปัญหาหน้ีสินและขาดที่ดินทํากิน (3.26) 
 12)  ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไม่มีฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้ชุมชนขาด
การเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชน  การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านผลกระทบจากภาวะมลพิษไม่ต่อเน่ือง 
ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายและข้อบัญญัติที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีเคร่งครัดส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม (3.26) 
 13) จังหวัดยังไม่มีการวางผังเมือง และการพัฒนาเมืองเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลที่ตามมาคือ การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ การต้ืนเขินของแหล่งนํ้าธรรมชาติ การใช้สารเคมี            
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ทางการเกษตร ปัญหาขยะ ปัญหาน้ําเสีย ปัญหาการใช้เครื่องมือจับปลา การใช้สารพิษในแหล่งนํ้า                  
(การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย) มีปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐานในฤดู

แล้ง (3.20) 
 

 8.2 ปัจจัยภายนอก (External Factors) พบว่าโอกาสหรือทิศทางการพัฒนาและข้อจํากัด ที่
เป็นปัญหาหรืออุปสรรค สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

 
  โอกาส (Opportunities) 

 1) เป็นจังหวัดที่มีชายแดน กิจกรรมการค้า การลงทุน และติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทําให้เป็น
ศูนย์กลางของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง  (GMS) สามารถเช่ือมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาค (3.96) 

 2) นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนท่ีการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับ
ประเทศ เพ่ือนบ้านตามกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเอ้ือต่อกิจกรรมการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว (3.96) 

3) มีโอกาสในการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา (3.96) 
 4) ระดับท้องถิ่นให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพ มีกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกตําบล           
และมีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเช่น สมัชชาสุขภาพและกลุ่ม อสม. (3.96) 
 5) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสร้างค่านิยมให้คนไทยปลูกจิตสํานึกและภูมิใจด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ อีกทั้งจังหวัดเชียงรายมีศิลปินระดับชาติ 
นานาชาติที่มีความหลากหลาย สามารถใช้เป็นจุดขายและผลักดันกิจกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
(3.68) 
 6) มีโครงการตามพระราชดําริในด้านการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบกับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน (การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ) ทําให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (3.60) 
 7) กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการร่วมมือ GMS       
ในพ้ืนที่ติดต่อระหว่างประเทศ สามารถสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกิดผลทางปฏิบัติ (3.60) 
 8) นโยบายจากรัฐให้ความสําคัญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชน มีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ของตนเอง (3.60) 
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ข้อจํากัด (Threats) 
 

 1) การนําเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการท้องถิ่น  โดยเฉพาะพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว  
ประกอบกับฝ่ายจีนได้ลงทุนเช่าพ้ืนที่ในฝั่งลาวซึ่งมีค่าแรงถูกกว่าซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนตํ่ากว่าผลิตในประเทศไทย 
อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด (3.84) 
 2) กฎระเบียบทางการค้า การขนส่ง ทั้งคน รถบรรทุก และสินค้าของประเทศในอนุภูมิภาค              
ลุ่มนํ้าโขงตอนบน (GMS) ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีมาตรการกีดกันทางการค้า ทั้งทางภาษีและมิใช่
ภาษี รวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านแดนที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันอีกทั้งยังมีอุปสรรคต่อกิจกรรม
การค้า การลงทุนจากความไม่แน่นอนของนโยบายประเทศเพ่ือนบ้าน(พม่า) (3.62) 
 3) ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว     
หมอกควันไฟป่า และอาจทําให้พืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล รวมถึงมีความเสี่ยง                   
จากแผ่นดินไหว (3.42) 
 4) การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศคู่ค้าในตลาดการค้าโลก                
เป็นอุปสรรค  ต่อประเทศกําลังพัฒนาอย่างย่ิง  โดยเฉพาะการด้อยเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ                
ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนําเข้าจากประเทศพัฒนา ทําให้เสียเปรียบด้านต้นทุนและ   การส่งออก (3.40) 

5) ภัยธรรมชาติและปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยว          
การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว และขาดความเช่ือมั่น (3.36) 
 6) กฎระเบียบ กฎหมายผ่านแดนประเทศเพ่ือนบ้านมีหลายขั้นตอน มีความยุ่งยากและยังไม่มี
นโยบายด้านความมั่นคงของชายแดนที่ชัดเจน (3.32) 

7) การโยกย้ายถิ่นฐานประชากรมีกลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มชาติพันธ์ุ เข้ามาอยู่อาศัยจํานวนมาก           
ทําให้มีปัญหาด้านข้อมูลประชากรที่ชัดเจน การบริการที่ไม่ครอบคลุม ปัญหาด้านการสื่อสาร (3.32) 
 8) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน 8 กลุ่มอาชีพตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเคล่ือนย้ายไปสู่ภายนอก
จังหวัด  ทําให้ขาดบุคลากรคุณภาพ (3.32) 

9) สถานการณ์ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และอบายมุขทั้งภายในและภายนอกจังหวัดเชียงราย      
ทําให้คุณภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ลดลง (3.28) 
 10) ปัญหาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในจังหวัดทั้งในด้านการส่งเสริม        
การพัฒนา การสนับสนุนเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) (3.28) 
 11) ปัญหาแรงงานต่างด้าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
จังหวัด (3.26) 
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 12) สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลกระทบทางด้านลบ ทําให้คุณธรรมและจริยธรรมทาง        
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลดลง (3.26) 

13) ประชาชนส่วนใหญ่จังหวัดเชียงรายก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลงมีความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการทางในหลายรูปแบบแต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่เข้าถึงการ
บริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง (3.20) 

14) นโยบายการพัฒนาที่ขัดแย้งต่อความเป็นเอกภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน (3.20) 
 15) ผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ทําให้ไม่สามารถควบคุมปัญหามลพิษได้ เ ช่น                
ปัญหาหมอกควัน ขยะอิเล็คทรอนิคส์ สารเคมีอันตราย สารเคมีทางการเกษตร (3.20) 
 

การวิเคราะห์ดังกล่าวได้มาจากคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของประชาชนท่ีจะร่วมกันประชุม                   
และวิเคราะห์ SWOT โดยการคํานวณหาจุดตัดของการพัฒนาโดยใช้ทฤษฎีตามหลักพิชัยยุทธของการ
พัฒนาตามลัคนาสูตร โดยสามารถวิเคราะห์ ได้ดังน้ี 

 

 

                                                      

 

 

 

  

 

 

 

 จากการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า ค่าคํานวณปัจจัยภายใน จุดแข็ง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 และ

ปัจจัยภายนอก ค่าเฉล ี่ยเท่ากับ 3.72 ดังน้ัน ล ัจะตกอยู่ที่โอกาสมากกว่า ดังน้ัน สภาวะการณ์จึงอยู่ใน

โอกาส = 3.72 

จุดแข็ง = 3.57 จุดอ่อน = 3.35 

อุปสรรค =3.35 

เร่งดําเนินงาน 

ถอย ป้องกันตัว 

พลิกฟื้นสถานการณ์  รุก

รุกขยายงาน ใช้พันธมิตร 

ปรับปรุง 

ป้องกันตัว

หลบหลีกอดทน

ถอย

ลั
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สถานการณ์ รกุ และ เน้นรุกขยายงาน ซึ่งต้องนําจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้โอกาสโดยเน้น

การใช้พันธมิตร ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพและภูมิศาสตร์ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน และต้องใช้

ศักยภาพดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ GMS, BIMSTEC, ASEAN 

เพ่ือเสริมศักยภาพของจังหวัดเชียงรายให้สามารถแข่งขันทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเดียวกัน 

ความมั่นคง ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดํารงศักยภาพที่

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนต่อไป 

การวิเคราะหค์วามสัมพันธ ์
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้จุดตัดการพัฒนาภายใต้ศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ตาม

ลักษณะวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
             ปัจจยัภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส - ส่งเสริมการผลิตภาพและคุณภาพสินค้า เช่น 
ด้านการเกษตร ให้มีมาตรฐานและเป็นท่ี
ยอมรับ พร้อมท้ังผลักดันให้จังหวัดเชียงราย
เป็นศูนย์กลางการผลิตพัฒนาพันธ์ุพืช   พันธ์ุ
สัตว์ เช่น ข้าว ปลานิล 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
ในทุกๆด้าน ให้มีความพร้อมและทัดเทียมมตรา
ฐานสากล 
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การบริการ
ด้านการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือ
รองรับนักท่องเท่ียวจากภูมิภาค GMS และ
อาเซียน 
 

- ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคต่างๆ เช่น ภาคการเกษตร การศึกษา 
การท่องเท่ียว รวมถึงการสร้างบุคลากรยุค
ใหม่ โดยอาศัยท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนการน้อมนําแนว
พระราชดําริมาปรับใช้ 
 

อุปสรรค - สร้างความเข้มแข็งในด้านความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อช่วยสอดส่องดูแล ปัญหา
การ  ลักลอบนําเข้าสินค้าหนีภาษีแรงงานต่าง
ด้าวและปัญหายาเสพติด 
- ส่งเสริมและเร่งประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพ่ือชี้
ให้ถึงความสําคัญและสาเหตุของปัญหามลพิษท่ี
เกิดข้ึนพร้อมท้ังให้ความรู้ ความเข้าใจถึงวิธี
ป้องกันและแก้ไข ตลอดจนการเตรียมตัวเพ่ือ

- บูรณาการด้านความร่วมมือระหว่าง
ภาค เอกชนและประชาชนเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนพื้นท่ีใน
จังหวัดเชียงรายเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา ต่างๆ เช่นปัญหามลพิษ 
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รับมือกับภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

 
จากตารางการวิเคราะห์ความสัมพนัธส์ามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง ดังนี ้
  จุดแข็งภายในองค์กร + โอกาสภายนอก 

 ส่งเสริมการผลิตภาพและคุณภาพสินค้าเช่นด้านการเกษตร ให้มีมาตรฐานและ   เป็นที่
ยอมรับ พร้อมทั้งผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการผลิตพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุ
สัตว์ เช่น ข้าว ยางพารา ปลานิล และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยการ
สนับสนุนเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ  

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งในทุกๆด้าน ให้มีความพร้อมและทัดเทียม
มาตรฐานสากล เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือบ้าน 

 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล     
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค GMS และอาเซียน 

 
     จุดแข็งภายในองค์กร + อุปสรรคภายนอก 

 สร้างความเข้มแข็งในด้านความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อช่วยสอดส่องดูแล 
ปัญหาการลักลอบนําเข้าสินค้าหนีภาษี แรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติด และ    ด้าน
ความมั่นคง 

 ส่งเสริมและเร่งประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพ่ือช้ีให้ถึงความสําคัญและสาเหตุของปัญหา
มลพิษที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีป้องกันและแก้ไข ตลอดจนการ
เตรียมตัวเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น และปลูกต้นไม้เพ่ือสร้างความสมดุล
ให้กับพ้ืนที่แต่ละระดับของจังหวัด 

   จุดอ่อนภายในองค์กร + โอกาสภายนอก 

 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคต่างๆ เช่น ภาคประชาสังคม ภาคการเกษตร 
การศึกษา การท่องเที่ยว กลุ่มชาติพันธ์ุ รวมถึงการสร้างบุคลากร  ยุคใหม่ โดยอาศัยทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการน้อมนําแนวพระราชดําริมาปรับใช้
ในวิถีชีวิตประจําวัน 

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกภาคส่วนให้มีความรู้และความพร้อมทั้งในด้านภาษา การ
คิดวิเคราะห์ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
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 จุดแข็งภายในองค์กร + อุปสรรคภายนอก 

 บูรณาการด้านความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน ตลอดจนพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงรายเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ต่างๆ 
เช่น ปัญหามลพิษหมอกควัน ไฟป่า 

 
 
9. แนวทางการพัฒนาท่ีสําคญั  (Positioning) 
 

 แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงราย มี 3 ด้าน ดังนี้ 
 

1. เมืองส่งเสริมการคา้ชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน  
 

เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน  

จังหวัดเชียงรายมีที่ทําเลที่ ต้ังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมขนส่งสู่                
กลุ่มประเทศ GMS และ AC เป็นจังหวัดชายแดนที่เป็นประตูสู่การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และ 
Logistics สู่ประเทศ สปป.ลาว ประเทศพม่า และประเทศจีน  ตอนใต้  

          นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์
กับประเทศเพ่ือนบ้านตามกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเอ้ือต่อกิจกรรมการค้า               
การลงทุน การท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีโอกาสในการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน   
 

2.  เมืองเกษตรกรรม  
 

เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

  จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เอ้ือต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธ์ุพืช
และพันธ์ุสัตว์ สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สําคัญของภาคเหนือ รวมทั้งมีพืชเฉพาะถ่ินที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคระดับบน เช่น  ข้าวหอมมะลิ  ชา  กาแฟ  
สับปะรดภูแล  สับปะรดนางแล  ลําไย ลิ้นจี่  ส้มโอ และยางพารา 

 
3. เมืองท่องเท่ียว 

 

เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
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จังหวัดเชียงรายมี ที่ต้ัง ภูมิประเทศ  และภูมิอากาศที่น่าอยู่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียง ได้แก่  

   3.1  การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ  และสปา เช่น นํ้าพุร้อนในพ้ืนที่อําเภอแม่จัน อําเภอเมือง  
อําเภอเวียงป่าเป้า และมีธุรกิจ สปาของเอกชนที่มีช่ือเสียงหลายแห่งในพ้ืนที่  

   3.2 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ เช่น 
โบราณสถานอําเภอเชียงแสน วัดพระแก้ว  หมู่บ้านศิลปิน (บ้านดํา)  วัดพระธาตุดอยตุง วัดร่องขุ่น  
หมู่บ้านชนเผ่าซึ่งอาศัยอยู่แบบด้ังเดิม 

   3.3 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น การล่องแพ อุทยานแห่งชาติภูช้ีฟ้า ดอยแม่สลอง  

ดอยตุง ล่องเรือในลํานํ้ากก/รวมท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ อาทิ สนามกอล์ฟหลายสนามในพ้ืนที่            

ซึ่งมีความพร้อมและเป็นที่นิยมของชาวไทยและต่างชาติ  

          นอกจากน้ันสามารถเช่ือมโยงไปยังกลุ่มท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS) เช่น 
การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A การท่องเที่ยวลํานํ้าโขง เป็นต้น 
 


