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มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้ ง ที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้ยึดนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ มาเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนื อตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่ -น่าน) ได้กาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นการพัฒนา และกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฉบับนี้ เกิดจากการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน ในการกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางชี้นาการพัฒนาให้กับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด ในการจัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบใน
การประสานแผนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในระดับพื้นที่ ตลอดจนกระจายความ
เจริญไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อย่างแท้จริง
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มั่นใจว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วน
ราชการ ประชาชน และองค์กรภาคเอกชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
( เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน )
1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน อยูทาง
ตอนบนของประเทศระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร มีชายแดนดานเหนือติดกับประเทศเมียนมารแ
ระยะทาง 130 กิโลเมตร (เป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร และเป็นแนวแมน้ํา 30 กิโลเมตร คือ สวนที่เป็นแมน้ํา
กกและแมน้ํารวก) ชายแดนดานตะวันออกติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 437 กิโลเมตร (เป็นแนวภูเขายาว 219
กิโลเมตร และแนวแมน้ําโขงยาว 219 กิโลเมตร) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดานตะวันตกติดกับจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ระยะทาง 181.1 กิโลเมตร ที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปาง 225 กิโลเมตร และดานใต
ติดกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ที่จังหวัดอุตรดิตถแ ระยะทาง 313.339 กิโลเมตร กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 มีพื้นที่รวม 36,024 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นรอยละ 7.02 ของพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่
ทั้งหมด 513,115 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่มากที่สุด 11,678 ตารางกิโลเมตร

ภาพที่ 1 แผนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
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ตารางที่ 1 พื้นที่ของกลุมจังหวัดฯ
จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร
นาน
รวม

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
11,678
6,335
6,539
11,472
36,024

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพื้นที่สวนใหญเป็นปุาไมและภูเขามีความสูงจากน้ําทะเล
สูงสุดที่ดอยภูคา 1,980 และความสูงเฉลี่ยคือ 76.16 ของดอยสูงที่สุดในประเทศไทย มีแมน้ําสําคัญ ไดแก
แมน้ําโขงไหลมาจากประเทศจีนและผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แมน้ํายมมีตนกําเนิดที่จังหวัดพะเยา
แมน้ํานานมีตนกําเนิดที่จังหวัดนาน แมน้ํากกมีตนกําเนิดจังหวัดเชียงตุง ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมารแ แมน้ําอิง
ตนกําเนิดที่จังหวัดพะเยา เป็นสาขาหนึ่งของแมน้ําโขง โดยไหลลงแมน้ําโขงที่ บานปากอิง ม.16 ต.ศรีดอนชัย
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นตน
1.3 การปกครอง
การแบ งเขตการปกครองของกลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดว ย 50 อําเภอ
369 ตําบล 4,128 หมูบาน
ตารางที่ 2 เขตการปกครองของกลุมจังหวัดฯ
จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร
นาน
รวม

อาเภอ
18
9
8
15
50

เขตการปกครอง
ตาบล
หมู่บ้าน
124
1,753
68
779
78
708
99
890
369
4,128
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3

1.4 การปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองสวนทองถิ่นของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย องคแการบริหาร
สวนจังหวัด 4 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 126 แหง และองคแการบริหาร
สวนตําบล 265 แหง รวมทั้งสิ้น 400 แหง
ตารางที่ 3 เขตการปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัด
เชียงราย

อบจ.
1

เทศบาลนคร
1

เทศบาลเมือง
-

เทศบาลตาบล
54

อบต.
88

รวม
144

พะเยา

1

-

2

33

36

72

แพร

1

-

1

25

57

84

นาน

1

-

1

18

80

100

รวม

4

1

4

126

265

400

ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

1.5 ประชากร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มี ประชากรในปีพ.ศ. 2561 รวม2,691,424 คน แบงเป็นชาย
1,317,909 คน หญิง 1,373,515 คน ซึ่งสัดสวนของชายและหญิงเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด คิดเป็นรอยละ 49 และ
51 ตามลําดับ ในขณะที่ปีพ.ศ. 2560 ประชากร รวม 2,692,117คน แบงเป็น ชาย 1,319,794 คน หญิง 1,372,323 คน
หากพิจารณาแยกตามจังหวัดพบวา จํานวนประชากรในของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เริ่มลดลงในจังหวัดพะเยา
แพร และนาน ทั้งนี้สอดคลองกับบริบทของประเทศที่เขาสูสังคมสูงวัยที่แนวโนมของจํานวนประชากรจะลดลง
ตารางที่ 4 จํานวนประชาชนของกลุมจังหวัดฯ ปี 2559-2561
จังหวัด

ปี 2559

ชาย
หญิง
เชียงราย 626,784
655,760
พะเยา
234,221
244,967
แพร
215,246
229,844
นาน
241,287
238,629
รวม
1,317,538 1,369,200

ปี 2560

ปี 2561

รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1,282,544 628,897
658,718 1,287,615 630,221
661,909 1,292,130
479,188
233,093
244,007
477,100
232,129
243,086
475,215
445,090
216,655
230,909
447,564
215,246
229,844
445,090
479,916
241,149
238,689
479,838
240,313
238,676
478,989
2,686,738 1,319,794 1,372,323 2,692,117 1,317,909 1,373,515 2,691,424

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สถิติประชากรและบาน จํานวนประชากรแยกรายอายุ, 2562.

1.6 ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของจังหวัดในกลุมภาคเหนือโดยรวม ในชวงครึ่งปีแรกของปี 2557 ขยายตัวไมคอยดีนัก
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก และการแข็งคาขึ้นของเงินบาทในชวงครึ่งแรก
ของปี ส งผลให ภ าคอุตสาหกรรม ไดรับ ผลกระทบจากตนทุนดานพลั งงานและคาจางแรงงานที่เพิ่มสู งขึ้น
ภาคการเกษตรยังขยายตัวไดดี สวนการคาชายแดนขยายตัวในระดับสูง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน
มีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยแในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน
มีการลงทุนปลูกสรางทั้งแนวราบและแนวดิ่งเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน เชน จังหวัดเชียงราย ในอําเภอเชียงแสน
เชียงของ และแมสาย
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1.7 โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
1) ถนน เสนทางที่สําคัญประกอบดวย
1.1 ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 1 พหลโยธิน (ชวงพะเยา-แมสาย)
หมายเลข 11 (ชวงอําเภอเดนชัย)
หมายเลข 101 (ชวงอําเภอเดนชัย-นาน)
หมายเลข 103 เสนทางรองกวาง-งาว
1.2 ทางหลวงอาเซียน (AH)
หมายเลข AH 2 เริ่มตนเขาสูประเทศไทยที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
หมายเลข AH 3 เริ่มตนเขาสูประเทศไทยที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หมายเลข AH 13 เริ่มตนเขาสูประเทศไทยที่ดานหวยโกเน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน
1.3 โครงข า ยคมนาคมตามกรอบความร ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขง (GMS)
กลุมจังหวัดฯ อยูในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor: NSEC) และเสนทาง
R3A และ R3B เชื่อมโยงกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต)
1.4 R3A เสนทางหมายเลข 3A (R3A) เป็นเสนทางสายไหมเชื่อมโยงระหวาง
จีน-ลาว-ไทย โดยเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ภายใตโครงการ “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ”และเปิดใชอยางเป็นทางการ
เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2551 เป็นตนมา “เสนทาง R3A หรือ คุนมั่น กงลู” คือเสนทางเชื่อมกรุงเทพฯ สูคุนหมิง ซึ่งมี
ตนทางเริ่มจากเชียงของ ประเทศไทย-บอแกว-หลวงน้ําทา-บอเต็น ของประเทศลาว-บอหาน-เชียงรุงหรือจิ่งหง ในแควน
สิ บสองปใ นนา นครคุ นหมิง มณฑลยู นนาน ประเทศจี น โดยมีระยะทางจากกรุ งเทพฯถึ งคุ นหมิ งรวมกว า 1,800
กิโลเมตร นอกจากนี้ ไทยและจีนรวมมือกันกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 4 เชียงของ-หวยทราย
1.5 R3B เสนทาง R3B คุนหมิง-ตาลั้ว (จีน)-ทาขี้เหล็ก (พมา)-แมสาย-กรุงเทพฯ
(ไทย) ซึ่งบรรจบกับเสนทาง R3A ที่เมืองเชียงรุงของจีน เป็นอีกเสนทางหนึ่งที่สําคัญภายใตกรอบ NSEC
แตปใจจุบันยังไมสามารถเปิดใชไดตลอดเสนทาง เนื่องจากสถานการณแทางการเมืองของพมาอีกทั้งเสนทางนี้ตอง
ผานภูเขาสูง ตนทุนการขนสงจึงสูงกวาและสะดวกนอยกวาเสนทาง R3A โอกาสของผูประกอบการโลจิสติกสแ
จึงอยูที่การขนสงสินคาโดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคเพื่อไปกระจายในประเทศพมามากกวาการใชเสนทาง
เพื่อขนสงสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน
2) สะพานข้ามแม่น้าเชื่อมระหว่างประเทศ ที่สําคัญประกอบดวย
2.1 สะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขงแหงที่ 4 (เชียงของ-หวยทราย) เป็นสะพานขาม
แมน้ําโขง เชื่อมตอระหวางประเทศไทยที่ บานดอนมหาวัน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายกับ ส.ป.ป.ลาว
ที่บานดอน เมืองหวยทราย แขวงบอแกว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร รูปแบบของสะพานเป็นคอนกรีตรูปกลอง
(Segmental Concrete Box Girder) มีเสา 4 เสา กวาง 14.70 เมตร เป็นสะพานขนาด 2 เลน แตละเลน
กวาง 3.50 เมตร นอกจากสะพานแลวยังมีโครงการกอสรางถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเขาในเขตเมืองหวยทราย
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ซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาดสองเลน รวมทั้งมีการกอสรางดานตรวจคนเขาเมืองดวยสถาปใตยกรรมแบบลานชาง
เป็นการเชื่อมตอกับเสนทางR3A ระหวางจีน – ลาว –ไทย
2.2 สะพานมิตรภาพขามแมน้ําสาย แหงที่ 1 และ 2 เชื่อมอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
กับจังหวัดทาขี้เหล็ก ประเทศเมียนมารแ
3) รถไฟ สถานี ร ถไฟที่สํ าคัญ ไดแก สถานีรถไฟเดนชัย จังหวัดแพร เป็นเส นทางรถไฟ
ทางเดี่ย วขนาด 1.00 เมตร ห างจากกรุงเทพมหานครระยะทาง 533.94 กิโ ลเมตร และจังหวัดเชียงใหม
ระยะทาง 217 กิโลเมตร
4) ท่าอากาศยาน
กลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2 มี ท า อากาศยานที่ อ ยู ใ นการดู แ ลของบริ ษั ท
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แหง คือ ทาอากาศยานนานาชาติแมฟูาหลวงเชียงรายมีสายการบิน
เชน การบินไทย, Air Asia, Nok Air, Bangkok Airways, Lion Air และมีทาอากาศยานที่อยูในการดูแลของ
กรมการบินพลเรือน จํานวน 2 แหง คือ ทาอากาศยานแพร และ ทาอากาศยานนาน
5) ท่าเรือ
กลุ ม จั ง หวัด ภาคเหนือ ตอนบน 2 มี ท า เรือ 3 แห ง ประกอบด ว ยท า เรื อ พาณิ ช ยแ
เชียงแสนแหงที่ 1 และ 2 และทาเรือเชียงของ ซึ่งทั้ง 3 แหง อยูในการดูแลของการทาเรือแหงประเทศไทย
1.8 ด่านศุลกากร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีดานศุลกากรอยูทั้งหมด 5 แหง ประกอบดวย ดานศุลกากรแมสาย
ดานศุลกากรเชียงแสน ดานศุลกากรเชียงของ ดานศุลกากรบานฮวก และดานศุลกากรทุงชาง
1.8.1. ดานอําเภอแมสาย ฝใ่ งตรงขามคือดานทาขี้เหล็ก ประเทศเมียนมารแ หางจากอําเภอ
เมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ตั้งอยูเชิงสะพานขามแดนไทย-พมา เป็นตลาดชายแดนไทย พมา และเป็นจุดเดินทางทองเที่ยวไปเชียงตุงได เดินทางโดยรถยนตแ
1.8.2 ดานอําเภอเชียงแสน ฝใ่งตรงขามคือดานเมืองตนผึ้ง แขวงบอแกว สปป.ลาว หางจาก
อําเภอเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตั้งอยูที่บริเวณทาเรือหนาที่วาการอําเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางทองเที่ยว
ตามลําน้ําโขงโดยทางเรือไปถึงเชียงรุง สิบสองปในนาจีนตอนใต ดานอําเภอเชียงแสน
1.8.3 ด านอํ าเภอเชีย งของ ฝใ่ งตรงข ามคื อด า นเมือ งห ว ยทราย แขวงบ อแก ว สปป.ลาว
หางจากอําเภอเมืองเชียงราย 114 กิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณทาเรือบั๊ค เป็นจุดขามไปทองเที่ยวเมืองหวยทราย
และเดินทางตามลําน้ําโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทนแ สปป.ลาว แลวกลับเขาประเทศไทย
ที่จังหวัดหนองคาย (เรือเร็วออกเดินทางชวงเชา นั่งได 5 คน ๆ ละ 800 บาท ใชเวลา 5 ชั่วโมง เรือสินคาออก
เดินทางชวงบายคนละ 300 บาท ใชเวลา 2 วัน 1 คืน) ดานอําเภอเชียงของ
1.8.4 ดา นศุ ล กากรทุ ง ช าง ตั้ ง อยู ที่บ า นเฟื อยลุ ง ตํ าบลและ อํ า เภอทุง ช า ง จัง หวั ด น า น
แตตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ซึ่งมีผลใหตําบลหวยโกเนอันเป็น
ที่ตั้งของดานพรมแดนหวยโกเนแยกไปขึ้นกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ประกอบกับไดมีการจัดสราง
ที่ทําการแหงใหมของดานศุลกากรทุงชางที่บานปุาเปือย ตําบลปอน อําเภอทุงชาง
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1.8.5 ดานศุลกากรบานฮวก ตั้งอยูตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ฝใ่งตรงขามคือ
แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นชองทางที่ราษฎรของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางติดตอคาขายกันไดทุกวัน
ตั้งแตเวลา 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน
1.9 ด่านชายแดน
ตารางที่ 5 รวมจุดผานแดนบริเวณชายแดนไทย – พมา – ลาว
จานวนช่องทาง
จังหวัด
รวม
ถาวร ผ่อนปรน ชั่วคราว
เชียงราย
4
11
15
พะเยา
1
1
แพร
นาน
1
2
3
รวม
6
13
19

1.9.1 จุดผ่านแดนไทย – พม่า ดังนี้
จังหวัดเชียงราย มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง และจุดผอนปรนมี 5 แหง ไดแก
ถาวร
1. สะพานขามแมน้ําสาย เขตเทศบาลแมสาย อําเภอ แมสาย
2. สะพานขามแมน้ําสายแหงที่ 2 ตําบลสันผักฮี้ อําเภอแมสาย
ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมารแ
ผอนปรน
1. ทาบานปางหา ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย
2. ทาบานสายลมจอย อําเภอเวียงพางคํา อําเภอแมสาย
3. ทาบานเกาะทราย ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย เป็นเขตติดตอ
กับเมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมารแ
4. ทาดินดํา บานปุาแดง หมู 5 ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย
เป็นเขตติดตอกับบานดินดํา จังหวัดทาขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมารแ
5. บานสบรวก หมู 1 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน เป็นเขตติดตอ
กับบานเมืองพง จังหวัดทาขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมารแ
1.9.2 จุดผ่านแดนไทย – ลาว ดังนี้
จังหวัดเชียงราย มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง และจุดผอนปรนมี 6 แหง ไดแก
ถาวร
1. ด า นอํ า เภอเชี ย งของ เป็ น เขตติ ด ต อ กั บ เมื อ งห ว ยทราย
(ดานสากล) แขวงบอแกว ส.ป.ป.ลาว
2. ดานบานเชียงแสน อ.เชียงแสนเป็นเขตติดตอกับเมืองตนผึ้ง
(ดานทองถิ่น) ส.ป.ป.ลาว
ผอนปรน
1. บานสบรวก หมู 1 ตําบลเวียง อ.เชียงแสน เป็นเขตติดตอกับ
บานกว฿านเมืองตนผึ้ง แขวงบอแกว ส.ป.ป.ลาว
2. บานสวนดอก หมู 8 ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน เป็นเขต
ติดตอกับบานสีเมืองงาม เมืองตนผึ้ง แขวงบอแกว ส.ป.ป.ลาว
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3. บานแจมปอง ตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน เป็นเขตติดตอ
กับ บานดาน เมืองหวยทราย แขวงบอแกว ส.ป.ป.ลาว
4. บานหาดบาย หมู 1 ตําบล ริมโขง อําเภอเชียงของ เป็นเขต
ติดตอกับบานดอยแดง เมืองตนผึ้ง แขวงบอแกว ส.ป.ป.ลาว
5. บานรมโพธิ์ทอง (เลาเจอ) หมู 9ตําบลตับเตา อําเภอเทิง เป็นเขต
ติดตอกับบานปางไฮ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว
6. บานหวยลึก หมู 4 ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน เป็นเขต
ติดตอกับบานครกหลวงและบานปากตีน เมืองหวยทราย
แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว
จังหวัดพะเยา มีจุดผานแดนถาวร 1 แหง ไดแก
ถาวร
1. บานฮวก ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง เป็นเขตติดตอกับ
บานปางมอน เมืองเชียงฮอน แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว
จังหวัดน่าน มีจุดผานแดนถาวร 1 แหง และจุดผอนปรนมี 2 แหง ไดแก
ถาวร
1. ดานบานหวยโกเน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นเขตติดตอกับบาน
น้ําเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว
ผอนปรน
1. บานหวยสะแตง ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง เป็นเขตติดตอกับ
บานปุาหวาน เมืองเชียงฮอน แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว
2. บานใหมชายแดน ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว เป็นเขตติดตอ
กับบานเตสอง เมืองเชียงฮอน แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว
1.10 แหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีที่สาคัญ
1.10.1 แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ตารางที่ 6 ความโดดเดนของแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จังหวัด
เชียงราย

การท่องเที่ยวเชิงวิถี
ชุมชน
และวัฒนธรรม
1. ชุมชนตําบลบานแซว
ตนแบบอีสานลานนา
2. แหลงเรียนรูการ
จัดการทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน เทศบาลตําบล
ครึ่ง
3. ศูนยแเรียนรูพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบใน

การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์
1. อนุสาวรียแพอขุน
เม็งรายมหาราช
2. พระตําหนัก
ดอยตุง
3. ทะเลสาบ
เชียงแสน หรือ
หนองบงคาย
4. สบรวก หรือ
ดินแดนแหง

การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
1. ไรแมฟูาหลวง
2. น้ําพุรอนโปุงพระ
บาท
3. น้ําพุรอนปุาตึงหรือ
น้ําพุรอนหวยหินฝน
4. ลานทองอุทยาน
วัฒนธรรมลุม
น้ําโขง
5. ดอยแมสลอง

การท่องเที่ยว เชิง การท่องเที่ยวด้าน
ศาสนา และวิถี
กีฬา และ
พุทธ
นันทนาการ
1. วัดพระสิงหแ
2. วัดพระแกว
3. วัดรองขุน
4. พระธาตุดอยตุง
5. วัดปุาสัก
6. วัดพระธาตุ
ผาเงา
7. วัดพระธาตุจอม
กิตติ

1.อุทยานแหงชาติ
ดอยหลวง
2.อุทยานแหงชาติ
ขุนแจ
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จังหวัด

พะเยา

การท่องเที่ยวเชิงวิถี
ชุมชน
และวัฒนธรรม

การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์

การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

6. ดอยหัวแมคํา
7. สวนแมฟูาหลวง
8. ถ้ําผาจม
9. ถ้ําปุุม ถ้ําปลา
10. ถ้ําเสาหิน
พญานาค
บานหาดบาย
11. ดอยผาตั้ง
12. หาดผาได
13. ภูชี้ฟูา
14. ดอยชาง
ดอยวาวี
15. บอน้ํารอน
ธรรมชาติ
1. บานรอยปี
1. กว฿านพะเยา
คุณหลวงศรี
2. วนอุทยาน
นครานุกูล
ภูลังกา
2 โบราณสถานบาน 3. ศูนยแพัฒนา
รองไฮ
โครงการหลวง
3 หอวัฒนธรรม
ปใงคา พะเยา
นิทัศนแ
4. อุทยานแหงชาติภู
4 โบราณสถาน
ซาง
เวียงลอ
5. อุทยานแหงชาติ
5 อนุสาวรียแพอขุน ดอยหลวง
งําเมือง
6. บอสิบสอง
6. การศึกษา
7. น้ําตกจําปาทอง
อนุสรณแ
8. ขวงนกยูง
ผูเสียสละ พตท.
9. หนองเล็งทราย
2324
10.เขตรักษาพันธุแสัตวแ
7. โบราณสถานเวียง ปุาเวียงลอ
บัว
11. อุทยานแหงชาติ
แมปืน
12. หวยผาเกี๋ยง
13. ดงหอหนองหลม
14. ถ้ําหลวงปางงุน

การท่องเที่ยว เชิง การท่องเที่ยวด้าน
ศาสนา และวิถี
กีฬา และ
พุทธ
นันทนาการ

ระดับประเทศ บานโปุง
สามเหลี่ยมทองคํา
ศรีนคร
5. สามเหลี่ยมทองคํา
4. หมูบานเศรษฐกิจ
6. ทาเรือบั๊ค
พอเพียงบานทาขันทอง

8. วัดพระธาตุจอม
จอ
9. พระธาตุ
จอมแว
10. วัดพระเจาทอง
ทิพยแ

1. ศูนยแวัฒนธรรมไทลื้อ
2. หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงบานบัว
3. วิถีชีวิตชุมชน ชาติ
พันธุแ (อีสานลานนา
4.ชุมชนทําครก บานงิ้ว
5.ชุมชนโบราณบานตุเน
ใต
6.หมูบานปิดทองหลัง
พระ (บานตเอมใน)
7.ชุมชนบอสิงสอง (ผา
หัวเรือ)

1 วัดติโลกอาราม
2. วัดศรีโคมคํา (วัด
พระเจาตนหลวง)
3. วัดพระธาตุ
จอมทอง
4 .วัดศรีอุโมงคแคํา
5. วัดลี
6. วัดปุาแดง
บุญนาค
7. วัดหลวงราช
สัณฐาน
8. วัดแสนเมืองมา
9. วัดไชยอาวาส
หรือวัดประตูเหล็ก
10. วัดราชคฤหแ
11 วัดอินทรแฐาน
12. วัดรางประตูชัย
หรือวัดพระเจายั้ง
ยอง
13. วัดศรีจอมเรือง
14. วัดพระนั่งดิน

1. อางเก็บน้ําหวย
ชมพู – ผาเทวดา
2. เสนทาง
จักรยานรอบ
กว฿านพะเยา
3. การทองเที่ยว
ศึกษาธรรมชาติ
หวยเมี้ยง
4. อางเก็บน้ํา
แมปืม
5. หาดน้ําดัง
อําเภอปง
6. อางเก็บน้ํา
หวยตุม
7. หนองเล็งทราย
8. อางเก็บน้ํา
รองสัก
9. อางเก็บน้ํา
หวยสม
10. น้ําขุนเอี่ยน
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จังหวัด

การท่องเที่ยวเชิงวิถี
ชุมชน
และวัฒนธรรม

การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์

การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
15. ผาชอตั้ง
16. บานผาแดง
17. รองแกง บาน
หนองกลาง
18. อุทยานดอยภูนาง

แพร

1. หมูบานนาคูหา/
บานนาตอง/ บานทุงโฮง
(ชุมชนที่เป็นแหลงปลูก
ตนฮอม)
2. ชุมชนบานหวยออ
(เมืองลอง)
3. บานไตลื้อ (บานถิ่น)

1. คุมเจาหลวงเมือง
แพร
2. กําแพงเมืองแพร
3. คุมวงศแบุรี
4. คุมวิชัยราชา
5. วัดธรรมานุภาพ
(พระธาตุศรีนาตอง)

1. วนอุทยาน
แพะเมืองผี
2. บอน้ําพุรอน
บานแมจอก
3. น้ําตกแมเกิ๋งหลวง
อุทยานแหงชาติเวียง
โกศัย

การท่องเที่ยว เชิง การท่องเที่ยวด้าน
ศาสนา และวิถี
กีฬา และ
พุทธ
นันทนาการ
15. วัดนันตาราม
16. วัดปุาสักคํา
17. วัดศรีสุพรรณ
18. วัดพระธาตุสบ
แวน
19. ดอยบุษราคัม
(วัดอนาลโยทิพยา
ราม)
20. วัดศรีชุม
21. วัดหวยเกี๋ยง
22. วัดภูผาราม
23. วัดพระธาตุ
แชโว
24. วัดพระธาตุ
ขิงแกง
25. วัดศรีลอมหนอง
หลม
26. วัดพระธาตุสาม
ดวง
27. วัดพระธาตุภู
ทอง
28. วัดพระธาตุจอม
สัน
29. วัดพระธาตุดอย
หยวก
30. วัดพระธาตุภู
ขวาง
1. วัดพระบาทมิ่ง
เมืองวรวิหาร
2. วัดหลวง
3. วัดศรีชุม
4.วัดจอมสวรรคแ
5.วัดพระธาตุ
ชอแฮ

11. เทศกาลดอก
คําใตงาม

1. อางเก็บน้ําแม
สอง (ปใ่นจักรยาน
ลองแกง)
2. หนองบัวลอย
3. ถ้ําผานางคอย
(วิ่งเทรล ยิงธนู)
4. ภูพญาพอ
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จังหวัด

การท่องเที่ยวเชิงวิถี
ชุมชน
และวัฒนธรรม

การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์

4. หมูบานรองฟอง
แหลงอุตสาหกรรมการ
เย็บผาและเหล็ก
5. หมูบานคางใจ ชุมชน
กะเหรี่ยงหูกวาง
6. บานแชฟูา
กะเหรี่ยงหูยาน
7. บานบุญยืน มลาบรี
(ผีตองเหลือง)
8. โฮงซึงหลวง
9. บานกะเหรี่ยงแมจองไฟ
10. กลุมวิสาหกิจชุมชน
หมอหอม
ทุงเจริญ/
ทุงโฮงยอมสีธรรมชาติ
11. บานดอนมูลสูงเมน
12. บานวังวนสูงเมน
13. ชุมชนบานดอน
ทราย
อ.ลอง
14. กาดกองเกา
15. หอศาสตราวุธ
16. หอศิลปนิรันดร
อ.เดนชัย
17. คําแสน
แกลเลอรี่

6.ถ้ําผานางคอย
7.อนุสรณแสถานเสรี
ไทยและเสนทาง
แพะเปียง
8. พิพิธภัณฑแวัดศรี
ดอนคํา และ
พิพิธภัณฑแพราโต
9. บานศิลปิน
แหงชาติ-บานผาตีน
จก
10. พิพิธภัณฑแโกมล
ผาโบราณ
11. สถานีรถไฟ
บานปินศิลปะ
การกอสรางแบบ
บาวาเรียน
12. บานประทับใจ
13. อุทยานแหงชาติ
ลิลิตพระลอ
14. พิพิธภัณฑแ
เสรีไทย
15. พิพิธภัณฑแเสรี
ไทย อ.หนองมวงไข
16. พิพิธภัณฑแไมสัก
(โรงเรียนการปุาไม)

การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
4. น้ําตกหวยโรง
5. ภูเขาหินปะการัง
6.สวนหินมหาราช
อําเภอลอง
7. มอนเสาหินพิศวง
8. อุทยานแหงชาติ
แมยม อําเภอสอง
9. น้ําตกเชิงทอง
10. แกงหลวง

การท่องเที่ยว เชิง การท่องเที่ยวด้าน
ศาสนา และวิถี
กีฬา และ
พุทธ
นันทนาการ
6. พระธาตุอินทรแ
แขวน
7. วัดพระธาตุจอม
แจง
8. วัดพระนอน
9. วัดศรีบุญเรือง
10. วัดพระธาตุ
ปูแจ
11. วัดพระธาตุ
หนองจัน
12. วัดพระธาตุ
พระลอ
13. วัดสูงเมน
14. วัดไทรยอย
15.วัดพระธาตุสุโทน
มงคลคีรี
16. วัดเดนชัย (พระ
เจาแสนแซ)
17. วัดพระธาตุดอย
นอย
18. วัดพระธาตุดอย
เล็ง
19. วัดดงลาน วัดเช
ตะวัน อ.ลอง
20. วัดนาตุม
21. วัดไผลอม
22. วัดแมลานเหนือ
23. วัดบุญเย็น
24. วัดตามอน
25. วัดถิ่น
แหนทสรา
26. วัดสระบอแกว
27. วัดหัวขวง
28. วัดพงษแสุนันทแ

5. ถ้ําเอราวัณ
(ปีนหนาผา ลอง
แกง)
6. อางเก็บน้ําแม
ถาง อ.รองกวาง
7. อางเก็บน้ํา
แมสาย
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จังหวัด
นาน

การท่องเที่ยวเชิงวิถี
ชุมชน
และวัฒนธรรม

การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์

1.บอเกลือสินเธาวแ
2.ตลาดชายแดนหวย
โกเน
3.น้ําพุรอน บานน้ํากิ
4.ชุมชนบานบอสวก
5.ชุมชนบานหวยพาน
6.หมูบานประมง
ปากนาย
7.ชุมชนบานสันเจริญ
8.ชุมชนบานหลายทุง
9.ชุมชนไทลื้อ
- ต.รองแง อ.ปใว
- บานศิลาเพชร
- บานดอนมูล
- บานนาอุดม
อ.เชียงกลาง
10. ชุมชนบานดอนชัย
(ทุงชาง)
11. ชุมชนชาวมง
- บานมณีพฤกษแ
- บานถ้ําเวียงแก
- บานขุนสถาน
- บานปุากาง
- บานสองแคว
12. ชุมชนชาว
อิ้วเมี่ยน
- บานปุากาง
- บานน้ํามาก
อ.เวียงสา
- บานน้ํางาว
13. ชุมชนชาว
ตองเหลือง
- บานหวยหยวก
14. ชุมชนวิถี
ไทพวน
- บานฝายมูล

1.อนุสรณีวรี กรรม
ทุงชาง
2.พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาตินาน
3.พิพิธภัณฑแวัด
พระเกิด
4.ตึกรังสีเกษม
5.หออัตลักษณแ
นครนาน
6.หอศิลปริมนาน
7.กําแพงเมืองเกา
และคูเมือง
8.คุมเจาราชบุตร
9.คุมเจาเทพมาลา
10.โฮงเจาฟองคํา
11.คุมเจาเมฆวดี
12.ศาลเจาหลวง
ภูคา ศิลาเพชร
13.เตาเผาโบราณ
บานบอสวก
14.ภาพเขียนสี
อ.แมจริม
15.พิพิธภัณฑแ
เวียงสา
16.เมืองวรนคร
(อ.ปใว)
17.ภูพยัคฆแ
18.แหลงขวานหิน
(นาซาว)
19.อนุสาวรียแ 17
ทหารกลาอ.เฉลิมพระ
เกียรติ เมืองยาง
ต.บานเสี้ยว

การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
1.ดอยวาว ดอยติ้ว
2.เสาหินนานอย
3.อุทยานแหงชาติ
ขุนสถาน
4.อุทยานแหงชาติ
ศรีนาน
5.อุทยานแหงชาติ
ภูคา
6.อุทยานแหงชาติ
ขุนนาน
7.อุทยานแหงชาติ
ถ้ําสะเกิน
8.อุทยานแหงชาติ
แมจริม
9.อุทยานแหงชาติ
นันทบุรี
10.วังศิลาแลง
11.น้ําตกศิลาเพชร
12.ดอยพญา
เสือโครง
13.ถ้ําผาตูบ
14.น้ําตกตาดมาน
น้ําตกสะปใน

การท่องเที่ยว เชิง การท่องเที่ยวด้าน
ศาสนา และวิถี
กีฬา และ
พุทธ
นันทนาการ
1.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง
2.วัดพระธาตุชางค้ํา
วรวิหาร
3.วัดภูมินทรแ
4.วัดสวนตาล
5.วัดมิ่งเมือง
6.วัดศรีพันตน
7.วัดหนองบัว
8.วัดบุญยืน
9.วัดภูเก็ต
10.วัดพระธาตุ
เขานอย
11.วัดหนองแดง
12.วัดโปุงคํา
(สันติสุข)
13.วัดดอนมูล
14.วัดศรีมงคล
(วัดกเง) อ.ทาวังผา
15.วัดถ้ําเชตะวัน
16.วัดพระธาตุ
จอมพริก
17.วัดบอหลวง
18.พระแกวมรกต
อ.บานหลวง
19. พระธาตุ
จอมทอง

1. ลองแกงน้ําวา
2. กิจกรรมดูนก
หนองน้ําครก
3. ประเพณีแขง
เรือพญานาคนาน
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จังหวัด

การท่องเที่ยวเชิงวิถี
ชุมชน
และวัฒนธรรม

การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์

การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

การท่องเที่ยว เชิง การท่องเที่ยวด้าน
ศาสนา และวิถี
กีฬา และ
พุทธ
นันทนาการ

อ.ทาวังผา
- บานหมื่นพวน
อ.เวียงสา
- ชุมชน
ต.ในเวียง
15. ชุมชนชีววิถีบาน
น้ําเกี๋ยง
16. ปุาชุมชนบานดง
ผาปูน
17. ถนนลอยฟูา
สันติสุข-บอเกลือ
18. สะพานน้ําเตา
19. กลุมผาทอ
- บานดอนชัย
- บานซาวหลวง
- บานปุาออย
ต.ศิลาแลง
20. กลุมผาเขียนเทียน
และเครื่องเงิน
ต.ปุากลาง อ.ปใว
21. ชุมชนมหาโภชนแ
การจัดการเรื่องขยะและ
การแกะสลักพระไม
22. ชุมชนบานไผเหลือง
การจัดการดานเกษตร
ปลอดภัย
ที่มา: แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองเกามีชีวิต, 2562
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1.10.2 เทศกาลประเพณีที่สาคัญ
จังหวัด
เชียงราย

ตารางที่ 7 แสดงเทศกาลและประเพณีที่สําคัญในกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เทศกาลประเพณี
1. งานพ่อขุนเม็งราย จัดประมาณปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนกุมภาพันธแ เป็น งานประจํา ปี
ภายในงานจะมีการออกราน จัดนิทรรศการและมหรสพตางๆ
2. งานวันลิน้ จี่เชียงรายและสับปะรดนางแล จัดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภายในงาน
จะมีการประกวดขบวนรถและประกวดธิดาลิ้นจี่ การออกรานจําหนายสินคา
3. ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานตแ ไดกําหนดใหมีตั้งแตวันที่ 13-16 เมษายน
โดยการเนรมิตถนนเลนน้ํา กลางเมืองเชียงราย ภายในงานจะมีกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน ทําบุญ
ตักบาตรในชวงเชา สรงน้ําพระพุทธสิหิงคแ ขนทรายเขาวัด สรงน้ําพอขุนเม็งรายมหาราช รดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุแตละชุมชน ประกวดเทพีสงกรานตแ แขงขันกีฬาพื้นบาน ขบวนแห ประกวดรองเพลงลูกทุง
บนถนนเลนน้ําคือ ถนนธนาลัย จะใชเป็นถนนเพื่อการเลนน้ําตลอดทั้งสาย โดยเทศบาลไดออกแบบ
อุโมงคแที่มีสายน้ําใสสะอาดพุงออกมาจากทั้งสองฟากถนน รวมทั้งติดตั้งระบบน้ําพุ เพื่อสรางสีสัน
บรรยากาศของความชุมฉ่ําของสายน้ําตลอดเทศกาล พรอมกันนี้ไดจัดใหมีพิธีรดน้ําดําหัวผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ และผูสูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ
นับถือและความเป็นสิ ริมงคลตามประเพณีที่ ชาวลานนาไดปฏิบัติ สืบตอกันมา ตลอดทั้งเป็นการวม
สืบสานวัฒนธรรมอันดีใหกับชนรุนหลัง
4. ประเพณียี่เป็งลอยกระทง จัดขึ้น ณ สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (สนาม รด.) เชิงสะพานแมฟูาหลวง
ทุกวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี โดยจะมีการจัดงาน 2 วัน ในวันแรกจะมีกิจกรรมลอยกระทง
เล็ก การประกวดหนูนอยนพมาศ และวันตอมาจะมีขบวนแหกระทงที่ยิ่งใหญจากสวนตุง และโคมฯ
ถนนธนาลัย สูสถานที่จัดงาน และ มี การประกวดนางนพมาศ ประกวดโคม ประกวดกระทง พรอม
การแสดงบนเวทีอยางตระการตาโครงการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธแลุมน้ําโขง จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี
เป็นการจัดงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดแก ไทย ลาว จีน
พมา เวียดนาม และกัมพูชา เป็นการสงเสริมการทองเที่ยวและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งจะสงผลดีตอการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและ
ประเทศไทย รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธแกับประเทศเพื่อนบานใหแนบแนน เชื่อมโยงเศรษฐกิจการคา
ระหวางประเทศ เป็นการผูก มิตรไมตรีที่ดีตอกัน อันจะนําไปสูการขยายฐานความสัมพันธแใหแนน
แฟูนมากยิ่งขึ้น สงผลดีในปใจจุบันและอนาคตทางดานการคา การลงทุนการพัฒนาดานการทองเที่ยว
ในประเทศลุมแมน้ําโขง จึงทําใหเป็นงานที่ยิ่งใหญและสงผลดีตอการพัฒนาประเทศ จัดขึ้นราวปลาย
เดือนตุลาคมหรือตนพฤศจิกายนของทุกปี
5. ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย เป็นขบวนแหพระคูบานคูเมืองที่สําคัญๆ ของวัด
ตา งๆ ประดิ ษ ฐานบนบุ ษ บกแห ให ป ระชาชนสั ก การะบู ชาโปรยข า วตอกดอกไม ใ นบา ยวั น ที่ 31
ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นศิริมงคลสําหรับเมืองเชียงราย สงทายปีเกาที่กําลังจะผานไปและรับปีใหม
ที่กําลังจะมาถึง แลวตักบาตรในวันที่ 1 มกราคมตอนเชารับวันปีใหม ซึ่งมีพื้นฐานความคิดมาจาก
ตํานานพระเจาเลียบโลก ดวยมีจุดมุงหมายใหประชาชนไดมีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คูบานคูเมือง ซึ่งประดิษฐานอยูตามวัดวาอารามตางๆ ในตัวเมืองเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคลแกชีวิตใน
วาระของการสงทายปีเกา ตอนรับปีใหม โดยการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองเชียงราย
มาประดิษฐานบนบุษบกที่ไดสรางขึ้นโดยชางศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย จัดเป็นขบวน
อัญเชิญไปรอบเมืองเชี ยงราย ใหพุทธศาสนิกชนไดมีโอกาสกราบไหวสักการะบูชาดวย ขาวตอก
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ดอกไม จึงถือเป็นการเริ่มตนปีใหมที่เป็นสิริมงคลยิ่งนัก
6. เทศกาลวันเข้าพรรษา วันเขาพรรษาเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันนี้แลว
พระภิกษุสามเณรจะตองทําพิธีอธิษฐานพรรษา คือ อธิษฐานเพื่ออยูประจําในวัดใดวัดหนึ่งที่ตนทําพิธี
อธิษฐานนั้นตลอด 3 เดือนในฤดูฝน คือตั้งแตแรม 11 ค่ํา เดือน 8 จนถึงขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 เมื่อถึง
วันเขาพรรษา พุทธศาสนิกชนยอมมีสวนเกี่ยวของ เพราะถือวาเป็นโอกาสดีที่จะไดบําเพ็ญบุญบําเพ็ญ
กุศลเป็นพิเศษ เชน การถวายผาอาบน้ําฝน การถวายจตุปใจจัยไทยธรรมและถวายเทียนพรรษา ซึ่งถือ
วาเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาระหวางพรรษา และเพื่อใหความสวางในเวลา มี
พิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน ดังนั้นจังหวัดเชียงรายมีความตระหนักและเห็นความสําคัญจึงได
ยึดเป็นนโยบายหลัก ในการสนับสนุนสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
จึงไดจัดทําโครงการสืบสานประเพณีหลอเทียนพรรษาขึ้น และจัดขบวนเทียนพรรษาอยางยิ่งใหญเป็น
ประจําทุกปี บริเวณสวนตุงและโคมฯ ถนนธนาลัย
7. งานตานหาพญามังราย เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคลายวันที่พญามังราย
หรือ พอขุนเม็งรายมหาราช ไดทรงสรางเมืองเชียงรายไวเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.1805 เทศบาล
นครเชียงราย ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิ คุณของพระองคแทาน จึงไดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลสักการะดวง
พระวิญญาณพอขุนเม็งรายมหาราชขึ้นในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ณ วัดดอยงําเมือง ในงานมี
กิจกรรมทางศาสนาจัดพิธีกรรมแบบลานนา ซึ่งประกอบไปดวย พิธีสักการะบูชาพระสถูป การสืบ
ชะตาเมือง การทําบุญเมือง และการจัดกิจกรรมสมโภชเมือง อาทิ การฟูอนเล็บ การฟูอนดาบ และ
การตีกลองสะบัดชัย เพื่อถวายแดองคแพอขุนเม็งรายมหาราช อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญโูกตเวที และการเคารพตอดวงพระวิญญาณของพระองคแทาน โดยพี่นองชาวเชียงราย และพี่
นองชุมชนในเขตเทศบาลจะเขารวมในพิธีอันศักดิ์สิ ทธิ์ครั้งนี้ดวยการนําพานพุม หรือพานดอกไม
เครื่องบูชาสักการะ ถวายดวงพระวิญญาณพอขุนเม็งรายมหาราช เพื่อความรมเย็นของเมืองเชียงราย
และความเป็นสิริมงคลแกชีวิตอีกดวย นอกจากพิธีดังกลาวแลว ในชวงปลายเดือนมกราคมของทุกปี
จังหวัดเชียงรายรวมกับองคแกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีการรวมกันจัดงานกาชาดประจําปีของ
จังหวัดเชียงรายหรือที่นิยมเรียกกันวา "งานพอขุนเม็งรายมหาราช" ซึ่งจัดขึ้นประมาณปลายเดือน
มกราคมของทุกปี ภายในงานจะมีการออกรานจัดนิทรรศการของสวนราชการและเอกชน งานรื่นเริง
ตาง ๆ การจัดจําหนายสินคา อาหาร และขาวของเครื่องใช ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและชวย
กระตุนเศรษฐกิจของหวัดเชียงรายไดเป็นอยางดี
8. งานปีใหม่เคาท์ดาวน์หอนาฬิกา มหกรรมงานวันสงทายปีเกาตอนรับปีใหม รวมนับถอยหลัง
(เคาทแดาวนแ) เพื่อเขาสูปีใหมพรอมกัน ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ถนนบรรพปราการ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการเปิดการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม การแสดงของวง
ดนตรี และสลับการแสดงของชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากชุมชนและสถาบันการศึกษาในเขต
เทศบาลฯ การแสดงกลองบูชาและกลองยาว การแสดงกลองสะบัดชัย โดยจุดนับถอยหลังส งทาย
ปีเกาตอนรับปีใหม มีการจุดพลุเฉลิมฉลอง และการปลอยโคมไฟเพื่อเป็นสิริมงคลแกตนเองและ
ครอบครัว มีฉากหลังเป็นหอนาฬิกาที่สุดอลังการใหนัก ทอ งเที่ย วไทยและตา งประเทศไดชื่น ชม
ความงดงามโดยงานเริ่มตั้งแตเวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม เป็นตนไป
9. งานประเพณีแห่โคมไฟ ไหดอก จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ซึ่งถือ
ไดวาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่เกิดเหตุอัศจรรยแขึ้นหลายประการ คือ พระสงฆแ
สาวกของพระพุทธเจา จํานวน 1,250 รูป มาเฝูาพระพุทธเจาโดยมิไดนัดหมายกันมากอนซึ่ งพระสงฆแ
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ทั้งหมดลวนแลวแตเป็นพระอรหันตแที่พระพุทธเจาอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจา และในวัน
มาฆบูชานี้พระพุทธเจาไดแสดงพระโอวาทปาติโมกขแในที่ประชุมสงฆแ เนื้อหาโดยสรุปคือ ใหละเวน
ความชั่วทุกชนิด ทําความดี และทําจิตใจใหผองใส และเมื่อวันมาฆบูชาไดเวียนมาบรรจบครบรอบทุก
ปี เทศบาลนครเชียงรายรวมกับคณะสงฆแจังหวัดเชียงรายจึงได จัดงานประเพณีแหโคมไฟ ไหดอก ขึ้น
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อใหพุทธศาสนิกชนรวมกันสรางบุญกุศลสืบทอดพระพุทธศาสนาตอไป
10. ตักบาตรเที่ยงคืน ในครั้งอดีตเมื่อใกลเวลาประมาณเที่ยงคืน ในคืนวันพุ ธ ขึ้น 15 ค่ํา จะมี
ประชาชนจํานวนมากมารวมทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆแ สามเณร ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ตามถนนสายตาง ๆ จํานวนหลายรอยรูป โดยเรียกวันดังกลาววา "วันเป็งปฺุด" และมีประวัติ ความ
เป็นมาสืบเนื่องมาจากความเชื่อที่วา พระมหาอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันตแองคแห นึ่งที่มีมหาอิทธิฤทธิ์
สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนาไดออกจากการเขาฌานสมาบัติที่ใตสะดือทะเลแลวแปลงกายเป็น
สามเณรนอยออกมาโปรดสัตวแโลกเชื่อกันวาหากผูใดไดทําบุญตักบาตรพระมหาอุปคุตแลวบุคคลนั้น
ถือวาเป็นผูมีบุญ จะมีโชคลาภวาสนาร่ํารวยเป็นเศรษฐีและบังเกิดความเป็ นสิริมงคลแกชีวิต ซึ่ ง
ประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปฺุด ถือเป็นประเพณีลานนาที่ปฏิบัตสิ ืบตอกันมาชานาน เพราะวา
แตละปีอาจมีวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา ที่ตรงกับวันพุธ เพียงแค 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งเทานั้น หลายคนจึงเฝูารอ
ที่จะมาทําบุญตักบาตรในวันดังกลาว เทศบาลนครเชียงรายจึงไดจัดงานประเพณีตักบาตรวันเป็งปฺุด
เพื่อใหคงอยูคูวัฒนธรรมลานนาของชาวเชียงรายสืบไป
11. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ คือ การทําบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 เนื่องในโอกาส
ที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลก คําวา เทโว ยอมาจากคําวา เทโวโรหนะ ซึ่งแปลวา การเสด็จลง
จากเทวโลก ความเดิมมีวาในพรรษาที่ 7 นับแตวันตรัสรูพระพุทธเจาเสด็จไปจําพรรษาอยูบนสวรรคแ
ชั้นดาวดึงสแเพื่อเทศนแโปรดพระพุทธมารดา จนบรรลุโสดาปใตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 11 แลวจึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสะนคร ในกาลที่เสด็จ ลงจากเทวโลก ไดมีเนินเป็น
อันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูขางลาง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก
ทรงแลดูทิศใหญและทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษยแ แม
พวกมนุษยแก็เห็นเทวดา สัตวแนรกก็เห็นมนุษยแและเทวดา ต างก็เห็นกันเฉพาะหนาทีเดียว ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเปลงฉัพพรรณรังสีขณะที่พระองคแเสด็จลงมาจากสวรรคแชั้นดาวดึงสแ รุงขึ้น
วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทําบุญตักบาตรเป็นการใหญเพราะไมไดเห็นพระพุทธเจา
มาถึง 3 เดือน การทําบุญตักบาตรในวันนั้นจึงไดชื่อวา ตักบาตรเทวโรหนะ ตอมามีการเรียกกรอนไป
เหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณแในวันนั้นและเพื่อเป็นการอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามใหคงอยู เทศบาลนครเชียงรายจึงไดจัดงานประเพณี "ตักบาตรเทโว" เพื่อสืบทอดและทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาเป็นประจําทุกปี
1. งานสักการะบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง จัดขึ้นทุกวันที่ 5 มีนาคมเป็นการรําลึกถึงพอขุนงําเมือง
กษัตริยแที่ครองเมืองพะเยา ซึ่งในชวงที่พระองคแ ครองราชยแ บานเมืองรมเย็นเป็นสุข และไดทรงรวมกับ
พอขุนรามคําแหงมหาราช และพอขุนเม็งรายมหาราช สาบานเป็นพระสหายตอกันที่เมืองพะเยา งานจัด
ขึ้นทุกวันที่ 5 มีนาคม ที่บริเวณอนุสาวรียแพอขุนงําเมืองสวนสมเด็จยา 90 โดยมีพิธีบวงสรวงแบบ
พราหมณแ มีขบวนสัก การะเทิดพระเกียรติ และการแสดงวัฒ นธรรมลานนา จัดโดยจังหวัดพะเยา
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2. งานเทศกาลลิ้นจี่ และของดีเมืองพะเยา จัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจัดขึ้นประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม ที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรและสหกรณแ อําเภอแมใจ ในงานมีมหรสพ การ
แสดง การประกวดธิดาชาวสวนลิ้นจี่ ประกวดลิ้นจี่พันธุแตางๆ นิทรรศการของภาคราชการและเอกชน
จัดโดยสหกรณแอําเภอแมใจ
3. งานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง จัดขึ้น 7 วัน เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ํางานนมัสการพระเจาตน
หลวง ที่วัดศรีโคมคํา เป็นงานที่จัดกันมาตั้งแตโบราณ ซึ่งจะจัดในชวงกอนวันวิสาขบูชา ระยะเวลาจัด
งาน 7 วัน โดยยึดการนับปฏิทิน ทางภาคเหนือ ซึ่งตรงกับเดือน 5 ขึ้น 15 ค่ําของภาคเหนือ (เดือน 7
ขึ้น 15 ค่ํา ไทย) จึงเรียกงานนี้ในทองถิ่นวา "งาน 8 เป็ง" ในงานแบงเป็นสองรูปแบบ คือ ในเขตสงฆแ
จะเป็นการทําบุญ ฟใงเทศนแ ฟใงธรรม การประกวดครัวตาน การปฏิบัติธรรมในชวง 7 วัน สวนนอกเขต
วัดก็จะมีมหรสพ และการจําหนายสินคา
4. งานวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงคํา เดือน กุมภาพันธแ – มีนาคม ทุกปี วัฒนธรรมชาวไทลื้อที่มี
เอกลักษณแในตัวเองไมวาจะเป็นวัฒนธรรมการแตงกาย สถาปใตยกรรมบานเรือน รวมทั้งอาหารการกิน
ที่ไ มเ พีย งสะท อนถึงความเป็น ชนเผ ารั กสงบ ขยั น และมี มานะอดทนแล ว ชาวไทลื้อ ยังคงรัก ษา
ขนบประเพณีดั้งเดิมของพวกเขาไวไดเป็นอยางดี โดยภายในศูนยแแหงนี้จะทําใหคุณไดเรียนรู และ
สัมผัสผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื้อในมิติที่หลากหลาย โดยเฉพาะการชมผาทอไทลื้อที่มี
ลวดลายสวยงามพรอมสีสันสดใส เชน ผาลายดอกขอเครือ ลายดอกขอ ลายมา และลายดอกตั้ง จะ
ทําใหคุณไดเขาใจความเป็นไทลื้อที่นาทึ่ง
5. ประเพณีปู่จาพญาลอ เป็นวัฒนธรรมลานนามีเอกลักษณแที่โดดเดนและทรงคุณคา มีประวัติศาสตรแ
ประเพณี วิ ถีชีวิตที่ได รับการสืบ ทอดยังคงดํารงอยู และเป็นผลผลิตของส วนรวมจวบจนปใจจุบั น
วัฒนธรรมในกลุมลานนาตะวันออก ประกอบดวย เวียงวรนครและเวียง (นาน) เวียงสรอง (แพร)
เวียงลอ (พะเยา) เวียงกาหลงและเวียงเชียงของ (เชียงราย) ซึ่ง 1 ในเวียงทั้ง 6 มีเวียงลอ ของจังหวัด
พะเยาดวยจะมีการจัดกิจกรรมประเพณีปูุจาพญาลอ ในวันที่ 8 เดือน เมษายน ถึง วันที่ 9 เดือน
เมษายน ของทุกๆปี
6. ประเพณีตานตุงไทลื้อ ตุงเป็นเครื่องพุทธบูชาอันเป็นเอกลักษณแของไทลื้อหรือชาวลานนา โดย
ชาวไทลื้อที่อยูใน จังหวัดตางๆ มีคติความเชื่อเกี่ยวกับอานิสงสแของตานตุง ซึ่งเลาสืบตอกันมาหลายชั่ว
อายุคนวาตุงเป็นสัญลักษณแของความดี ความเป็นสิริมงคล และเป็นสื่อนําวิญญาณของผูลวงลับไปแลว
ใหขึ้นไปสูสวรรคแหรือหลุดพนจากความทุกขแทรมานอันเนื่องมาจากวิบากกรรมตามพื้นฐานความเชื่อ
ของชาวไทลื้ อการถวายทานตุ ง มี ค วามสัม พั น ธแ อ ย า งใกล ชิด กั บ พิ ธี กรรมในพระพุท ธศาสนาและ
ประเพณีอันเกี่ยวกับชีวิต การทําตุงถวายจึงเปรียบเสมือนตัวแทนสักการะของการแผกุศล กตัญโู
กตเวทีไปถึงผูมีพระคุณที่ลวงลับไปแลว
7. ประเพณีสรงน้าพระธาตุจอมทอง ประเพณีสรงน้ําพระธาตุจองทองมีมาตั้งแตโบราณ จัดใหมีขึ้น
ในวันเพ็ญเดือน 4 ของทุกปี ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง ประชาชนจังหวัดพะเยาพรอมใจกันมา
ทําบุญไหวพระธาตุดอยจอมทอง โดยจะนําขาวตอกดอกไมขาวปลาอาหาร และน้ําขมิ้นสมปุอยขึ้นไป
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุ ในอดีตจะมีการแขงบอกไฟขึ้นและบอกไฟดอก แขงขันการจอย ซอ
ฟูอนเล็บ ครัวทาน เป็นตน
8. ประเพณีแปดเป็งนมัสการพระเจ้าตนหลวง พระเจาตนหลวงเป็นพระพุทธรูปองคแใหญที่สุดใน
ดินแดนลานนามีอายุมากกวา 500 ปี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนอยางกวางขวาง ใน
ระหวางเดือนแปด หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนสี่ เหนือ ซึ่งตรงกับวันวิ
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สาขบูชา ผูคนจากทุกสารทิศตางพากันมานมัสการพระเจาตนหลวง ณ วัดศรีโคมคํา โดยชวงกลางวัน
มีการทําบุญฉลององคแพระเจาตนหลวง พระประธานในวิหาร การทําบุญถวาย ภัตตาหารแดพระสงฆแ
รักษาศีล ฟใงเทศนแ ปฏิบัติธรรม มีการจัดขบวนแหครัวทาน ฟูอนรํา มีการละเลน และการแสดงของ
ชุมชน ชวงกลางคืนมีการออกรานขายของและมหรสพตาง ๆ
9. พิธีบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง ทุกปีเมื่อถึงวันที่ 5 มีนาคม ที่ลานอนุสาวรียแพอขุนงํา เมือง ริมกว฿าน
พะเยาจะเต็มไปดวยผูคนที่มาจากทั่วทุกสารทิศ ตางรวมทําพิธี “บวงสรวงพอขุนงําเมือง” พิธีนี้เริ่มมา
ตั้งแตเมื่อใดไมปรากฏ แตไดปฏิบัติสืบทอดเป็นประเพณีจนทุกวันนี้ งานประเพณีไหวพระธาตุวัดปุา
แดงบุญนาค
10. งานประเพณีไหว้พระธาตุวัดป่าแดงบุญนาค เป็นประเพณีที่ประชาชนจังหวัดพะเยา จะทําบุญ
ตักบาตรสวดมนตแไหวพระ เวียนเทียน รักษาศีลภาวนา ในวันเดือน 7 เป็ง (เพ็ญเดือน 5) ของทุกปี
ณ วั ด ปุ า แดงบุ ญ นาค อยู ใ นเขตเทศบาลตํ า บลท า วั ง ทอง เป็ น วั ด ที่ แ สดงถึ ง ความสั ม พั น ธแ ท าง
ประวัติศาสตรแระหวางลานนากับสุโขทัยไดเป็นอยางดี เพราะเชื่อวากันวาผูสรางวัดคือ พญายุธิษฐิระ
เจาเมืองสองแคว ไดเขามาสวามิภักดิ์พระเจาติโลกราชเจาเมืองเชียงใหม คราศึกกรุงศรีอยุธยากับ
ลานนา พระเจาติโลกราช ใหพญายุธิษฐิระมาครองเมืองพะเยา และพระองคแไดสรางวัดอรัญญวาสี
คือ วัดบุญนาคขึ้น ดังนั้นองคแเจดียแที่วัดแหงนี้จึงไดรับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย
11. ประเพณีเวียนเทียนกลางน้า กว๊านพะเยา กิจกรรม “เวียนเทียนทางน้ํา กลางกว฿านพะเยา” ปี
หนึ่งจะจัดขึ้นเพียง 3 ครั้งเทานั้น
คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระ
อาทิตยแใกลลับขอบฟูาผูคนจะนําดอกไมธูปเทียน จุดไฟสวางไสว ลองเรือไปเวียนเทียนบูชาองคแพระ
ปฏิมากลางแมน้ํา 3 รอบโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแตชวงเชาเวลา 06.00 น. เป็นพิธีทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงพระสงฆแ จํานวน 109 รูป ณ บริเวณทาเรือวัดติโลกอาราม
1. งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ จัดขึ้นระหวางวันขึ้น 11-15 ค่ําเดือน 4 มีการแหผาขึ้นไป
หมองคแพระธาตุ มี ขบวนแหแบบลานนา โดยผูรวมงานทุ กคนจะแตงกายแบบพื้นเมืองลานนา มี
มหรสพสมโภชทุกคืน รุงเชาวันขึ้น 15 ค่ําจะมีการทําบุญตักบาตร กลางคืนมีการเวียนเทียนรอบองคแ
พระธาตุและวิหาร
2. งานแอ่วสงกรานต์น้าใจเมืองแป้ นุงมอฮอมแตงามตา จัดงานบริเวณศูนยแหัตถกรรมเวียงโกศัย ใน
วันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี ภายในงานจะมีการแตงกายดวยชุดมอฮอมลอมวงกินขันโตก และเลน
สงกรานตแกัน
3. งานกิ๋นสลาก คลายประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลาง โดยชาวบานจะจัดเครื่องไทยทาน เขียน
สลากชื่อของตนติดไวแลวนําไปรวมกันที่หนาพระประธาน พระสงฆแจะจับสลากขึ้นมาใหมรรคนายก
ประกาศ เจาของสลากก็นําเครื่องไทยทานของตนไปถวายแดพระสงฆแ โดยงานนี้จะจัดขึ้นตามวัดตางๆ
ชวงเดือน 10 ของทุกปี
4. งานประเพณีกาฟ้าไทยพวน วันขึ้น 3 ค่ําเดือน 3 เป็นวันกําฟูา กอนวันกําฟูา 1 วัน คือวันขึ้น 2
ค่ําเดือน 3 จะถือเป็นวันสุกดิบแตละบานจะทําขาวปุูน หรือ ขนมจีน พรอมทั้งน้ํายา และน้ําพริกไว
เลี้ยงดูกัน มีการทําขาวหลามเผาไวในกระบอกขาวหลามออน มีการทําขาวจี่ ขาวจี่ทําโดยนําขาว
เหนียวที่นึ่งสุกแลวนํามาปใ้นเป็นกอนขนาดพอเหมาะ อาจจะใสใสหวานหรือใสใสเค็มหรือไมใสใสเลย
ก็ได เสียบเขากับไมทาโดยรอบดวยไข แลวนําไปปิ้งไฟจนสุกหอม ขาวจี่จะนําไปเซนไหวผีฟูาและแบง
กันกินในหมูญาติพี่นอง พอถึงวันกําฟูาทุกคนในบานจะไปทําบุญที่วัด มีการใสบาตรดวยขาวหลาม
ขาวจี่ ตกตอนบายจะมีการละเลนไปจน ถึงกลางคืน การละเลนที่นยมไดแก ชวงชัย มอญซอนผา นาง
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ดง ฯลฯ งานประเพณีกําฟูาไทยพวนประเพณีกําฟูาของไทยพวนบานทุงโฮง เพื่อจะใหเยาวชนรุนหลัง
ไดรําลึกถึงบรรพบุรุษของไทยพวนอยางลึกซึ้งและหวงแหน และสรางความสามัคคีในหมูพวนใหแนน
แฟูนยิ่งขึ้น ประเพณีกําฟูาระหวางวันที่1-4 กุมภาพันธแ ของทุกปีโดยประมาณ ฅประเพณีกําฟูานี้ ชาว
ไทยพวนทุงโฮงไดถือปฏิบัติกันมานานเป็นรอยกวาปีเทากับการอพยพลงมาจากเวียงจันทรแ และก็ไม
เคยมีคนไทยพวนบานทุงโฮง ถูกฟูาผาตายเลยเพื่ออนุรักษแและฟื้นฟูประเพณีอันเกาแกที่สืบทอดมา
นานทางเทศบาลตําบลทุงโฮง โดยนายกเทศมนตรี(นายวชิรพงศแ โกสิน)และสภาวัฒนธรรมตําบลทุง
โฮง, ชมรมไทยพวนบานทุงโฮง, องคแการบริหารสวนตําบลทุงโฮง และชาวไทยพวนบานทุงโฮงทุกคน
จึงไดนําประเพณีกําฟูาอันนี้มา จากที่ถือปฏิบัติแตเดิมใหเขาสูยุ คสมัยนําวิถีชีวิตชาวไทยพวนทุ ก
รูปแบบเขาสูสังคมไทย และสังคมโลก
5. ประเพณีแห่น้าช้าง ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาประมาณรอยกวาปี ที่ตั้งของหมูบานแหงนี้โดย
ธรรมชาติอุดมไปดวยปุาไมอันมีคาไดแก ไมสักทอง ไมประดู ไมมะคา เป็นตน อาชีพหลักของหมูบาน
คือการทําไม ชางจึงเป็นพาหนะที่สําคัญในการชักลากไมจึงมีการคลองชางปุามาเพื่อใชงาน เมื่อ คลอง
ชางปุามาไดแลว ก็จะเอาชางมาทําพิธีสูขวัญเหมือนเป็นการปลอบขวัญชางใหหายตกใจจากการถูกจับ
คลองมาจากปุา เมื่อถึงคราวเทศกาลสงกรานตแของทุกปี เป็นชวงระยะเวลาที่อากาศรอนจึงใหชางไดมี
โอกาสพักผอน โดยถือโอกาสนี้ที่เจาของชางจะทําพิธีขอขมา และทําพิธีบายศรี สูขวัญรดน้ําดําหัวชาง
ที่ตนเคยบังคับใหทํางาน และเพื่อใหระลึกถึงบุญคุณที่ชางมีตอตน จึงจัดใหมีพิธีแหน้ําชางขึ้นมาสืบตอ
กันมาถึงปใจจุบัน
6. ประเพณีตากธรรม" (ธรรม ในลานนา หมายถึง คัมภีรแใบลาน) เป็นประเพณีโบราณที่ครูบากัญจน
อรั ญ วาสี ม หาเถรได ใ ห กุ ศ โลบาย เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาและสื บ ต อ วรรณกรรม คั ม ภี รแ ใ ห ยื น ยาว โดยมี
กระบวนการในการรักษาคัมภีรแผานพิธีกรรมความเชื่อ โดยการนําคัมภีรแโบราณ ปใ๊บสา ที่อยูในหอไตร
ออกมาตากแดด ควบคุมความชื้น เก็บรักษาโดยการหอผาและการเขียนคัมภีรแชุดใหมขึ้นมาโดย
ประเพณีตากธรรม มีความเกี่ยวของกับการสรางความรูใหมและการสืบทอดคัมภีรแใบลาน กลาวคือ
กอนที่จะมีประเพณีตากธรรม ประมาณเดือน ๔ เหนือ ของทุกปี พระสงฆแและชาวบานจะใชความรู
ดานพุทธศาสนาและความรูในศาสตรแตางๆ ที่ตนมีอยูมาเขียน หรือ บันทึก เรื่องราวของชุมชน กอนที่
จะนํามาเทศนแ (บอกเลา) และรวมแหงฉลองในพิธรตากธรรม หลังจากนั้นก็ถวายคัมภีรแธรรมเหลานั้น
ใหกับวัดจนกลายเป็น "ประเพณีตากธรรม" ประเพณีตากธรรมแสดงใหเห็นวา ครูบามหาเถร เป็น
นักปราญชแลานนา ที่มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการจัดการความรูทั้ง
ในรูปแบบของการสรางความรูใหม และการรักษาความรูที่มีอยูมิใหสูญหายไปจากความทรงจําและ
การเรียนรูซึ่งนับวาเป็นผลงานที่กอใหเกิดความรู ความเขาใจ ในวิธีการเกเบรักษาคัมภีรแไวเป็นอยางดี
และเป็นการสรางโอกาสหรือแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมที่มีคุณคา
1. งานแข่งเรือประเพณีฉลองงาช้างดาจังหวัดน่าน ประเพณีแขงเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา
นาน นิยมจัดใหมีขึ้นในงานประเพณีตานกเวยสลาก ตอมาในปี พ.ศ. 2479 ไดจัดใหมีการแขงเรือใน
งานทอดกฐินสามัคคีสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐินพระราชทานในปใจจุบัน ซึ่งจะมีในราวกลางเดือน
ตุลาคมหรือตนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ชวงหลังจากจังหวัดไดรวมงานสมโภชงาชางดําอันเป็น
สมบัติล้ําคาคูบานคูเมือง ภายในงานมีการประกวดเรือกองเชียรแ ฯลฯ
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2. งานเทศกาลส้ ม สี ท องและงานกาชาดจั ง หวั ด น่ า น จั ด ในราวกลางเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี
ณ สนามกีฬาจังหวัดนาน ซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมหลายอยาง ไดแก การประกวดขบวนรถสมสีทอง
การออกรานนิทรรศการ การจําหนายสินคาหัตถกรรมจากอําเภอตางๆ และจากเมืองฮอน - หงสา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแสดงศิลปะพื้นเมือง และมหรสพตางๆ
3. งานนมัสการพระธาตุเบ็งสกัด จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 เหนือ (ประมาณเดือนมกราคม)
ของทุกปี เป็นประเพณีที่จะมีการทําบุญตักบาตร ฟใงเทศนแ อบรมสมโภชการเจริญพระพุทธมนตแ และ
การสวดเบิกการเวียนเทียน การสรงน้ําพระธาตุและการบูชาพระธาตุดวยธูปเทียนดอกไมของคน
พื้นเมืองที่เป็นชาวพุทธในปีหนึ่งจะมี 1 ครั้งเทานั้น และสําหรับพระธาตุเบ็งสกัด และพระวิหารสราง
เสร็จเมื่อ พ.ศ. 1826 ภายในองคแพระเจดียแประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุซึ่งถือเป็นศูนยแรวมศรัทธา
ของชุมชน เป็นถือสถาปใตยกรรมของชางนานอีกดวย
4. งานประเพณีกินดอกดาดอกแดงและโน้มกิ่งฟ้า ของชนเผาขมุ เป็นประเพณีขึ้นปี ใหมของชนเผา
ขมุ สืบทอดมาตั้งแตส มัยบรรพบุรุ ษ ซึ่ งจะมีขึ้น ในเดือน 4 ของทุ กปี (ประมาณเดื อนมกราคม –
กุมภาพันธแ) ชุมชนเผาขมุที่อยูในตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จะพบประเพณีนี้ที่บานหวยแกลบ
บานน้ําปาน บานน้ําหลุ บานหวยมอย และบานใหมชายแดน สําหรับการกินดอกดําดอกแดงนั้น
จะตองทําในวันดีเทานั้น ซึ่งแตละบานจะมีวันดีไมเหมือนกัน ประเพณีนี้จะทําหลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว
แลว โดยกระทํากันในแตละหมูบาน แตละครอบครัว เพื่อความอยูดี มีสุขและเป็นการรักษาประเพณี
ที่มีมาแตโบราณใหสืบทอดตอไป
5. งานประเพณีหกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็ง (เพ็ญ เดือน 6) หรืองานไหว
สาพระธาตุแชแหง มีการแหผาทิพยแหม พระธาตุ มีขบวนแหผาจากลานโพธิ์หนาวัดเขามายังลาน
พระธาตุ แลวทําพิธีอธิษฐานผากอนนําผาขึ้นหม พระธาตุ ในงานประเพณีนี้มักจะมีพุทธศาสนิกชน
และนักทองเที่ยวมาทําบุ ญอยางเนืองแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่เกิดปีเถาะ พระธาตุแชแหงเป็น
พระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ ตามคติการ”ชุธาตุ” หรือการไหวพระธาตุตามปีนักษัตรของ
ชาวลานนา
6. งานประเพณีสรงน้าพระเจ้าทองทิพย์ เป็นประเพณีการสรงน้ําพระพุทธรูปองคแสําคัญ ที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตรแของเมืองนาน ที่สรางโดยพระเจาติโลกราชกษัตริยแเชียงใหม ที่มาตีเมืองนานและ
สรางพระเจาทองทิพยแไวที่วิหารวัดสวนตาล เมื่อ 600 ปี มาแลว ในชวงเทศกาลสงกรานตแ 12-14
เมษายนของทุกปี ชาวเมืองนานจะทําบุญสรงน้ําพระเจาทองทิพยแ โดยอัญเชิญพระเจาทองทิพยแองคแ
จําลอง ออกแหไปรอบเมืองใหประชาชนไดสรงน้ําสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแกตนเองในวันปีใหม
ภายในวัดจัดใหมีพิธีสะเดาะเคราะหแ สืบชะตาเมืองอีกดวย
7. งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อย สําหรับงานประเพณีนมัสการพระธาตุเขานอย เกิดจาก
ความเชื่อและศรัทธาในองคแพระธาตุเขานอย ซึ่งตามตํานานเชื่อวา พระธาตุเขานอยองคแนี้ สรางโดย
มเหสีรองของพญาภูเข็ง เจาผูครองนครนาน เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20 และมีการบูรณะครั้งใหญใน
สมัยพระเจาสุริยพงษแผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชางชาวพมา ชื่อ หมองยิง ประเพณี
นมัสการพระธาตุเขานอย ในวันเพ็ญขึ้น 14 ค่ํา และ ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 (เหนือ) ซึ่งตรงกับวันวิ
สาขบูชา ซึ่งเป็นการนอมรําลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาจะมีกิจกรรมที่สําคัญ อาทิ การ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแสดงพระธรรมเทศนา การทําบุญตักบาตร ถวายผาทิพยแหมองคแพระ
ธาตุ การสรงน้ําพระธาตุ การเวียนเทียน และมีประกวดขบวนแหครัวทาน จุดบั้งไฟขึ้นถวายเป็นพุทธ
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บูชา
8. งานตานก๋วยสลาก (งานบุญสลากภัตร) งานแห่คัวตาน (ครัวทาน) เป็นประเพณีเกาแกที่เชื่อวา
มีมาตั้งแตพุทธกาล ชาวเหนือถือวาเป็นประเพณีทําบุญกลางบานที่สําคัญเป็นเอกลักษณแของทองถิ่น
พระภิกษุรับนิมนตแเพื่อมารับการถวายทานโดยการจับสลาก ถาอยูใกลแมน้ํานานก็จะมีการแขงเรือ
ดวย ถาไมมีแมน้ําก็จะมีการประกวดครัวทานแทนการแขงเรือ เป็นกิจกรรมงานบุญที่สนุกสนาน
รวมกันของคนในชุมชน
9. งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานแขงเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ตอมาใน พ.ศ. 2479 ไดจัดใหมีการแขงเรือ ในงาน
ทอดกฐินสามัคคี และไดสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐินพระราชทานในปใจจุบัน เรือที่เขาแขง แตละลํา
ใชไมซุงขนาดใหญ ขุดเป็นเรือ เอกลักษณแเดนของเรือแขงเมืองนาน คือ หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาคชู
คอสงางาม หางเรือเป็นหางพญานาคงอนสูง ดวยคนเมืองนานเชื่อวาบรรพบุรุษของตนคือ เจาขุนนุน
ขุนฟอง เกิดจากไขพญานาคเป็นสัญลักษณแแหงความอุดมสมบูรณแ การตอเรือแขงเป็นรูปพญานาคจึง
ถือเป็นการบูชาบุญคุณพญานาคผูเป็นเจาแหงลําน้ําและบรรพบุรุษของชาวเมืองนาน การประชันฝีมือ
ฝีพายจัดขึ้น ณ บริเวณแมน้ํานาน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ)
10. ประเพณีล่องเรือไฟอาเภอนาน้อย ไดยึดถือปฏิบัติกันมานานตั้งแตปีพุทธศักราช 2480 โดยชาว
อําเภอนานอย มีความเชื่อในประเพณีวาเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระแมคงคา การเอาไฟเผา
ความทุกขแ ประเพณีลองเรือไฟของภาคอีสาน เรียกวา “ไหลเรือไฟ” สวนที่อําเภอนานอยเรียกวา
ประเพณีลองเรือไฟ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนยี่ (เหนือ) ชาวบานเรียกวางานยี่เป็ง หรื อวันลอย
กระทงในปใจจุบัน เรือไฟในสมัยโบราณนั้นมีรูปแบบที่เรียบงาย โดยทําจากตนกลวยและลําไมไผที่หา
ไดมาจัดทําเป็นโครงเรือไฟงายๆ พอที่จะทําใหลอยน้ําได การประดับตกแตงเรือไฟภายในจะประดับ
ดวยดอกไม ธูป เทียน ตะเกียง สําหรับจุดใหสวางไสว กอนจะปลอยเรือไฟลงแม น้ํา เทาที่หลักฐาน
ปรากฏมีแนวทางที่คลายกันอยูบนพื้นฐานความเชื่อตางๆ อาทิ ความเชื่อในการเอาไฟเผาความทุกขแ
(พิธีเผาหลัวพระเจา) จะทํากันที่บริเวณวัด ความเชื่อเกี่ยวกับการขอขมาและระลึกพระคุณของพระแม
คงคา เป็ นตน ในปใจจุบันไดจัดทําเรือไฟรูป แบบตางๆ โดยมีก ารนํา เอาเทคโนโลยีสมัย ใหมมาใช
ประกอบในการจัดทํา และประดับตกแตงดวยไฟฟูาใหสวยงามสวางไสวเต็มลําน้ํา อําเภอนานอย ได
จัดงานอยางยิ่งใหญตอเนื่องกันมา เพื่อรักษาประเพณี ภูมิปใญญา วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นให
คงอยู สืบตอไปสูคนรุนหลัง
11. งานประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นงานรื่นเริงของชาวมงทุกๆ ปี จะจัดขึ้นหลังจากไดเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
รอบปีเรียบรอย และเป็นการฉลองความสําเร็จในการเพาะปลูกของแตละปี ซึ่งจะตองทําพิธีบูชาผี
ฟูา - ผีปุา – ผีบาน ที่ใหความคุมครอง และดูแลความสุขสําราญตลอดทั้งปี แตละหมูบานจะทําการ
ฉลองกันตามวัน และเวลาที่สะดวกของแตละหมูบาน ซึ่งจะอยูในชวงเดือนธันวาคม
ที่มา: แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองเกามีชีวิต, 2562.
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1.11 กลุ่มชาติพันธุแในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีกลุมชาติพันธุแที่หลากหลายในพื้นที่ โดยในจังหวัดเชียงราย
พะเยา แพรและนาน มีชาติพันธุแที่สําคัญ จํานวน 23 ชาติพันธุแ ประกอบดวย จีนยูนนาน ไทยเขิน อาขา หรือ
อีกอ ลาหูหรือมูเซอ ลีซูหรือ ลีซอ มง หรือ แมว ดาราอั้ง (ปะหลอง) ไทลื้อ ปะโอ ภูไท ลัวะ ลาวเวียงจันทรแ ลีซู
อิ้วเมีย่ น กระเหรี่ยง ไทใหญ ไทพวน มลาบรี อาขา และอึมปี้ ชาวไทยวน ไทเขิน ขมุ ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1.11.1 จังหวัดเชียงราย
จั ง หวั ด เชี ย งรายมี ก ลุ ม ชนหลายชาติ พั น ธุแ อ าศั ย อยู ทั้ ง ตามที่ ร าบและบนดอยสู ง
ซึ่งชาติพันธุแแตละกลุมจะมีศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแตกตางกันไปตามแตวิถีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษไดปฏิบัติ
สืบทอดกันมา โดยประชากรในเชียงรายสามารถจําแนกออกเป็นชนชาติตาง ๆ ไดดังนี้
1.ชาติพันธุแจีนยูนนาน ชาติพันธุแจีนยูนนาน หรือชาวจีนฮอเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู ใน
มณฑลยูนนานทางตอนใตของประเทศจีน มีอาณาเขตติดกับรัฐฉานประเทศพมา แบงออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมผา
สี ชาวจีนนับถือศาสนาอิสลาม และกลุมผาหา ชาวจีนยูนนานที่นับถือวิญญาณบรรพบุรุษ หลังสงครามกลางเมือง
ระหวางพรรคคอมมิวนิสตแกับพรรคก฿กมินตั๋ง พรรคก฿กมินตั๋งเป็นฝุายแพ สวนหนึ่งจึงไดอพยพมาตั้งหลักที่มณฑล
ยูนนาน แลวอพยพเขาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2495 เขามาตั้งถิ่นฐานที่อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม โดยแบง
ออกเป็น 3 กลุม ไดแก กลุมพอคาคาราวาน กลุมจีนฮอลี้ภัย และกลุมจีนทหารกูชาติ
2.ไทยเขิน เป็นชนชาติหนึ่งในกลุมไต สวนใหญอาศัยอยูในประเทศพมา ประเทศไทย
ประเทศจีน และประเทศลาว ภาษาพูดและเขียนของไทยเขินมีความคลายคลึงกับไทยองและไทลี้อมาก ในประเทศ
ไทยพบชายไทยเขินบริเวณสันปุาตอง สันกําแพง แมแตง ดอยสะเก็ด และในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คนไทย
สวนใหญเรียกวาไทยเขิน เพราะวาทําเครื่องเขินเกง มีเมืองหลวงอยูที่เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพมา
3.อาขา หรือ อีกอ มีรูปรางเล็ก แตแข็งแรงล่ําสัน ผิวสีน้ําตาลออน หยาบกราน มีภาษา
พูดคล ายภาษามูเซอและลี ซอ ไม มี ตั วอั กษรใช ผู หญิ งนิ ยมไว ผ มยาวแต รวบผมไว แล วใส หมวกทั บ คอสวม
เครื่องประดับใสเสื้อผาสีดํา ผูชายโกนหัวไวผมเปีย ชาวอาขานิยมตั้งบานเรือนอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 1200 ม.
ขึ้นไปยังชีพดวยการทําไรเลื่อนลอย นับถือผีมีเสาชิงชาและลานสาวกอดอยูหนาหมูบาน
4.ลาหูหรือมูเซอ มีรูปรางสันทัด ผิวสีน้ําตาลออน ชอบกินหมาก มีภาษาพูดเฉพาะ แต
ไมมีตัวอักษรใช แบงออกเป็นกลุมยอยๆหลายกลุมตามลักษณะการแตงกายของผูหญิงสวนผูชายมูเซอไมมีเครื่อง
แตงกายประจําเผาแบบผูหญิง ชาวมูเซออาศัยบนภูเขาสูง อยูในบานยกพื้นสูง ยังชีพดวยการทําไร เลื่อนลอย และ
เป็นชนเผาที่ชํานาญการลาสัตวแเป็นอยางมาก
5.ลีซูหรือ ลีซอ ยังชีพดวยการปลูกพืชไร และชํานาญในการลาสัตวแ แตงกายดวยเสื้อผา
สีสันฉูดฉาดกวาเผาอื่น นับถือผีและบรรพชน ประเพณีสําคัญคือ งานฉลองปีใหม
6.มง หรือ แมว รับอิทธิพลการปฏิบัติตามแบบชาวจีน เชนเดียวกับเผาเยา ผูชายมี
สถานภาพสูงกวาผูหญิงเสมอ
7.ชาติพันธุแไตหยา ไทหยา หรือไตหยา เดิมอาศัยอยูที่เมืองหยา ติดกับฝใ่งแมน้ําเตา
ทางดานเหนือของเมืองซีเมา เมืองทะลาง และใตเมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ภูมิประเทศเป็นพื้นที่
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ราบลอมรอบไปดวยไรนาปุาไมและทิวเขา อันเรียงรายสลับซับซอน ชายไทหยา ตั้งบานเรือนอยูรวมกันหมูๆ ใน
อาณาเขตของจีน ไมมีพื้นที่นาเป็นของตนเอง ตองอาศัยรับจางทํานา หรือเชานาจากพวกชาวจีนฮอ เมื่อถูกรบกวน
จากเจาหนาที่พนักงานฝุายปกครองเก็บภาษีอาอากรสูง จึงอพยพลงมาทางใต บริเวณใกลเคียงกับเมืองเชียงรุง
และไดอพยพเขามาในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2490 พบวามีชาวไทหยาใน
จังหวัดเชียงราย ประมาณ 1,000 คน
8.ชาติพันธุแดาราอั้ง ดาราอั้ง (ปะหลอง) เป็นชนเผาที่อพยพมาจากพมา เขาสูไทยเมื่อ
ประมาณ ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งมีฐานเดิมอยูในโกสัมพี หรือนครรัฐแสนหวี โดยอาศัยอยูบริเวณเทือกเขาในรัฐฉานแถบ
เมืองตองแปง น้ําซัน สีปูอ เมืองมิต และเมืองเชียงตุง ปใจจุบันหมูบานชาวประหลองอยูในพื้นที่อําเภอฝาง อําเภอ
เชียงดาว อําเภอแมอาย จํานวน 10 หมูบาน
1.11.2. จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยามีกลุมชาติพันธุแสําคัญไดแก ไทลื้อ มง ปะโอ ภูไท ลัวะ ลาวเวียงจันทรแ ลีซู
และอิ้วเมี่ยน รายละเอียดความเป็นมาของแตกลุมชาติพันธุแมีรายละเอียดดังนี้
1. ชนชาติพันธุแไทลื้อเป็นกลุมชนชาติพันธุแ ที่พูดภาษาตระกูลไท คือ “ ไทลื้อ ” หรือ “
ไตลื้อ ” มีถิ่นฐานดั้งเดิม อยูในเขตสิบสองพันนา ชาวไทลื้อนิยมตั้งบานเรือนอยูตามที่ราบลุมแมน้ําและที่ราบ
ระหวางหุบเขา โดยมีแมน้ําโขง เป็นแมน้ําสายสําคัญซึ่งชาวไทลื้อเรียกวา “ น้ําของ ” สวนจีนเรียกวา แมน้ําลาน
ชาง และเรียกคนไทลื้อวา “หลี่” หรือ “สุยไปอี”่ ชาวลื้อหรือไทลื้อ มีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดจนวิถี
ชีวิตที่คลายคลึงกับคนไทยลานนาและคนลาวในลานชางที่บริโภคขาวเหนียวเป็นอาหารหลัก และนับถือพุทธ
ศาสนานิ กายเถรวาทเชนเดียวกันสําหรั บประเทศไทย ไทลื้ อไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานตามหั วเมืองตาง ๆ ใน
ภาคเหนือตอนบน ในจังหวัดเชียงราย พะเยา นาน แพร ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม
2. ชนชาติพันธุแมงหรือแมว เป็นกลุมชาติพันธุแในเขตภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ชาวมงอพยพลงมาทางใตตั้งแตศตวรรษที่ 18 เนื่องจากสถานการณแที่ไมสงบทางการเมืองและหาพื้นที่ที่เหมาะสม
กับการเพาะปลูก ปใจจุบันมีชาวมงอาศัยอยูในประเทศไทย เวียดนาม ลาว และพมา ในอดีตนั้น มงอาศัยอยูตาม
ภูเขาอยูตามธรรมชาติ มงตองตรากตรําทํางานหนัก อยูแตในไรเทานั้น ทําใหมงไมมีเวลาที่จะดูแลตัวเองและ
ครอบครัว ดังนั้น ชีวิตความเป็นอยูของมง จึงเป็นแบบเรียบงาย เพราะคลุกคลีกับธรรมชาติเป็นสวนใหญเทานั้น
ชีวิตประจําวันของมงคือ จะทําไร ทําสวน และหารายไดเล็กนอยเพื่อจุนเจือครอบครัว สวนเรื่องอาหาร ก็จะเป็น
เรื่องเรียบงาย
3. ชาติพันธุแปะโอ กลุมชาติพันธุแปะโอ หรือตองสู ตามตํานานอพยพมาจากเมืองทางทิศ
ตะวันออกของยางกุง กอนจะอพยพเขามนในเมืองตางๆ ของดินแดนลานนา และเดินทางมาคาขายและติดตามพอ
เฒานันตา วงคแอนันตแ คหบดีชาวปะโอ โดยผูอพยพตามเขามานั้นมีทั้งที่เป็นชาวบาน และพระสงฆแ
4. ชาติพันธุแภูไท ชาวภูไท ดั้งเดิมมีภูมิลําเนาอยูที่แควนสิบสองจุไท ประเทศเวียดนาม
ตอมาไดมีการเคลื่อนยายเขาสูประเทศลาว และประเทศไทยตามลําดับ ชุมชนภูไทในจังหวัดพะเยา เป็นชุมชนที่
ยายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตปี พ.ศ. 2502
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5. ชาติพันธุแลัวะ ชาวลัวะ ละวา หรือขาวา เป็นเจาถิ่นเดิมของภาคเหนือ ลัวะไดเขามา
ตั้งถิ่นฐานอยูในเขตเมืองเชียงใหม เมื่อประมาณ 900 ปีมาแลว พวกมอญจากลพบุรีซึ่งเป็นผูสรางเมืองลําพูนและ
ลําปาง ไดรุกรานลัวะจนตองหนีไปอยูบนภูเขากลายเป็นชาวเขาไป ตอมาในพุทธศตวรรษที่ 18 ชนชาติไทยได
อพยพเขาสูดินแดนแถบนี้ และตีพวกมอญแตกพายไป และมีสัมพันธไมตรีกับพวกลัวะในปใจจุบัน ชาวลัวะได
กระจายตัวกันอยูตามจังหวัดตางๆ คือ เชียงใหม แมฮองสอน อุทัยธานี สุพรรณบุรี เชียงราย และลําปาง
6. ชาติพันธุแลาวเวียงจันทรแ ลาวเวียง หรือลาวเวียงจันทรแ เป็นชาวนครเวียงจันทรแ และ
เมืองใกลเคียงที่อพยพเขามาสูสยาม ทั้งโดยหนีภัยสงคราม หนีภัยธรรมชาติ ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย ลาวเวียง
จันทรแ เป็ นชนกลุ มหนึ่งที่อพยพมาจากหลวงพระบางและเวียงจันทรแ ประเทศลา เขามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูใน
จังหวัดพะเยา จํานวน 5 หมูบาน
7. ชาติพันธุแลีซู กลุมชาวลีซู เดิมอาศัยอยูที่ตนแมน้ําสาละวิน และแมน้ําโขงทางตอน
เหนือของทิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน แตถูกกดดันทางการเมือง การปกครอง และขาด
แคลนที่ดินทํากินในพมา จึงไดอพยพเขามาอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม ตาก แมฮองสอน เพชรบูรณแ ลําปาง
สุโขทัย พะเยา และแพร ลีซูแบงออกเป็น 2 กลุมยอย คือ ลีซูลายกับลีซูดํา ชาวลีซูที่อยูในประเทศไทยเกือบ
ทั้งหมดเป็นลีซูลาย สวนลีซูดํานั้นอยู พมา จีน
8. ชาติพันธุแอิ้วเมี่ยน ชาวอิ้วเมี่ยน เรียกอีกอยางวา เมี่ยน หรือเยา ถิ่นเดิมของเมี่ยนอยู
ทางตะวันออกของมณฑลไกวเจา ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน ตอมาการทํามาหากินฝืดเคืองและถูก
รบกวนจากชาวจีน จึงไดอพยพมาทางใต เขาสูเวียดนามเหนือ ตอนเหนือของลาว ทางตะวันออกของพมา และ
ภาคเหนือของไทย ชาวเมี่ยนที่เขามาอยูในประเทศไทย อพยพมาจากประเทศลาว และพมา ปใจจุบันมีชาวเมี่ยน
อาศัยอยูมากในจังหวัดเชียงราย พะเยา และนาน รวมทั้งกําแพงเพชร เชียงใหม ตาก เพชรบูรณแ ลําปาง สุโขทัย
1.11.3. จังหวัดแพร่
จังหวัดแพรนั้นมีกลุมชาติพันธุแที่หลากหลายเชนกัน ในพื้นที่มีกลุม ชาติพันธุแที่สําคัญ
ไดแก กระเหรี่ยง ไทใหญ ไทลื้อ ไทพวน มง มลาบรี อาขา และอึมปี้ รายละเอียดดังนี้
1. ชาติพันธุแกะเหรี่ยง หมูบานชุมชนชาวเขาเผากะเหรี่ยง เป็นหมูบานที่อยูในที่ราบเชิง
เขา อุดมสมบูรณแลอมรอบดวยปุาไมและภูเขา มีลําหวยธรรมชาติที่สวยงามไหลผานตลอดปี ชาวบานอยูกันอยาง
เรียบรอย มีวิถีชีวิต นับถือศาสนาพุทธและนับผี มีวัฒนธรรมประเพณีที่คงความดั้งเดิม มีเสนหแในแบบของบานคางใจ
2. ชาติพันธุแไทใหญ กลุมไทใหญ หรือฉาน คือ กลุมชาติพันธุแในตระกูลภาษาไท-กะได
เป็นกลุมชาติพันธุแขนาดใหญอันดับสองของพมา ส วนมากอาศัยในรัฐฉานประเทศพมา และบางส วนอาศัยอยู
บริเวณดอยไตแลง ชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา คนไทใหญในประเทศพมามีประมาณ 3-4 ลาน
คน แตมีไทใหญหลายแสนที่ไดอพยพเขาสูประเทศไทยเพื่อหนีปใญหาทางการเมืองและการหางาน
3. ชาติพันธุแไทลื้อ กลุมไตลื้อ หรือ ไทลื้อ มีดินแดนกวางใหญอยูที่สิบสองปในนาใน
ประเทศจีน ไดมีการอพยพโยกยานถิ่นฐานและถูกกวาดตอนเพราะสงครามและเขามาที่ประเทศไทยและแตกสาขา
ชาวไทลื้อไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานตามหัวเมืองตางๆ ในภาคเหนือตอนบน ในจังหวัดเชียงราย พะเยา นาน แพร
ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม
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4. ชาติพันธุแไทพวน ชาวพวน เป็นคําที่เรียกกลุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูในแควนเชียงขวาง
ประเทศสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดตอกับญวน ซึ่งมีแมน้ําพวนไหลผานพื้นที่เชียงขวาง จึงได
ชื่อวาพวน ชาวพวนนิยมตั้งถิ่นฐานสรางที่ทํากิน บริเวณลุมแมน้ํา มีอาชีพเกษตรกรรม ทําไรไถนา ชาวพวนได
อพยพเขามาอยูในประเทศไทยหลายพื้นที่ เชน นครนายก สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี
สระแกว และพิจิตร เป็นตน ชายไทยพวน มีอุปนิสัยยิ้มแยม แจมใส โอบออมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ และรักสงบ ยึด
มั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีวัฒนธรรม มีภาษา มีความผูกพันในระบบเครือญาติ เผาพันธุแเป็นเอกลักษณแมาชานาน
5. ชาติพันธุแมง ชนชาติพันธุแมง ยังไมสามารถสรุปไดวามาจากที่ไหน แตสันนิษฐานกัน
วามงนาจะอพยพมาจากที่ราบสูงทิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย เขาสูประเทศจีน และตั้งหลั กแหลงอยูแถบลุมแม
น้ําเหลื อง เมื่อราว 3,000 ปี มาแลว มีการตั้งถิ่นฐานอยูในมณฑลไกวเจา ฮุนหนํา กวางสี และมณฑลยูนาน
ประเทศจีน ในชวงของราชวงคแแมนจู (เหม็ง) มีนโยบายปราบปรามมง เพราะผูชายมงสวนใหญหนาตาคลายคน
รัสเซีย โดยใหชาวมองยอมจํานน และยอมรับวัฒนธรรมของจีน แตดวยมงเป็นพวกชนแหงขุนเขา (คนปุาเถื่อน) จึง
ไดมีการตอสูกันอยางรุนแรง และชาวมงประสบความพายแพ จึงไดอพยพรนถอยสูทางใตและกระจายเป็นกลุม
ยอยๆ ขึ้นอยูบนที่สูงปุาเขาในแควนสิบสองจุไทย สิบสองปในนา และอีกกลุมไปตาทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศลาว บริเวณทุงไหหิน เดียนเบี ยนฟู โดยมีหัวหนามง คือ นายพลวังปอไดรวบรวมมง และอพยพเขาสู
ประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 เศษ เป็นตนมา
6. ชาติพันธุแมลาบรี ชุมชนเผาตองเหลือ "มลาบรี" บานบุญยืน หมูที่ 13 ตําบลบาน
เวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร (พื้นที่ของคุณบุญยืน สุขเสนหแ) โดยการตั้งถิ่นฐานมลาบรี จะอพยพตามลักษณะ
ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณแ โดยอยูในแตละพื้นที่เป็นเวลา 5-10 วัน แลวยายไปที่อื่นที่มีอาหารเพียงพอ รูปแบบใน
การอพยพในลักษณะวนกลับมาที่เดิมในรัศมี ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร ในแตละปีเมื่อถึงฤดูกาลที่ตองเรรอน
เขาปุาเพื่อตีผึ้ง ตองอพยพไปทั้งหมูบาน มลาบรีเป็นกลุมสังคมลาสัตวแ พวกเขาจะสรางที่พักชั่วครว มีลักษณะเป็นเพิง
สรางจากไมไผ มุงดวยใบตองกลวย จึงถูกเรียกวาเผาตองเหลือง เพราะจะยายที่อยูเมื่อเวลาที่ใบตองเริ่มออกสีเหลือง
7. ชาติพันธุแอาขา เป็นแขนงหนึ่งของชนเผาทิเบต - พมา รูปรางเล็กแตล่ําสันแข็งแรง
ผิวน้ําตาลออนและกราน ผูหญิงมีศีรษะกลม ลําตัวยาวกวานอง และขาสั้นผิดกับผูชาย มีภาษาพูดมาจากแขนงชาว
โล - โล คลายกับภู ภาษาลาหู (มูเซอ) และลีซู (ลีซอ) ไมมีตัวอักษรใช วัฒนธรรมของคนอาขาทําใหพวกเขามอง
ชีวิตของคนในเผาเป็นการตอเนื่องกัน กฎตางๆ ครอบคลุมทุกคนในเผา ตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน ตั้งแตเกิดจน
ตาย เป็นแนวทางสอนและแนะนําทุกคนในเรื่องของกฎหมายของเผา ประเพณี ศาสนา ยา และการรักษาโรค กสิ
กรรม สถาปใตยกรรมการตีเหล็ก และการทําเครื่องใชเครื่องนุงหุม เพื่อใหงายตอการจดจํา ทําใหหมายรูในเผาพันธุแ
และซาบซึ้งในความเป็นอาขาของตน
8. ชาติพันธุแอึมปี้ สําหรับชาวอึมปี้มีลักษณะที่อยูอาศัยเป็นบานใตถุนสูงมุงดวยหญาคา
มีชานฝา บานสานดวยไมไผกลาย มีพิธีกรรม ไหวเทวดา การขอฝนอุปโค และพิธีฝากขาวไวกับทาวทั้งหก ดาน
ภาษา ภาษาอึมปี้ (Mpi) จัดอยูในตระกูลภาษาทิเบโต-เบอรแมา สายโลโลใต กลุมยอยฮาโนอิช มีลักษณะใกลเคียง
กับภาษาของบีซู และภูนอย สวนใหญมอี าชีพ ทําไมกวาด เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตวแ
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1.11.4. จังหวัดน่าน
จังหวัดนานนั้นมีชาติพันธุแคลายคลึงกันกับอีก 3 จังหวัด โดยมีชาติพันธุแที่สําคัญ ไดแก
ชาวไทยวน หรือคนเมือง ไทลื้อ ไทพวน ไทเขิน ไทใหญ ขมุ ลัวะ เมี่ยนและมลาบรี ซึ่งรายละเอียดของแตละชาติ
พันธุแมีดังตอไปนี้
1. ชาวไทยวน หรือ คนเมือง สวนใหญอพยพมาจากเชียงแสนและบริเวณตางๆ ของ
ลานนา ซึ่งเป็นประชากรสวนใหญของจังหวัดนาน
2. ชาวไทลื้อ (ไทลื้อ, ไทยอง) สวนใหญอพยพมาจากสิบสองปในนาและหัวเมืองตางๆ
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําโขง ซึ่งมีทั้งอพยพมาดวยความสมัครใจและอพยพมาเนื่องจากเกิดศึกสงครามทั้งภายในหัว
เมืองลื้อเอง และอพยพมามากที่สุดยุคเก็บผักใสซาเก็บขาใสเมืองของเจากาวิลละแหงเชียงใหม และเจาอัตถวร
ปใญโญฯ แหงนครนาน และยุคของเจาสุมนเทวราช อีกทั้งมีการอพยพเขามาเรื่อยๆ ครั้งเกิดการปฏิวัติการปกครอง
ประเทศของจีน ชาวไทลื้ ออาศัยตั้ งบานเรื อน อยู กระจัดกระจายตามลุมน้ําตางๆ ในจังหวัดนานมีมากที่สุด คือ
อําเภอปใว แทบทุกตําบล อําเภอทาวังผา อําเภอสองแคว อําเภอเชียงกลาง และอําเภอทุงชาง เลยไปถึงอําเภอเฉลิม
พระเกียรติ
ภาษาไทลื้อในจังหวัดนาน แบงเป็น 2 กลุม คือ
1. ไทลื้อฝใ่งสิบสองปในนาตะวันออก ไดแก เมืองลา เมืองมาง (อาศัยอยูแถบลุมแมน้ํา
นาน บริเวณชุมชนบานหนองบัว ตําบลปุาคา อําเภอทาวังผา และแถวตําบลยอด อําเภอสองแคว) สําเนียงพูด
ใกลเคียงกับภาษาไทยอีสานปนลาวพวน
2. ไทลื้อฝใ่งสิบสองปในนาตะวันตก ไดแก เมืองยู เมืองยอง เมืองเชียงลาบ เมืองเสี้ยว
(อาศัยอยูแถบลุมแมน้ํายาง บริเวณชุมชนตําบลยม ตําบลจอมพระ(บานถอน) อําเภอทาวังผา แถบลุมแมน้ําปใว
ตําบลศิลาเพชร ตําบลศิลาแลง อําเภอปใว ถึงตําบลหวยโกเน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ) สําเนียงพูดเหมือนสําเนียงคน
ยองในจังหวัดลําพูน-เชียงใหม
3. ชาวไทพวน หรือ ลาวพวน อยูที่บานฝายมูล อําเภอทาวังผา และบานหลับมืนพวน
อําเภอเวียงสา
4. ชาวไทเขิน หรือ ชาวขึน อพยพมาจากเชียงตุง ปใจจุบันส วนใหญจะถูกกลื นทาง
วัฒนธรรมจากคนเมือง ทั้งภาษาพูดและเครื่องแตงกาย แตบางหมูบานยังมีการนับถือผีเจาเมืองของไทเขินอยู จึงรู
วาเป็นไทเขิน เชนบานหนองมวง อําเภอทาวังผา สวนบานเชียงยืน ตําบลยม อําเภอทาวังผา ถูกชาวไทลื้อกลืน
วัฒนธรรมจนไมเหลือเคาของชาวไทเขิน
5. ชาวไทใหญ หรือ เงี้ยว หรือ ไตโหลง มีถิ่นฐานในรัฐฉาน และเชียงตุง อาศัยอยู
บริเวณแถวอําเภอทุงชาง ในปใจจุบันถูกกลืนวัฒนธรรมจนแทบแยกไมออกวาเป็นชาวไทใหญ
6. ชาติพันธุแขมุ เป็นชาติพันธุแเกาแกและอาจจะเป็นกลุมชาติพันธุแที่ อาศัยอยูบนผืน
แผนดินใหญมากอนกลุมอื่น ๆ ในประเทศไทย ชาวขมุเขามานานพอสมควร อาศัยอยูในจังหวัดนาน และบริเวณ
ชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยกระจายอยูในจังหวัดภาคกลาง ชาวขมุแบงออกไดเป็นหลายกลุม ตามลักษณะการใช
ภาษาและวัฒนธรรม ขมุเป็นชาติพันธุแที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งในฐานะของความเป็นชนชาติของขมุเอง และใน
ฐานะที่เป็นกลุมที่คงความเป็นวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ ที่มีความเป็นประวัติศาสตรแอยางเดนชัด
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7. ชาติพันธุแลัวะ ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมอยูในจังหวัดนานของไทญ และบริเวณชายแดนแข
วสายะบุรีของประเทศลาว โดยชนกลุมนี้แบงออกเป็น 2 กลุมใหญ คือ ถิ่นไปรตแ และถิ่นมาลลแ ชาวถิ่นกลุมแรกได
เขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2471 ซึ่งอาจจะเขามาอยูกอนที่คนไทยจะอพยพจากประเทศจีนมาอยู
ในแหลมอินโดจีน
8.ชาติพันธุแเมี่ยน เมี่ยน (เยา) เป็นชนชาติพันธุแที่อยูในเชื้อชาติมองโกลอยดแ เดิมเขามี
แหลงกําเนิดแถบตอนกลางของจีน บริเวณแมน้ําฉางเจียว และลุมน้ําฮั่นเจีย ตอมากระจายตัวอยูตามมณฑลตางๆ
และไดเคลื่อนเขาสูภาคเหนือของเวียดนาม พมา ลาว และอพยพจากลาวเขาสูไทย เมื่อประมณ 145 ปีมาแลว
ระยะแรกตั้งถิ่นฐานอยูบนดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นจึงยายถิ่นฐานไปตามจังหวัดตางๆ เชน
เชียงราย พะเยา เชียงใหม แมฮองสอน นาน และลําปาง ในประเทศไทย มีเยาอยูกลุมเดียวคือ กลุมเบี้ยนเยา หรือ
พานเยา
9. ชาติพันธุแมลาบรี ชนเผาตองเหลือง หรือมลาบรี เป็นชนกลุมที่มีพฤติกรรมเรรอน
เสาะหาแหลงอาหารโดยการลาสัตวแและเก็บพืชผักผลไมตามที่ตางๆ ในปุามารับประทาน ที่พักหรือบานจะสราง
เป็นเพิงหลังคามุงดวยใบตอง ใชเป็นที่อยูอาศัยในระหวางหาอาหาร เมื่อใบตองเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ก็จะยายหนี
ไปอยูที่ใหม โดยชนเผามลาบรี ในอดีตกระจายกันอยูในหลายจังหวัด เชน เชียงใหม เชียงราย นาน แพร อุตรดิตถแ
และเลย ปใจจุบันอยูที่แพรและนานเทานั้น
1.12 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ใ นปใ จ จุ บั น มี ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 4 ,810 โครงการ
จําแนกออกเป็น โครงการในเขตภาคกลาง จํานวน 798 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1,206
โครงการ ภาคเหนือ จํานวน 1,838 โครงการ ภาคใต จํานวน 940 โครงการ และโครงการไมระบุพื้นที่ จํานวน
28 โครงการ โดยโครงการพระราชดําริในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวน 495 โครงการ แยก
เป็น จังหวัดเชียงราย 206 โครงการ จังหวัดพะเยา 65 โครงการ จังหวัดแพร 53 โครงการ และจังหวัดนาน
171 โครงการ (ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ,
2562) ซึ่งจะยกตัวอยางโครงการสําคัญ พอสังเขปดังนี้
1.12.1. โครงการศึก ษาและพัฒ นาการปลูก ชาน้ามัน และพืช น้ามัน อื่น ๆ ของมูล นิธิ
ชัยพัฒนาอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1.1 ความเป็นมา
ใน ปี 2546 ในชวงเดือน ตุลาคม รศ.ดร.นลิน นิลอุบล สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศ วกรรมพัน ธุศ าสตรแ จุฬ าลงกรณแม หาวิท ยาลัย นํา ความกราบบัง คมทูล สมเด็จ พระกนิษ ฐาธิ ร าชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ประโยชนแจากเมล็ดชาและเสนอใหมีการสงเสริม
การปลูกชาชนิด Camellia Oleiferaสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชกระแสกับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาวา
ทรงสนพระทัยในการนําชาน้ํามันมาปลูกในประเทศไทย
ตอมาในปี 2547 เดือนพฤศจิกายน สถาบันพฤกษศาสตรแมณฑลยูนาน สงเมล็ดพันธุแ และ
ตนออนชาน้ํามันประเภทดอกสีแดง และสีขาวเพื่อนํามาทดลองปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27

ของประเทศไทย โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ 3 หนวยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร โครงการอนุรักษแพันธุกรรม
พืช ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัย
แมโจ จังหวัดเชียงใหม และในปี 2548 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชานุมัติแตงตั้ง หมอมราชวงศแ ดิศนัดดา ดิศกุล ให เป็นผูอํานวยการ
โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันของมูลนิธิชัยพัฒนา
จากนั้นเอง ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นหัวหนาคณะ พรอมดวยขาราชการและเจาหนาที่
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเดินทางไปศึกษาชนิดและพันธุแของชาน้ํามัน วิธีการปลูกชาน้ํามัน ชมแปลงปลูกชา
น้ํามัน และเยี่ยมชมโรงงานผลิตชาน้ํามันในเมืองคุนหมิง และหนานหนิง และไดมีการจัดหาเมล็ดพรอมตนออน
ชาน้ํามันพันธุแดีที่เหมาะสมกับภูมิอากาศในประเทศไทย โดยคณะทํางานไดนําเมล็ดพันธุแประมาณ 200 กิโลกรัม
รวมทั้งตนออนประมาน 200,000 ตนจากเมืองหูหนาน เพื่อดําเนินการทดลองปลูกและขยายพันธุแชาน้ํามัน
ดังนั้นในปี 2549 – 2550 มูล นิ ธิแม ฟูาหลวงฯ จึง ดํา เนินการปลู กกล า ชาน้ํามัน ในพื้นที่ อําเภอแมฟูาหลวง
กวา 3,000 ไร
1.2 วัตถุประสงคแโครงการ / เปูาหมาย
1. เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการปลู กตนชาน้ํามัน ตลอดจนพฤติกรรมการเจริญเติบโต และ
ศักยภาพการใหผลผลิตของตนชาน้ํามันในพื้นที่ดําเนินการ
2. เพื่อแกไขความยากจน และพัฒนาทางเลือกในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใหแกราษฎรในพื้นที่
3. เพื่อแกไขปใญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และการบุกรุกทําลายปุา
1.3 ลักษณะโครงการ / กิจกรรม
โครงการสงเสริมการปลู กตนชาน้ํามัน โดยให ช าวไทยภูเขามารวมโครงการ เริ่มเพาะ
เริ่มปลูก ดูแลรักษา และเก็บผลผลิตน้ํามันเมล็ดชาเพื่อจํานายใหกับโครงการศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและ
พืชน้ํามัน เพื่อใชในการผลิตน้ํามันเมล็ดชา พรอมทั้งทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุแและการดูแลรักษาตน
ชาน้ํามัน
1.12.2. โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์
สัตว์) จ.เชียงราย
1.1 ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธแ 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินเพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการของมูลนิธิ
ชัย พัฒ นา ณ โครงการศูน ยแ วิจั ย และพั ฒ นาชาน้ํามันและพืช น้ํ ามัน จั งหวัดเชียงราย โดยสํ านักงานมูล นิ ธิ
ชัยพัฒนา ไดทูลเกลาฯ ถวายรายงานแผนการพัฒนาที่ดิน และใหผูแทนสํานักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด
ลําปาง เป็นผูถวายรายงานการสํารวจและจัดหาแหลงน้ําเพื่อนํามาใชในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
บานดงพระพร ตําบลปุางิ้ว อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย และทรงพระราชทานพระราชานุมัติแผนงาน
และการดําเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบานดงพระพร
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1.2 วัตถุประสงคแโครงการ
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบานดงพระพร (ศูนยแผลิตและกระจายพันธุแสัตวแ) มี
วัตถุประสงคแในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผลิตแพะ และโคพระราชทาน
2. สาธิตและฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ โค และการผลิตอาหารสัตวแ โดยใชวัสดุในทองถิ่น
3. ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวแ
1.3 วัตถุประสงคแ โครงการขยายผลงานวิชาการภายนอกบริเวณพื้นที่โครงการ
1. เพื่อใหเกษตรกรมีทักษะการผลิตลําไยในฤดูกาลที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ
และลดความ เสี่ยงปใญหาราคาผลผลิตตกต่ําเมื่อผลผลิตลนตลาด
2. เพื่อสรางเครือขายเกษตรกรผูปลูกลําไยคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาทดลองระยะปลูกและทรงพุมที่เหมาะสมของการปลูกลําไยและนําความรูที่
ไดมาเผยแพรใหแกเกษตรกร
4. เพื่อเสริมทักษะการผลิตและแปรรูปกระเทียมที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษใหแก
เกษตรกร และลดความเสี่ยงปใญหาราคาผลผลิตตกต่ําเมื่อผลผลิตลนตลาดใหเกษตรกรและลดความเสี่ยงของ
ราคากระเทียมในทองตลาดที่มีความผันผวน
1.4 ลักษณะโครงการ / กิจกรรม
1. ผลิตแพะ และโคพระราชทาน
2. สาธิต และฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ โค และการผลิตอาหารสัตวแ โดยใชวัสดุทองถิ่น
3. ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวแ
4. อาคารโรงเรือนเลี้ยงแพะเพศเมีย จํานวน 28 ตัว
5. อาคารโรงเรือนเลี้ยงแพะเพศผู จํานวน 19 ตัว
6. แปลงหญาอาหารสัตวแ
1.5 งานขยายผลโครงการ
1. โครงการแกไขปใญหาราคากระเทียมตกต่ําบานทุงกระเทียม ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา
2. โครงการส ง เสริ ม การผลิ ต ลํ า ไยคุ ณ ภาพ พื้ นที่ ปุ า ต น น้ํ า ห ว ยเอี้ ย ง อั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ ตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1.12.3 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืชน้ามัน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
1.1 พระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได
พระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน ” เพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ํามัน
จากเมล็ดชาและพืชน้ํามันอื่นๆ เพื่อผลิตน้ํามันคุณภาพสูงสําหรับการบริโภค นําไปเป็นสวนผสมในเครื่องสําอาง
รวมทั้งนํากากวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใชประโยชนแ เพื่อเป็นการใชประโยชนแสูงสุดจากทุกสวน
ของพืชนั้นๆ ตอมามีพระราชดําริใหจัดสรางโรงงานผลิตน้ํามันเมล็ดชาตนแบบ มีขั้นตอนที่เขาใจงาย สะอาด
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คํานึงถึงระบบสิ่งแวดลอมแบบธรรมชาติ มีระบบควบคุมการใชพลังงาน และมี รูปแบบทันสมัยสวยงามและมี
สีสัน สามารถมองเห็นกระบวนการตางๆ ไดผานผนังกระจก สวนดานนอกทําเป็นสวนพักผอนสาธารณะ เป็น
จุดทองเที่ยวที่สวยงามและไดความรู
1.2 วัตถุประสงคแโครงการ / เปูาหมาย
1. เพื่อเป็นแหลงรองรับเมล็ดชาน้ํามันจากโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันและพืชน้ํามัน
2. เพื่อผลิตน้ํามันจากเมล็ดชาและพืชน้ํามันอื่นๆ ใหคนไทยไดบริโภคน้ํามันที่มีคุณภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
3.เพื่อเป็นแหลงรวบรวมและใหความรูเกี่ยวกับชาน้ํามันและพืชน้ํามันชนิดตางๆ
1.3 ลักษณะโครงการ / กิจกรรมภายในโครงการ
1. ลานนิทรรศการ บอกเลาความเป็นมาของศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน
และความรูเกี่ยวกับชาน้ํามันและพืชน้ํามันตางๆ
2. โรงงาน เดินชมกระบวนการผลิตน้ํามันไดทุกขั้นตอนและมีเจาหนาที่คอยดูแลและใหขอมูล
3. รานอาหารเมล็ดชา บริการอาหารและเครื่องดื่มตางๆ มีเมนูอาหารพระราชทานและ
อาหารตางๆที่ปรุงจากน้ํามันเมล็ดชา
4. รานคาเมล็ดชา จําหนายสินคาที่ผลิตจากโครงการศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันฯ และ
โครงการอื่นๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา
5. สวนโดยรอบโครงการ เปิดใหประชาชนเขาใชสถานที่เพื่อการพักผอนหยอนใจและออก
กําลังกายได
6. สวนสาธิตพืชน้ํามัน เขาชมสวนพืชน้ํามันดานหลัง ซึ่งปลูกพืชน้ํามันหลายชนิด เชน
งามอน ไนเจอรแ เจีย เป็นตน
1.12.4. โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย
1.1 ความเป็นมา
“ปใจจัยสําคัญของการเกษตร นอกจากจะเป็นเรื่องน้ําและดินแล ว การมีพันธุแพืชที่ดีให
เกษตรกรปลูก เป็นเรื่องที่สําคัญมาก อีกอยางหนึ่งก็คือ การที่ทําเองจัดเองทําใหเราไดศึกษาวิธีการวา พันธุแ
ตางๆ นอกจากจะทําใหมีปริมาณมากขึ้นแลว คุณภาพที่จะเหมาะสมในแตละแหงจะทําอยางไร เพราะถาเราทํา
เองจะทราบวาตรงไหนตองทําอยางไร เป็นความรูของพวกเราทุกคนดวย”
พระราชดํารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2552
โครงการศู น ยแ พั ฒ นาพั น ธุแ พื ช จั ก รพั น ธแ เ พ็ ญ ศิ ริ คื อ โครงการในพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ
100 ปี พระเจาวรวงศแเธอ พระองคแเจาจักรพันธแเพ็ญศิริ ดวยทรงเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมดาน
การเกษตรของประเทศไทย ทรงวางรากฐานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมพัฒนาสูเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และทรง
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ใหความสํ าคัญกับเรื่ องของเมล็ดพันธุแ มักจะรับสั่งกับผูปฏิบัติงานอยูเสมอวา “พันธุแพืชทุกพันธุแ เมล็ ดพันธุแ
ทุกเมล็ด เป็นของพระเจาอยูหัว ทําใหดีที่สุด”
โดยโครงการแหงนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อผลิตเมล็ดพัน ธุแผักสะสมสํารองไว เพื่อเป็นเมล็ดพันธุแ
พระราชทานแกราษฎรทั่วไป และราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมพรอมรับสถานการณแที่ไม
อาจคาดการณแไดลวงหนา โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดศูนยแฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
1.2 กิจกรรมหลักของศูนยแฯ ประกอบดวย
1. การผลิตเมล็ดพันธุแผักพระราชทาน เป็นการผลิตเมล็ดพันธุแผักที่ดีเพื่อเก็บรักษาไวเป็น
เมล็ ด พัน ธุแ พ ระราชทาน แกร าษฎรที่ ป ระสบภั ย พิบั ติ รวมถึ ง การดํ า เนิ น งานปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาพั น ธุแ พื ช
ใหเกษตรกรไดมีพืชสายพันธุแที่ดี ทนทานตอโรคและแมลง และไดผลผลิตที่ดี
2. โครงการ “บานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เป็นโครงการที่ศูนยแพัฒนา พันธุแพืชจักรพันธแ
เพ็ญศิริดําเนินการขยายผลการปลูกพืชผักพื้นบานออกสู ราษฎร มีวัตถุประสงคแที่จะใหราษฎรปลูกพืชผักสวน
ครัวในบริเวณบาน เพื่อใหมีผักที่ปลอดภัยจากสารพิษบริโภค หากเหลือสามารถจําหนายเป็นรายไดเสริม
3. โครงการ “ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบงปใน ” เกิดจากการที่ราษฎรในหมูที่ 2 ตําบลโปุงงาม
ไดเขารวมโครงการ ‘บานนี้มีรัก ปลูกผั กกินเอง’ และตอมาไดขอทําโครงการขยาย โดยตั้งชื่อวา ‘ซอยนี้มีรัก
ปลูกผักแบงปใน’ ขึ้น มีวัตถุประสงคแที่จะปลูกไมยืนตนที่บริโภคไดตามริมถนนในหมูบาน เพื่อใหคนทั้งในหมูบาน
และคนทั่วไปสามารถเก็บใบและผลไปประกอบอาหารรับ ประทานได
4. โครงการผลิตเมล็ดพันธุแพระราชทาน ‘เพื่อนชวยเพื่อน’ เป็นโครงการที่ศูนยแพัฒนาพันธุแ
พืช จั กรพัน ธแเพ็ ญศิ ริ ตั้งขึ้ น เพื่อ ให ช าวบา นเขาร ว มผลิ ตเมล็ ด พัน ธุแผั กพื้น บา น สะสมไวเ พื่อ เป็น เมล็ ด พัน ธุแ
พระราชทานแกราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและโครงการ ชวยเหลือฟื้นฟูผูประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตางๆ
5. โครงการปลูกผักปลอดภัยภายใตมาตรฐาน GAP GAP มาจาก Good Agricultural
Practice แปลวาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ศูนยแพัฒนาพันธุแพืชจักรพันธแเพ็ญศิริไดจัดโครงการสนับสนุนให
ราษฎรปลูกผัก ใหเขามาตรฐาน GAP เป็นการสนับสนุนใหราษฎรปฏิบัติตามขอกําหนดในการปลูกพืชใหไดผล
ผลิตที่ ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และมีคุณภาพที่ดี
6. โครงการรวมกันสู อยูอยางพรอม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
ใหชุมชนที่เคยประสบอุทกภัยมีความพรอมและความเขมแข็งในการตั้งรับภัย ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต ศูนยแพัฒนาพันธุแพืชจักรพันธแเพ็ญศิริจึงไดจัดทําโครงการนํารอง ที่ตําบลพุคา อําเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี เนื่องจากชุมชนนี้ประสบอุทกภัย น้ําทวมขังเป็นเวลา 1-3 เดือนทุกปี เป็นระยะเวลา 4 ปีติดตอกัน ซึ่ง
ชุมชนมีความตองการที่จะดูแลตนเองและพึ่งตนเองไดในยามวิกฤติ
7. รานจันกะผัก เป็นรานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหศูนยแพัฒนาพันธุแพืชจักรพันธแ
เพ็ญศิริตั้งขึ้น เพื่อจําหนายพืชผักที่เหลือจากการทดสอบและพัฒนาพันธุแ รวมถึงขายอาหารซึ่งใชพืชผักที่ศูนยแ
พัฒนาพันธุแพืชฯ ผลิตเอง ขายกาแฟและของที่ระลึก ขณะเดียวกันยังมีแผนงานในการสงเสริมดานการตลาดแก
ผลิตภัณฑแพื้นบานของ ชุมชนทองถิ่น โดยจะนําผลิตภัณฑแที่ไดรับการพัฒนามาจําหนายภายในราน
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ปใจจุบั น ศูนยแพัฒนาพันธุแพืชจั กรพันธแเพ็ ญศิริ ไดมีการจัดตั้งที่จังหวัดสระบุรี และสุ รินทรแ นอกเหนือจากที่
จังหวัดเชียงราย รวมถึงไดขยายสูการผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุแขาว เพื่อแจกจายแกชาวนา และเพื่อเป็นการ
คงไวซึ่งคุณภาพของขาวไทยดวย
1.12.5 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านแดนชล จังหวัดแพร่
1.1 ความเป็นมา
นายอนันทแ สุกแกวณรงคแ ไดนอมเกลาฯ ถวายโฉนดที่ดิน 88844 เนื้อที่ 3 ไร 1 งาน 21
ตารางวา ตั้งอยูที่ตําบลเหมืองหมอ อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ใหมูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 10 สิงหาคม 2555
และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิชัยพัฒนาไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินขางเคียงโครงการฯ ซึ่ง นายอนุพงศแ
ขันคํานันต฿ะ เป็น ผูขายที่ดิน ใหแกมูลนิ ธิชัยพัฒนา เนื้อที่ 5 ไร 65 เศษ 6 สวน 10 ตารางวา ตั้งอยูที่ตําบล
เหมืองหมอ อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เพื่อรวมจัดทําโครงการฯ ดังนั้นโครงการพั ฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
บานแดนชล มีเนื้อที่รวม 8 ไร 1 งาน 86 เศษ 6 สวน 10 ตารางวา เพื่อเป็นตัวอยางใหความรูกับเกษตรกรที่
สนใจ และใหคําแนะนําในแงวิชาการกับแปลงเกษตรของเกษตรที่ตองการดําเนินงานตามแนว พระราชดําริและ
สามารถที่จะเป็นแหลงสงเสริมการผลิตพืชพันธุแดี ขยายไปสูเกษตรกรโดยรอบไดในอนาคตตอไป
1.2 วัตถุประสงคแโครงการ
1. เป็นแบบอยางการดํารงชีพในการเกษตรพึ่งพาตนเอง สรางรายไดในครัวเรือน
2. เพื่อเป็นแหลงพัฒนาผลิตกิ่งพันธุแไมพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นแหลงพัฒนา
ผลิตกิ่งพันธุแไมผลพันธุแดีใหแกเกษตรกรนําไปขยายผลเป็นการเสริมรายได
3. เพิ่มประสิทธิภาพบนที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาในการดําเนินงานดานเกษตรที่เหมาะสมกับทองถิ่น
1.3 ลักษณะโครงการ
1. กิจกรรมปลูกมะมวงแกว เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุแมะมวงแกวขมิ้นใหกับ
เกษตรกรและผูที่สนใจ และผลิตกิ่งพันธุแมะมวงแกวขมิ้นไวสําหรับเป็นกิ่งพันธุแพระราชทาน
2. กิจ กรรมปลู กพืช หมุ นเวียน ดําเนิน การปลู กพืช ไดแก การปลู กพื ช ผั กพื้น บาน พื ช
ตระกูลถั่ว และขาวโพด เพื่อเป็นการจําลองการจัดการพื้นที่ ผลผลิต จะเก็บไวเป็นเมล็ดพันธุแ และสวนหนึ่งเพื่อ
เป็นแบบอยางในการดํารงชีพอยางพอเพียงและสวนที่เหลือสามารถนําไปจําหนายสรางรายไดขยายผล อีกทั้ง
ยังบํารุงดินเพิ่มแรธาตุใหแกดินอีกดวย
3. กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมการสรางอาชีพใหกับเกษตรกรที่สนใจ
และสรางรายไดใหกบโครงการฯ
4. กิ จ กรรมพื ช ผั ก สวนครั ว และเลี้ ย งสั ต วแ ภ ายในครั ว เรื อ น เพื่ อ เป็ น แบบอย า งให แ ก
เกษตรกรผูที่สนใจ ในการประกอบอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรในพื้นที่ใหมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ
หลักของชาวบานในพื้นที่โครงการ รวมทั้งเป็นรายไดภายในโครงการฯ
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1.12.6 โครงการภูฟาพัฒนาตามพระราชดาริ ตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
สภาพพื้นที่ของอําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน มีภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูงสลับซับซอน พื้นที่ปุาอุดมสมบูรณแ และเป็นตนน้ําของแมน้ํานาน แตในชวงหลายสิบป ีที่ผานมาพื้นที่ปุา
ถูกราษฎรบุกรุก โคน เผา และถางตนไม เพื่อทําการปลูกขาวไรในรูปแบบของไรเลื่อนลอยและหมุนเวียน โดยมี
แนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็วตามการเพิ่มของประชากร ทําใหความอุดมสมบูรณแของดินลดลง สภาพพื้นที่
เสื่อมโทรม สงผลกระทบใหราษฎรขาดโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเลือกพื้นที่อําเภอบอเกลือและอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่เปูาหมาย ดวยทรงตระหนักถึงปใญหาดังกลาว ดังนั้ นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธแ 2538
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรบอเกลือสินเธาวแ ณ
บ า นบ อ หลวง อํ า เภอบ อ เกลื อ จั ง หวั ด น า น ได มี พ ระราชดํ า ริ ใ ห สํ า นั ก งานโครงการในสมเด็ จ พระเท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดําเนินการชวยเหลือการพัฒนาที่โรงเรียนประถมศึกษากอนเป็นอันดับแรก
แลวจึงขยายไปยังศูนยแการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟูาหลวง”ซึ่งประกอบดวย 4 โครงการ ไดแก โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการสงเสริมสหกรณแ และโครงการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีพระราชดําริสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว
โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งศูนยแภูฟูาพัฒนาขึ้น เมื่อคราวเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่ตําบลภูฟูา อําเภอบอเกลือ จังหวัด
นาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เพื่อใชเป็นตนแบบการพัฒนาและการถายทอดความรุการพัฒนาไปสุ
พื้นที่และราษฎรในพื้นที่เปูาหมายตามพระราชปณิธานของพระองคแ โดยมีวัตถุประสงคแ 5 ประการ ดังนี้
1) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและใชเป็นตนแบบในการขยายผลการ
พัฒนาตอไป
2) เพื่อการสงเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง
3) เพื่อเป็นศูนยแรวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑแใหสอดคลองดานการตลาด
4) เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมทองถิ่น
5) เพื่อการศึกษาวิจัยถายทอดความรูการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
จุดมุง หมาย“คนอยูรวมกับปุา”
1.2 วัตถุประสงคแของโครงการ
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนแที่ดิน ลดการบุกรุกทําลายปุา ลดการทําไรเลื่อนลอยและ
ไรหมุนเวียน โดยมีการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
2) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดินในพื้นที่โครงการ
3) สงเสริมอาชีพที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตร
อยางยั่งยืน
4) เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น
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1.3 ที่ตั้งพื้นที่โครงการ
ศู น ยแ ภู ฟู า พั ฒ นา มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 2,376 ไร ตั้ ง อยู ที่ หมู ที่ 2 บ า นห า งทางหลวง และ
หมูที่ 3 บานผาสุก ตําบลภูฟูา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ปใจจุบัน มีเนื้อที่ 1,812 ไร 3 งาน 76 ตารางวา
1.12.7 โครงการฝายวังผา จังหวัดพะเยา
1.1 วัตถุประสงคแของโครงการ เพื่อจัดหาแหลงน้ําช วยเหลือราษฎร จํานวน 3 หมูบาน
ในเขต ตําบลเชียงแรง ใหมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค และชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร รวมทั้งเพื่อ
บรรเทาปใญหาอุทกภัย
1.2 รายละเอียดโครงการ
1) ฝายคอนกรีตลวนปนหินใหญขนาด สันฝายยาว 60 เมตร สูง 2.50 เมตร
2) กอสรางประตูระบายทราย ขนาดกวาง 2.40 เมตร สูง 2.10 เมตร สะพานเดินกวาง
1.20 เมตร ยาว 77.50 เมตร
1.3 ประโยชนแที่ไดรับ
1) สามารถสงน้ําชวยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรไดในฤดูฝนประมาณ 2,000 ไร ใน
ฤดูแลงประมาณ 1,100 ไร และสามารถบรรเทาปใญหาอุทกภัยได
2) ชวยใหราษฎร จํานวน 3 หมูบาน รวม 393 ครัวเรือน 1,572 คน มีน้ําใชในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอตลอดปี
3) สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหแกราษฎร สงผลใหราษฎรมีรายไดและมีสภาพ
ชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึ้น
2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
2.1. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
2.1.1 ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
สําหรับภาพรวมทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรและนาน หากพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดในภาพรวมมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 อยูที่รอยละ 4.7 ในขณะที่ปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2558 อยู ที่รอยละ
2.39 และ2.20 ตามลําดับ

ภาพที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ตั้งแตปี พ.ศ. 2558-2560
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หากพิจารณแในรายละจังหวัดในปี พ.ศ. 2560 พบวา จังหวัดพะเยามีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมากที่สุดอยูที่รอยละ 6.92 ในขณะที่ลําดับที่สองคือ จังหวัดเชียงราย มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยูที่ รอยละ 5.2 อันดับที่สามคือจังหวัดนาน อยูที่รอยละ 3.73 และ จังหวัดแพรอยูที่รอยละ 1.75
ทั้งนี้จะเห็นไดจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่ มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในขณะจังหวัดแพรเป็นจังหวัดเดียวในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง
เมื่อเทีย บกับ ปีพ.ศ.2559 ดังนั้ นหากวิเคราะหแ ภ าพรวมทางเศรษฐกิ จของกลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ที่เพิ่มขึ้นนั้นในชวงพ.ศ. 2560 เกิดจากการเจริญเติบโตจาก 3 จังหวัดหลัก ไดแก จังหวัดเชียงราย พะเยา และ
นาน เป็นหลัก
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จาก
ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดใน พ.ศ. 2560 อยูที่ 200,139 ลานบาท มีซึ่งหากวิเคราะหแรายจังหวัดพบวา มูลคา
ผลผลิตมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั้นสวนใหญมากจากจังหวัดเชียงราย โดยในปี พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงรายมีมูลคาผลผลิตมวลรวมของจังหวัดอยู 104,435 ลานบาทหรือคิดเป็น เกือบ 3 เทาของจังหวัด
พะเยา แพรและนาน ทั้งนี้เนื่องมาจากจํานวนประชากรที่อยูอาศัยในจังหวั ดเชียงรายมีมากกวาจังหวัดพะเยา
แพรและนาน เกือบ 3 เทาตัวเชนกัน
สําหรับผลผลิตมวลรวมจังหวัดตอหัวตอปี ในปี พ.ศ. 2560 อยูที่ 82,800 บาทตอหัวตอปี ซึ่งมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับอัตราการเจริญโตเติบของกลุมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากจําแนกผลผลิตมวลรวมตอ
หัวตอปีหรืออีกนัยยะหนึ่งคือรายไดตอหัวตอปีของคนรายจังหวัด พบวา รายไดตอหัวของคนในจังหวัดเชียงราย
มากที่สุด เทากับ 91,308 บาทตอคน ถัดมาเป็นจังหวัดพะเยา เทากับ 87,858 บาทตอคน อันดับที่สามคือ
จังหวัดนาน 71,121 บาทตอและจังหวัดแพร เทากับ 67,057 บาทตอคน

35

35

ตารางที่ 8 ภาพรวมทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ตัวชี้วัดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
ผลผลิตมวลรวมจังหวัด
ณ ราคาประจําปี (ลานบาท)
ผลผลิตมวลรวมจังหวัดที่
แทจริง (แบบปริมาณลูกโซ
:CMVs) (ลานบาท)
ผลผลิตมวลรวมจังหวัดตอ
หัวตอปี (บาทตอหัวตอปี)
ประชากร (1,000คน)
อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

เชียงราย

พะเยา

แพร่
2560

2558

2559

น่าน
2560

2558

2559

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

2558

2559

2560

2558

2559

2560

2558

2559

2560

95,224

99,840

104,435

32,711

33,999 36,017 26,189 27,640 28,379 29,153 30,281 31,308 183,277 191,760 200,139

51,288

52,356

55,079

17,331

17,586 18,803 15,793 16,468 16,757 16,557 16,968 17,600 100,970 103,378 108,238

82,540

86,895

91,308

79,156

82,594 87,858 61,619 65,155 67,057 65,644 68,477 71,121

1,154

1,149

1,144

413

412

410

425

424

423

444

442

1.9

2.1

5.2

2.46

1.47

6.92

-0.65

4.27

1.75

5.71

2.48

75,236

79,010

82,800

440

2,436

2,427

2,417

3.73

2.20

2.39

4.70
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2.1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อจําแนกรายสาขา
พบวามูล คาผลผลิตภัณฑแมวลรวมที่แทจริง ของกลุ มจังหวัดในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2560 มูลคาผลผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเกษตร เทากับ 21,123 ลานบาท
และนอกภาคเกษตรอยูที่ 89,940 ลานบาท ในขณะที่ปี พ.ศ. 2558 มูล คา ผลผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุ ม
จั ง หวั ด ภาคเกษตร เท า กั บ 20,758 ล า นบาท และ นอกภาคเกษตรอยู ที่ 81,865 ล า นบาท ดั ง นั้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบระหวางปี พ.ศ. 2558 และ 2560 มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.75 และ
มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมนอกภาคเกษตรรอยละ 9.86
ในส ว นภาคการผลิ ต มี มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑแ ม วลรวมของ กลุ ม ในปี พ.ศ. 2560 อยู ที่
1,208 ลานบาท ในขณะที่ พ.ศ. 2558 เทากับ 1,077 ลานบาท ดังนั้นหากเมื่อเปรียบเทียบระหวางปี พ.ศ.
2558 และ 2560 เพิ่มขึ้นรอยละ รอยละ 12.16 (รายละเอียดในตารางที่ 9)
หากพิจารณาแตละสาขาการผลิตที่สําคัญ เทียบกับผลผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด ระหวางปี
พ.ศ. 2557 และ ปีพ.ศ. 2560 พบวา ภาคบริการมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 อยูที่รอยละ
48 เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 53 ในปี 2560 ในขณะที่สัดสวนภาคเกษตรเมื่อเทียบกับผลผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด
ลดลง จากรอยละ 36 ลดลงเหลือ รอยละ 29 นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 6 ในปี พ.ศ.
2557 เป็นรอยละ 7 ในปี พ.ศ. 2560
จากการวิเคราะหแการเปลี่ยนแปลงของสาขาผลิตที่สําคัญของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่ง
ปใจจุบันภาคบริการเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่ งยืน และการขยายตัวของโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ
จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาพที่ 3 สัดสวนของสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ
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ตารางที่ 9 ผลิตภัณฑแมวลรวมที่แทจริงของกลุมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ปี พ.ศ. 2558 - 2560 (ปีฐาน พ.ศ. 2545)
หนวย: ลานบาท
สาขาเศรษฐกิจ
ภาคเกษตร
การเกษตร ปุาไม และประมง
ภาคนอกเกษตร
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟูา แก฿ส และเครือ่ งปรับอากาศ
การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ํา
เสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การกอสราง
การคาสงและคาปลีก การซอมแซมยานยนตแ
และรถจักรยานยนตแ
การขนสงและสถานทีเ่ ก็บสินคา
ที่พักและกิจกรรมการใหบริการอาหาร
ขอมูลและการสือ่ สาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
ดานอสังหาริมทรัพยแ
วิชาชีพดานวิทยาศาสตรแและดานเทคนิค

กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน
การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
ดานสุขภาพและกิจกรรมเพือ่ สังคม
ศิลปะบันเทิงและนันทนาการ
การบริการอืน่ ๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GPP)

2558
11,137
11,137
41,745
449
2,554
1,161
93

เชียงราย
2559
10,486
10,486
44,316
458
2,780
1,233
137

2558
4,172
4,172
13,421
121
915
329
56

พะเยา
2559
3,872
3,872
14,305
140
915
348
56

2560
11,225
11,225
46,253
454
2,920
1,277
164

3,040
8,805

3,457
9,348

2,257
2,450
1,120
4,559
3,305
102
321

2558
2,017
2,017
13,833
385
1,572
371
46

แพร่
2559
1,925
1,925
14,739
480
1,614
392
55

2560
4,419
4,419
14,776
74
906
359
58

3,424
9,854

997
2,049

1,440
2,058

2,128
2,415
823
5,002
4,156
98
319

2,405
2,513
978
5,219
4,089
138
337

355
91
329
1,693
1,203
8
34

2,629

2,624

2,667

5,436
2,327
117
876
51,288

5,754
2,368
158
910
52,356

5,993
2,502
189
938
55,079

2558
3,432
3,432
12,866
114
872
276
44

น่าน
2559
3,223
3,223
13,697
130
950
295
46

2560
2,038
2,038
14,867
398
1,654
398
71

1,320
2,251

887
1,697

1,066
1,754

357
92
241
1,902
1,417
8
29

394
93
259
2,005
1,491
7
32

296
193
372
1,690
1,343
4
17

1,439

1,446

1,443

2,199
952
80
288
17,331

2,272
970
118
294
17,586

2,369
1,046
133
297
18,803

2558
20,758
20,758
81,865
1,069
5,913
2,137
239

กลุ่มฯ
2559
19,506
19,506
87,057
1,208
6,259
2,268
294

2560
3,441
3,441
14,044
151
1,010
311
50

2560
21,123
21,123
89,940
1,077
6,490
2,345
343

1,036
1,752

1,139
1,943

1,319
1,980

1,295
2,035

6,063
14,494

7,282
15,140

7,075
15,892

505
191
259
1,907
1,670
8
17

634
195
308
1,960
1,580
7
18

300
120
416
1,711
1,365
1
77

333
118
280
1,962
1,810
1
66

388
133
315
2,053
1,712
2
77

3,208
2,854
2,237
9,653
7,216
115
449

3,323
2,816
1,603
10,773
9,053
115
431

3,821
2,934
1,860
11,237
8,872
154
464

1,494

1,496

1,498

1,515

1,523

1,550

7,077

7,089

7,158

2,290
915
52
250
15,793

2,226
931
70
253
16,468

2,189
985
83
255
16,757

1,978
718
42
284
16,557

1,977
1,944
11,903
12,229
12,495
735
802
4,912
5,004
5,335
56
67
291
402
472
287
292
1,698
1,744
1,782
16,968
17,600
100,969
103,378
108,239
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2.1.3 ด้านการเกษตร
1) จานวนเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558 – 2561 พบวาปี การขึ้น
ทะเบีย นเกษตรกรมีจํ านวนเพิ่มมากขึ้น ทุกปีตามลําดับ โดยในปี 2561 มีจํานวนครัว เรือนเกษตรรวมอยูที่
410,472 ครัวเรือน สําหรับจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมากที่สุดคือจังหวัดเชียงราย จํานวน 167,903
คน รองลงมาคือ จังหวัดนาน จํานวน 88,280 คน จังหวัดพะเยาจํานวน 80,997 คน และจังหวัดที่มีการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรนอยที่สุดคือจังหวัดแพร จํานวน 73,292 คน ตามลําดับ
ทั้งนี้หากวิเคราะหแสัดสวนของจํานวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนของประชากรของแตละจังหวัด
สอดคลองกับขนาดของพื้นที่ของจังหวัดซึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดไดจังหวัดเชียงราย และจังหวัดนาน จึงทํา
ใหสัดสวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนในภาคเกษตรมีจํานวนมาก
ตารางที่ 10 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2557 – 2561

ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกร
แพร
นาน
พะเยา
เชียงราย
รวมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
สัดสวนของครัวเรือนเกษตรกร

2557

2558

2559

2560

2561

61,008
77,045
68,879
129,455
336,387
42.94

70,740
81,078
72,562
140,387
364,767
45.23

70,115
84,883
76,035
152,754
383,787
45.92

71,848
86,847
78,912
161,526
399,133
47.98

73,292
88,280
80,997
167,903
410,472
49.37

ที่มา: สถิติเกษตรและประมง สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562

2) Smart Farmer และ Young Smart Farmer
หากพิจารณาจํานวน Smart Farmer, Young Smart Farmer พบวา ในชวงปี พ.ศ.
2560-2562 มีจํานวน Smart Farmer ทั้งสิ้น 3,284 คน หากพิจารณารายจังหวัดพบวา พบวา จังหวัด
เชียงรายมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer มากที่สุดจํานวน 1,404 คนรองลงมา
จังหวัดนานมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer จํานวน 701 คน และ จังหวัดพะเยา
เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer จํานวน 652 คน ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะหแจากสถานการณแจํานวน Smart Farmer, Young Smart Farmer พ.ศ. 25602562 พบวา จํานวนเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer จํานวนเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะปี พ.ศ.
2561 อันเนื่องมากจากการสนับสนุนจากนโยบายรัฐในการกระตุนใหเป็น Smart Farmer, Young Smart
Farmer ในยุค 4.00 และยังเป็นจุดเนนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ประกอบกับดวย
ชีวิตที่เรงรีบในเมืองหลวงที่ สงผลใหปใจจุบันประชาชนตองการใชชีวิตแบบ Slow Life และประกอบกับ
วัฒนธรรมการกินของคนเปลี่ยนไปเนนทานอาหารคลีนกันเพื่อรักษาสุขภาพจึงทําใหจํานวนเกษตรกรที่เป็น
Smart Farmer, Young Smart Farmer เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 11 ขอมูล Smart Farmer, Young Smart Farmer พ.ศ. 2560-2562

จังหวัด
เชียงราย

พะเยา

แพร่

น่าน

ประเภท
Smart Farmer
Young Smart Farmer
รวม
Smart Farmer
Young Smart Farmer
รวม
Smart Farmer
Young Smart Farmer
รวม
Smart Farmer
Young Smart Farmer
รวม

จานวน (ราย)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
180
754
360
35
35
40
215
789
400
180
180
180
40
40
32
220
220
212
102
195
230
102
150
30
180
717

รวม

195
135
35
170
1,374

230
310
41
351
1,193

รวม
(ราย)
1,294
110
1,404
540
112
652
527
527
595
106
701
3,284

ที่มา: สถิติเกษตรและประมง สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562.

3) สถิติการใช้ที่ดิน
ตารางที่ 12 สถิติการใชที่ดิน จําแนกเป็นจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2560
จังหวัด
เชียงราย

พะเยา

ประเภทเนื้อที่
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ปุาไม
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
ที่นา
ที่พืชไร
ที่ไมผลและไมยืนตน
ที่สวนผักและไมดอก
เนื้อที่การใชประโยชนแทาง
การเกษตรดานอื่นๆ
เนื้อที่นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ปุาไม
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
ที่นา
ที่พืชไร
ที่ไมผลและไมยืนตน

ปี 2557
7,298,981
3,000,726
3,015,537
1,381,542
615,110
736,416
60,268
222,201

ปี 2558
7,298,981
2,963,867
3,015,220
1,382,469
614,749
735,687
60,162
222,153

ปี 2559
7,298,981
2,923,026
3,018,979
1,381,701
616,679
738,272
60,224
222,103

ปี 2560
7,298,981
2,892,489
3,018,733
1,381,737
616,477
737,998
60,356
222,165

1,282,718
3,959,412
2,008,648
1,502,795
730,297
307,406
361,387

1,319,894
3,959,412
2,008,836
1,502,914
730,365
307,243
361,338

1,356,976
3,959,412
2,001,862
1,503,981
730,267
307,607
361,609

1,387,759
3,959,412
1,989,206
1,503,193
730,449
307,471
361,424
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จังหวัด

แพร่

น่าน

ประเภทเนื้อที่
ที่สวนผักและไมดอก
เนื้อที่การใชประโยชนแทาง
การเกษตรดานอื่นๆ
เนื้อที่นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ปุาไม
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
ที่นา
ที่พืชไร
ที่ไมผลและไมยืนตน
ที่สวนผักและไมดอก
เนื้อที่การใชประโยชนแทาง
การเกษตรดานอื่นๆ
เนื้อที่นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ปุาไม
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
ที่นา
ที่พืชไร
ที่ไมผลและไมยืนตน
ที่สวนผักและไมดอก
เนื้อที่การใชประโยชนแทาง
การเกษตรดานอื่นๆ
เนื้อที่นอกการเกษตร

ปี 2557
24,617
79,088

ปี 2558
25,016
78,952

ปี 2559
24,993
79,505

ปี 2560
24,865
78,984

447,969
4,086,624
2,593,778
796,488
323,799
336,998
73,903
6,161
55,627

447,662
4,086,624
2,600,030
797,321
323,600
336,736
73,889
6,265
56,831

453,569
4,086,624
2,603,325
797,434
323,508
336,985
73,855
6,259
56,827

467,013
4,086,624
2,610,863
797,411
323,641
336,952
73,822
6,209
56,787

696,358
7,170,045
4,659,642
1,410,906
237,250
782,674
285,022
3,857
102,103

689,273
7,170,045
4,654,853
1,414,516
237,496
785,789
285,341
3,871
102,019

685,865
7,170,045
4,658,605
1,414,702
237,515
786,026
285,261
3,867
102,033

678,350
7,170,045
4,653,943
1,414,693
237,456
785,782
285,530
3,832
102,093

1,099,497

1,100,676

1,096,738

1,101,409

ที่มา: สถิติเกษตรและประมง สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562.

จากตารางที่ 12 แสดงสถิติการใชที่ดินกลุมภาคเหนือตอนบน 2 จําแนกเป็นจังหวัด พบวา
ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่ทั้งหมด 7,298,981 ไร โดยแบงเป็น เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
จํานวน 3,018,733 ไรคิดเป็นรอยละ 41.36 ของพื้นที่ทั้งหมด เมื่อจําแนกตามพื้นที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560
พบวาจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่นามากที่สุดจํานวน 1,381,737 ไร รองลงมาคือ พื้นที่ไมผลและไมยืนตน จํานวน
737,998 ไร และ พื้นที่พืชไร จํานวน 616,477 ไร ตามลําดับ
จังหวัดพะเยา มีเนื้ อที่ทั้งหมด 3,959,412 ไร โดยแบงเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
จํานวน 1,503,193 ไรคิดเป็นรอยละ 37.96 ของพื้นที่ทั้งหมด เมื่อจําแนกตามพื้นที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560
พบวาจังหวัด พะเยามีพื้น ที่นามากที่สุ ดจํานวน 730,449 ไร รองลงมาคือ พื้นที่ ไมผลและไมยืนตน จํานวน
361,424 ไร และ พื้นที่พืชไร จํานวน 307,471 ไร ตามลําดับ
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จังหวัดแพร มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,086,624 ไร โดยแบงเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร จํานวน
797,411 ไรคิดเป็นรอยละ 19.51 ของพื้นที่ทั้งหมด เมื่อจําแนกตามพื้นที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560 พบวา
จังหวัดแพรมีพื้นที่พืชไรมากที่สุดจํานวน 336,952 ไร รองลงมาคือ พื้นที่นา จํานวน 323,641 ไร และ พื้นที่ไม
ผลและไมยืนตน จํานวน 73,822 ไร ตามลําดับ
จังหวัดนาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,170,045 ไร โดยแบงเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร จํานวน
1,414,693 ไรคิดเป็นรอยละ 19.73 ของพื้นที่ทั้งหมด เมื่อจําแนกตามพื้นที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560 พบวา
จังหวัดนานมีพื้นที่พืชไรมากที่สุดจํานวน 785,782 ไร รองลงมาคือ พื้นที่ไมผลและไมยืนตน จํานวน 285,530
ไร และ พื้นที่นา จํานวน 237,456 ไร ตามลําดับ
จากการวิเคราะหแสถิติการใชที่ดิน พบวาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ใชที่ดินในการทํา
นามากที่สุดเนื่องดวยสภาพอากาศและลักษณะภูมิศาสตรแที่เหมาะแกการทํานา ประกอบกับการทํานาเป็นวิถี
ชีวิตมาแตดั้งเดิมของบรรพบุรุษจึงทําใหนิยมใชพื้นที่ในการปลูกขาวมากกวาการใชประโยชนแในการทําอยางอื่น
รองลงมาคือการใชพื้นทีท่ ําพืชไร และ พื้นที่ไมผลและไมยืนตน ตามลําดับ
4) ผลผลิตทางเกษตรที่สาคัญ
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของกลุมจังหวัดฯ ไดแก
4.1) ข้าวนาปี
ในปี พ.ศ.2561 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปี 2,415,109 ไร
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,368,765 ไร ผลผลิต 1,311,624 ตัน เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายมีผลผลิต
ขาวนาปีมากที่สุดมีผลผลิต 691,443 ตัน รองลงมาจังหวัดพะเยามีผลผลิต 314,240 ตัน จังหวัดแพรมีผลผลิต
169,501 ตัน และจังหวัดนานมีผลผลิตขาวนาปีนอยที่สุดจํานวน 136,440 ตัน ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะหแทางสถิติขอมูลการปลูกขาวนาปี ปี พ.ศ.2559 – 2561 พบแนวโนมการปลูกขาว
เพิ่มขึ้น และผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีตามลําดับ เนื่องจากปริมาณน้ําที่เพียงพอตอการเพาะปลูกและราคาขาวมี
แนวโนมสูงขึ้น เกษตรกรจึงปลูกขาวในพื้นที่นาเดิมที่ปลอยวางไวในปีที่ผานมา ปใจจัยการผลิตก็สงผลตอผลผลิต
ขาวที่เพิ่มมากขึ้นเชนกัน อาทิเชน ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยีที่กาวหนา
ขึ้น ประกอบกับการดูแลเอาใจใสของเกษตรกร ทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นตามลําดับ

จังหวัด

ตารางที่ 13 ขอมูลการปลูกขาวนาปี ปี พ.ศ. 2559 – 2561
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2559
2560
2561
2559
2560
2561
2559
2560
2561

เชียงราย 1,201,535 1,208,686 1,224,818 1,170,628 1,140,632 1,197,560
668,575
661,539
691,443
พะเยา
622,640
624,180
625,670
590,064
599,666
613,878
275,846
307,144
314,240
แพร่
283,631
293,237
295,404
282,323
292,096
294,187
157,287
163,927
169,501
น่าน
221,601
268,199
269,217
221,484
266,161
263,140
114,372
137,518
136,440
รวม
2,329,407 2,394,199 2,415,109 2,264,499 2,298,555 2,368,765 1,216,080 1,270,128 1,311,624
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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4.2) ข้าวนาปรัง
ในปี พ.ศ.2561 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรัง 511,808 ไร
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 510,117 ไร ผลผลิต 348,738 ตัน เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายมีผลผลิตขาว
นาปรังมากที่สุดมีผลผลิต 283,828 ตัน คิดเป็นรอยละ 79.84 ของผลผลิตรวมทั้งหมด รองลงมาจังหวัดพะเยา
มีผลผลิต 39,206 ตัน จังหวัดแพรมีผลผลิต 21,684 ตัน และจังหวัดนานมีผลผลิตขาวนาปรังนอยที่สุดจํานวน
21,684 ตัน
เมื่อวิเคราะหแถึงแนวโนม ผลผลิตพบวาชวง 3 ปีหลังที่ผานมาพบแนวโนมการปลูกขาวเพิ่มขึ้น
แตผลผลิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่แลงจัด ปริมาณ
น้ํา นอยไมเพีย งพอตอการเพาะปลูก ประกอบพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้นสงผลใหเกษตรกรแยงน้ํากันใน
การเพาะปลูก สงผลใหน้ําไมเพียงพอตอการลอเลี้ยงเพื่อใหไดผลผลิตที่ไดมีจํานวนลดลง
ตารางที่ 14 ขอมูลการปลูกขาวนาปรัง ปี พ.ศ. 2559 – 2561
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
จั
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
จังหวัด
2559
2560
2561
2559
2560
2561
2559
2560
เชียงราย 412,973 395,528 408,663 410,042 393,235 407,418 279,716 271,209
พะเยา
43,462 58,608 60,732 42,713 58,168 60,435 27,306 37,397
แพร่
23,990 28,221 35,434 23,510 28,054 35,308 14,246 16,699
น่าน
4,130 10,166
6,979
4,091 10,152
6,956
2,268
5,780
รวม
484,555 492,523 511,808 480,356 489,609 510,117 323,536 331,085

พ.ศ.
2561
283,828
39,206
21,684
4,020
348,738

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4.3) ลาไย
ในปี พ.ศ. 2561 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่ปลูกลําไย รวม 240,878 ไร มีเนื้อที่
ใหผล รวม 228,501 ไร ผลผลิต รวม 119,380 ตัน ผลผลิตตอไร 2,044 กิโลกรัมตอไร เมื่อพิจารณารายจังหวัด
พบวา จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตมากที่สุดจํานวน 66,156 ตัน รองลงมาคือจังหวัดพะเยา มีผลผลิต
29,902 ตัน และจังหวัดนาน มีผลผลิต 21,578 ตันตามลําดับ จังหวัดที่ใหผลผลิตตอไรดีที่สุดคือจังหวัดนานให
ผลผลิต 648 กก.ตอไร
เมื่อพิจารณาสถิติขอมูลการปลูกลําไย ปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นสงผล
ใหผลผลิตเพิ่มขึ้นตามสัดสวนพื้นที่เพาะปลูก และมีผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากปใจจัยทางสภาพภูมิอากาศที่มี
อากาศหนาวเย็น สงผลใหลําไยออกดอกเยอะ ประกอบกับในปีที่ผานมาไมมีพายุเขามาทําลายผลผลิตจึงสงผล
ใหเกษตรกรไดรับผลผลิตตอไรมากขึ้น
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ตารางที่ 15 ขอมูลการปลูกลําไย ปี พ.ศ. 2559 – 2561
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)
เนื้อที่ให้ผล (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
จังหวัด พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2559
2560
2561
2559
2560
2561
2559
2560
2561 2559 2560 2561
เชียงราย 130,936 137,410 139,024 130,308 131,356 132,942 64,996 63,315 66,156
499
482
498
พะเยา 57,298 58,159 59,376 55,316 56,020 57,634 28,826 31,347 29,902
521
560
519
แพร่
5,032 4,722 4,755 4,962
4,582 4,606 2,094
1,420 1,744
422
310
379
น่าน
33,818 30,644 37,723 33,349 28,670 33,319 16,741 17,859 21,578
502
623
648
รวม 227,084 230,935 240,878 223,935 220,628 228,501 112,657 113,941 119,380 1,944 1,975 2,044
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4.4) ยางพารา
ในปี พ.ศ. 2559 กลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่ ปลู กยางพารา 740,603 ไร
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.75 จากปี พ.ศ.2558 มีเนื้อที่กรีดยางได 439,013 ไร เพิ่มขึ้นรอยละ 13.05 และมีผลผลิต
76,560 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 15.81 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่เนื้อที่มีผลผลิต
มากที่สุด 41,148 ตัน รองลงมาคือจังหวัดพะเยา มีผลผลิต 18,678 ตัน จังหวัดนานมีผลผลิต 15,276 ตัน และ
จังหวัดแพรมีผลผลิตนอยที่สุด 1,458 ตันตามลําดับ
ทั้งนี้จะเห็นไดวาผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วสืบเนื่องมาจากปี พ.ศ.2559 เป็น
ชวงเวลาที่ตนยางพาราครบอายุการกรีดพอดี พิจารณาไดจาก จํานวนเนื้อที่ไรที่กรีดไดมากขึ้น ประกอบกับ
ภาครัฐใหการสงเสริมปลูกยางพาราอยางตอเนื่องจึงสงผลใหผลผลิตของยาพาราเพิ่มขึ้น

จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
รวม

ตารางที่ 16 ขอมูลการปลูกยางพารา ปี พ.ศ. 2557 – 2559
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)
เนื้อที่กรีดยางได้ (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2557
2558
2559
2557
2558
2559
2557
2558
341,266 341,553 299,615 218,645 243,111 212,727 44,737 45,948
119,576 119,578 161,359 46,891 56,893 107,102
9,577 10,241
27,130 27,148 27,671
6,812
8,460 10,631
1,026
1,083
202,233 202,327 251,958 65,491 73,241 108,553
7,068
7,178
690,205 690,606 740,603 337,839 381,705 439,013 62,408 64,450

พ.ศ.
2559
41,148
18,678
1,458
15,276
76,560

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4.5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในปี พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแประมาณ
1,593,629 ไร เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,590,497 ไร เนื้อที่เก็บเกี่ยวจํานวน 1,590,497 ไร ผลผลิตจํานวน 1,120,840
ตัน เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวาจังหวัดที่มีผลผลิตเยอะที่สุดคือจังหวัดนานมีผลผลิต 445,374 ตัน คิดเป็น
รอยละ 39.73 ของผลผลิตรวมทั้งหมด รองลงมาคือจังหวัดเชียงรายมีผลผลิตจํานวน 289,421 ตัน จังหวัดแพรมี
ผลผลิตจํานวน 193,569 ตัน และจังหวัดพะเยามีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแนอยที่สุดจํานวน 192,476 ตัน
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแนวโนมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแปี พ.ศ. 2560 มีเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่ผานมา
เนื่ องจากเดิมเกษตรกรทําการเพาะปลู กขาวโพดเลี้ ยงสั ตวแ ปีล ะ 2 รอบ ในชว งต นฤดูฝ นและปลายฤดูฝ น
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แตปี 2559 ฝนมาลาชา เกษตรกรจึงเลื่อนการเพาะปลูกไปในชวงปลายเดือนมิถุนายน ประกอบกับภาคเอกชน
มีมาตรการที่จะไมรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวแที่ปลูกในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ เกษตรกรบางสวนจึงปรับเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอื่น เชน มันสําปะหลังโรงงาน เนื่องจากการดูแลรักษางายทนแลงไดดีกวา ออยโรงงานที่ใหผลตอบแทน
ระยะยาวจากการปลูกเพียงครั้งเดี ยวแตสามารถเก็บผลผลิตได 2-3 ปี และสับปะรดโรงงาน สงผลใหพื้นที่
เพาะปลูกลดลงตามลําดับ เมื่อพิจารณาดานผลผลิตพบวา ปี พ.ศ. 2560 มีผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งที่มีพื้นที่เพาะปลูก
เพิ่มขึ้นจากปีกอน เนื่องจากฝนไมทิ้งชวง ปริมาณน้ําเพียงพอตอการเจริญเติบโตและไมกระทบในช วงออกดอก
จึงไดผลผลิตเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 17 ขอมูลการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ปี พ.ศ. 2558 – 2560
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
จังหวัด
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
เชียงราย 513,449 405,848 393,695 500,694 405,843 393,304 338,526 283,593 289,421
พะเยา
308,196 254,110 257,974 298,077 252,588 257,974 210,548 176,461 192,476
แพร่
318,175 279,452 277,051 313,086 278,376 276,717 192,231 175,472 193,569
น่าน
849,018 732,914 664,909 824,504 731,978 662,502 508,589 451,802 445,374
รวม
1,988,838 1,672,324 1,593,629 1,936,361 1,668,785 1,590,497 1,249,894 1,087,328 1,120,840
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4.6) ลิ้นจี่
ในปี พ.ศ. 2561 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่ปลูกลิ้นจี่ยืนตน 50,634 ไร มีเนื้อที่
ใหผลผลิต 49,625 ไร มีผลผลิตรวม 17,199 ตัน เมื่อพิจารณารายจงหวัดพบวา จังหวั ดพะเยาเป็นจังหวัดที่มี
ผลผลิ ตมากที่สุ ด โดยมีผ ลผลิ ต จํ า นวน 6,889 ตั น คิดเป็ นรอยละ 44.18 ของผลผลิ ตรวมทั้งกลุ มจังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 2 รองลงมาคือจังหวัดเชียงรายมีผลผลิตจํานวน 5,650 ตัน จังหวัดนานมีผลผลิตจํานวน
4,551 ตัน และจังหวัดแพรเป็นจังหวัดที่ผลผลิตนอยที่สุดจํานวน 109 ตัน ตามลําดับ
จากสถานการณแแนวโนมการปลูกลิ้นจี่ ปี พ.ศ. 2558 – 2560 มีแนวโนมลดลงเนื่องจากลิ้นจี่
ใหผลผลิตนอยติดตอกันหลายปี เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกไมผลอื่น เชน ลําไย มะมวง กลวยหอม กลวย
น้ําวา เป็นตน สวนผลผลิต ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนอบอาวและฝนทิ้งชวง และมีฝนตกบางชวงทํา
ใหตนลิ้นจี่แตกใบออนแทนการออกดอก สงผลใหผลผลิตลดลงตามลําดับ
จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
รวม

ตารางที่ 18 ขอมูลการปลูกลิ้นจี่ ปี พ.ศ. 2558 – 2560
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)
เนื้อที่ให้ผล (ไร่)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2559
2560
2561
2559
2560
2561
20,476 19,316 18,624 20,413 19,316 18,537
15,987 15,442 12,545 15,814 14,942 12,120
445
394
391
431
394
391
16,891 10,681 19,074 15,836 10,484 18,577
53,799 45,833 50,634 52,494 45,136 49,625

ผลผลิต (ตัน)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2559
2560
2561
5,899
5,408
5,650
8,824
7,904
6,889
94
95
109
4,909
4,481
4,551
19,726 17,888 17,199
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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4.7) กาแฟ
ในปี พ.ศ. 2561 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกกาแฟ 48,441 ไร มีเนื้อที่
ใหผล 44,935 ไร และมีผลผลิต 5,662 ตัน เมื่อพิจารณารายจั งหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มี
ผลผลิตกาแฟมากที่สุด โดยมีผลผลิตจํานวน 4,922 ตัน คิดเป็นรอยละ 86.93 ของผลผลิตรวมทั้งกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 รองลงมาจังหวัดนานมีผลผลิต 497 ตัน และ จังหวัดแพร ผลผลิต 138 ตันตามลําดับ
เมื่อพิจารณา ขอมูลการปลูกกาแฟ ปี พ.ศ. 2559 – 2561 จะเห็นวาพื้นที่ปลูกกาแฟ และ
ผลผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนอยางพอเพียง แตในทางตรงกันขาม กาแฟอาราบิกาทาง
ภาคเหนือของประเทศกลับมีปริมาณกรผลิตลดลงเนื่องจากอากาศรอน ฝนทิ้งชวงเป็นเวลานาน
จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
รวม

ตารางที่ 19 ขอมูลการปลูกกาแฟ ปี พ.ศ. 2559 – 2561
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
เนื้อที่ให้ผล (ไร่)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2559
2560
2561
2559
2560
2561
38,808 40,306 40,520 33,456 33,551 38,153
1,093
1,204
1,297
986
1,015
1,029
1,346
1,574
1,589
1,052
1,244
1,313
4,546
4,990
5,035
3,441
4,001
4,440
45,793 48,074 48,441 38,935 39,811 44,935

ผลผลิต (ตัน)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2559
2560
2561
4,717
4,227
4,922
117
99
105
109
127
138
375
436
497
5,318
4,889
5,662
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4.8) โคเนื้อ
ในปี พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวนโคเนื้อ จํานวน 144,703 ตัว และมี
เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 18,639 ราย เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดนานมีเกษตรกรที่เลี้ยงโค
เนื้อสูงสุด จํานวน 7,482 ราย มีจํานวนโคเนื้อ 43,961 ตัว รองลงมาคือจังหวัดพะเยา มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ
จํานวน 4,379 ราย มีจํานวนโคเนื้อ 42,516 ตัว จังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 4,351 ราย
มีจํานวนโคเนื้อ 29,084 ตัว และจังหวัดแพร มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 2,427 ราย มีจํานวนโคเนื้อ
29,142 ตัว ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาขอมูลโคเนื้อ ปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบวามีการเพิ่มขึ้นของเกษตรผูเลี้ยงโคเนื้อ
และมีจํานวนโคเนื้อมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี พ.ศ. 2560 มีจํานวนโคเนื้อ เพิ่มขึ้นรอยละ 17.01 เมื่อเทียบ
จากปี 2559 และมีเกษตรกรที่เลี้ ยงโคเนื้อ เพิ่ มขึ้นรอยละ 14.72 เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องดว ยมีความ
ตองการโคเนื้อเพิ่มขึ้นจึงมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้นจากความตองการของตลาด ซึ่งสอดคลองจากการ
ติดตามสถานการณแดานปศุสัตวแของ สศก. พบวา แมการผลิตโคเนื้อ และเนื้อโคคุณภาพ จะเพิ่มขึ้น แตยังคงไม
เพียงพอกับความตองการบริโภคภายในประเทศ สงผลใหไทยตองมีการนําเขาเนื้อโคคุณภาพจากตางประเทศ
โดยเฉพาะออสเตรเลี ย นอกจากนั้ น การเพิ่มขึ้นของจํานวนโคเนื้อยังสื บเนื่องมาจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแ โดยกรมปศุสัตวแ ไดมีโครงการส งเสริมการเลี้ ยงโคเนื้อหลายโครงการ เชน โครงการโคบาลบูรพา
โครงการโคเนื้อสรางอาชีพ เป็นตน เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อเขาสูตลาด และไดจัดทํายุทธศาสตรแโคเนื้อ (ปี 25612565) เพื่อรองรับผลกระทบจากการลดอัตราภาษีนําเขาเนื้อโค และเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิต จึงสงผลให
จํานวนโคเนื้อเพิ่มขึ้นตามลําดับ
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จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
รวม

ตารางที่ 20 ขอมูลโคเนื้อ ปี พ.ศ. 2558 – 2560
จานวนโคเนื้อ (ตัว)
เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ (ครัวเรือน)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
28,191
28,202
29,084
4,143
4,109
4,351
29,792
36,961
42,516
3,641
4,010
4,379
30,090
21,538
29,142
2,249
1,845
2,427
31,051
33,378
43,961
5,627
5,930
7,482
144,703
18,639
119,124
120,079
15,660
15,894
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4.9) กระบือ
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2 มี ส ถิ ติ เ กษตรกรที่ เ ลี้ ย งกระบื อ
จํานวน 4,806 คน มีจํานวนกระบือจํานวน 37,072 ตัว เมื่อพิจารณารายจังหวดพบวาจังหวัดนานมี เกษตรกร
ที่เลี้ ย งกระบื อ สู งสุ ด จํ านวน 1,873 ราย มีกระบือจํานวน 10,550 ตัว รองลงมาคือ จังหวัดเชียงรายมี
เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ จํานวน 1,564 ราย มีกระบือจํานวน 11,459 ตัว และจังหวัดพะเยามีเกษตรกรที่
เลี้ยงกระบือ จํานวน 688 ราย มีกระบือจํานวน 6,511 ตัว
เมื่อ พิจ ารณาจํ านวนสถิติ ยอ นหลั งปี 2558-2560 มีแนวโนมการเลี้ ยงกระบือ เพิ่ม มากขึ้ น
ในปีพ.ศ. 2560 พื้นที่ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีการเลี้ยงกระบือที่เพิ่มขึ้นรอยละ 101 เมื่อเทียบ
จากปี พ.ศ.2559 เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น สะทอนใหเห็นไดวา ความตองการบริโภคเนื้อและ
ผลิ ตภัณฑแ ย อมมีม ากขึ้น เนื่ องจากในแตล ะวัน รางกายของมนุษยแมีค วามตอ งการโปรตีนเพื่อการดํา รงชี พ
โดยประมาณมากถึง 12,700 กรั มตอคนตอปี เพราะฉะนั้นกล าวไดวาจากจํา นวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
จะสงผลใหความตองการเนื้อและผลิตภัณฑแขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นตาม
จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
รวม

2558
10,026
4,815
4,958
10,074
29,873

ตารางที่ 21 ขอมูลกระบือ ปี พ.ศ. 2558 – 2560
จานวนตัว (ตัว)
เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ (ราย)
2559
2560
2558
2559
2560
9,062
11,459
509
472
1,564
4,946
6,511
607
690
688
5,193
8,552
600
619
681
8,167
10,550
592
607
1,873
27,368
37,072
2,308
2,388
4,806
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4.10) ปลานิล
ในปี พ.ศ. 2559 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงปลานิลจํานวน 28,201 ไร
ผลผลิต จํานวน 13,576 ตัน และผลผลิตไร จํานวน 1,406 กิโลกรัม โดยมีจังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่เพาะเลี้ยง
และผลผลิตมากสุด
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผานมาพบวาแนวโนมของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลมีแนวโนม
ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 พบวากลุ ม จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่ เพาะเลี้ ยงปลานิล ลดลงจากปี
พ.ศ. 2557 คิดเป็ น ร อยละ 11.57 และมีผ ลผลิ ตลดลง เนื่องจากมีปริมาณน้ํา ไมพอเพียงสําหรับการเลี้ ยง
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เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน และปใญหาภัยแลงหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต ช วงปลายปี 2558 ตอเนื่อง
ถึงกลาปี 2559 โดยปริมาณน้ําในเขื่อนตางๆอยูในเกณฑแนอยมาก ไมเพียงพอสําหรับการเลี้ยงปลา ชวงหนาแลง
เกษตรกรจําเป็นตองเรงจับผลผลิตจําหนายกอน เนื่องจากไมมีน้ํามาเติมลงในบอเลี้ยงสําหรับการถายเทน้ํา อีก
ทั้งฤดูฝนปีนี้มาลาชากวาปกติ เกษตรกรตองชะลอการเลี้ยงปลานิลออกไป และเมื่อเขาสูฤดูฝนก็ยังประสบกับ
พายุฤดูฝนในพื้นที่ภาคเหนือ สงผลใหผลผลิตลดลง
จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
รวม

ตารางที่ 22 ขอมูลปลานิล ปี พ.ศ. 2557 – 2559
เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
2557 2558 2559 2557 2558 2559
24,134 24,007 23,700 11,898 12,316 10,926
3,005 2,996 2,945 2,013 1,944 1,852
3,464 3,295 3,202
686
633
596
1,655 1,595 1,556
230
214
202
32,258 31,893 28,201 14,827 15,107 13,576

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
2557 2558 2559
493
513
461
670
649
629
198
192
186
139
134
130
1,500 1,488 1,406
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4.11) แพะ
ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม
จํานวน 356 ราย มีจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา
จังหวัดนานมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะมากที่สุดจํานวน 216 ราย รองลงมาจังหวัดเชียงรายมี เกษตรกรที่เลี้ยงแพะ
จํานวน 104 ราย และ จังหวัดพะเยามีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะจํานวน 28 ราย ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาจากปีที่ผานมาพบวา จํานวนแพะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากจํานวน
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความตองการของตลาดที่มีความตองการแพะมากขึ้น
จึงสงผลใหจํานวนแพะมากขึ้นตามลําดับ
ตารางที่ 23 ขอมูลแพะ ปี พ.ศ. 2561 – 2562
เพศผู้
จังหวัด
(ตัว)
พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562
เชียงราย 347 483
พะเยา
161 169
แพร
17
36
นาน
461 464
รวม
986 1,152

แพะเนื้อ
เพศเมีย
(ตัว)
พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562
817 1,186
170 270
18 101
957 1,006
1,962 2,563

เกษตรกร
(ราย)
พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562
81
99
17
25
3
5
207 216
308 345

เพศผู้
(ตัว)
พ.ศ.
2561
21
5
15
41

พ.ศ.
2562
20
25
7
52

แพะนม
เพศเมีย
(ตัว)
พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562
29
35
25
48
42
32
96 115

รวม
เกษตรกร
จานวน
(ราย)
(ตัว)
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2561 2562
5
5 1,214 1,724
1
3 361 512
35 137
4
3 1,475 1,509
10
11 3,085 3,882

เกษตรกร
(ราย)
พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562
86 104
18
28
3
5
210 219
317 356

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวแจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน
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2.1.4 ด้านการค้าชายแดนและสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1) การค้าชายแดน
ดานศุลกากรของกลุ มจังหวัดฯ มีจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนานที่มีดานศุลกากรการคา
ชายแดนที่สําคัญ 4 ดาน คือ ดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงแสน และดานศุลกากรเชียงของ ในจังหวัด
เชียงราย และดานศุลกากรทุงชาง จังหวัดนาน เป็นชองทางการคากับประเทศเพื่อนบ านในกลุมประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน (GMS) คือ ประเทศเมียนมา สปป.ลาว และ สปป.จีน ตอนใต
สําหรับมูลคาการคาชายแดนดานศุลกากรของกลุมจังหวัดฯ ตั้งแตปี พ.ศ. 2558 – 2562 หาก
พิจารณาภาพรวมมูลคาการคาชายแดนพบวามีความผันผวนไมคงที่ แตหากพิจารณารายประเทศเพื่อนบานใน
กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน (GMS) รายปี พ.ศ. 2561 พบวา จังหวัดเชียงรายมีมูลคาการสงออก
กับ สปป.ลาว สู งที่สุ ด มีมูลคา 15,781.09 ลานบาท และมูล คาการนําเขากับจีนตอนใต สูงที่สุด มีมูล คา
6,670.01 ลานบาท และมูลคา การสงออกกับ จีนตอนใต นอยที่สุด มีมูลคา 12,819.34 และมูลคาการนําเขา
กับเมียนมา นอยที่สุด มีมูลคา 287.36 ลานบาท และจังหวัดนาน ขาดดุลการคา -16,891.77 ลานบาท
ตารางที่ 24 มูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดฯ ตั้งแต ปี พ.ศ. 2558 - 2562
หนวย : ลานบาท

จังหวัด

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562
(ม.ค.-ต.ค.)

เชียงราย
เมียนมาร์ นําเขา
สงออก
ดุลการคา
รวม
สปป.ลาว นําเขา
สงออก
ดุลการคา
รวม
จังหวัด

158.38
15,695.85
15,537.47
15,854.23
584.74
19,518.09
18,933.35
20,102.83
พ.ศ. 2558

182.07
12,199.17
12,017.10
12,381.24
92.31
18,107.84
18,015.53
18,200.15
พ.ศ. 2559

153.19
12,692.41
12,539.22
12,845.60
497.67
15,352.48
14,854.81
15,850.15
พ.ศ. 2560

287.36
14,872.25
14,584.89
15,159.61
404.75
15,781.09
15,376.34
16,185.84
พ.ศ.2561

นําเขา
สงออก
ดุลการคา
รวม

4,638.87
4,430.77
-208.10
9,069.64

6,517.39
7,721.43
1,204.04
14,238.82

7,189.20
11,880.62
4,691.42
19,069.82

6,670.01
12,819.34
6,149.33
19,489.35

347.89
12,042.45
11,694.56
12,390.34
421.87
7,996.73
7,574.86
8,418.60
พ.ศ.2562
(ม.ค.-ต.ค.)
6,148.91
16,994.82
10,845.91
23,143.73

นําเขา
สงออก
ดุลการคา
รวม

2,822.19
4,374.42
1,552.22
7,196.61

16,806.76
4,030.81
-12,775.96
20,837.57

24,485.19
4,287.65
-20,197.54
28,772.84

21,990.95
5,099.18
-16,891.77
27,090.12

21,609.72
3,320.00
-18,289.72
24,929.71

จีนตอนใต้

น่าน

ที่มา : สํานักงานพาณิชยแจังหวัดเชียงราย, 2562.
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เมื่อพิจารณาภาพรวมของมูลคา การนําเขา สงออก ดุลการคาและมูลคาการคารวมของกลุม
ภาคเหนือตอนบน 2 พบวาไดดุลการคาในปี พ.ศ. 2561 อยูที่ 19,218.79 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560
อยู 7,330.88 ลานบาท ในขณะที่มูลคาการคารวมในปี พ.ศ. 2561 อยูที่ 77,924.92 และในปี พ.ศ. 2562
ตั้งแตเดือนมกราคมถึงตุลาคม พบวา ดุลการคาอยู 11,825.61ลานบาท มูลคาการคารวม เทากับ 68,882.38
ลานบาท จากตัวเลขดังกลาวในปีพ.ศ.2562 มูลคาการคาชายแดนมีแนวโนมชะลอตัวลง
หากพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
พบวา แนวโนมการเจริญเติบโตของมูลคาการคารวมลดลง ในปีพ.ศ. 2561 อัตราการเจริญเติบโตของการคา
ชายแดน เทากับ รอยละ 1.81 ขณะที่ปี พ.ศ. 2560 อยูที่ รอยละ 16.57 ซึ่งจากการวิเคราะหแแนวโนมของ
ชะลอตัวของการคาชายเกิดขึ้นเนื่องจากการลดลงจากการนําเขาสินคาเขาประเทศไทยจากประเทศจีนตอนใต
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความสามารถในการผลิตสินคาในประเทศไดเพิ่มขึ้นสงผลทําใหการนําเขาสินคาลดลง
อยางไรก็ตามหากพิจารณาในแงของอัตราการเจริญเติบโตของดุลการคาในกลุมภาคเหนือ
ตอนบน 2 พบวามีแนวโนมดีขึ้น โดยในปี พ.ศ.2561 มีอัตราการเจริญเติบโตของดุลการคาเพิ่มสูงขึ้น รอยละ
61.67 ขณะที่ปี พ.ศ. 2560 และ 2559 อยูที่รอยละ -35.60 และ -48.46 ตามลํ าดับ จากการวิเคราะหแ
แนวโนมดังกลาวแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีความไดเปรียบทางการคาเพิ่มขึ้นจากกลุมภาคเหนือตอนบน 2
โดยสามารถที่จะสงออกสินคาไดเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่นําเขาสินคาจากตางประเทศลดลง
ตารางที่ 25 มูลคาการนําเขา สงออก ดุลการคาและมูลคาการคารวม ปี พ.ศ. 2558 - 2562
หนวย : ลานบาท

นําเขา
สงออก
ดุลการคา
มูลคาการคารวม
อัตราการเจริญเติบโตของดุลการคา
อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาการคา
รวม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

8,204.18
44,019.13
35,814.94
52,223.31

23,598.53
42,059.25
18,460.71
65,657.78
-48.46
25.73

32,325.25
44,213.16
11,887.91
76,538.41
-35.60
16.57

พ.ศ. 2561
29,353.07
48,571.86
19,218.79
77,924.92
61.67
1.81

พ.ศ. 2562
(มค.-ตค.)
28,528.39
40,354.00
11,825.61
68,882.38

สําหรับสินคา นําเขา – สงออก ที่สําคัญของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2562 แยก
เป็นรายประเทศ ไดแก
1.1) ไทย-เมียนมา
สิ นค าส งออกสํ าคั ญ 5 อั นดั บแรกได แก น้ํ ามั นดี เซล, เครื่ องดื่ มที่ ไม มี แอลกอฮอลแ , น้ํ ามั น
สําเร็จรูปอื่น ๆ,ผาผืนและดาย, ผลิตภัณฑแเหล็กและเหล็กกลา
สินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก ก฿าซธรรมชาติ , ธัญพืช, สัตวแน้ํา, โค กระบือสุกร แพะ
แกะ, ปลาหมึกสด แชเย็น แชแข็ง
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1.2) ไทย-สปป.ลาว
สินคาสงออกที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก น้ํามันดีเซล, รถยนตแอุปกรณแฯ, สินคาปศุสัตวแอื่น ๆ,
น้ํามันสําเร็จรูปอื่น ๆ, สินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ
สินคานําเขาที่สําคัญ 5 อันดับแรกไดแก เชื้อเพลิงอื่น ๆ, ทองแดงและผลิตภัณฑแ, เครื่องรับสง
สัญญาณและอุปกรณแฯ, ผักและของปรุงแตงจากผัก, เครื่องรับวิทยุโทรศัพทแฯ
1.3) ไทย-สปป.จีน
สิ น ค า ส ง ออกสํ า คั ญ ญ 5 อั น ดั บ แรกได แ ก ผลไม ส ดแช เ ย็ น แช แ ข็ ง และแห ง , เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแ อุปกรณแฯ, ลําไย แหง, วงจรพิมพแ, อุปกรณแกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรแและไดโอด
สินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแและอุปกรณแ (+43.28%) เทป
แมเหล็ก จานแมเหล็กสําหรับคอมพิวเตอรแ , สวนประกอบคอมพิวเตอรแ , เครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณแ
ติดตั้ง (โทรศัพทแ วิทยุ โทรเลขฯ)ฯ, เคมีภัณฑแอื่น ๆ
2) สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 26 รายรับจากการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) ของกลุมจังหวัด พ.ศ. 2558-2561
จังหวัด
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
เชียงราย

2,103,593,121

2,615,353,574 2,979,340,463 3,672,363,470

พะเยา

978,482,846

1,118,325,778 1,373,323,470 1,663,445,540

แพร่

465,171,997

614,480,638

798,877,185 1,002,921,307

น่าน

617,652,208

845,654,222

998,300,722 1,258,496,558

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

4,164,900,172

อัตราการเจริญเติบโตของยอดจาหน่าย
สินค้า OTOP (ร้อยละ)

5,193,814,212 6,149,841,840 7,597,226,875
24.70

18.41

23.54

สําหรับรายรับจากการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแของกลุมจังหวัดรายปี พ.ศ.
2558-2561 ในภาพรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยหากพิจารณา ปี พ.ศ.2561 รายจังหวัดพบวาจังหวัดที่
มี ร ายรั บ จากการจํ า หน า ยสิ น ค า หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑแ ม ากที่ สุ ด ได แ ก จั ง หวั ด เชี ย งราย มี ร ายรั บ
3,672,363,470 บาท รองลงมา ไดแก จังหวัดพะเยา รายรับ 1,663,445,540 บาท จังหวัดนาน มูลคารายรับ
1,258,496,558 บาท และนอยที่สุด ไดแก จังหวัดแพร มูลคารายรับ 1,002,921,307 บาท ตามลําดับ
หากพิจารณาในแงอัตราการเจริญเติบโตของมูลคารายรับของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ
พบวาอัตราการเจริญเติบของสินคา OTOP มีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางสูง เฉลี่ยแลวในชวง 3 ปีที่ผานมี
อัตราการเจริญเติบโตมากกวารอยละ 20 โดยในปี พ.ศ. 2559 อยูที่ รอยละ 24.70 ปี พ.ศ.2560 และ2561 อยู
ที่รอยละ18.41 และ 23.54 ตามลําดับ
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หากวิ เ คราะหแ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของสิ น ค า หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑแ พบว า อั ต ราการ
เจริญเติบโตของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแของกลุมจังหวัด สูงกวาอัตราการเจริญเติบโตของทั้งประเทศ
โดยอัตราการเจริญเติบโตของประเทศเฉลี่ยแลวอยูที่รอยละ 11.90 ตอปี ทั้งนี้การเจริญเติบโตดังกลาวสะทอน
ใหเห็นสินคา OTOP ยังคงเป็นตองการของตลาดและสามารถขยายตลาดไปไดอีก และจากการประเมินคุณภาพ
ของสินคา OTOP ของกลุมจังหวัดที่มีคุณภาพของกลุมจังหวัดเป็นสินคาประเภท เครื่องดื่ม อาหารสด และ
เครื่องสําอาง ทั้งนีใ้ นแตละจังหวัดมีสินคา OTOP มีจุดเดนดานคุณภาพที่แตกตางกันไป ดังนี้
- จังหวัดเชียงราย สินคา OTOP ที่มีคุณภาพ ประกอบดวย ชา , กาแฟ, สบู แชมพู โลชั่น
สมุนไพร น้ําผลไม, น้ําสมุนไพร และสับปะรดภูแล
- จังหวัดพะเยา สินคา OTOP ที่มีคุณภาพ ประกอบดวย ไวนแลําใย, กระเจี๊ยบ, ลิ้นจี่ กําไล
เงิน, แหวน, เงินฝใงพลอย สรอยคอ ตางหู ผาพันคอ ครีมมะขามพะเยา และ ปลาสม
-จังหวัดแพร สินคา OTOP ที่มีคุณภาพ ประกอบดวย แหวนทับทิม ผาทอ ผาดนมือ เสื้อผา
สําเร็จรูปสตรี ผาซิน่ เสื้อมอฮอม และผาทอพื้นเมือง
-จังหวัดนาน สินคา OTOP ที่มีคุณภาพ ประกอบดวย ชุดเครื่องประดับเงินแท สบูสมุนไพร
แชมพูสมุนไพร ชุดรับแขกหวาย เกาอี้หวาย และผาทอลายน้ําไหล
แตอย างไรก็ต ามผู ป ระกอบการตองมีการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑแอย างต อเนื่ องให ตรงกับ ความ
ตองการของตลาด ดังนั้นควรพัฒนาผลิตภัณฑแใหตรงกับความตองการของตลาด พัฒนาทักษะฝีมือและทักษะ
การผลิตของผูประกอบการ ควรสรางแบรนดแเพื่อเพิ่มคุณคาและมูล คาผลิตภัณฑแ ควรเสริมสรางเครือขาย
ผูประกอบการ และควรสรางและขยายตลาด ตลอดจนสงเสริมการวิจัยตลาดผลผลิตภัณฑแ OTOP
สําหรับการสรางตลาดและขยายตลาดของสินคาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั้นเห็นวา
ควรที่จะขยายตลาดในตางประเทศและกลุมประเทศ GMS
- ตลาดในประเทศไทย เป็นกลุมผูบริโภคที่กําลังซื้อสูง เนนเพื่อสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว สินคา
ที่สามารถทําตลาดได ไดแก อาหารเพื่อสุขภาพพรอมทาน ชา กาแฟ สมุนไพร ธัญพืช และอาหารเสริมเพื่อ
ปูองกันโรคภัย
- ตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงมณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกวางซีจวง)
เป็นกลุมฐานะดีขึ้น ตองการตกแตงบานใหนาอยูขึ้น และสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ที่มีราคาแพง สินคาที่
สามารถทําตลาดได ไดแก เฟอรแนิเจอรแ เพื่อใชตกแตงบาน และอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูง ไดแก พวก
ผลไมอบแหง น้ําผลไม และกาแฟ
- ตลาดในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สวนใหญยากจน ตองการสินคาขั้นพื้นฐานแต
ความเมืองกําลังขยาย ทําใหภาคกอสรางกําลังเติบโต ดังนั้นสินคาที่คาดวาจะทําตลาดได ไดแก สินค าพื้นฐาน
ประเภทยารักษาโรค เวชภัณฑแ สบู ยาสระผม และสินคาประเภทเฟอรแนิเจอรแ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
ภาคกอสราง
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- ตลาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตลาดที่มีโครงสรางพื้นฐานและไฟฟูา
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และมีคนจีน ยายเขามาอยูอาศัยอยูมากทําใหตองการสินคาอุปโภคบริโภค ดังนั้น
สิ น คา ที่น าจะทํ าตลาดได ได แก เฟอรแ นิ เจอรแ รูป แบบทั นสมัย อาหารและเครื่ องดื่ม เสื้ อ ผ า และของใช ใ น
ชีวิตประจําวัน
- ตลาดในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นกลุมผูบริโภคที่เป็น คนชนชั้นกลาง ใชจายกับ
สินคาที่ดีเพื่อสุขภาพ แตยังตองการสินคาพื้นฐานและชอบความสะดวกสบายผานการซื้อของออนไลนแ ดังนั้น
สิ น ค า ที่ น า จะทํ า ตลาดได ได แ ก เครื่ อ งดื่ ม บํ า รุ ง ความงามและสมอง ผลิ ต ภั ณ ฑแ ค วามสวยความงามและ
เฟอรแนิเจอรแ
2.1.5 ด้านการท่องเที่ยว
สาขาทองเที่ยวเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญอีกสาขาหนึ่งของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ซึ่งจากขอมูลจํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ ปี พ.ศ. 2559 – 2561
พิจารณาจํานวนผูมาเยี่ยมเยือนและรายไดการทองเที่ยวพบวาแนวโนมผูมาเยี่ ยมเยียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในปี
พ.ศ. 2561 มีผูเยี่ยมเยียน จํานวน 6,112,096 คน เพิ่มขึ้น 321,867 คนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 และรายได
จากการทองเที่ยวในปี พ.ศ. 2561 เทากับ 34,408 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,031 ลานบาท ในแงการเจริญเติบโต
ของการทองเที่ยวพบวา การเจริญเติบโตของผูมาเยี่ยมเยือนอยูที่รอยละ 5.56 ซึ่งนอยกวาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู
ที่รอยละ 8.48 แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของรายไดจากการทองเที่ยวพบวา ในปี พ.ศ.
2561 อยูรอยละ 9.66 ซึ่งลดลงมาเล็กนอยหากเทียบกับ พ.ศ. 2560 อยูที่ ร อยละ 10.23 ซึ่งจากการวิเคราะหแ
การเจริ ญ เติ บ โตของภาคการท องเที่ ย วดัง กล าวสะทอนให เห็ นถึ งนโยบายการท องเที่ ยวในปใจ จุบั นที่ เน น
นักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีกําลังซื้อสูงมากกวาเนนจํานวนนักทองเที่ยว

ภาพที่ 4 จํานวนผูมาเยี่ยมเยือนและอัตราการเจริญเติบโตของผูมาเยี่ยมเยือน
ของกลุมภาคเหนือตอนบน 2
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ภาพที่ 5 รายไดและอัตราการเจริญเติบโตของรายไดของกลุมภาคเหนือตอนบน 2

หากจําแนกสถานการณแการทองเที่ยวรายไดจังหวัด พบวาจํานวนผูมาเยี่ยมเยือนและรายได
การท องเที่ ย วมากที่ สุ ด ได แก จั งหวัด เชี ยงราย มีนั ก ทอ งเที่ย วสั ญชาติ ไทยจํ านวน 3,057,968 คน และ
ชาวตางชาติ จํานวน 618,529 คน รวมทั้งสิ้ น 3,676,497 คน ในส วนของดานรายไดจากผูที่เดินทางมา
ทองเที่ยวนักทองเที่ยวสัญชาติไทย จํานวน 21,995.16 ลานบาท และชาวตางชาติ 6,622.55 ลานบาท รวม
ทั้ ง สิ้ น 28,617.71 ล า นบาท รองลงมา จั ง หวั ด น า น มี นั ก ท อ งเที่ ย วสั ญ ชาติ ไ ทยจํ า นวน 922,059 และ
ชาวต า งชาติ จํ า นวน 21,885 คน รวมทั้ ง สิ้ น 943,944 คน และมี ร ายได จ ากผู ที่ เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย ว
นักทองเที่ยวสัญชาติไทยจํานวน 2,572.40 ลานบาท และ ชาวตางชาติ 98.72 ลานบาท รวมทั้งสิ้ น 2,671.12
บาท ตามลํ า ดั บ และจํ า นวนผู ม าเยี่ ย มเยื อ นและรายได ก ารท อ งเที่ ย วน อ ยที่ สุ ด ได แ ก จั ง หวั ด พะเยา
มีนักทองเที่ยวสัญชาติไทยจํานวน 630,156 คน และชาวตางชาติ จํานวน 27,296 คน รวมทั้งสิ้น 657,452 คน
และมีรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยวนักทองเที่ยวสัญชาติไทย จํานวน 1,354.56 ลานบาท และชาวตางชาติ
42.61 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 1,397.17 ลานบาท
ตารางที่ 27 สถิติขอมูลจํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ ปี พ.ศ. 2559 – 2561
จังหวัด
เชียงราย
- สัญชาติไทย
- ชาวตางชาติ
พะเยา
- สัญชาติไทย
- ชาวตางชาติ
แพร่
- สัญชาติไทย
- ชาวตางชาติ
น่าน
- สัญชาติไทย
- ชาวตางชาติ

จานวนผู้มาเยี่ยมเยือน (คน)
2559
2560
2561
3,192,110 3,442,162 3,676,497
2,633,051
2,848,911
3,057,968
559,059
593,251
618,529
596,754
630,725
657,452
572,194
604,647
630,156
24,560
26,078
27,296
783,111
817,216
856,088
719,615
751,893
788,888
63,496
65,323
67,200
765,450
900,126
943,944
747,369
879,394
922,059
18,081
20,732
21,885

รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท)
2559
2560
2561
23,748.02 26,053.86 28,617.71
18,173.56 19,978.30 21,995.16
5,574.46
6,075.56
6,622.55
1,195.32 1,286.52 1,397.17
1,160.31
1,247.60
1,354.56
35.01
38.92
42.61
1,464.00 1,573.38 1,722.39
1,304.93
1,402.46
1,540.57
159.07
170.92
181.82
2,056.88 2,462.93 2,671.12
1,980.86
2,372.66
2,572.40
76.02
90.27
98.72

ที่มา : สรุปสถานการณแทองเที่ยวภายในประเทศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2552 – 2561 สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562.
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2.1.6 ด้านอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ.2560 กลุมจังหวัดฯ มีจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 141,517 แหง เมื่อพิจารณา
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดานการผลิต มีจํานวนมากที่สุด 42,213 แหง
รองลงมาคือ ดานการขายปลีก จํานวน 38,916 แหง และดานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 14,919 แหง
ตามลําดับ หากพิจารณารายจังหวัดพบวา จํานวนสถานประกอบการในจังหวัดเชียงรายมีมากที่สุด จํานวน
52,625 แหง คิดเป็นรอยละ 37.18 ของสถานการประกอบการทั้งหมด ถัดมาเป็นจังหวัดแพร และนาน จํานวน
39,992 แหงและ 28,036 แหง คิดเป็นรอยละ 28.26 และ 19.81 ตามลําดับ ในขณะที่ จังหวัดพะเยามีสถาน
ประกอบการนอยที่สุด จํานวน 20,864 แหง ซึ่งมีสัดสวนของสถานประกอบการรอยละ14.74 เมื่อเทียบกับ
สถานประกอบการทั้งหมด
ตารางที่ 28 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2560
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิต
การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย
ของเสียและสิ่งปฏิกลู
การกอสราง
การขาย – ซอมแซมยานยนตแและ
จักรยานยนตแ
การขายสง
การขายปลีก
การขนสงทางบกสถานที่เก็บสินคา
ที่พักแรม
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมอสังหาริมทรัพยแ
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตรแ
และเทคนิค
กิจกรรมบริหารและการบริการ
สนับสนุน
ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน
รวม

จังหวัดเชียงราย
7,950
61

จังหวัดพะเยา
5,467
29

จังหวัดแพร่
17,249
68

จังหวัดน่าน
11,547
18

กลุ่มจังหวัดฯ
42,213
176

1,828
3,441

567
1,287

1,285
1,507

762
1,216

4,442
7,451

1,833
17,759
1,703
638
6,958
213
3,427
493

658
5,785
1,069
135
2,372
146
762
135

1,241
8,607
741
113
3,386
30
1,640
143

817
6,765
800
237
2,203
61
589
148

4,549
38,916
4,313
1123
14,919
450
6,418
919

1,023

359

369

260

2,011

409
4,887
2
52,625

92
2,000
1
20,864

466
3,145
2
39,992

246
2,367
28,036

1213
12,399
5
141,517

ที่มา : จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562.
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2.2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม
2.2.1 ด้านประชากรและแรงงาน
ตารางที่ 29 ประชากรและแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต ปี พ.ศ. 2559 - 2561
จานวน
ร้อยละ
ประชากรและแรงงาน
2559
2560
2561
2559
2560
รวม
2,028,426 2,028,294 2,027,766

2561

กําลังแรงงานปใจจุบัน

1,367,413 1,352,022 1,345,921

67.41

66.66

66.37

- ผูมีงานทํา

1,353,274 1,325,124 1,328,482

98.97

98.01

98.70

- ผูวางงาน
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน

5,675
8,464

8,806
18,092

9,161
8,278

0.42
0.62

0.65
1.34

0.68
0.62

661,013

676,272

681,845

32.59

33.34

33.63

สํ าหรั บ ภาพรวมของตลาดแรงงานของกลุ มภาคเหนือตอนบน 2 พบวา กําลั งแรงงานใน
ปใจจุบันมีแนวโนมลดลง ในปีพ.ศ. 2561 มีจํานวน 1,345,921 คน คิดเป็นรอยละ 66.37 ในขณะที่ปี พ.ศ.
2560 มีจํานวน 1,352,022 คน คิดเป็นรอยละ 66.66 เมื่อพิจารณามีผูงานทําในกลุมภาคเหนือตอนบน 2
พบวา มีอัตราสวนของผูมีงานทําสูง คิดเป็นรอยละ 98.70 ในปี พ.ศ. 2561 และมีอัตราการวางงานต่ําในชวง 3
ปีที่ผานมีอัตราการวางงานไมถึงรอยละ 1 อยางไรก็ตาม มีจํานวนผูอยูนอกตลาดแรงงานเพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆ ในขณะ
ที่ จํานวนผูที่ศึกษาตอและออกจากมาเป็นแมบานไมไดเพิ่มมากขึ้นนัก จากการวิเคราะหแสถานการณแดังกลาว
สอดคลองกับบริบทของสังคมสูงวัย ทั้งนี้จํานวนผูไมอยูในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 30 จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2559-2561
จังหวัด
เชียงราย

สถานภาพ
แรงงาน
อายุ 15 ปีขึ้นไป
กําลังแรงงานรวม

ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน

พะเยา

กาลังคน
กําลังแรงงานปใจจุบัน
- ผูมีงานทํา
- ผูวางงาน
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
รวม
ทํางานบาน
เรียนหนังสือ
อื่นๆ
รวม

อายุ 15 ปีขึ้นไป
กําลังแรงงานรวม

กําลังแรงงานปใจจุบัน
- ผูมีงานทํา
- ผูวางงาน
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
รวม

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

956,370

956,081

955,196

646,368
843
488
647,699
348,095

633,261
3,831
2,359
639,451
92,760
77,814
146,056
316,630
347,953

633,320
3,250
214
636,784
86,572
73,754
158,086
318,412
347,577

215,545
618
1,031
217,194

210,158
1,604
4,985
216,747

225,449
1,405
1,209
228,063
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จังหวัด

แพร

สถานภาพ
แรงงาน
ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
กําลังแรงงานรวม

ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน

นาน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
กําลังแรงงานรวม

ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน

กาลังคน
ทํางานบาน
เรียนหนังสือ
อื่นๆ
รวม
กําลังแรงงานปใจจุบัน
- ผูมีงานทํา
- ผูวางงาน
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
รวม
ทํางานบาน
เรียนหนังสือ
อื่นๆ
รวม
กําลังแรงงานปใจจุบัน
- ผูมีงานทํา
- ผูวางงาน
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
รวม
ทํางานบาน
เรียนหนังสือ
อื่นๆ
รวม

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

361,610

47,627
24,110
59,469
131,206
361,924

33,523
28,881
57,110
119,514
362,664

244,223
2,058
3,348
249,629
362,351

235,746
879
6,186
242,811
35,547
27,583
55,983
119,113
362,336

230,736
2,488
5,109
238,334
34,641
27,337
62,353
124,330
362,329

247,138
2,156
3,597
252,891

245,959
2,492
4,562
253,013

238,977
2,018
1,746
242,741

-

35,149
29,771
44,403
109,323

35,939
30,224
53,425
119,589

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สถิติแรงงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562.

หากจํ าแนกสถานการณแแรงงานรายจัง หวัด ในปี พ.ศ. 2561 พบวา จังหวัดที่ มีจํา นวน
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป มากที่สุดไดแก จังหวัดเชียงราย มีจํานวน 955,196 คน ถัดมาคือจังหวัดแพร นาน
และจังหวัดที่มีจํานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป นอยที่สุดไดแก จังหวัดพะเยา มีจํานวน 226,017 คน และ
เมื่อพิจารณาอัตราการกําลังแรงงาน พบวา จังหวัดเชียงราย มีผูอยูในกําลังแรงงานมากที่สุด จํานวน 636,784
คน ถัดมาคือจังหวัดนาน จํานวน242,741 คน และแพร จํานวน 238,334 แล ที่มีผูอยูในกําลังแรงงานนอย
ที่สุดคือจังหวัดพะเยา จํานวน 228,063 คน
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หากพิ จ ารณาสั ด ส ว นของกํ า ลั ง แรงงานของกลุ ม ภาคเหนื อ ตอนบน 2 ในช ว งปี
พ.ศ. 2559-2561 พบวา สัดสวนกําลังแรงงานสวนใหญอยูในจังหวัดเชียงราย คิดเป็นรอยละ 47.31 ในปี
พ.ศ. 2561 ในขณะที่สัดสวนกําลังแรงงานของจังหวัดพะเยามีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 อยูที่นอย
ละ 16.94 และสัดสวนของกําลังแรงงานในจังหวัดแพรมีแนวโนมลดลง 17.71 และ สัดสวนของกําลังแรงงาน
ในจังหวัดนาน อยูที่รอยละ 18.04
100%

90%

18.49

18.71

18.26

17.96

15.88

16.03

47.37

47.30

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

ภาพที่ 6 สัดสวนของกําลังแรงงานในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ตั้งแต ปี พ.ศ. 2559-2561

จากการวิเคราะหแสถานการณแในตลาดแรงงานของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 พบวา สัดสวน
ของกําลังแรงงานสอดคลองกับขนาดของประชากร อยางไรก็ตามประเด็นปใญหาเรื่องบริบทสังคมสูงวัย ซึ่งจะมี
ผลใหประชากรวัยแรงงานลดลง เริ่มที่จะพบในจังหวัดเชียงราย พะเยาและนาน
2.2.2 อุบัติเหตุ
ตารางที่ 31 จํานวนอุบัติเหตุบนทองถนนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ตอประชากรแสนคน) ปี พ.ศ. 2558 – 2561
จังหวัด
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
เชียงราย
137.17
52.08
115.1
90.94
พะเยา
97.17
51.96
99.98
84.8
แพร
249.15
91.59
172.71
142.89
นาน
131.59
36.26
83.99
68.06
รวมกลุ่มจังหวัด
615.08
231.89
471.78
386.69
ที่มา : ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,
ประมวลผลโดย กองพัฒนาขอมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

สํ า หรั บ ข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ ม ภาคเหนื อ ตอนบน 2 พบว า ในปี พ.ศ. 2561
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนน รวมทั้งสิ้น 386.69 ครั้งตอประชากรแสนคน
ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจํานวนอุบั ติเหตุ 471.78 ครั้งตอประชากรแสนคน โดยพิจารณารายจังหวัด
แนวโนมตั้งแตปี พ.ศ. 2558-2561 พบวาจังหวัดแพรมีจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนนมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2561
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จํานวน 142.89 ครั้ง ตอประชากรแสนคน ถัดมาเป็นจังหวดเชียงราย พะเยา มี จํานวนอุบัติเหตุบนทองถนน
จํานวน 90.94 ครั้งตอประชากรแสนคน และ 84.80 ครั้งตอประชากรแสนคน ในขณะที่จังหวัดนานมี จํานวน
อุบัติเหตุบนทองถนนนอยที่สุด จํานวน 68.06 ครั้งตอประชากรแสน
ตารางที่ 32 ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี พ.ศ. 2559 – 2562
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

จังหวัด

ปี 2562
ข้อมูล ณ 05/12/2562
เวลา 03:11น.

ทุพพล
ทุพพล
ทุพพล
ทุพพล
บาดเจ็บ เสียชีวิต
บาดเจ็บ เสียชีวิต
บาดเจ็บ เสียชีวิต
บาดเจ็บ เสียชีวิต
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ

เชียงราย 28

5,198 212

26

5,904 256

33

6,103 269

22

5,702

185

นาน

9

2,852

65

16

3,195

53

15

3,252 77

10

2,958

74

พะเยา

7

2,916 101

20

3,111

99

16

2,837 66

10

2,835

88

แพร

12

2,759

7

2,755

76

17

2,708 78

9

2,294

60

รวม

56 13,725 460

81 14,900 490

51

13,789 407

82

69 14,965 484

ที่มา : ขอมูลการเกิดเหตุระดับจังหวัดสถิติและขอมูลการเกิดเหตุจากผูประสบภัยที่เกิดเหตุจากรถทั้งประเทศ,
ศูนยแขอมูลอุบัติเหตุ Thai RSC, 2562.

สําหรับความสูญเสียของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 พบวา ในปี พ.ศ. 2562
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จากขอมูลถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 พบวา ผูเสียชีวิตจํานวน 407 คน
ผูบาดเจ็บ จํานวน 13,789 คน และ ทุพพลภาพ จํานวน 51 คน และหากเปรียบเทียบ 3 ปี ยอนหลังพบวา
จํานวนความสูญเสียจากอุบัติเหตุจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี หากพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายมี
ความสูญเสียมากที่สุด โดยมีผูบาดเจ็บจํานวน 5,702 ราย เสียชีวิต 185 ราย และทุพพลภาพ จํานวน 22 ราย
และ จังหวัดแพรจํานวนการเกิดเหตุนอยที่สุด โดยมีผูบาดเจ็บจํานวน 2,294 ราย เสียชีวิต 60 ราย และทุพพล
ภาพ จํานวน 9 ราย
ตารางที่ 33 อัตราการจับกุมตอประชากรแสนคนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2561 (รายตอแสนประชากร)
ไม่สวม
ไม่คาดเข็ม ขับย้อน
ฝ่าไฟ
โทรศัพท์ขณะ
จังหวัด
เมาสุรา
ขับรถเร็ว
หมวกนิรภัย
ขัดนิรภัย
ศร
แดง
ขับรถ
เชียงราย 163.10
3,866.10 4,113.70
653.00
71.00
292.50
42.30
พะเยา
178.20
8,308.40 1,255.60 7,003.60
479.40
248.90
204.50
แพร
272.80 11,539.20 282.40
2,833.60
358.60
485.30
187.20
นาน
16.50
2,224.90 2,713.60
320.50
9.20
49.50
14.00
รวมกลุม 630.60 25,938.60 8,365.30 10,810.70 918.20 1,076.20
448.00
จังหวัด
ที่มา : รายงานสถานการณแความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2561, แผนงานสนับสนุนการปูองกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด, 2562.
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สําหรับสาเหตุที่นํามาซึ่งอุบัติเหตุ หากพิจารณาจากอัตราการจับกุมตอแสนประชากรของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน2 พบวาในปี พ.ศ. 2561 สวนใหญจะถูกจับกุมจากการไมสวมหมวกนิรภัย จํานวน
25,938.60 รายตอประชากรแสนคน ถัดมาเป็นการไมคาดเข็มคัดนิรภัย จํานวน 10,810.70 รายตอประชากร
แสนคน และการขับรถเร็ว จํานวน 8,365.30 รายตอประชากรแสนคน และจังหวัดที่มีอัตราจับกุมการเมาสุรา
ไมสวมหมวกนิรภัย ฝุาไฟแดงมากที่สุดคือจังหวัดแพร ขณะที่จังหวัดเชียงถูกจับกุมมากที่สุดจากการขับรถเร็ว
ขับรถยอนศร
2.3. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3.1 ทรัพยากรป่าไม้
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่รวม 22,690,5056.68 ตารางกิโลเมตร ในปี 2561 มี
เนื้อที่ปุา 12,141,306.52 ไร คิดเป็นรอยละ 53.50 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่จังหวัดแพรเป็นจังหวัดที่มี
สัดสวนพื้นที่ปุาไมมากที่สุด คือ รอยละ 64.76 จังหวัดนานสัดสวนพื้นที่ปุาไม รอยละ 61.33 จังหวัดพะเยา
สัดสวนพื้นที่ปุาไม รอยละ 51.50 และ จังหวัดเชียงรายสัดสวนพื้นที่ปุาไมนอยที่สุด รอยละ 40.00 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ปุาไมในชวงเวลา 2 ปีที่ผานมา มีแนวโนมคอนขางจะคงที่อยูที่รอยละ
53.50 ซึ่งตรงขามกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มของจํานวนประชากรทําใหการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้น
ในหลายๆ ดาน เชน การสรางที่อยูอาศับ การทําการเกษตร เพื่อยังชีพ ทําใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปุาเพิ่มขึ้น อุป
สงคแ อุปทาน ในการตองการใชไมไมวาจะอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เฟอรแนิเจอรแ และพลังงาน ฯลฯเพิ่มขึ้น แต
จํานวนปุาไมยังคงเดิม
ตารางที่ 34 แสดงเนื้อที่ปุาไม แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 – 2561
จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
รวม

เนื้อที่จังหวัด
(ตร.กม.)
7,189,310.58
3,868,248.44
4,051,912.64
7,581,035.02
22,690,506.68

พ.ศ. 2560
เนื้อที่ป่า
(ตร.กม.)
2,892,488.89
1,989,206.43
2,610,863.30
4,653,943.16
12,146,501.78

พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ของพื้นที่
จังหวัด
40.23
51.42
64.44
61.39
53.53

เนื้อที่ป่า
(ตร.กม.)

ร้อยละ
ของพื้นทีจ่ ังหวัด

2,876,043.23
1,992,209.93
2,623,909.73
4,649,143.63
12,141,306.52

40.00
51.50
64.76
61.33
53.50
ที่มา : กรมปุาไม
*หมายเหตุ : สํานักจัดการที่ดินปุาไม กรมปุาไม

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพื้นที่ปุาสงวนแหงชาติทั้งหมด 16,391,045.87 ไร เนื้อที่
รวม 26,224.42 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพื้นที่ปุาสงวนแหงชาติมากที่สุด คือ จังหวัดนานมีพื้นที่ปุาสงวน
แหงชาติทั้งหมด 6,497,891.62 ไร รองลงมาจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปุาสงวนแหงชาติทั้งหมด 4,485,966.25 ไร
จังหวัดแพร มีพื้นที่ปุาสงวนแหงชาติทั้งหมด 2,945,713 ไร และจังหวัดพะเยา มีพื้นที่ปุาสงวนแหงชาติทั้งหมด
2,461,475 ไร ตามลําดับ

60
ตารางที่ 35 พื้นที่ปุาสงวนจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562
จังหวัด

ที่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

เชียงราย

1

ปุาขุนหวยงิ้ว ปุาเชียงเคี่ยน และปุาขุนหวยโปุง
ต.ยางฮอม ปุาตาล แมเปา งิ้ว ปลอง เชียงเคี่ยน อ.เทิง
จ.เชียงราย

2

พื้นที่ (ตร.กม.)

พื้นที่ (ไร่)

478.12

298,828.00

ปุาดอยขมิ้น และปุาน้ําแหยง
ต.เวียง สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

16.00

10,000.00

3

ปุาดอยถ้ําผาตอง ปุาดอยสันปุากเอย และปุาน้ําแมงาม
ต.แมขาวตม บานดู นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

93.75

58,593.00

4

ปุาดอยทาและปุาดอยบอสม
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

32.00

20,000.00

5

ปุาดอยนางนอน
ต.แมสาย โปุงผา หวยไคร อ.แมสาย จ.เชียงราย

61.56

38,475.00

6

ปุาดอยนางแล ปุาดอยยาวและปุาดอยพระบาท
ต.นางแล บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย

61.56

38,475.00

7

ปุาดอยบอ
ต.ปุาตึง แมยาว บานดู อ.แมจัน เมือง จ.เชียงราย

238.70

149,185.00

8

ปุาดอยปุย
ต.ปุากอดํา บัวสลี สันทราย ดงมะดะ หวยสัก อ.เมือง
จ.เชียงราย

95.86

59,912.00

9

ปุาดอยมอนปูุเมา และปุาดอยมอนหินขาว
ต.งิ้ว เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

4.32

2,700.00

10

ปุาดอยหลวง ปุาน้ํายาว และปุาน้าํ ซอ
ต.สถาน หวยซอ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

212.50

132,812.00

11

ปุาน้ํามะและปุาสบรวก
ต.ปุาสัก เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

19.24

12,028.00

12

ปุาน้ํามาและปุาน้ําชาง
ต.เวียง สถาน ศรีดอยชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

87.12

54,453.00

13

ปุาน้ําแมคํา ปุาน้ําแมสลอง และปุาน้ําแมจันฝใ่งซาย
ต.แมคํา ปุาซาง ปุาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย

566.00

353,750.00

14

ปุาน้ําหงาวฝใ่งซาย
ต.ตับเตา หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

170.00

106,250.00

61
จังหวัด

ที่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

15

ปุาโปุงสลี
ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

16

ปุาแมขาวตมและปุาหวยลึก
ต.แมจัน บานดู แมขาวตม อ.แมจนั เมือง จ.เชียงราย

17

พื้นที่ (ตร.กม.)

พื้นที่ (ไร่)

1.07

668.75

24.58

15,362.50

ปุาแมโขงฝใ่งขวา
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

161.20

100,750.00

18

ปุาแมปืม และปุาแมพุง
ต.หัวงม แมเย็น ปุาแดด แมใจ ปุาแฝก อ.พาน แมใจ
จ.เชียงราย

270.54

169,087.00

19

ปุาแมปูนนอย ปุาแมปูนหลวง และปุาหวยโปุงเหม็น
ต.สันสลี เวียง บานโปุง ปุางิ้ว หัวฝาย แมเจดียแ
อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย

638.00

398,750.00

20

ปุาแมลอยไร ปุาสักลอและปุาน้ําพุง
ต.เชียงเคี่ยน แมลอย ปุาแงะ ปุาแดด สันมะคา
อ.เทิง กิ่ง อ ปุาแดด พาน จุน จ.เชียงราย

150.00

93,750.00

21

ปุาแมลาวฝใ่งขวา
ต.สันสลี เวียง บานโปุง ปุางิ้ว หัวฝาย แมเจดียแ
อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย

199.00

124,375.00

22

ปุาแมลาวฝใ่งขวา
ต.แมสรวย แมพริก ศรีถอย ทาก฿อ อ.แมสรวย
จ.เชียงราย

271.10

169,437.00

23

ปุาแมลาวฝใ่งขวา ปุาแมสาน และปุาแมใจ
ต.แมคาวโตน ปุาหุง สันกลาง เมืองพาน แมเย็น ศรี
ถอย อ.พาน แมใจ จ.เชียงราย

273.00

170,625.00

24

ปุาแมลาวฝใ่งซาย
ต.แมสรวย ปุาแดด ศรีถอย ทากอ อ.แมสรวย
จ.เชียงราย

1,137.50

710,937.00

25

ปุาแมลาวฝใ่งซาย และปุาแมกกฝใ่งขวา
ต.แมยาว หวยชมภู แมกรณแ บัวสลี ดงมะดะ อ.เมือง
จ.เชียงราย

325.00

203,125.00

62
จังหวัด

ที่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่ (ไร่)

26

ปุาแมอิงฝใ่งขวา และปุาแมงาว
ต.สถาน มวงยาง ครึ่ง ปอ บุญเรือง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

567.30

354,563.00

27

ปุาสบกกฝใ่งขวา
ต.บานแซว ปงนอย อ.เชียงแสน แมจัน จ.เชียงราย

425.16

265,725.00

28

ปุาหวยตนยาง และปุาหวยแมแกว
ต.เจริญเมือง แมออ อ.พาน จ.เชียงราย

80.00

50,000.00

29

ปุาหวยปุาแดง ปุาหวยปุาตาล และปุาหวยไคร
ต.ยางฮอม ปุาตาล ตา ตับเตา เวียง หงาว อ.เทิง
จ.เชียงราย

211.36

132,100.00

30

ปุาหวยสักและปุาแมกกฝใ่งขวา
ต.ปุาซาง ดงมหาวัน ทุงกอ เวียงชัย ดอนศิลา ผางาม
หวย อ.เวียงชัย เมือง จ.เชียงราย

306.00

191,250.00

7,177.54

4,485,966.25

45.00

28,125.00

517.09

323,181.00

49.60

31,000.00

รวมทั้งหมด
พะเยา

พื้นที่ (ตร.กม.)

1

ปุาดอยบอสม และปุาดอยโปุงนก
ต.เชียงแรง น้ําแวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา

2

ปุาน้ําน้ําเปื่อย ปุาน้ําหยวน และปุาน้ําลาว
ต.ภูซาง ทุงกลวย รมเย็น เวียง แมลาว ฝายกวาง
อ.เชียงคํา จ.พะเยา

3

ปุาน้ําแมปืม และปุาดงประดู
ต.แมใจ แมปืม อ.แมใจ พะเยา จ.พะเยา

4

ปุาน้ําแวนและปุาหวยไคร
ต.น้ําแวน ฝายกวาง เวียง ลอ อ.เชียงคํา จุน จ.พะเยา

138.00

86,250.00

5

ปุาแมจุน
ต.จุน อ.เชียงคํา จ.พะเยา จ.พะเยา

166.50

104,062.50

6

ปุาแมต๋ํา
ต.จําปุาหวาย อ.พะเยา จ.พะเยา

261.80

163,625.00

7

ปุาแมต้ํา และปุาแมนาเรือ
ต.บานใหม บานต้ํา บานตเอม บานตุน แมนาเรือ อ.
พะเยา จ.พะเยา

237.35

148,407.00

8

ปุาแมยม
ต.ปง ควน งิม ออย ผาชางนอย สระ เชียงมวน บาน

2,064.32

1,290,200.00

63
จังหวัด

ที่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่ (ตร.กม.)

พื้นที่ (ไร่)

มาง อ.ปง เชียงมวน จ.พะเยา
9

ปุาแมรองขุย
ต.จําปุาหวาย ปิน อ.พะเยา จ.พะเยา

124.30

77,687.50

10

ปุาแมฮองปอ ปุาหวยแกว และปุาแมอิงฝใ้งซาย
ต.ดงเจน หวยแกว ทาวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

120.72

75,450.00

11

ปุาหวยดอกเข็ม และปุาแมอิงฝใ่งขวา
ต.หวยลาน ดอกคําใต ปิน อ.พะเยา จ.พะเยา

158.00

98,750.00

12

ปุาหวยบงและปุาหวยเคียน
ต.แมปืม บานต้ํา บานตเอม อ.พะเยา จ.พะเยา

55.58

34,737.00

3,938.18

2,461,475

รวมทั้งหมด
แพร

1

ปุาบอแกว ปุาแมสูง และปุาแมสิน
ต.เดนชัย นาพูน อ.เดนชัย วังชิ้น จ.แพร

220.00

137,500.00

2

ปุาแมกเอนและปุาแมสาย
ต.บานกวาง บานเหลา หัวฝาย ปุาแดง อ.สูงเมน เมือง
จ.แพร

290.00

181,250.00

3

ปุาแมเกิ๋ง
ต.แมปูาก แมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

163.64

102,275.00

56.00

35,000.00

4

ปุาแมเข็ก
ต.หัวฝาย อ.สูงเมน จ.แพร

5

ปุาแมคํามี
ต.ไผโทน รองเข็ม รองกวาง อ.รองกวาง จ.แพร

336.00

210,000.00

6

ปุาแมแคม
ต.บานถิ่น สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร

118.00

73,750.00

7

ปุาแมจั๊วะฝใ่งซาย
ต.แมจั๊วะ อ.เดนชัย จ.แพร

27.00

16,875.00

8

ปุาแมจั๊วะและปุาแมมาน
ต.แมจั๊วะ หัวฝาย อ.สูงเมน จ.แพร

65.00

40,625.00

9

ปุาแมตาตอนขุน
ต.เวียงตา อ.ลอง จ.แพร

244.44

152,775.00

10

ปุาแมตาฝใ่งขวาตอนใต
ต.ตาผามอก อ.ลอง จ.แพร

100.00

62,500.00

64
จังหวัด

ที่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่ (ตร.กม.)

พื้นที่ (ไร่)

11

ปุาแมตาฝใ่งซาย
ต.ตาผามอก บานปิน อ.ลอง จ.แพร

167.95

104,968.00

12

ปุาแมเติ๊ก ปุาแมถาง และปุาแมกําปอง
ต.น้ําเลา บานเวียง หวยมา น้ําซํา บานถิ่น อ.รองกวาง
เมือง จ.แพร

260.00

162,500.00

13

ปุาแมปงและปุาแมลอง
ต.หัวทุง ทุงแลง อ.ลอง จ.แพร

30.56

19,100.00

14

ปุาแมปาน
ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร

61.00

38,125.00

15

ปุาแมปุงและปุาแมเปูา
ต.สะเอียบ เตาปูน อ.สอง จ.แพร

220.00

137,500.00

16

ปุาแมพวก
ต.เดนชัย แมจั๊วะ อ.เดนชัย จ.แพร

172.90

108,062.00

17

ปุาแมยมตะวันตก
ต.เตาปูน บานกลาง หวยหมาย วังหลวง อ.สอง จ.แพร

393.00

245,625.00

18

ปุาแมยมฝใ่งตะวันออก
ต.แมปูาก วังชิ้น นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร

285.58

178,489.00

19

ปุาแมยาง
ต.แมยางฮอ รองกวาง อ.รองกวาง จ.แพร

95.58

59,737.00

20

ปุาแมแย และปุาแมสาง
ต.เวียงทอง รองกาด สบสาย บานปง เดนชัย อ.สูงเมน
เดนชัย จ.แพร

127.50

79,687.00

21

ปุาแมลานและปุาแมกาง
ต.บานปิน หวยออ อ.ลอง จ.แพร

186.00

116,250.00

22

ปุาแมลูและปุาแมแปน
ต.บานเปิ่น หวยออ ทุงแลง ปากกาง อ.ลอง จ.แพร

135.00

84,375.00

23

ปุาแมสรอย
ต.สรอย แมพุง วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร

257.00

160,625.00

24

ปุาแมสอง
ต.สะเอียบ เตาปูน บานกลาง อ.สอง จ.แพร

575.35

359,593.00
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ที่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่ (ไร่)

25

ปุาแมแฮด
ต.น้ํารัด อ.สอง จ.แพร

19.18

11,990.00

26

ปุาหวยเบี้ยและปุาหวยบอทอง
ต.วังหงสแ ทาขาม วังพง ปุาแมด อ.เมือง จ.แพร

79.20

49,500.00

27

ปุาหวยปูอม
ต.บานหนุน หัวเมือง บานกลาง อ.สอง จ.แพร

27.26

17,037.00

4,713.14

2,945,713

1.80

1,125.00

2,504.50

1,565,312.00

รวมทั้งหมด
นาน

พื้นที่ (ตร.กม.)

1

ปุาเขานอย
ต.ดูใต ไชยสถาน อ.เมือง จ.นาน

2

ปุาดอยภูคาและปุาผาแดง
ต.ปอน ต.งอบ ต.ทุงชาง ต.บอเกลือเหนือ ต.ศิลาแดง
ต.สถาน ต.ปใง ต.ภู อ.ทุงชาง อ.ปใง อ.เชียงกลาง
อ.ทาวังผา จ.นาน

3

ปุาถ้ําผาตูบ
ต.ผาสิงหแ บอ อ.เมือง จ.นาน

19.00

11,875.00

4

ปุานาซาว
ต.ดูใต นาซาว สวก อ.เมือง จ.นาน

61.75

38,593.00

5

ปุานาซาวฝใ่งซาย
ต. อ.เมือง จ.นาน

113.00

70,625.00

6

ปุาน้ํายาว และปุาน้ําสวด
ต.ปอน งอน ทุงชาง ชนแดน ยอด นาไรหลวง พระพุทธ
บาท อ.ทุงชาง ทาวังผา บัว เมือง กิ่ง อ.บานหลวง
จ.นาน

2,364.00

1,477,500.00

ปุาน้ําวาและปุาแมจริม
ต.พงษแ แมจริม หนองแดง น้ําพาง อ.กิ่ง อ สันติสุข
อ.เมือง แมจริม จ.นาน

744.60

465,375.00

ปุาน้ําวาและปุาหวยสาลี่
ต.นาเหลือง ตากชุม ไหลนาน สานนา หนองใหม
อ.สา จ.นาน

687.50

429,688.00

ปุาน้ําสา และปุาแมสาครฝใ่งซาย
ต.ยาบหัวนา ปงสนุก อายนาไลย อ.สา จ.นาน

192.00

120,000.00

7

8

9
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ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

10

ปุาน้ําสาฝใ่งขวาตอนขุน
ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.นาน

11

ปุาฝใ่งขวาแมน้ํานาน ตอนใต
ต.สาน ศรีสะเกษ สันทะ เชียงของ สถาน เมืองลี
บอแกว อ.เวียงสา กิ่งอ.นาหมื่น นานอย จ.นาน

12

ปุาแมน้ํานานฝใ่งตะวันออกตอนใต
ต.ผาสิงหแ ต.เมืองจัง ต.ฝายแกว ต.น้ําแกน ต.ปุาแลว
หลวง ต.ดูพงษแ อ.แมจริม กิ่งอ.สันติสุข จ.นาน

พื้นที่ (ตร.กม.)

พื้นที่ (ไร่)

197.29

123,308.00

1,615.37

1,009,609.00

932.30

582,688.00

78.42

49,015.62

13

ปุาแมสาครฝใ่งขวา
ต.อายนาไลย สาน อ.สา จ.นาน

14

ปุาสาลีก
ต.สาน อายนาใลย น้ําตก ศรีสะเกษ อ.สา นานอย
จ.นาน

101.26

63,285.00

ปุาหวยงวงและปุาหวยสาลี่
ต.ศรีสะเกษ เชียงของ สถาน บอแกว นาทะนุ
อ.นานอย กิ่ง อ นาหมื่น จ.นาน

577.00

360,625.00

15

16

ปุาหวยแมขะนิง
ต.ยาบหัวนา น้ําปใ้ว ปงสนุก อ.สา จ.นาน
รวมทั้งหมด

205.77
10,395.56

128,608.00
6,497,891.62

2.3.2 ทรัพยากรดิน
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศเต็มไปดวยเทือกเขาและหุบเขา จึงทําใหเกิดดิน
ประเภทตาง ๆ ที่พบตามแถบภูเขา ที่สูงที่ผุพังจากหินตาง ๆ หลายชนิด ดินมีลักษณะตื้นบางตามที่ลาดชัน
และเต็มไปดวยกรวดหิน พอที่จะมีปุาไมปกคลุมและทําการเพาะปลูกแบบทําไรเลื่อนลอยได สวนในบริเวณหุบ
เขาหรือแองแผนดิน ซึ่งเป็นที่ราบที่มีระดับตาง ๆ กัน จะมีเนื้อดินหนาสมบูรณแกวา เพราะน้ําพาตะกอนจากไหลเขา
มาทับถม อยางไรก็ตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกันนี้ อาจแบงกลุม ของดิน และประโยชนแที่ไดจากดิน
ทรัพยากรดินของกลุมจังหวัดฯ เสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง เป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ และการใชที่ดินไมถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ทําใหเกิดปใญหาการชะลางพังทลายของดินสูง มีปใญหาดินขาดอินทรียแวัตถุ ปใญหาดินเป็นกรด
เป็นตน โดยแตละจังหวัดมีลักษณะการใชประโยชนแจากทรัพยากรดินและสภาพปใญหา ดังนี้
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จังหวัดเชียงราย
ทรัพยากรดินเป็นปใจจัยหลักและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ แตในปใจจุบันมีความเสื่อมโทรม
เนื่องจากการใชที่ดินผิดประเภทเกิดการพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดิน การปลอยที่ดินรกรางวางเปลา
และการใชสารเคมีในการเกษตรเป็นเวลานาน อยางไรก็ตามที่ผ านมาทุกจังหวัดในกลุมไดดําเนินกิจกรรม
หลากหลาย อาทิ การปรับปรุงดิน การปลู กพืชแบบผสมผสาน การสงเสริมการใชสารชีวภาพและแนะนํา
ขั้นตอน/วิธีการใชอยางถูกตอง ดังนี้
1. การใช ที่ ดิ น ผิ ด ประเภท เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ งและการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากรอย างรวดเร็ ว ทําให มีการนํ าพื้นที่ ที่มีศัก ยภาพทางการเกษตรมาใชเป็ นพื้นที่ อยูอาศัย และพื้น ที่
อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
2. การพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดิน เนื่องจาก
- เกิดจากการประกอบกิจกรรมของมนุษยแ ไดแก การทําเกษตรกรรม การตัดถนน
และการสรางเขื่อน
- เกิดจากพื้นที่ปุาถูกทําลายโดยมนุษยแ ทําใหหนาดินเปิด และถูกกัดเซาะโดยน้ําฝน
หรือน้ําหลากไดงาย
- จากธรรมชาติ การกัดเซาะของกระแสน้ําและลม รวมทั้งแรงโนมถวงของโลก
3. การปลอยที่ดินรกรางวางเปลา ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณแ
4. การใชสารเคมีในการทําการเกษตรทําใหมีสารพิษตกคางในดิน เชน ปุย ยากําจัดศัตรูพืช
จังหวัดพะเยา
ทรั พ ยากรดิ น และที่ ดิน โดยรวมประสบปใ ญ หาความเสื่ อ มโทรมของดิ น อัน เนื่อ งมาจาก
ปรากฏการณแธรรมชาติ คือ ลม ฝน อุณหภูมิ หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นผลจากกิจกรรม
ของมนุษยแที่ตัดไมทําลายปุาและเปิดปุาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ การชะลางพังทลายของดิน โดยเฉพาะในพื้นที่
ดอนที่มีการทําเกษตรกรรมในพื้นที่ลาดชัน การใชดินอยางไมถูกตองหลักวิชาการและขาดการบํารุง รักษา
นอกจากนี้เป็นการสูญเสียทรัพยากรดินในพื้นที่ปุา ซึ่งเป็นการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากของรัฐ เป็นของเอกชน
ในหลากหลายลักษณะการถือครอง ไดแก กลุมที่มีสิทธิในการจําหนายจายโอน (ยกเวนกรณีขอจํากัดหามโอน)
ไดแก โฉนด และน.ส. 3 และกลุมที่ไมมีสิทธิในการจําหน ายจายโอน (ยกเวนทางมรดก) ไดแก น.ค.3, กสน.5,
ส.ท.ก.1, 2 และ ส.ป.ก. 4-01
จังหวัดแพร่
จากการศึกษาทางธรณีวิทยาควบคูไปกับการสํารวจดินจังหวัดแพร พอแบงแยกวัตถุตนกําเนิด
ดินออกเป็น 5 ประเภทใหญๆ คือ
1. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มีอายุนอย (Recent Alluvium) ดินพวกนี้เกิดจาก
การที่แมน้ําลําธารพัดพาตะกอนมาทับถมกันบริเวณ 2 ฝใ่งลําน้ํา ดินที่เกิดขึ้นจะมีเนื้อดินเป็นดินรวน มีอายุใน
การพัฒนาชั้นดินนอย เป็นดินลึกและมีการทับถมของชั้นดินที่มีเนื้อแตกตางกันเป็นชวงๆ ซึ่งแสดงถึงการทับถม
ของตะกอนลําน้ําในชวงเวลาตางๆ กัน ดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ําประเภทนี้จะพบในบริเวณที่ราบน้ําทวมถึง
(flood plian) ทั้งที่เป็นสันริมฝใ่งแมน้ําและที่ราบลุม(River basin) ซึ่งอยูถัดออกไป
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ดินเหลานี้พบตามแถบบริเวณที่ราบน้ําทวมถึง เป็นดินตะกอนใหมที่น้ําพัดพามาทับถมทุกๆ ปี
เนื่องจากน้ําทวม สวนใหญจะพบเป็นแนวแคบๆ ตามสันดินริมน้ําและบริเวณพื้นที่ราบใกลเคียง ดินมีลักษณะ
เป็นดินลึก สําหรับดินที่พบตามสินดินริมน้ํา ไดแก ดินตะกอนลําน้ําหลายชนิดปะปนกัน มี เนื้อที่ประมาณ
1226,277 ไร หรือ 3.09 % เป็นดินที่มีการระบายน้ําดีคอนขางดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว ดินบน
มีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม เนื้อดินสวนใหญเป็นดินรวน ดินลางมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง เนื้อ
ดินเป็นดินรวนถึงเป็นดินรวนปนดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง สําหรับดินเหลานี้น้ําซึมผานได
ชา มีเนื้อดินไมแนนอน อาจเป็นดินรวน ดินเหนียวหรือในบางแหงอาจเป็นทราย แตโดยทั่วไปแลว ในดินที่มี
เนื้อดินเป็นดินรวนหรือดินเหนียว มักจะมีชั้นดินทรายสลับอยูในระดับความตางๆ ดินมีสีเทา มีจุดประตลอด
หนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กนอย
ดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ําใหมดั งกลาว มีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติปานกลาง ดินบน
สันดินริมน้ําสวนใหญใชปลูกไมผล ยาสูบ และพืชผักตางๆ สวนดินบริเวณพื้นที่ราบใชทํานา
2. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มีอายุคอนขางนอย (Semi-recent Alluvium)
ตะกอนลําน้ําเหลานี้เป็นตะกอนที่เนื้อละเอียด หรือเป็นพวกดินเหนียวจะพบในระดับที่สูงกวาบริเวณที่พบดินที่
เกิดจากตะกอนลําน้ํา บริเวณเหลานี้ตามปกติไมมีตะกอนใหมๆ มาทับถมคงสภาพเชนนี้มาชานานแลว ดังนั้น
ลักษณะหนาตัดของดิน จึงพัฒนาดีกวาดินที่พบในสภาพน้ําทวมถึงดินที่เกิดจากตะกอนประเภทนี้จะพบใน
ลักษณะพื้นผิวที่เรียกวา ลานตะพักลุมน้ําที่มีอายุคอนขางนอย ซึ่งมีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบและจะพบใน
บริเวณสันดินริมน้ําเกา ลักษณะของดินสวนใหญจะเป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางดี
ดินบนตะพักลําน้ําคอนขางใหม (Semi-recent terrace) ดินเหลานี้ พบตามบริเวณพื้นที่ราบ
หรือคอนขางราบ(ความลาดชันของพื้นที่ 0-2 %) ของลานตะพักลํานี้คอนขางใหม บริเวณเหลานี้อยูสูงกวา
บริเวณที่ราบน้ําทวมถึงเล็กนอย ปกติแลวน้ําจากลําน้ําสายตางๆจะไมทวมถึง วัตถุตนกําเนิดดินเป็นพวกตะกอน
ซึ่งน้ําพัดพามาทับถมไวในอดีต มีอายุแตกตางกั นไปแตก็ไมมากนัก ชุดดินที่สํารวจพบไดแก ดินชุดหางดง นาน
แมสาย เชียงราย พาน สระบุรี และดินชุดลําปาง มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 315,079 ไร หรือ 7.71 % นอกนั้น
ยังพบดินคลายหนวยดินสัมพันธแ หนวยดินผสม และประเภทดินของชุดดินดังกลาว มีเนื้อที่ประมาณ 56,395 ไร
หรือ 1.38 %
ดินเหลานี้เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา
ดินบานสวนใหญมีสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา เนื้อดินเป็นดินรวนปนทราบแปูง ดินรวนปนดินเหนียวปนทราย
แปูงหรือเป็นดินรวนปนดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กนอย สําหรับดินลาง ในดินที่มี
การระบายน้ําเลว มีสีเทาออนหรือสีเทา สวนในดินที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวจะมีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปน
เทา เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแปูงหรือเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กนอยถึงเป็นกลาง ยกเวนใน
ดินชุดเชียงราย จะมีปฏิกิริยาเป็นกรดแก ดินดังกลาวมาทั้งหมดนี้มีจะประสีออกทางสีน้ําตาลและสีเหลือง
ตลอดหนาตัดดิน(นอกจากดินเชียงรายและดินชุดาน ดินลางจะมีจุดประสีแดง)
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ดินที่พบบนลานตะพักลําน้ําคอนขางใหมเหลานี้ ในหนาฝนจะมีน้ําขังอยูประมาณ 4-5 เดือน
ดินมีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติปานกลางถึงต่ํา สวนใหญใชทํานา ซึ่งมีความเหมาะสมดี นอกจากนี้ดินชุด
เชียงราย พาน ลําปาง ตลอดจนดินคลายและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดินดังกลาวน้ํา จะมีความเหมาะสมนอยกวา
เนื่ องจากดิน ความอุดมสมบู ร ณแต่ําสํ าหรับพืช ไร ดินที่สํ ารวจพบบริ เวณเหล านี้มีความเหมาะสมปานกลาง
เนื่องจากมีปใญหาเกี่ยวกับการระบายน้ําของดินในฤดูฝน
3. ดินบนสันดินริมน้ําเกา (Old levees) ดินเหลานี้พบแถบบริเวณที่เคยเป็นชั้นดินริมน้ํามา
กอน แตในปใจจุบันมีการเปลี่ยนทิศทางของลําน้ํา หรือลําหวยเหลานั้น ทําใหดินไมถูกน้ําทวม หรือถาจะถูกน้ํา
ทวมบางก็นานๆ ครั้ง ชุดดินที่สํารวจพบไดแก ดิบชุดธาตุพนม และดินชุดกําแพงแสน มีเนื้อที่รวมกันประมาณ
91,132 ไร หรือ 2.23 % ดินทั้งสองชุดนี้ เป็นดินลึกมีการระบายน้ําคอนขางดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผาน
ไดดีปานกลาง พบบนสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ จนถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย (ความลาดชันของพื้นที่
1-3% ) ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา หรือสีน้ําตาลเนื้อดินเป็นดินรวน ดินรวนปนทราบแปูงดินรวนปนดินเหนียวปน
ทรายแปูง หรือดินรวนปนดินเหนียว ดินลางมีสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนแดงถึงเป็นสีแดงปนเหลือง เนื้อดิน
เป็นดินรวนปนดินเหนียวปนทรายแปูง ดินรวนปนดินเหนียวหรือปฏิกิริยาดินทั้งบนและลาง เป็นกรดปานกลาง
ระดับน้ําใตดินอยูต่ํากวา 1 เมตร
ดินที่พบบนสันดินริมน้ําเกา มีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติปานกลาง ดินมีความเหมาะสม
ดีในการปลูกพืชไร แตอาจมีปใญหาเนื่องจากพืชอาจได รับความเสียหายจากน้ําทวมอยางฉับพลันไดบางนานๆ
ครั้ง สําหรับนาขาวมีความเหมาะสมนอยมาก เนื่องจากสภาพื้นที่มีลักษณะไมเหมาะสม ทําใหเก็บน้ําไวไดยาก
4. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา (Old alluvium) ดินเหลาน้ําจะพบบริเวณ
ลานตะพักลุมน้ําเกาหรือที่มีอายุมาก และบริเวณเนินตะกอนรูปพัด ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นและมักเป็นที่
ดอนเนื่องจากดินบริเวณนี้เกิดจากตะกอนลําน้ําที่ทับถมกันมานานแลว ดังนั้น จึงมีอายุมากพอที่จะพัฒนาชั้น
ดินที่สังเกตเห็นไดชัดเชนถือวาเป็ นดินเกา ลักษณะของเนื้อดินสวนใหญเป็นเนื้อดินคอนขางหยาบถึงละเอียด
ปานกลาง และในบางแหงจะพบวามีหินกลมปะปนอยูกับเนื้อดิน
ดินเหลานี้พบแถบบริเวณพื้นที่ลานตะพักลําน้ําเกา และบริเวณเนินตะกอนรูปพัด อยูสูงกวา
บริเวณที่เป็นลานตะพักลําน้ําคอนขางใหมขึ้นมา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงเป็นลูก
คลื่นลอนชัน(ความลาดชันของพื้นที่ 2-16% ) ดินเกิดจากตะกอนที่พัดพามาทับถมไวเป็นเวลานานแลว ชุดดินที่
พบไดแก ดินชุดหางฉัตร ดินชุดสตึก หนวยผสมของดินชุดแมริม และหนวยสัมพันธแระหวางดินดังกลาว มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 18,489 ไร หรือ 4.49% ดินเหลานี้เป็นดินลึกถึงลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปานกลาง ดินบนมีสีเขมของน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม เนื้อดินเป็นดินรวน
ปนทรายหรือเป็นดินรวนปนดินเหนียวปนทราย ดินลางมีสีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลืองถึงเป็นสีแดงในดินชั้น
ลางๆ เนื้อดินเป็นดินรวนปนดินเหนียว เหนียวปนทรายหรือเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินทั้งดินบนและดิน ลาง
เป็นกรดแก ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร ตลอดปี
ดิ น เหล า นี้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณแ ต ามธรรมชาติ ต่ํ า มี ค วามเหมาะสมน อ ยในการปลู ก พื ช ไร
เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับดินขาดความอุดมสมบูรณแ มีกรวดปะปนอยูทําใหเป็นอุปสรรคตอการซอนไซของ
รากพืช นอกจากนั้นดินยังมือการกัดกรอนสูงอีกดวย
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5. ดินที่เกิดจากวัตถุตกคาง (Residuum) ที่เกิดจากการสลายตัวอยูกับที่ของหินพื้น (bed
rock) หรือเกิดจากการสลายตัวของหินดินดานเชิงเขา พวกหินควอทไซทแ หินทราย หินดินดาน หินฟิลไลทแ หิน
แอนดิไซทแ และหินบาซอลทแ ดินที่เกิดขึ้นจะมีเนื้อดินแตกตางกันไปตามชนิดของหิน เชน ดินที่เกิดจากหินทราย
มักจะมีเนื้อดินหยาบ หรือคอนขางเป็นทราย สวนดินที่เกิดจากหินดินดานมักจะมีเนื้อดินละเอียด เชน ดินรวน
เหนียวหรือดินเหนียว บางแหงเป็นดินตื้น บางแหงก็เป็นดินลึก แลวแตอัตราการสลายตัวของหิน โดยมากมักจะ
มีเศษหินปะปนอยูในดินที่ระดับความลึกตางๆ สภาพพื้นที่ของดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินประเภทนี้สวน
ใหญแลวมีทั้งแบบลูกคลื่นลอนลาดจนเป็นแบบเนินเขา
5.1 ดินที่มีวัตถุตนกําเนิดเป็นหินควอทไซดแและหินทรายที่มีหินดินดาน หินชนวน และกิน
ฟิลไลตแแทรกอยู ดินเหลานี้เป็นดินตื้ นถึงลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดี
ปานกลาง พบนบสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ จนถึงเป็นที่เนินเขา (ความลาดชันของพื้นที่ 2-20%) ชุดดินที่
สํารวจพบไดแก หน วยสัมพัน ธแของดิน ชุดทายางและดินชุดลาดหญา นอกจากนั้นยังพบหนวยดินนี้เกิดอยู
ขางเคียงกับดินชุดมวกเหล็ก และดินชุดเชียงคานอีกดวย มีเนื้อที่รวมกันทั้งหมดประมาณ 159,787 ไร หรือ
3.91% ดินชุดทายางและดินชุดลาดหญา ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล เนื้อดินเป็นดินรวนปนทราย ดิน
รวนหรือเป็นดินรวนปนดินเหนียวปนทราย มีกอนกรวด(เหลี่ยม) ปะปนอยูบางเล็กนอยในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กนอย ดินลางมีสีน้ําตาลแกถึงสีแดงปนเหลือง เนื้อดินเป็นดินรวนปนดินเหนียว
ปนกรวด หรือเป็นดินเหนียวปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแกถึงเป็นกรดปานกลาง ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา
1.5 เมตร ตลอดปี
หนวยดินนี้มีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติต่ํา มีความเหมาะสมนอยมากตอการปลูกพืช
ไร เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ทําใหดินถูกกัดกรอนไดงาย นอกจากนั้น ดินยังมีกอนกรวดกอนหิน
ปะปนอยูมาก และยังขาดความอุดมสมบูรณแอีกดวย
5.2 ดินที่มีวัตถุตนกําเนิดเป็นหิน ดินดาน หินชนวน และหินฟิลไลตแ ดินที่มีวัตถุตนกําเนิด
มาจากหินดังกลาวนี้ ยังอาจแบงออกไดตามความตื้นลึกของดินได ดังนี้
ดินตื้นถึงลึกปานกลาง เป็นดินที่มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปาน
กลาง พบบนสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบจนถึงเป็นเนินเขา (ความลาดชันของพื้นที่ 2-20%) ชุดดินที่สํารวจ
พบไดแก ดินชุดเชียงคาน มวกเหล็ก งาว ลี้ และดินชุดวังสะพุง กับหนวยสัมพันธแของดินชุดเหลานี้ มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 337.964 ไร หรือ 8.27 % ดินบนมีสีน้ําตาลเขม สีเขมของน้ําตาลปนเทาหรือสีเขมของ
น้ําตาลปนแดง เนื้อดินเป็นดินรวนปนกรวดเล็กนอยหรือเป็นดินรวนปนดินเหนียวปนกรวดเล็กนอย ดินลางมีสี
น้ําตาลแกสีน้ําตาลปนเทาหรือสีแดงปนเหลือง จนถึงสีแดงในดินชั้นลางๆ เนื้อดินเป็นดินรวนปนดินเหนียวปนกรวด
ถึงเป็นดินเหนียวปนกรวดปฏิกิริยาดินเป็นกรดแกถึงเป็นกรดปานกลาง ระดับน้ํา ใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร
ตลอดปี
ดินเหล านี้มีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติปานกลาง ดินความเหมาะสมนอยหรือไม
เหมาะสมในกาปลูกพืชไร เนื่องจากเป็นดินตื้น มีกอนกรวดกอนหินประปนอยูในเนื้อดิน นอกจากนั้นยังมีการกัด
กรอนสูงอีกดวย
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ดินลึก ดินเหลานี้มีการระบายน้ํา ดีถึงคอนขางดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปาน
กลาง พบบนสภาพพื้นที่คอนขางรวบเรียบ จนถึงเป็นเนินเขา (ความลาดชันของพื้นที่ 2-20%) ชุดดินที่สํารวจ
พบไดแกดินชุดวังไฮ ดินชุดบานจอง และหนวยสัมพันธแของดินชุดบานจองกับชุดดินที่เป็นดินตื้นที่ไดกลาว
มาแลวขางตน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 133,633 ไร หรือ 3.27% ดินบนมีสีเขมของน้ําตาลปนเทา หรือสี
น้ําตาล เนื้อดินเป็นดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว ดินลางมีสีแดงปนเหลือง หรือสีแดง เนื้อดินเป็นดินเหนียว
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแกถึงเป็นกรดปานกลาง ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร ตลอดปี
ดินชุดวังไฮและดินชุดบานจอง มีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติปานกลาง ดินมีความ
เหมาะสมนอยในการปลูกพืชไร เนื่องจากมีการกัดกรอนเกิดขึ้นหรือดินถูกกัดกรอนไดงาย เพราะสภาพพื้นที่ที่มี
ความลาดชันสูง
ดินที่เกิดจากหินบาซอลทแ และหินแอนดีไซดแ ชุดดินที่สํารวจพบไดแก ดินชุดสบปราบทาลี่
ดินชุดโชคชัย ดินคลอยดินชุดโชคชัย ที่มีกอนกรวดปะปนอยู และหนวยสัมพันธแของดินชุดดังกล าวมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 45,362 ไร หรือ 1.10 % ดินชุดสบปราบเป็นดินตื้น ดินชุดทาลี่เป็นดินลึกปานกลาง สวนดิน
ชุดโชคชัยเป็นดินลึก ดินเหลานี้มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปานกลางถึงเร็ว พบบน
สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน(ความลาดชันของพื้นที่ 2-16%) ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา
หรือสีน้ําตาล เนื้อดินเป็นดินรวนปนดินเหนียวถึงเป็นดินเหนียว ดินลางมีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดงจนถึงสีแดง
ปนเหลืองหรือสีแดงในดินชั้นลางๆ เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนกรวด ปฏิกิริยาดินบนเป็นดินกรดเล็กนอย สวนใน
ดินลางเป็นกรดแกถึงเป็นกรดปานกลาง ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร ตลอดปี ดินเหลานี้มีความอุดม
สมบูรณแตามธรรมชาติปานกลาง ดินชุดโชคชัยมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร นอกนั้นมีความเหมาะสมนอย
มากหรือไมเหมาะสม เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง เป็นดินตื้นและดินถูกกัดกรอนไดงาย
6. ดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินหลายชนิด (Various sources) ทําใหเกิดสภาพพื้นที่ตางๆ
ซึ่งไมอาจจําแนกประเภทของพื้นที่ได บริเวณเหลานี้ไดแกบริเวณเนินตะกอนรูปพัดเชิงซอน บริเวณที่มีกอนหิน
อยูตามผิวดิน บริเวณพื้นที่ที่ถูกกัดกรอนเป็นรองลึกและบริเวณภูเขาสูง ดินพวกนี้มีลักษณะไมแนนอน พบบน
พื้นที่ที่เป็นภูเขาและที่สูงชัน บางแหงมีหินและกอนหินโผลอยูตามผิวดินทั่ วไป หรือเป็นพื้นที่ที่มีการกัดกรอน
เกิดขึ้น อย างรุ น แรงจนเป็ น รองลึ กไมสามารถนํามาใชประกอบการเกษตรใดๆ พื้นที่เหลานี้มีเนื้อที่รวมกัน
มากกวาครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด คือมีประมาณ 2,471,181 ไร หรือ 60.47 % เป็นพื้นที่ที่ไม
เหมาะสมในการทําการเกษตรเพื่อการคาใดๆ ควรปลอยไวใหเป็นปุาธรรมชาติ เพื่อเป็นแหลงสวนพันธุแสัตวแปุา
แหลงตนน้ําลําธารและสถานที่พักผอนหยอนใจ
โดยทั่วไปดินที่สํารวจพบในจังหวัดแพรนั้น ดินที่ใชในการทํานาสวนใหญมีความอุดมสมบูรณแ
ในระดับปานกลาง สวนดินในบริเวณที่สูงขึ้นไปซึ่งใชในการปลูกพืชไรและบริเวณปุารวมทั้งบริเวณพื้นที่สูงชัน
สวนใหญมีความอุดมสมบูรณแอยูในระดับต่ํา ปใญหาตางๆ เกี่ยวกับเรื่องดินนั้น แยกออกเป็นขอใหญๆ ดังนี้
ก. ปใญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณแของดิน สําหรับดินที่ใชประโยชนแในการทํานา ถึงแมดิน
สวนใหญจะมีความอุดมสมบูรณแอยูในระดับปานกลาง ถาหากมีการบํารุงรักษาที่ดีและใสปุยอยางเพียงพอก็จะ
ใหผลผลิตขาวเพื่อขึ้นอีกมาก เพราะจากการทดลองใชปุยในนาบางแหง ปรากฏวา ใหผลตอบสนองในอัตราสูง
พอสมควรคุมคา สําหรับดินในบริเวณที่ใชปลูกพืชไร ซึ่งส วนใหญมีความอุดมสมบูรณแต่ํา ในบริเวณเหลานี้ไดใช

72

ประโยชนแในการปลูกพืชไรมานาน โดยไมมีการบํารุงรักษาและใสปุย จึงทําใหดินเสื่อมและความอุดมสมบูรณแลง
อยางรวดเร็ว ทําใหกสิกรทิ้งที่ดินเหลานั้นไปบุกเบิกที่ใหมอีก ซึ่งกอใหเกิดปใญหาการทําไรเลื่อนลอยตามมา
ข. ปใญหาเกี่ยวกับการปูองกันการพังทลายของหนาดิน ปใญหาการพังทลายของหนาดินนี้
มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีความลาดเทสูง พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชันบริเวณเชิงเขาและเนินเขา ซึ่ง
บริเวณเหลานี้สวนใหญมักจะเป็นดินชุดหางฉัตร ดินชุดบานจอง ดินชุดมวกเหล็ก และดินชุดลี้ ซึ่งพบในบริเวณ
ที่ที่มีการความลาดเทสูงลอมรอบตัวจังหวัดอยู พื้นที่เหลานี้ถาเป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด หรือ
ลูกคลื่นลอนชันที่มีความลาดเทสูงระหวาง 8-30 % เมื่อจะใชประโยชนแในการเพาะปลูก ควรจะตองมีการ
ปูองกันการพังทลายของหนาดิน อาจจะโดยวิธีการปลูกพืชคลุม การปลูกพืชตามแนวระดับ การทําคันดินหรือ
การทําขั้นบันได เป็นตน แตถาเป็นบริเวณพื้นที่สูงชันซึ่งมีความลาดเทมากกวา 30 % แลวไมควรที่จะนํามาใช
ในการเพาะปลูก เพราะเมื่อเปิดปุาทําการเพาะปลูกแลว ปใญหาการพังทลายของหนาดินก็จะเกิดขึ้นตามมา เมื่ อ
สูญเสียหนาดินความอุดมสมบูรณแของดินจะเสื่อมลงอยางรวดเร็ว ซึ่งชาวไรทําการปลูก 2-3 ฤดู ก็จะทิ้งไปหาที่
ใหม ซึ่งเป็นสาเหตุของการทําไรเลื่อยลอยที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือ นอกจากนั้นยังเป็นการทําลายแหลงตนน้ํา
ลําธารและกอใหเกิดปใญหาตะกอนไหลลงมาไปทับถมในบริเวณเขื่อน และแหลงเก็บน้ําใหตื้นเขินอีกดวย ฉะนั้น
บริเวณพื้นที่สูงชันเหลานี้สมควรจะรักษาใหเป็นบริเวณปุาตามธรรมชาติ
ค. ปใญหาดินตื้น ดินหลายชุดที่มีปใญหาในการนําไปใชประโยชนแในการเพาะปลูก เชน ดินชุด
งาว ดินชุดสบปราบ ดินชุดมวกเหล็ก ดินชุดลี้ และดินชุดทายาง เพราะดินเหลานี้เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก ซึ่ง
นอกจากจะเป็นอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของรากพืชแลว ยังเป็นปใญหาในการใชเครื่องมือทางการเกษตรใน
การไถพรวนอีกดวย ซึ่งบริเวณเหลานี้ไมเหมาะที่จะใชในการเพาะปลูก นอกจากไมใหญบางชนิดที่ชอบขึ้นในดิน
ชนิดนี้ เชน ตนสัก ซึ่ งชอบขึ้นในดินชุดมวกเล็ก ดินชุดลี้ และดินชุดงาว ตามภาคเหนือทั่วๆ ไป นอกจากนั้น
บริเวณเหลานี้อาจใชเป็นทุงหญาเลี้ยงสัตวแหรือสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจของประชาชนหรือรักษาไวใหคง
สภาพเป็นปุาตามธรรมชาติ
นอกจากนั้น สภาพทางปฐพีวิทยาที่ประกอบดวยเทือกเขาสลับ ซับซอน และที่ลาดเชิงเขา
จังหวัดแพรจึงมีความเสี่ยงตอการเกิดหลุบยุบ โดยครอบคลุมพื้นที่ 6 อําเภอ 26 ตําบล ไดแก อําเภอเมืองแพร
ไดแก ตําบลปุาแดง, ตําบลบานถิ่น, ตําบลสวนเขื่อน, ตําบลชอแฮ อําเภอรองกวางไดแก ตําบลรองกวาง, ตําบล
บานเวียง, ตําบลไผโทน, ตําบลหวยโรง, ตําบลแมยางรอง อําเภอลอง ไดแก ตําบลหวยออ , ตําบลบานปิน,
ตําบลตาผามอก, ตําบลเวียงตา, ตําบลปากกาง, ตําบลทุงแลง, ตําบลแมปาน อําเภอสูงเมน ไดแก ตําบลหัวฝาย
, ตําบลบานเหลา, ตําบลบานกวาง อําเภอสอง ไดแก ตําบลบานหนุน , ตําบลบานกลาง, ตําบลหวยหมาย,
ตําบลเตาปูน, ตําบลสะเอียบ และอําเภอวังชิ้น ไดแก ตําบลสรอย, ตําบลนาพูน
สําหรับปใญหาการเกิดดินถลมในพื้นที่ จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถลมของศูนยแ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 เขต 9 และเขต10 สรุปวา ลักษณะพื้นที่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
อุทกภัยและโคลนถลม มีลักษณะเป็นที่ลุมริมลําน้ํามากที่สุด และมีลักษณะเป็นที่ราบแองกระทะนอยที่สุด
สวนลักษณะของภัยอาจปรากฏ ในลักษณะน้ําลนตลิ่งจะเห็นไดมากที่สุด โดยการเกิดโคลนถลมมีโอกาสเกิด
เพียงเล็กนอย 22 แหงเทานั้น อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวตางจากรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งระบุวามี
พื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากดินถลมและน้ําปุาไหลหลาก จํานวน 4 อําเภอ 7 ตําบล 14 หมูบาน
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ทั้งนี้ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไดจัดลําดับความรุนแรงของ
การเกิดดินถลมในแตละพื้นที่ของจังหวัดแพรไว โดยพบเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมในระดับปานกลาง
ในพื้นที่อําเภอรองกวาง อําเภอลอง อําเภอสูงเมน อําเภอเมืองและอําเภอวังชิ้น รวม 15 หมูบาน .
จังหวัดน่าน
ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้าน่าน ส่วนใหญ่มีปัญหาดังนี้
1. ปใญหาการใชที่ดินไมเหมาะสม ไดแก การใชที่ดินไมสอดคลองกับสมรรถนะของที่ดินการใช
ที่ดินผิดประเภทและการใชที่ดินไมถูกตองตามหลักการอนุรักษแ
2. ปใ ญ หาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรดิ นเป็นปใ ญหาจากการสื บเนื่ องจากการใชที่ดิ น
อยางไมถูกตองและไมเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่ปุาสงวนแหงชาติที่มีความลาดชันสูงชะลางพังทลาย
ทําใหดินเสื่อมโทรม
3. ปใญหาการใชที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ํา
4. ปใญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไดแก ปใญหาการไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และปใญหาการ
กระจายการถือครองที่ดิน พื้นที่ที่ใชประโยชนแทางการเกษตรมีหลายพื้นที่ถูกถือครองโดยไมมีเอกสารสิทธิ์ที่
ถูกตองตามกฎหมาย จึงไมมีแรงจูงใจในการบํารุงรักษาที่ดิน
5. ปใญหามลพิษทางดิน ไดแก สารพิษตกคางจากการใชในการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน
2.3.3 ทรัพยากรน้า
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของกลุมจังหวัดฯ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและปุาไม จึงเป็นแหลงตน
น้ําลําธารที่สําคัญของประเทศ โดยมีแหลงน้ําสายหลักที่เป็นแหลงน้ําจืดของประเทศ ดังนี้
1) แมน้ําอิง มีตนกําเนิดจากดอยหลวง อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา แลววกลงใตลงกว฿าน
พะเยา อําเภอเมืองพะเยา แลววกขึ้นเหนือ ผานอําเภอดอกคําใต อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผานอําเภอปุาแดด
อําเภอเทิง อําเภอขุนตาล อําเภอพญาเม็งราย แลวลงสูแมน้ําโขงที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความยาว
270 กิโลเมตร
2) แมน้ํากก มีตนกําเนิดอยูที่ภูเขาทางตอนเหนือของเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมารแ
ไหลลงทางใตเขาเขตแดนไทยที่ชองแมน้ํากก อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผานเชียงรายไปออกแมน้ําโขงที่
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายในเขตประเทศไทย มีความยาว 110 กิโลเมตร
3) แมน้ํายม มีตนกําเนิดบริเวณดอยภู ลังกาในเทือกเขาผีปในน้ําตะวันออก เขตอําเภอปง
จังหวัดพะเยา ผานอําเภอเชียงมวน อําเภอสอง อําเภอหนองมวงไข อําเภอเมืองแพร อําเภอสูงเมน อําเภอลอง
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ผานสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร บรรจบกับแมน้ํานานที่ตําบลเกยชัย อํา เภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรคแ มีความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร
4) แม น้ํ า น า น มี ต น กํ าเนิ ด อยู ที่ ด อยภู แ วในเทื อกเขาหลวงพระบาง และที่ อํ า เภอปใ ว
บนเทือกเขาเพชรบูรณแ จังหวัดนาน ไหลผานอําเภอทาวังผา อําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน อําเภอทาปลา อําเภอลับแล อําเภอตรอน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแ ผานสุโขทัย
พิษณุโลก พิจิตร แลวไปบรรจบกับแมน้ําปิง ของตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคแ มีความยาว
ประมาณ 740 กิโลเมตร
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นอกจากนั้น ยังมีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญคือ กว฿านพะเยา ในเขตอําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา มีความกวางประมาณ 4 กิโลเมตร ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร รวมถึง กรมชลประทาน และการไฟฟูา
ฝุายผลิต ไดสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา ฝาย ทํานบ เพื่อเก็บกักน้ําไปใชประโยชนแตาง ๆ เชน ใชในการเพาะปลูก
ผลิตกระแสไฟฟูาบรรเทาอุทกภัย เก็บน้ําไวใชฤดูแลง และเพื่ออุปโภคบริโภค
จากตารางที่ 36 พื้น ที่ชลประทาน รวมทั้ง 4 จังหวัดมีพื้นที่ช ลประทานทั้งหมด จํานวน
1,228,715 ไร ไดรับประโยชนแจํานวน 1,187,950 ไร โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุด คือ จังหวัด
เชียงรายมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 462,485 ไร ใชประโยชนแได 463,432 ไร รองลงมาคือ จังหวัดแพรมีพื้นที่
ชลประทาน 356,070 ไร แตใชประโยชนแไดเพียง 187,107 ไร จังหวัดพะเยามีพื้นที่ชลประทานอยูจํานวน
228,380 ไร แ ตส ามารถใช ป ระโยชนแ ไ ดถึ ง 391,816 ไร และจัง หวั ดน า น มีพื้ น ที่ ช ลประทานอยู จํา นวน
181,780ไร สามารถใชประโยชนแไดจํานวน 145,595 ไรตามลําดับ
จังหวัด
ชลประทาน

ตารางที่ 36 พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่ (ไร่)
ลาดับที่ของพื้นที่
ชลประทานทั้ง
รับประโยชน์
ประเทศ
463,432
26
145,595
54

ลาดับที่ของพื้นที่
รับประโยชน์ทั้ง
ประเทศ
4
31

เชียงราย
นาน

462,485
181,780

พะเยา

228,380

391,816

50

7

แพร
รวม

356,070
1,228,715

187,107
1,187,950

37

21
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ตารางที่ 37 แผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแลงของโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดใหญอื่นๆ และขนาดกลาง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ชวงฤดูแลง ปี พ.ศ. 2560 - 2561
น้า
ต้นทุน
(ล้าน
ลบ.ม.)

เชียงราย

จังหวัด

ปริมาณน้า –ล้าน ลบ.ม.

พืชที่คาดการณ์ - ไร่

อุตสาหก
รรม

ระบบ
นิเวศ

อื่นๆ

218

17

1

0

1

พะเยา

81

19

2

0

แพร

156

123

1

นาน

21

14

0

ไม้ผล

ไม้
ยืน
ต้น

บ่อ
ปลา

บ่อ
กุ้ง

อื่นๆ

รวม

เริ่ม

สิ้นสุด

200

245

0

20

0

52,155

86,932

500

0

0

0

0

0

0

12,500

62,703

0

0

0

0

0

0

0

62,703

18,450

1,500

0

0

0

0

0

0

21,850

1 ม.ค.
61
1 ม.ค.
61
29
พ.ย.60
9พ.ย.
60

24 พ.ค.
61
31 พ.ค.
61
30เม.ย.
61
19เม.ย.
61

รวม

ข้าวนา
ปรัง

พืชไร่

พืชผัก

อ้อย

90

109

34,000

321

0

2

2

21

1,000

11,000

0

0

5

128

0

0

0

1

15

1,900
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การเกษตร

อุปโภคบริโภค

ระยะเวลาส่งน้า

จากตารางที่ 37 แผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแลงของโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดใหญอื่นๆ และขนาดกลาง 4 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ชวงฤดูแลง ปี 2560 – 61 มีปริมาณน้ํารวม 273 ลาน ลบ.ม. พืชที่คาดการณแ 183,985 ไร โดยจังหวัดที่มีปริมาณน้ํามากที่สุด คือ จังหวัดแพรมีปริมาณน้ํา 128
ลาน ลบ.ม. รองลงมา คือจังหวัด เชียงรายมีปริมาณน้ํา 109 ลบ.ม. จังหวัดพะเยามีปริมาณน้ํา 21 ลบ.ม. และนอยที่สุดคือ จังหวัดนานนานมี มีปริมาณน้ํา 15 ลบ.ม.
ตามลําดับ
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สภาพปัญหาทรัพยากรน้าของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีดังนี้
จังหวัดเชียงราย
โดยที่ผานมา จังหวัดไดดําเนินกิจกรรมตางๆ อาทิ การจัดทําแผนแกภัยแลง ขุดลอกแหลงน้ํา
จัดทําแผนปูองกันน้ําทวม และเพิ่มพื้นที่รองรับน้ํา แตก็ยังประสบปใญหาการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะการที่
พื้นที่ลุมน้ํามีปริมาณน้ําที่ไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํา ในพื้นที่ ปใญหาน้ําทวม และปใญหามลพิษทางน้ํา
โดยตนเหตุของปใญหามีดังนี้
1. การตัดไมทําลายปุาปุาในพื้นที่ตนน้ําลําธาร ทําใหไมสามารถชะลอปริมาณน้ําทําใหไหล
สม่ําเสมอไดตลอดปี จึงมักเกิดปใญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝน สวนชวงฤดูรอนเกิดปใญหาน้ําขาดแคลน เปรียบเทียบ
ไดวาในอดีตน้ําในแมน้ํากกมีระดับสูง เคยลนทวมขึ้นพื้นที่ใกลเคียงกับลําน้ําแตในปใจจุบันมีระดับน้ําลดลงมาก
ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดมาจากการทําไรเลื่อนลอยและการลักลอบตัดไมทําลายปุา
2. กรวด ดิน และทรายจํานวนมากไดถูกน้ําพัดพามาทับถมอยางตอเนื่องทุกปี ทําใหอัตราการ
ตื้นเขินทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี
3. หนองน้ําตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุม เนื่องจากชาวบานที่อาศัยอยูขางเคียงลงไปใชพื้นที่ที่ตื้ น
เขิน ปลู กผัก บางแหงถูกใชเป็น ที่ทิ้งขยะมีเศษวัส ดุกอสรางและเศษขยะอยูในลํ าเหมือง บางส วนถูกบุกรุก
เหลือเพียงลําน้ําแคบ ๆ
4. มีการปลอยน้ําเสียจากชุมชนขนาดใหญที่ตั้งอยูตามลําน้ํา ทําใหคุณภาพน้ํา ไมสะอาด มีสารปนเปื้อน
5. การพัฒนาแหลงน้ํา ประสบปใญหาที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการแหลงน้ําไมครอบคลุม
พื้นที่เกิดภัยแลงและน้ําทวมขังในฤดูฝน ทั้งนี้มีสาเหตุที่สําคัญ คือ งบประมาณบริหารจัดการน้ําไมเพียงพอ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และแหลงน้ําตื้นเขิน ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ เกิดน้ําทวมขังในพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่
เกษตรกรรมไดรับความเสียหายและน้ําอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ
จังหวัดพะเยา
จากการประเมินสถานการณแดานทรัพยากรแหลงน้ํา บนพื้นฐานของการสูญเสียความสามารถ
ในการเก็ บ กัก น้ํ า ของแหล ง น้ํ า ตามธรรมชาติ ไดแ ก กว฿า นพะเยา หนองเล็ ง ทราย แม น้ํ า อิ ง ลํ า น้ํา สาขา
และแมน้ํายม มีความสามารถในการเก็บกักน้ํานอยลงอันเนื่องมาจากตื้นเขินของแหลงน้ํา ซึ่งเกิดจากการชะลาง
พังทลายของดินกอใหเกิดตะกอนลงไปสะสมอยูในแหลงน้ําตาง ๆ รวมทั้งการทับถมของซากวัชพืช การกอสรางฝาย
หรือทํานบกั้นน้ําโดยไมมีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ํา นอกจากนี้ยังประสบปใญหาการเสื่อมโทรม
และการสูญเสียแหลงน้ําอันเป็นตนน้ําลําธารจากการลักลอบตัดไมทําลายปุา การบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อขยายพื้นที่
เกษตรกรรม การทําไรเลื่อนลอย รวมทั้งการถูกไฟปุาเผาทําลาย จนภูเขากลายสภาพเป็นเขาหัวโลน โดยเฉพาะ
บริ เวณเทือกเขาดานตะวัน ออกเฉีย งใตของจังหวัด เริ่มจากดานใตของอําเภอดอกคําใตเรื่อยขึ้นไปจนถึง
ทิศเหนือของอําเภอจุน
สภาพปใจจุบัน พบวา มีการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ชลประทานของโครงการตางๆ รวม 32.7
ลานลูกบาศกแเมตร คิดเป็นรอยละ 10.98 ของปริมาณความตองการน้ําในปใจจุบัน และมีชวงเวลาการขาดแคลน
1-11 ปี โดยลุ ม น้ํ า สาขาแม น้ํ า อิ ง ตอนกลางมี ช ว งเวลาการขาดแคลนสู ง ที่ สุ ด คื อ มี จํ า นว นปี ข อง
ความขาดแคลน 11 ปี และมีปริมาณน้ําขาดแคลน 22.04 ลานลูกบาศกแเมตร/ปี ซึ่งสวนใหญเป็นการขาดแคลนน้ํา
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ในพื้นที่รับประโยชนแของโครงการขนาดเล็กที่กระจายอยูตามลําน้ํายอย สวนลุมน้ําสาขาแมลาวมีชวงเวลา
การขาดแคลนน อ ยที่ สุ ด โดยมี จํ า นวนปี ข องความขาดแคลน 1 ปี และมี ป ริ ม าณน้ํ า ขาดแคลน 0.86
ลานลูกบาศกแเมตร/ปี สําหรับน้ําอุปโภค-บริโภคของชุมชนขนาดใหญ พบวา มีปริมาณน้ําเพียงพอ
สภาพอนาคต เมื่อมีการพัฒนาโครงการศักยภาพตามแผน (พิจารณาเฉพาะโครงการขนาด
กลาง) พบวามีการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ชลประทานของโครงการตางๆ รวม 32.99 ลานลูกบาศกแเมตร คิดเป็น
รอยละ 10.95 ของปริมาณความตองการน้ําในอนาคตและมีชวงเวลาการขาดแคลน 1-11 ปี โดยลุมน้ําสาขาน้ํา
แมน้ําอิงตอนกลาง และแมลาว มีการขาดแคลนน้ําเพิ่มขึ้น
จังหวัดแพร่
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายมเพื่อจัดสรรน้ําใหพอเพียงตอการใชประโยชนแ
ของชุมชน โดยในส ว นของแหล งน้ํ าใต ดินมี บอน้ํ าบาดาลที่อ ยูในความรับ ผิ ดชอบของกรมทรัพยากรธรณี
กรมโยธาธิการ และกรมอนามัย มีจํานวนรวม 2,323 บอ สวนการจัดการน้ําผิวดินในรูปของการสรางแหลงเก็บน้ํา
ได แ ก โครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก มี จํ า นวน 5 โครงการ 26 โครงการ
และ 596 โครงการ ตามลําดับ โดยสามารถกักเก็บน้ําได 391.3 ลูกบาศกแเมตร ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชนแ
1,538,975 ไร สวนพื้นที่ที่เหลือเป็นโครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟูา 108 โครงการ มีพื้นที่รับน้ํา 145,210 ไร
อยางไรก็ตามในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่จังหวัดแพร ยังจําเป็นตองพิจารณา
ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวของควบคูไปดวย ไดแก ภัยแลงและอุทกภัย ซึ่งจากขอมูลศูนยแภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตรแ คณะสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปี พ.ศ. 2548
ระบุวาจังหวัดแพรมีหมูบานที่ไมเสี่ยงตอภัยแลงและเสี่ยงตอภัยแลงในจํานวนใกลเคียงกัน จํานวน 314 หมูบาน
และ 342 หมูบาน โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงถึงเสี่ยงนอย มีจํานวนรอยละ 46.60 ซึ่งสวนใหญมีระดับความเสี่ยงนอย
รอยละ 39.11
จังหวัดน่าน
สภาพปัญหาทรัพยากรน้า
1) แหล งน้ํ าที่มีอยู ไมส ามารถใชประโยชนแไดอยางเต็มที่เนื่องจากมีขนาดเล็ กและตื้นเขิน
ขาดระบบสงน้ําและเครื่องสูบน้ํา ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี ไปยังไรนาของเกษตรกรนอกเขตชลประทาน
2) ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง
ในบริเวณพื้นที่ใกลลําน้ําหรือแหลงน้ําขนาดเล็ก
3) การบุ กรุกพื้น ที่แหล งน้ําจากชาวบานบริเวณแหลงน้ําหลายสายถูกบุกรุกจากชาวบาน
เพื่อนําไปใชเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกพืชสวนและไรนา เป็นตน
4) คุณภาพน้ําในลําน้ําสายสําคัญบางสายเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลและสารเคมี
ลงสู แ ม น้ํ า โดยตรงโดยเฉพาะลํ า น้ํ า ที่ ไ หลผ า นแหล ง ชุ ม ชนจะมี ปใ ญ หาคุ ณ ภาพน้ํ า และมี สิ่ ง ปฏิ กู ล เกิ ด ขึ้ น
เป็นจํานวนมาก
5) การพัฒ นาพื้นที่แหลงน้ําที่มีอยูไมไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและมี
สมรรถภาพในการเก็บและการระบายน้ํา
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6) ปใญหาน้ําทวมฉับพลันที่เกิดขึ้นในบางชุมชนที่เกิดเนื่องจากลําน้ํามีความลาดชันสูงไมมี
แหลงเก็บกักน้ําและชะลอการไหลของน้ํา อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เป็นทางผานของน้ําอีกดวย
การดาเนินงานที่ผ่านมา สําหรับการแกไขในเรื่องนี้ จังหวัดไดจัดทําโครงการชลประทานทั้งที่
มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ เพื่อปูองกันและแกไขปใญหาการขาดแคลนน้ําและความตองการน้ําในชวงฤดูแลง
รวมทั้งการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อเป็นแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภคจากหลายหนวยงาน
ส่วนแนวโน้มในอนาคต ควรใหความสําคัญกับความตองการที่เพิ่มขึ้นของการใชน้ําในดาน
ตางๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทําใหเกิดความ
ไมสมดุลในดานการใชน้ําและทรั พยากรธรรมชาติอื่นที่เกี่ ยวของ อาจกอใหเกิดปใญหาตางๆตามมา ปใญหา
เหลานี้ก็ยังคงเป็นปใญหาที่สําคัญที่ควรไดรับการแกไขอยางตอเนื่อง
2.3.4 ปัญหามลพิษทางอากาศ
การเฝูาระวังและติดตามสถานการณแจุดความรอนในชวงกอนและหลังวันประกาศหามเผา
แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มและลดจานวนจุดความรอนสะสมตามชวงเวลาดังกลาวยอนหลัง 3 ปี พบวา 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวนจุดความรอน กอนและหลังชวงประกาศวันหามเผาเพิ่มขึ้น 3 จังหวัด และลดลง
1 จังหวัดคือจังหวัด นาน และจังหวัดที่มีจุดความรอยสะสมเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือจังหวัดเชียงรายที่มีจุดความรอย
ของปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561 ถึง 87 จุด ซึ่งถาพิจารณาจํานวนการเพิ่มขึ้นจุดความรอนในชวง
กอนและหลังวันประกาศหามเผาแลวจะเห็นไดวา กอนการหามเผา จังหวัดเชียงรายมีจุดความรอน 65 จุด และ
หลังประกาศการหามเผา มีจุดความรอนเพิ่มขึ้นสูงถึง 833 จุด ซึ่งมีจุดความรอนเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 12 เทา ดัง
ตารางที่ 38 ซึ่งผลจากการสรุปขางตนอาจจะสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของปใญหาไฟปุาและหมอกควันใน
พื้นที่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น สงผลใหเกิดมลพิษในอากาศ ทําใหเกิดปใญหาหมอกควันและคาฝุุนละอองที่สูง
เกินเกณฑแมาตราฐาน รวมไปถึงปใญหาคุณภาพน้ําจากผืนปุาที่เป็นพื้นที่รับน้ํา ซึ่งจะนําไปสูปใญหาสุขภาพของผู
ที่ไดรับหมอกควันนั้นเขาไป
ตารางที่ 38 จุดความรอนสะสม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กอน ระหวาง และหลัง ชวงวันประกาศหามเผา
จานวนจุดสะสม
ปี 2562 (จุด)

ความแตกต่าง

ก่อน

ระหว่าง

หลัง

ก่อน

ระหว่าง

หลัง

ปี 61-62

หลัง

ปี 60-62

ระหว่าง

จานวนจุดสะสม
ปี 2561 (จุด)

ก่อน

จังหวัด

จานวนจุดสะสม
ปี 2560 (จุด)

น่าน

25

354

218

82

275

189

187

880

273

162

55

105

84

แพร่

14

252

44

55

125

55

71

344

275

57

231

16

220

เชียงราย

64

19

127

119

17

90

184

844

923

120

796

65

833

พะเยา

7

80

28

19

36

31

23

440

78

16

50

4

47

110

705

417

275

453

365

465 2,508 1,549 355 1132 190 1,184

รวม

ก่อน หลัง ก่อน

หลัง

ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2562.
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จากตารางที่ 39 จํานวนจุดความรอนสะสม ระหวางวันที่ 1 มกราคม – พฤษภาคม 2561
รวมทั้ง 4 จังหวัดมีจํานวนจุดความรอนสะสม 1,093 จุด เมื่อพิจารณาจากการใชประโยชนแที่ดินแลว พบวา
ปุาสงวนแหงชาติมีการเกิด มีจํานวนจุดความรอนสะสมมากที่สุดจํานวน 568 จุด รองลงมาเขตปุาอนุรักษแ มี
จํานวนจุดความรอนสะสมจํานวน 364 จุด และเขตพื้นที่การเกษตร มีจํานวนจุดความรอนสะสมจํานวน 86 จุด
เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดที่มีจํานวนจุดความรอนสะสม มากที่สุดคือ จังหวัดนาน
มีจํานวนจุดความรอนสะสม 546 จุด รองลงมา คือ จังหวัดแพร มีจํานวนจุดความรอนสะสม235 จุด จัหวัด
เชี ย งรายมี จํ า นวนจุ ดความร อ นสะสม 226 จุ ด และจั ง หวั ด พะเยามี จํ า นวนจุ ด ความร อ นสะสม 86 จุ ด
ตามลําดับ

จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร
นาน
รวม

ตารางที่ 39 จํานวนจุดความรอนสะสม ระหวางวันที่ 1 มกราคม – พฤษภาคม 2561
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ริมทาง
ป่าสงวน
ชุมชนและ รวมทั้งหมด
ป่าอนุรักษ์
เขต สปก. พื้นที่เกษตร
หลวง
แห่งชาติ
อื่น ๆ
(50เมตร)
70
103
12
33
1
7
226
43
25
0
11
1
4
86
34
145
12
26
1
17
235
217
295
6
16
2
10
546
364
568
30
86
5
38
1,093
ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย. 2562.

เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหมสะสม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2561 – 2562 จากสถิติ
ภาพรวมพื้นที่เผาไหมสะสมมีแนวโนมเพิ่มจากปี พ.ศ. 2562 จํานวน 1,654,718 คิดเป็นรอยละ 7.27 เมื่อ
พิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัด แพรมีพื้นที่พื้นที่เผาไหมสะสมเพิ่มขึ้นนอยที่สุด จากเดิมจํานวนรอยละ2.86
รองลงมาจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่พื้นที่เผาไหมสะสมเพิ่มขึ้น จํานวนรอยละ 4.46 อันดับที่ สาม จังหวัดนาน มี
พื้นที่เผาไหมสะสมเพิ่มขึ้นมาจากเดิมจํานวนรอยละ 4.98 และ จังหวัดพะเยามากที่สุด รอยละ 5.29 ตามลําดับ
(รายละเอียดดังตารางที่ 40)
เมื่อเปรียบเทียบแนวโนมของพื้นที่เผาไหมแลวจะเห็นไดชัดวามีแนวโนมพื้นที่เผาไหมเพิ่มจาก
ปีที่ผานมา แมวานโยบายการบริหารจัดการไฟปุาและหมอกควันในชวงกอนและหลังวันประกาศหามเผาของแต
ละจังหวัดที่มีมาตราการคุมเขมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาพื้นที่เผาไหมพบวาสวนใหญเป็นพื้นที่ปุา และพื้นที่
เกษตรกรรม ดังนั้นจึงควรเรงหามาตราการปูองกันและเฝูาระวังการเผาไหมในพื้นที่ดังกลาว โดยในพื้นที่ปุาควร
ตรวจตราโดยเจาหนาที่และชาวบานที่อยูขางเคียง สําหรับในพื้นที่เกษตรควรมีนโยบายในการบริหารจัดการ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร การสรางความเขาใจกับกลุมเกษตรกร ตลอดจนการหาอาชีพทดแทนเพื่อลดการ
เผาในพื้นที่เกษตร

80

จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร
นาน
รวม

ตารางที่ 40 เปรียบเทียบพื้นที่เผาไหมสะสม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2561 – 2562
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ความแตกต่าง
พื้นที่จังหวัด
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
พื้นที่เผา
พื้นที่เผา
พื้นที่เผา
(ไร่)
(ของพื้นที่
(ของพื้นที่
(เทียบกับปี
ไหม้ (ไร่)
ไหม้ (ไร่)
ไหม้ (ไร่)
จังหวัด)
จังหวัด)
2560)
7,601,930 289,200
3.80
628,445
8.27
339,245
4.46
4,051,936 189,939
4.69
404,430
9.98
214,491
5.29
7,236,002 127,653
1.76
334,671
4.63
207,018
2.86
3,867,363
94,493
2.44
287,172
7.43
192,679
4.98
22,757,231 701,285
3.08
1,654,718
7.27
953,433
4.19
ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2562.

ตารางที่ 41 พื้นที่เผาไหมสะสม บริเวณ 4 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 1 มกราคม 2562 วิเคราะหแจากขอมูลดาวเทียม Landsat-8
จังหวัด

น่าน
แพร่
เชียงราย
พะเยา
รวม

ป่าอนุรักษ์

เขตสปก.

255,415
83,286
50,757
144,781
534,239

14,086
26,031
24,580
8,957
73,654

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าสงวน พื้นที่ริมทาง
แห่งชาติ
หลวง
(50เมตร)
329,411
414
265,127
625
213,813
559
76,751
190
885,102
1,788

รวม (ไร่)
พื้นที่เกษตร

ชุมชนและ
อื่น ๆ

19,149
18,945
38,053
13,516
89,663

9,971
10,417
6,910
9,976
37,274

628,445
404,430
334,671
287,172
1,654,718

คุณภาพอากาศ
สําหรับตัวชี้วัดคุณภาพอากาศของจังหวัดกลุมภาคเหนือตอนบน 2 รอยละของจํานวนวันที่
ปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑแมาตรฐาน จํานวนคุณภาพอากาศ (PM10) ณ สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากตารางที่ 41 พบวา สภาพอากาศที่มีผ ลกระทบตอสุขภาพประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
คือ จังหวัด เชีย งราย ที่อําเภอแมส าย ปริม าณฝุุนละอองในอากาศ เกินคามาตรฐานโดยเฉพาะชว งวัน ที่
15 ก.พ. -15 เม.ย. 62 อยูในระดับสีแดงมีผลกระทบตอสุขภาพอยู 2 พื้นที่ คือ มีคาฝุุนสูงสุดบริเวณ ต.เวียง
และ ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย คาฝุุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาสูงสุดที่ตรวจพบ
199 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร จํานวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 คาสูงสุดที่ตรวจพบ 158 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกแเมตร
รองลงมาคือจังหวัดนานพบปริมาณฝุุนละอองในอากาศ เกินคามาตรฐานโดยเฉพาะชวงวันที่
15 ก.พ. -15 เม.ย. 62 อยูในระดับสีแดงมีผลกระทบตอสุขภาพอยู 1 พื้นที่ ต.หวยโกเน อ.เฉลิมพระเกียรติ์
มีคาฝุุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาสูงสุดที่ตรวจพบ 172 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร จํานวน
คุณภาพอากาศเกิน PM2.5 คาสูงสุดที่ตรวจพบ 135 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร
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จังหวัดพะเยาพบในพื้นที่ ต.เวียง อ.เมือง อยูในระดับเริ่ม มีผ ลกระทบตอสุ ขภาพมีคาฝุุ น
ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาสู งสุ ดที่ตรวจพบ 120 ไมโครกรัมตอลู กบาศกแเมตร จํานวน
คุณภาพอากาศเกิน PM2.5 คาสูงสุดที่ตรวจพบ 96 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร
และจังหวัดแพรพบในพื้นที่ ต.นาจักร อ.เมือง อยูในระดับเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ มีคาฝุุน
ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาสูงสุดที่ตรวจพบ 79 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร จํานวนคุณภาพ
อากาศเกิน PM2.5 คาสูงสุดที่ตรวจพบ 59 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะหแแนวโนมสถานการณแคุณภาพอากาศโดยรวมมีแนวโนมรุนแรงขึ้นทุกปี เนื่องจาก
ปใญหาหมอกควันที่สูงขึ้นในพื้นที่ เกิดจากลมที่พัดสูภาคเหนือมีกําลังออนลง ประกอบกับหมอกควันที่มาจาก
ดานใตของจังหวัดที่มาจากตางพื้นที่และหมอกควันจากแนวชายแดน และการลักลอบเผาปุา จึงทําใหเกิดหมอก
ควันหนาแนนไมกระจายตัวสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในที่สุด
ตารางที่ 42 สถานการณแคณ
ุ ภาพอากาศโดยรวม ระหวาง วันที่ 8 เมษายน - 14 เมษายน 2562
พื้นที่

PM2.5
(ug/m3) Avg
24Hr
84

PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
112

O3 (ppb)
Avg 8Hr

CO (ppm)
Avg 8Hr

NO2
(ppb)

29

0.94

10

17

2.23

เชียงราย

ต.เวียง อ.เมือง

158

199

พะเยา

ต.เวียงพานคํา อ.
แมสาย
ต.เวียง อ.เมือง

96

120

แพร

ต.นาจักร
อ.เมือง

59

79

38.17

1

นาน

ต.ในเวียง
อ.เมือง

79

114

17

0.70

ต.หวยโกเน
อ.เฉลิมพระ
เกียรติ์

135

172

12

1.42

SO2
(ppb)

AQI
177

268
193

1

103

7

0

159

8

1

245

คุณภาพ
อากาศ
เริ่มมี
ผลกระทบตอ
สุขภาพ
มีผลกระทบ
ตอสุขภาพ
เริ่มมี
ผลกระทบตอ
สุขภาพ
เริ่มมี
ผลกระทบตอ
สุขภาพ
เริ่มมี
ผลกระทบตอ
สุขภาพ
มีผลกระทบ
ตอสุขภาพ

ที่มา : สวนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

หากพิจารณาจํานวนวันที่มีคาคุณภาพอากาศและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน โดยใชคา
PM 2.5 เป็นตัวชี้วัด เนื่องเป็น ฝุุนละอองที่มนุษยแนั้นไมสามารถกรองได จึงแพรกระจายเขาสูทางเดินหายใจ
กระแสเลือด และเขาสูอวัยอื่นๆ ในรางกายได ตัวฝุุนเป็นพาหะนําสารอื่นเขามาดวย เชน แคดเมียม ปรอท
โลหะหนัก และสารกอมะเร็งอื่นๆ นอกจากนี้องคแการอนามัยโลก หรือ WHO กําหนดใหฝุน PM 2.5 จัดอยูใน
กลุมที่ 1 ของสารกอมะเร็ง อีกดวย จากสถานการณแ ในชวงปีพ.ศ. 2562 พบวาจังหวัดนาน มีจํานวนวันที่
คุณภาพอากาศและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานมากที่สุด จํานวน 76 วัน ถัดมาเป็นจังหวัดเชียงราย 61
วัน และพะเยา 58 วัน ในสวนของจังหวัดแพรไดรับผลกระทบจากปใญหาหมอกควันนอยที่สุด คือ 10 วัน
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จากขอมูล ปใญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการไฟปุาที่เกิดขึ้นซึ่งส งผลกระทบทําใหเกิด
หมอกควันที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ และเป็นปใญหาทุกปีในชวงเดือน ม.ค.-พ.ค. จึงเป็นปใญหาเรงดวนที่ควร
แกไข เนื่องจากสงผลกระทบทางตรงตอสุขภาพของคนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันสงผลกระทบตอภาครวมทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการทองเที่ยว ทั้งนี้มีผลโดยตรงตอการเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
อันเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญชองกลุมภาคเหนือตอนบน 2

ภาพที่ 7 จํานวนวันทีค่ ุณภาพอากาศและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2562

2.3.5 สถานการณ์ภัยแล้ง
ภัยแลง ลักษณะการเกิดภัยแลงในพื้นที่กลุมภาคเหนือตอนบน 2 มีลักษณะเนื่องจากปริมาณ
น้ําในแมน้ํา ลําน้ํา ลําหวย อางเก็บน้ําแหงขอด ไมมีปริมาณน้ําอุปโภค-บริโภค หรือมีไมเพียงพอสําหรับใชเพื่อ
การเกษตรกรรม ซึ่ ง ลั ก ษณะภั ย แล ง ตามที่ ก ล า วมา จะกระจายไปทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ ในช ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธแ พฤษภาคม
ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ ยังอาศัยน้ําในแมน้ํา ลําน้ํา ลําหวย อางเก็บน้ํา เพื่อใชในการ
อุปโภค บริโภค และใชเพื่อการเกษตร เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งชวง ภาวะฝนแลงและปริมาณน้ําในแมน้ํา ลําน้ํา ลํา
หวย อางเก็บน้ําแหงขอด ประชาชนไดรับความเดือดรอน ปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับใชในการอุปโภค บริโภค
และใชเพื่อการเกษตร
การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณแภัยแลง ดวยในทุกปีในพื้นที่กลุมภาคเหนือตอนบน 2
จะไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศแหงแลงฝนทิ้งชวง และภาวะฝนแลง สาเหตุเกิดจากสภ าพภูมิอากาศ
แปรปรวน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย จากขอมูลสถานการณแภัยแลง ปี พ.ศ.
2560/61 กลุมจั งหวัดภาคเหนื อตอนบน 2 จะเห็ นไดวา สถานการณแภัยแล งของกลุ มจังหวัดฯ ในปี พ.ศ.
2560/61 มีพื้นที่เสี่ยงภัย รวม 28 อําเภอ 122 ตําบล มีพื้นที่ 189,095 ไร และมีพื้นที่เกษตรที่ไดรับความ
เสียหาย 679,266 ไร ถาเปรียบเทียบในจังหวัดกลุมภาคเหนือตอนบน 2 แลวพบวาจังหวัดชียงรายเป็นพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงภัยที่สงผลตอพื้นที่เกษตรที่ไดรับความเสียหายมากที่สุดในกลุมภาคเหนือตอนบน 2พื้นที่เกษตรที่
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ไดรับความเสียหาย จํานวน 401,957 ไร รองลงมาคือจังหวัดพะเยา มีพื้นที่เกษตรที่ไดรับความเสียหาย จํานวน
120,015 ไร จังหวัดแพร มีพื้นที่เกษตรที่ไดรับความเสียหาย จํานวน 96,466 ไร และจังหวัดที่มี่สถานการณแภัย
แล ง ที่มี ความเสี ย หายน อยที่สุ ด คือ จั งหวัดน าน มีพื้ นที่เ กษตรที่ไ ด รับ ความเสี ยหาย จํา นวน 60,828 ไร
ตามลําดับ ซึ่งภัยแลงมีขนาดหรือขอบเขตอยูในระดับ 1-2 ซึ่งองคแกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ อําเภอ
จังหวัดยังสามารถรับมือได

จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร
นาน
รวม

ตารางที่ 43 สรุปสถานการณแภัยแลง ปี พ.ศ. 2560/61 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
พื้นที่เสี่ยงภัย
พื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย
(ไร่)
อาเภอ
ตาบล
เนื้อที่ (ไร่)
3
7
3
15
28

4
22
15
81
122

41,879
15,927
18,090
113,199
189,095

401,957
120,015
96,466
60,828
679,266
ที่มา : กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากตารางที่ 42 วิ เคราะหแ แ ผนการเพาะปลู กพืช ฤดูแล ง ปี 2560/61 พบว าจังหวัดที่ มี
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงมากที่สุด จํานวน 401,957 ไร รองลงมา คือ จังหวัดพะเยา มีแผนการเพาะปลูก
พืชฤดูแลง จํานวน 120,015 ไร จังหวัดแพร มีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง จํานวน 96,466 ไร และ จังหวัด
นานมีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง นอยที่สุดจํานวน 60,828 ไรตามลําดับ

จังหวัด
เชียงราย

พะเยา

แพร

นาน

เขตเพาะปลูก
ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม
ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม
ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม
ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม

ตารางที่ 44 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ปี 2560/61
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2560/61 (ไร่)
รวมพืชไร่
ข้าวรอบที่ 2
พืชไร่
พืชผัก
รวมทั้งหมด
พืชผัก
34,000
321
321
34321
264,900
84,023
18,722
102,745
367,645
298,900
84,335
18,722
103,057
401,957
1,000
11,000
500
11,500
12,500
42,600
50,181
14,734
64,915
107,515
43,600
61,181
15,234
76,415
120,015
62,703
62,703
62,703
7,200
24,780
1,783
26,563
33,763
7,200
87,483
1,783
89,266
96,466
1,900
18,450
1,500
19950
21850
3,600
28,950
6,428
35,378
38,978
5,500
47,400
7,928
55,328
60,828
ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2562.
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2.3.6 สถานการณ์ไฟป่า
จากสถานการณแที่ผานมาการเกิดไฟปุากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อเปรียบเทียบการ
เกิดไฟไหมปุาและหมอกควัน ระหวางปีงบประมาณ 2561 และ 2562 พบวาขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 60 - 20 ส.ค.
61 จังหวัดมีการดับไฟปุามากที่สุดคือ นาน 70 ครั้ง มีพื้นที่พื้นที่ถูกไฟไหม 1,163.70 ไร รองลงมา คือ แพร 55
ครั้งมีพื้นที่พื้นที่ถูกไฟไหม 526 ไร จังหวัดเชียงราย ดับไฟปุา 43 ครั้ง มีพื้นที่พื้นที่ถูกไฟไหม 281.60 ไร และ
นอยที่สุดคือจังหวัดพะเยา ดับไฟปุา 30 ครั้ง มีพื้นที่พื้นที่ถูกไฟไหม 250 ไร เมื่อเปรียบเทียบขอมูลวันที่ 1 ต.ค.
61 - 20 ส.ค. 62 พบวาจังหวัดมีการดับไฟปุามากที่สุดคือ จังหวัดเชียงราย ดับไฟปุา 347 ครั้ง พื้นที่พื้นที่ถูก
ไฟไหม 7,775.94 ไร รองลงมา คือ จังหวัดนาน ดับไฟปุา 230 ครั้ง พื้นที่พื้นที่ถูกไฟไหม 3,877 ไร จังหวัด
พะเยา ดับไฟปุา 203 ครั้ง พื้นที่พื้นที่ถูกไฟไหม 3,241 ไร และที่เกิดไฟปุานอยที่สุดคือ จังหวัดแพร ดับไฟปุา
135 ครั้ง พื้นที่พื้นที่ถูกไฟไหม 2,449 ไร
เมื่อเปรียบเทียบจากสถิตการเกิดไฟปุาปี 2561 และ ปี 2562 แลวพบวา ปี 2562 มีแนวโนม
การเกิดไฟปุามากที่สุดถึง 915 ครั้ง พื้นที่พื้นที่ถูกไฟไหม 17,342.94 ไร แนวโนมการเกิดไฟปุาเพิ่มขึ้นคิดเป็น
เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 21.63 (รายละเอียดตารางที่ 45)

จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร

นาน

กลุ่มจังหวัด

ข้อมูลจานวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวนเครือข่าย
หมายเหตุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
16
5
23
เครือขายหมูบานวัดดงเรือน และ
เครือขาย
เครือขาย
ครือขาย
เครือขายโสนนอย ศูนยแปูองกันภัย
14
20
30
เครือขายสนับสนุนการรณรงคแ
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
ประชาสัมพันธแ
1/16
เครือขายเยาวชนในการปูองกันแกไข
เครือขาย/โรงเรียน ปใญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา
1/266
1/323
1/323
เครือขายราษฏรในการปูองกันแกไข
เครือขาย/หมูบาน
เครือขาย/หมูบาน
เครือขาย/หมูบาน ปใญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา
15
10
10
เครือขายเยาวชนรณรงคแลดปใญหาหมอก
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
ควันและไฟปุา
5
15
5
เครือขายหมูบานปูองกันและลดไฟปุาใน
ตําบล/เครือขาย
หมูบาน/เครือขาย
เครือขาย
พื้นที่ปุาสงวน
1
3
เครือขายพลังงานลดการเผา
เครือขาย
เครือขาย
41
หมูบานปูองกันไฟปุาในพื้นที่อุทยาน
หมูบาน/เครือขาย
แหงชาติในพื้นที่จังหวัดนาน
92
52
73
เครือข่าย
เครือข่าย
เครือข่าย
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
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ตารางที่ 45 เปรียบเทียบการเกิดไฟไหมปาุ และหมอกควัน พื้นที่กลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ระหวางปีงบประมาณ 2561 และ 2562
จังหวัด
ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 60 - 20 ส.ค. 61
ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 61 - 20 ส.ค. 62
ดับไฟป่า (ครั้ง)
พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
ดับไฟป่า (ครั้ง)
พื้นที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
1. เชียงราย
43
281.60
347
7,775.94
2. พะเยา
30
250
203
3,241
3. แพร
55
526
135
2,449
4. นาน
70
1,163.70
230
3,877
รวม 4 จังหวัด
198
2,221.3
915
17,342.94
ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2561.

2.4 ดัชนีความก้าวหน้าของคนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2
ขอมูลการพัฒนาของจังหวัดไดนําดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index HAI) ใชวิเคราะหแรวมกับสถานการณแของกลุมจังหวัดภาคเหนือบน 2 ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวเป็นขอมูลที่จะแสดงให
ระดับความกาวหนาของคนในกลุมและในแตละจังหวัดพรอมทั้งจุดเดนและจุดเดนในการพัฒนาคนเพื่อนําสูการ
แกไขปใญหาและการพัฒนาคนในกลุมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป
ดัชนีการพัฒนาคน ประกอบดวย 1) ดานสุขภาพ 2) ดานการศึกษา 3) ดานชีวิตการงาน 4) ดาน
รายได 5) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 6) ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ด านการคมนาคมและการ
สื่อสาร และ 8) ดานการมีสวนรวม โดยดัชนียอยในแตละด้ําน มี 4 ตัวชี้วัดเท า ๆ กัน รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 32
ตัวชี้วัด
สําหรับดัชนีพัฒนาคนของกลุมจังหวัดภาคเหนือบน 2 ในปี 2562 อยูที่ 0.6334 หากพิจารณา
ระดับการพัฒนาคนในแตละจังหวัดพบวา จังหวัดพะเยามีความกาวหนามากที่สุด โดยอยู 0.6393 ถัดมาคือ
จังหวัดแพร นาน และจังหวัดเชียงราย หากพิจารณาในแตละดานพบวา การพัฒนาที่โดดเดนมากที่สุดไดแก
ด า นที่ อ ยู อ าศั ย และสภาพแวดล อ ม ในขณะที่ ด า นที่ พั ฒ นาน อ ยที่ สุ ด คื อ ด า นสุ ข ภาพและด า นการศึ ก ษา
(รายละเอียดดังตารางที่ 46)
ตารางที่ 46 ดัชนีการพัฒนาคนของกลุมจังหวัดและประเทศ ในปี พ.ศ. 2562
เชียงราย พะเยา
แพร่
น่าน ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ประเทศ
ภาคเหนือบน2
ดัชนียอยดานสุขภาพ
0.5712 0.4855 0.4759 0.4693
0.5005
0.5843
ดัชนียอยดานการศึกษา

0.4122

0.6079

0.5906

0.4772

0.5220

0.4743

ดัชนียอยดานชีวิตการงาน

0.7217

0.7255

0.6683

0.7201

0.7089

0.7237

ดัชนียอยดานรายได

0.6239

0.5412

0.5104

0.4726

0.5370

0.5689

ดัชนียอยดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม

0.9415

0.9701

0.97

0.9397

0.9553

0.8595

ดัชนียอยดานชีวิตครอบครัวและชุมชน

0.5781

0.5973

0.6452

0.7485

0.6423

0.647

ดัชนียอยดานการคมนาคมและการสื่อสาร

0.6547

0.6964

0.7002

0.6456

0.6742

0.6774

ดัชนียอยดานการมีสวนรวม

0.6034

0.7157

0.6625

0.734

0.6789

0.5208

ดัชนีความกาวหนาของคน

0.6233

0.6393

0.6391

0.6319

0.6334

0.6219
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หากเปรียบเทียบดัชนีรายดานของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 เทียบกับประเทศพบวา ดานที่มี
การพัฒนที่โดดเดนมากกวาประเทศ ไดแก ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม ดานการมีสวนรวม และดาน
การศึกษา ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบดัชนีการพัฒนาคนในมิติตางๆ
ของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 เทียบกับประเทศ

3. สรุปประเด็นสาคัญและความต้องการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีปใญหาสําคัญเรงดวนที่ตองการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันที่สูงขึ้น แบงเป็น 4 ดานหลัก ดังนี้
3.1. ด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
1) ปัญหาความไม่พร้ อมด้านโครงการสร้ างพื้น ฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ
ขยายตั ว ของการค า การลงทุ น และการท อ งเที่ ย วกั บ กลุ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง ( GMS)
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แมวารัฐบาลจะลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ อาทิ สะพานมิตรภาพแหงที่ 4 (เชียงของ-หวยทราย) รองรับการเชื่อมโยง
เสนทาง R3A ทาเรือเชียงแสนแหงที่ 2 ทาอากาศยานนานาชาติ การพัฒนาจุดผานแดน เป็นตน แตยังขาด
การเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหเป็นระบบโลจิสติกสแที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนในการขนสงสินคา
และบริการ จึงมีความจําเป็นตองเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะการขนสง
ระบบรางใหเชื่อมโยงจากอําเภอเดนชัย จังหวัดแพรไปถึงอําเภอเชียงของ จั งหวัดเชียงราย สรางศูนยแเปลี่ยน
ถายรูปแบบการขนสง และศูนยแกระจายสินคา (DC) รวมถึงเสนทางถนนที่มีมาตรฐานเชื่อมไปยังจุดผานแดน
พั ฒ นาจุ ด ผ า นแดนให มี ม าตรฐาน รวมทั้ ง เร ง ทํ า ความตกลงกฎระเบี ย บเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกการค า
และการขนสงขามพรมแดนใหเป็นมาตรฐานสากล
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2) ปัญหาความไม่พร้อมของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์
จึงมีความจําเป็นตองเรงพัฒนาผูประกอบการ SMEs และแรงงานที่เกี่ยวของในดานภาษา วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบานในกลุม GMS และ AEC กฎระเบียบทางการคาการลงทุนและการขนสง ทักษะการเจรจา
การคา จับคูทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสแและบุคลากรที่เกี่ยวของ พัฒนามาตรฐานของ
สินคาและบริการเพื่อการสงออก จัดกิจกรรมสงเสริมการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน รวมถึงจัดงาน
แสดงและจําหนายสินคา เป็นตน
3) ปัญหาความไม่พร้อมของชุมชนและสังคมรองรั บการเคลื่อนย้ายแรงงานและประชากร
บริเวณชายแดน ซึ่งเป็นตนเหตุของปใญหาทางดานสังคม ยาเสพติด แรงงานตางดาว อาชญากรรม สาธารณสุข
และความมั่นคง จึงมีความจําเป็นตองเรงบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยวางแผนแมบทการจัดการเมือง/ชุมชนชายแดน
เรงรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว การสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน เป็น
ตน
3.2. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
1) ปัญหาด้านการผลิตสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัดฯ โดยเฉพาะขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ
ป ร ะ ส บ ปใ ญ ห า ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต สู ง ผ ล ผ ลิ ต เ ฉ ลี่ ย ต อ ไ ร ต่ํ า คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผ ล ผ ลิ ต ไ ม ส ม่ํ า เ ส ม อ
มีการใชสารเคมีเกินความจําเป็น สภาพดินเสื่อมโทรม สงผลเสียตอสุขภาพของเกษตรและผูบริโภค จึงมีความ
จํ า เป็ น ต อ งเพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต สิ น ค า เกษตรอย า งครบวงจร เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารพั ฒ นากระบวนการผลิ ต
การควบคุมคุณภาพ การตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP สงเสริมกระบวนการแปรรูปและเพิ่มมูลคาผลผลิต
เกษตรหลัก เพื่อกระจายสูตลาดระดับบน รวมถึงสงเสริมการพัฒนาไปสูเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียแ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ตอบสนองตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะขาว กาแฟ ชา ผักปลอดสารพิษ เป็นตน
2) ปั ญ หาความยากจนและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกร เนื่ อ งจากผลผลิ ต เกษตร
มีปใญหาดานการตลาด เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ลิ้นจี่ ลําไย และพืชไรอื่นๆ จึงมีความจําเป็นตองตองสงเสริมการ
ปลูกพืช ที่สร างรายได และผลตอบแทนสู งกวา เชน ยางพารา และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และยกระดับ มาตรฐานยางพาราของกลุ มจังหวัดฯ จึงตองเตรียมความพรอมให เกษตรกรผูปลู กยางพารา
รวมกลุมเป็นสหกรณแเพื่อเชื่อมโยงเครือขาย พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูป พัฒนาเป็น
ตลาดกลางซื้อขายยางพารา (Hub) ของภาคเหนือ และสูการสงออกเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติสกแไปสู สปป.ลาว
และประเทศจีน นอกจากนั้น ยังไดเสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคแกรเกษตรกรตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรใหมั่นคงเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ
3) ปัญหาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการในพื้นที่ และความ
ร่ วมมื อระหว่ างกลุ่ มจั งหวั ดฯ กั บประเทศเพื่อนบ้ าน เพื่ อเสริ มสร้ างขี ดความสามารถในการแข่งขั น ด้ า น
การเกษตรและอุตสาหกรรม ยั งไมไดรับการพัฒนาอยางเป็น รูปธรรม จึงมีความจําเป็นตองสงเสริมความ
รวมมือกันเป็นเครือขาย สงเสริมการเกษตรแบบมีสัญญา รวมทั้งใหความชวยเหลือดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
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3.3. ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1) ปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ AEC เนื่องจาก
การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเป็นไปในลักษณะตางคนตางทํา ขาดความตอเนื่องในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว บุคลากรดานการทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก เครือขายการทองเที่ยว การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวใน
กลุ ม จั ง หวั ด ฯ และกลุ ม ประเทศ GMS
ประกอบกั บ ขาดการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วใหม ที่ ดึ ง ดู ด
หรือจูงใจใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวหรือพํานักนานในพื้นที่กลุมจังหวัดฯ จึงมีความจําเป็นที่ตองพัฒนา
แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพโดดเดน โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรมและเชิง
สุขภาพ โดนนําวิถีชีวิตลานนาที่เขมแข็งและวัฒนธรรมชนเผาที่หลากหลายมาเป็นจุดขายดานการทองเที่ยวที่มี
อัตลักษณแ และเชื่อมโยงเป็นเครือขายในกลุมจังหวัดฯ กลุมประเทศ GMS และ AEC เชน การทองเที่ยวในลําน้ําโขง
การทองเที่ยวตามเสนทาง R3A เป็นตน
2) ปัญหาด้านมาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว ที่ยังไมไดมาตรฐานในระดับ
สากล จึงมีความจําเป็นตองพัฒนาทักษะผูประกอบการ ไกดแนําเที่ยว ชุมชนรอบแหลงทองเที่ยว ใหมีความรู
ความสามารถทางด า นการท อ งเที่ ย ว และมี ม าตรฐานสากลเป็ น ที่ ย อมรั บ ของนั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทย
และชาวตางประเทศ พัฒนาจุดแวะพัก หองน้ําใหไดมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดทําปูายสื่อความหมาย
ในแหลงทองเที่ยวใหชัดเจน มีภาษาสากล เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูจากการทองเที่ยว เป็นตน
3) ปัญหาการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ยังไมสามารถเขาถึง
กลุมนักทองเที่ยวโดยตรง อีกทั้งการสรางสรรคแกิจกรรมการทองเที่ยวยังไมสอดคลองกับความตองการของ
นักทองเที่ยว
3.4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ปัญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง ป่า ไม้ แ ละแหล่ ง ต้ น น้ าถู กท าลาย ส งผลให ร ะบบนิ เ วศ
เปลี่ยนแปลงและเสื่อมถอยอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นตองเรงฟื้นฟูอนุรักษแพื้นที่ปุาไมและแหลงตนน้ํา เพิ่ม
ความอุดมสมบูรณแของปุาชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนรวม ตลอดจนการปลูกพืชเพื่ออนุรักษแดินและน้ํา รวมทั้งการ
ทําฝายในพื้นที่ตนน้ํา การจัดโซนนิ่งการอนุรักษแปุา และพื้นที่ที่อนุญาตใหชาวบานสามารถเขาไปใชประโยชนแ
ซึ่งสามารถพัฒนาใหเป็นแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดแพรและจังหวัดนาน
2) ปัญหาภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ ง ทั้งอุทกภัย น้ําปุาไหลหลาก และดินโคลนถลม ของกลุ ม
จังหวัดฯ มีสถิติของการเกิดภัยสูงและอยูในลําดับตนของประเทศ จึงมีความจําเป็นเรงดวนในการยกระดับพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริ ห ารจั ดการปใ ญหา สร างความรู ความเข าใจ และบู รณาการหน ว ยงานที่ เกี่ ยวข อง
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยตางๆ ตลอดจนการเตรียมการในการปูองกันและเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เสี่ยงภัย
3) ปัญหาหมอกควันและไฟป่า พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ประสบปใญหาหมอกควันและไฟปุา
อยางรุนแรงในชวงตนปี ตรวจพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุุนขนาดเล็ก (PM10) และ ฝุุนละอองขนาดเล็กไม
เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)กอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพของประชาชน รวมถึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดฯ จึงมีความจําเป็นเรงดวนตองเพิ่มศักยภาพชุมชนในการปูองกันและแกไขปใญหา
หมอกควันและไฟปุา ปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน
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4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557-2560)
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดกําหนดวิสัยทัศนแการพัฒนาในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
วา “ประตูการคาสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา ดิน น้ํา ปุา สมบูรณแ ประชาชนอยูดีมีสุข” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตรแในการขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนแที่กําหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตรแ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธแ คือ
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยสรางความรวมมือและความสัมพันธแกับประเทศ
เพื่อนบานในกลุมประเทศ GMS และ BIMSTEC มีโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดงานแสดงและจําหนาย
สินคาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งจัดตอเนื่องเป็นประจําทุกปี โครงการสงเสริมความรวมมือทีมไทย
แลนดแลานนา เพื่อสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธแดานการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน เป็นตน
2. การสงเสริมการคา การลงทุน โดยสงเสริมผูประกอบการ SMEs ใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับภูมิภาค มีโครงการที่สําคัญ เชน โครงการสงเสริมความรูผูประกอบการในกลุมจังหวัดเพื่อการคากับ
ประเทศ GMS BIMSTEC และประเทศอื่นๆ โครงการพัฒนาสินคาชุมชน (ดานการออกแบบผลิตภัณฑแจากผา)
เป็นตน
3. การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดยประสาน
กับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคแกรกปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษา พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในการขนสง ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ การผลิตบุคลากรดาน Logistics ในระดับอุดมศึกษา
และบุคลากรดานการผลิต การพัฒนาระบบฐานขอมูลเชื่อมโยงระหวางกัน และการเตรียมความพรอมรองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS มีโครงการที่สําคัญ เชน การจัดทําเว็บไซดแระบบฐานขอมูล
เชิงยุทธศาสตรแกลุมจังหวัดฯ โครงการกอสรางศูนยแประชุมและแสดงสินคานานาชาติกลุมจังหวัด เพื่อรองรับ
การจัดกิจกรรมสําคัญของกลุมประเทศ GMS โครงการจัดทําแผนแมบทกลุมจังหวั ดฯ เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โครงการศึกษาผลกระทบตอสังคมและชุมชนในการพัฒนาความรวมมือ
การคาการลงทุนกับกลุมประเทศ GMS เป็นตน
ผลการดําเนินงานตามเปูาหมายของประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 คือ รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคา
การคาชายแดนของกลุมจังหวัดฯ เพิ่มขึ้น รอยละ 15 ตอปี พบวาบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว กลาวคือ
มีการขยายตัวของมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดฯ ในปีงบประมาณ 2557 และ 2559 ตามลําดับ
สาหรับสินค้านาเขา-สงออก ที่สําคัญในปีงบประมาณ 2557 แยกเปนรายประเทศ พบวา
1) ไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพพม่า
- สินคานําเขาสําคัญ คือ ไม ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ สินคากสิกรรม สิ่งทอ
- สินคาสงออกสําคัญ คือ สินคาอุปโภคบริโภค สินคาเบ็ดเตล็ด สินคาเชื้อเพลิง
2) ไทย-สปป.ลาว
- สินคานําเขาสําคัญ คือ สินคาแร สินคากสิกรรม ไม ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ
- สินคาสงออกสําคัญ คือ สินคาเชื้อเพลิง วัสดุกอสราง สินคาอุปโภคบริโภค
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3) ไทย-สป.จีน
- สินคานําเขาสําคัญ คือ สินคากสิกรรม สินคาอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ
- สินคาสงออกสําคัญ คือ สินคาอุปโภคบริโภค สินคากสิกรรม เครื่องจักรไมใชไฟฟาอุปกรณ
และสวนประกอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ โดยมีกลยุทธแ คือ
1. การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเนนการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหผลผลิตสินคาเกษตร การปรับปรุงคุณภาพการผลิตตามหลักการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และลดตนทุนการผลิตสินคาเศรษฐกิจหลัก มีโครงการสําคัญ เชน โครงการยกระดับมาตรฐานยางพารา
โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพาราแบบครบวงจร โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวของกลุมจังหวัดฯ
โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลคา (ขาว/ขาวโพด) เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกร เป็นตน
2. การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร องคแกรเกษตรกร และผูประกอบการอุตสาหกรรม โดย
ส งเสริ มการรวมกลุ ม และสร างเครื อขาย ตามปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง มีโ ครงการสํ าคัญ เชน โครงการ
เครือขายเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกรและองคแกรเกษตรกรตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตแตามพระราชดําริ (ปิดทองหลังพระ) เป็นตน
3. สงเสริมการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันทางการตลาดและสรางชองทางการจําหนายสินคาเฉพาะกลุม (Niche Goods) มีโครงการสําคัญ
เชน โครงการกอสรางตลาดกลางของสหกรณแเพื่อบริการแกสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปพรอมเครื่องอบความชื้น
ขาว/ขาวโพด โครงการบริหารจัดการสินคาเกษตร เป็นตน
ผลการดําเนิ น การตามเปู าหมายของประเด็น ยุ ทธศาสตรแที่ 2 คือ รอยละของแปลง/ฟารแ มที่ไ ด
ใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตทางการเกษตรสําคัญตอแปลง/ฟารแมที่รับการตรวจจากระทรวงเกษตร
และสหกรณแ รอยละ 100 พบวามีผลการดําเนินงาน รอยละ 99.95 และ 99.97 ในปีงบประมาณ 2557 และ
2559 ตามลําดับ
ตารางที่ 47 แสดงรอยละของแปลง/ฟารแมทีไ่ ดรับมาตรฐาน GAP ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ร อ ยละของแปลง/ฟารแ ม ที่ ไ ด ใ บรั บ รองมาตรฐาน GAP ของผลผลิ ต ทาง
99.92
99.95
99.97
การเกษตรสําคัญตอแปลง/ฟารแมที่รับการตรวจจากระทรวงเกษตรและสหกรณแ
ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณแจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ ผลผลิตการเกษตรที่สําคัญ ประกอบดวย ขาว ลําไย ลิ้นจี่ สัตวแนา้ํ จืด และสุกร

91

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ โดยมี
กลยุทธแดังนี้
1. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตรแ ศิลปวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ
โดยปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม และเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวตอเนื่องในกลุม
จั ง หวั ดฯ รวมถึง พัฒ นารู ป แบบการทอ งเที่ย วเฉพาะกลุ ม มีโ ครงการสํ า คัญ เชน โครงการตรู เดอล านนา
ตะวันออก โครงการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรม (เสนทางวัฒนธรรม) และสงเสริมครูปใญญา 9 สาขา
โครงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมลานนาตะวันออก โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ วัฒนธรรมและ
สุขภาพ 6 เวียง (เวียงลอ เวียงสอง เวียงภูเพียง เวียงวรนคร เวียงเชียงแสน เวียงกาหลง) เป็นตน
2. พัฒนาเป็นศูนยแกลางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน GMS โดยสงเสริมความ
รวมมือการทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน สรางเครือขายและพัฒนาสมรรถนะองคแกรการทองเที่ยว มี
โครงการสําคัญ เชน โครงการกอสรางศูนยแประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออกและกลุมประเทศ
GMS โครงการสงเสริมการทองเที่ยวลานนาตะวันออกกับกลุมประเทศ GMS เป็นตน
3. พั ฒ นามาตรฐานการบริ ก ารและบุ ค ลากรการท อ งเที่ ย วสู ส ากล รวมถึ ง พั ฒ นาการ
ประชาสัมพันธแและการตลาด มีโครงการสําคัญ เชน โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดฯ
โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการและการตลาดสูสากลแกบุคลากรดานการทองเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด โครงการประกวดแหลงทองเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพสูสากล โครงการ
ศูนยแบริการนักทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ เป็นตน
ผลการดําเนินการตามเปูาหมายของประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 คือ รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว รอยละ 10 ตอปี พบวา รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 11.09 ในปีงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
มีกลยุทธแ ดังนี้
1. พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปใญญาทองถิ่น โดยจัดทําฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมการใชประโยชนแในการศึกษาเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ
มีโครงการสําคัญ เชน โครงการทําฐานขอมูลเพื่ อการศึกษาและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปใ ญ ญาท อ งถิ่ น พื้ น ที่ ก ลุ ม ปุ า ภู ค า-แม ย ม กลุ ม ปุ า ศรี ล านนา-ขุ น ตาล โครงการนํ า ร อ งแหล ง เรี ย นรู ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวม เป็นตน
2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ โดยแกไขปใญหาการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมอาชีพใหชุมชนมีอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการสําคัญ
เชน โครงการแกไขปใญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นกลุมปุาภูคา-แมยม กลุมปุาศรีลานนา-ขุน
ตาล โครงการสงเสริมการอนุรักษแระบบนิเวศตนน้ําโดยชุ มชนมีสวนรวม โครงการนํารองปรับเปลี่ยนพืช
เกษตรกรรมเป็นไมเศรษฐกิจและไผในพื้นที่ปุาเสื่อมโทรม เป็นตน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่ออนุรักษแและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชเทคโนโลยี มี
โครงการสําคัญ เชน โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม ดวยระบบเทคโนโลยีและ
ชุมชน เป็นตน
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4. สรางภาคีและสงเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการแกไข
ปใญหาหมอกควันและไฟปุา การบริหารจัดการสาธารณภัยตางๆ ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการปูองกัน
และแกไขปใญหาอุทกภัยและดินโคลนถลม มีโครงการสําคัญ เชน โครงการปูองกันแกไขปใญหาหมอกควันและ
ไฟปุาในพื้นที่กลุมจังหวัดฯ โครงการปูองกันและแกไขปใญหาอุทกภัยและดินโคลนถลมในพื้นที่เสี่ยงภัยกลุม
จังหวัดฯ โครงการเสริมสรางภาคีเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในกลุมจังหวัดฯ
โครงการสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และพิบัติภัยธรรมชาติกลุมจังหวัดฯ เป็นตน
ผลการดําเนินการตามเปูาหมายของประเด็นยุทธศาสตรแที่ 4 คือ ระดับความสําเร็จการดําเนินการตาม
แผนบูรณาการดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อปูองกันและเตือนภัยจากอุทกภัย สภาวะหมอกควัน และ
ดินโคลนถลม ซึ่งวัดจากระดับชั้นของความสําเร็จ (Milestones) ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 สรุปทบทวนผลการ
ดําเนินงานในปีที่ผานมา เพื่อรวมกําหนดประเด็นสําคัญในการแกไขปใญหา ขั้นตอนที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจํ าปี กําหนดโครงการ/กิจ กรรม และตัวชี้วัดผลลัพธแของแตละโครงการ พรอมกําหนดคาเปูาหมายใน
ลักษณะที่ดีกวาปีที่ผานมา หรือเกิดความสูญเสียนอยกวาในอดีต ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
ไดแลวเสร็จครบถวน ขั้นตอนที่ 4 มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเปูาหมายทุกตั วชี้วัด ขั้นตอนที่ 5
มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกวาเปูาหมายทุกตัวชี้วัด และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน พบวามีผล
การดําเนินงานเทากับ 3.57 และ 3.42 ในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ตามลําดับ
ตารางที่ 48 ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามแผนบูรณาการดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามแผนบูรณาการดานการบริหารจัดการ
3.57
3.42
na
na
สิ่งแวดลอม เพื่อปูองกันและเตือนภัยจากอุทกภัย สภาวะหมอกควัน และดิน
โคลนถลม
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
1. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ไดดําเนินการวิเคราะหแสภาพแวดลอม โดยกําหนดปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอกของกลุมจังหวัด ได
นํ า เอาข อ มู ล หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษแ ที่เ ป็ น จริ ง มาวิ เ คราะหแ หาจุ ดแข็ ง จุ ด อ อน โอกาส และอุป สรรค โดย
คณะกรรมการไดสรุปประเด็นของแตละดาน แลวนํามาจัดน้ําหนักลําดับความสําคัญของแตละขอในแตละดาน
โดยใชมาตรวัดระดับ 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรแท (Likert Scale) และมีการสถิติในการวิเคราะหแ คือ
คาเฉลี่ยและการกําหนดเกณฑแการแปลความหมาย รายละเอียด ดังนี้
เกณฑ์ความหมายของระดับความสาคัญของสภาวะแวดล้อม
5
หมายถึง
มีความสําคัญมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความสําคัญมาก
3
หมายถึง
มีความสําคัญปานกลาง
2
หมายถึง
มีความสําคัญนอย
1
หมายถึง
มีความสําคัญนอยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญสภาพแวดล้อม
4.21 - 5.00 หมายถึง
มีความสําคัญมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีความสําคัญมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีความสําคัญปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีความสําคัญนอย
1.00 – 1.80 หมายถึง
มีความสําคัญนอยที่สุด
จุดแข็ง (Strength)
ลาดับ
จุดแข็ง (Strength)
คะแนน
S1
1.เป็นกลุมจังหวัดที่มีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานในกลุม GMS ซึ่งเป็นโอกาสในการ
4.33
ดําเนินกิจกรรมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวรวมกัน
S2 2.มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่นกลุมลานนาตะวันออกที่สามารถนําไปใช
4.34
ประโยชนแในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาหัตถอุตสาหกรรม
S3 3.ระบบโลจิสติกสแที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเมืองหลักในเขตภูมิภาคเอเชียอาคเนยแและ
4.14
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง GMSและประเทศขางเคียง
S4 4.โครงการหลวงและศูนยแศึกษาพัฒนาตามโครงการพระราชดําริที่เขามามีบทบาทสําคัญในการ 4.16
สนับสนุนการพัฒนาในเขตพื้นที่กลุมจังหวัด
S5 5.มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือขาว ยางพารา ลําไย ลิ้นจี่ และ ชา กาแฟ ที่สามารถทํารายได
4.15
ใหกับกลุมจังหวัดทั้งเป็นสินคาสดและแปรรูป
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ลาดับ
จุดแข็ง (Strength)
คะแนน
S6 6.เป็นศูนยแกลางทางการศึกษา มีผลงานวิจัยและพัฒนา และสรางองคแความรูเทคโนโลยีที่มี 4.00
ศักยภาพ ที่มีองคแความรูและเทคโนโลยีเอื้อตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัด
S7 7. มีการสั่งสมองคแความรูของปราชญแชุมชน
3.85
S8 8.มีความมั่นคงและความปลอดภัยทางครอบครัวและสังคม
3.90
S9 9.มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็นฐานในใหกับการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
4.30
รวม
4.13
จุดอ่อน (Weakness)
ลาดับ
จุดอ่อน (Weakness)
คะแนน
W1 1.มีปใญหาหมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจาก การเผาปุา การ 4.48
เผาในที่โลง และการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
W2 2. มีการบุกรุกและตัดไมทําลายปุาเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลกระทบ
4.40
กับพื้นที่ปุาตนน้ํา ความสมดุลของระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
กอใหเกิดปใญหาการชะลางหนาดินในพื้นที่ลาดชัน อุทกภัย ภัยแลง
W3 3.ชุมชนทองถิ่นยังไมสามารถนําทรัพยากรการทองเที่ยวและทุนทางสังคมที่มีอยู รวมทั้งโอกาส 4.18
ของความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานมาใชประโยชนแในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางคุมคา
และยั่งยืน
W4 4.ขาดระบบการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ และไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนแดาน
4.40
เกษตรกรรมอยางคุมคา
W5 5. ผลผลิตทางการเกษตรไมไดคุณภาพและขาดมาตรฐาน
4.03
W6 6.การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที่มี
4.22
ประสิทธิภาพ สงผลกระทบโดยตรงตอการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง โดยเฉพาะการกําจัดขยะ
มูลฝอยคุณภาพแหลงน้ําผิวดินมีแนวโนมแยลง สาเหตุหลักมาจากน้ําเสียของชุมชนเมือง
ชุมชนที่อาศัยริมน้ํา การทองเที่ยว(รีสอรแท โรงแรม) และการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใชในพื้นที่
เกษตรกรรม
W7 7.ขาดการรวมกลุมและเครือขายความรวมมือกันทางการคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 4.11
ทําใหเป็นอุปสรรคในกระจายสินคาและบริการ
W8 8.สินคาชุมชนมีลักษณะคลายคลึงกัน และขาดองคแความรูดานในการพัฒนา
4.19
รวม
4.30

95

โอกาส (Opportunity)
ลาดับ
โอกาส (Opportunity)
คะแนน
O1 1.การพัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบราง ที่แพร (อําเภอเดนชัย) เชียงราย (อําเภอเชียงของ) ทํา
4.30
ใหเพิ่มโอกาสการสรางมูลคาการคา เศรษฐกิจชายแดน
O2 2.การนําความโดดเดนมาพัฒนาสูสินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ กลุมทองเที่ยว
4.34
อารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุแ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นาน พะเยา กลุมทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติพื้นที่จังหวัด เชียงราย นาน ทําใหเพิ่มโอกาสการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
O3 3.การเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวโดยผานการจัดตั้งกลุมทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัด
4.12
เชียงราย นาน รวมทั้งการดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีการใชจายสูงในกลุมเปูาหมายจากการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวพํานักระยะยาว ทองเที่ยวเชิงผจญภัย ในพื้นที่จังหวัดนาน
O4 4.ตลาดการทองเที่ยวขยายตัว จากการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในกลุมประเทศ GMS ซึ่งมี 4.19
ความโดดเดนดานประวัติศาสตรแ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่คลายคลึงกัน สามารถ
พัฒนา เป็นเสนทางการทองเที่ยวที่หลากหลายรวมกันและดึงดูดนักทองเที่ยวจากประเทศจีน
และนานาชาติ
O5 5.การสงเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตร การปลูกพืชผักปลอดภัยเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 4.19
ชวยทําใหปใญหาสิ่งแวดลอมทั้งปุาไม และหมอกควันไดรับการดูแล และสรางความยั่งยืนใหกับ
ระบบนิเวศนแ
O6 6.มีการเปิดเสรีทางการคาและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะ GMS 4.14
และประชาคมอาเซียน (AEC) สงผลตอโอกาสการขยายการคาการลงทุน
O7 7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งทางบก ทางเรือและอากาศเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนา 4.12
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นประตูการค าเชื่อมโยงประเทศในกลุม GMS และ ประชาคม
อาเซียน (AEC)
O8 8. นโยบายภาครัฐที่สงเสริมใหเที่ยวเมืองรอง สงผลใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวกลุมภาคเหนือ 4.16
ตอนบน 2 มากยิ่งขึ้น
O9 9. การทองเที่ยวมีฐานทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่มีความแตกตางและสามารถพัฒนา 4.14
เชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางกลุมจังหวัด สามารถจัดกลุมการทองเที่ยว (CLUSTER) ได
หลากหลายของการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม เมื อ งเก า ที่ มี ชี วิ ต ล า นนาตะวั น ออก การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ การทองเที่ยวชายแดน การทองเที่ยวเมืองเกามีชีวิต สงผลใหกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีโอกาสไดรับการสนับสนุนภาคการทองเที่ยวจากรัฐบาล
รวม
4.19
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อุปสรรค (Threat)
ลาดับ
อุปสรรค (Threat)
คะแนน
T1 1.ปใญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกและความไมแนนอนของตลาดสินคาเกษตร การ 4.22
คาดการณแความตองการของตลาดตอสินคาเกษตรไมมีความแนนอน สงผลตอการผลิตสินคา
เกษตรและราคาสินคาเกษตร ทําใหเกษตรกรตองเผชิญกับราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
T2 2.แรงกดดันจากมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษีเพิ่มขึ้น เชน มาตรฐานการผลิต สินคา มาตรฐาน 4.08
ดานความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม และมาตรฐาน ดาน
ทรัพยแสินทางปใญญา
T3 3.จีนและเวียดนามเป็นคูแขงที่สําคัญในการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 4.14
ในตลาดลางซึ่งจะมีผลตอการแขงขันทางการคาทั้งเชิงปริมาณและมูลคา
T4 4. การพัฒนาบุคลากรในภาคเอกชนและทองถิ่น ขาดการความตื่นตัวในการเพิ่มขีดสามารถ 4.68
แขงขันไดในตลาดสากล
T5 5.ภัยธรรมชาติมีแนวโนมรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบปใญหาอุทกภัย ภัยแลง การพังทลายของ 4.19
ดิน หมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็ก และแผนดินไหวเป็นประจํา และมีแนวโนมรุนแรงขึ้น
สาเหตุมาจากปใจจัยภายในที่มีการรุกพื้นที่ปุาซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกและ
การเผาปุา
T6 6.การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศส งผลตอการผลิตภาคเกษตร การเปลี่ ยนแปลง สภาพ 4.22
ภูมิอากาศกอใหเกิดปใญหาตอการเกษตร โดยทาใหปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง สงผล
ใหเกิด ความไมมั่นคงดานอาหาร และรายไดของเกษตรกร
T7 7.ปใญหาการเผาปุาของประเทศเพื่อนบาน ทําใหเพิ่มปใญหาฝุุนละอองในพื้นที่กลุมภาคเหนือ 4.14
ตอนบน 2
T8 8.ปใญหาการลักลอบเขาเมืองของแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีความเสี่ยงทั้งใน 4.01
เชิงความมั่นคง สาธารณสุข และเศรษฐกิจที่มีการใชทรัพยากรและแยงงานคนในพื้นที่โดยไม
สรางรายไดและมูลคาเพิ่มใหกับพื้นที่
T9 9.มีปใญหายาเสพติดและการกระทําผิดกฎหมายในบริเวณชายแดน เชน การเคลื่อนยายยาเสพ 4.22
ติดหรือการคามนุษยแ ผานเชียงราย
T10 10.ขาดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่จะตามมาจากการเจริญเติบโต 4.18
ของการทองเที่ยว
รวม
4.21
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1.1 ทิศทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
จุดแข็ง (S) 4.13
โอกาส (O) 4.19

จุดอ่อน (W) 4.30
อุปสรรค (T) 4.21

ภาพที่ 9 ทิศทางของการพัฒนากลุมจังหวัด

จากการวิเคราะหแและใหน้ําหนักปใจจัยตางๆ พบวาในภาพรวม คาเฉลี่ยของจุดแข็ง เทากับ 4.13
(ความสําคัญระดับมาก) จุดออน เทากับ 4.25 (ระดับความสําคัญมากที่สุด) โอกาส เทากับ 4.19 (ระดับ
ความสําคัญระดับมาก) และอุปสรรค เทากับ 4.21 (ระดับ ความสําคัญมากที่สุด) จึงนําคาเฉลี่ยสูงสุดของปใจจัย
ภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน พบวา จุดออนและอุปสรรคมีคาเฉลี่ยสูงสุดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรแ
จึ ง มี ส ภาวการณแอ ยู ที่ ก ลุ ม ท า ทาย ทั้ ง นี้ ก ลยุ ท ธแที่ ค วรดํา เนิ น การ คื อ เป็ น กลยุ ท ธแ เพื่ อ การลดจุ ด ออ นและ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามโดยมีเปูาหมายหลักคือการปูองกันหรือหลีกเลี่ยงใหสถานการณแของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 รับมือกับปใญหาและสถานการณแที่กําลังเผชิญจากขอมูลดังกลาวจะนํามากําหนดเป็นแนวทางการ
พัฒนากลุมจังหวัดตอไป
1.2 ทิศทางการพัฒนารายประเด็น
จากการพิจารณารายประเด็นการพัฒนา โดยพิจารณาสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก การคาการ
ลงทุน การเกษตร การทองเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เป็นสําคัญ โดยไดทําการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในแตละประเด็นการพัฒนา รายละเอียด
ดังนี้
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1.2.1 การค้าการลงทุน
จุดแข็ง (S) 4.18
โอกาส (O) 4.16

จุดอ่อน (W) 4.11
อุปสรรค (T) 4.23

ภาพที่ 10 ทิศทางของการพัฒนากลุมจังหวัดดานการคาการลงทุน

จากการวิเคราะหแและใหน้ําหนักปใจจัยตางๆ พบวาในภาพรวมดานการคาการลงทุน คาเฉลี่ย
ของจุดแข็ง เทากับ 4.18(ความสําคัญระดับมาก) จุดออน เทากับ 4.11 (ระดับความสําคัญมาก) โอกาส
เทากับ 4.16 (ระดับความสําคัญระดับมาก) และอุปสรรค เทากับ 4.23 (ระดับความสําคัญมากที่สุด) จึงนํา
คาเฉลี่ยสูงสุดของปใจจัยภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน พบวา จุด แข็งและอุปสรรคมีคาเฉลี่ยสูงสุดทิศ
ทางการพัฒนาการคาการลงทุน ซึ่งสภาวการณแดังกลาว ทําใหทิศทางการคาการลงทุน อยูที่กลุมปรับตัว ทั้งนี้
กลยุ ทธแที่ ควรดําเนิ นการ คือ เป็ น กลยุทธแ ที่เป็นจุดแข็งดานการคาการลงทุนมาชว ยปูองกันหรือหลี กเลี่ ยง
อุปสรรคดานการคาการลงทุน ดังนั้น จากขอมูลดังกลาวจะนํามากําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาดานการคา
และการลงทุนของกลุมจังหวัดตอไป
1.2.2 การเกษตร
จุดแข็ง (S) 4.04
จุดอ่อน (W) 4.23
โอกาส (O) 4.20
อุปสรรค (T) 4.19
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ภาพที่ 11 ทิศทางของการพัฒนากลุมจังหวัดดานการเกษตร

จากการวิเคราะหแและใหน้ําหนักปใจจัยตางๆ พบวาในภาพรวมดานการเกษตร คาเฉลี่ยของจุดแข็ง
เทากับ 4.04 (ความสําคัญระดับมาก) จุดออน เทากับ 4.23 (ระดับความสําคัญมากที่สุด) โอกาส เทากับ 4.20
(ระดับความสําคัญระดับมาก) และอุปสรรค เทากับ 4.19 (ระดับความสําคัญมาก) จึงนําคาเฉลี่ยสูงสุดของ
ปใจจัยภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน พบวา จุดออนและโอกาสมีคาเฉลี่ยสูงสุดทิศทางการพัฒนาดาน
การเกษตร จึงมีสภาวการณแอยูที่กลุมตั้งรับ ทั้งนี้กลยุทธแที่ควรดําเนินการดานเกษตรของกลุมจังหวัด คือ เป็น
กลยุทธแการใชประโยชนแจากโอกาสเพื่อมาปิดจุดออนหรือทําใหจุดออนดานการเกษตรนั้นลดลงจากขอมูล
ดังกลาวจะนํามากําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาดานเกษตรของกลุมจังหวัดตอไป
1.2.3 การท่องเที่ยว
จุดแข็ง (S) 4.22
จุดอ่อน (W) 4.19
โอกาส (O) 4.23
อุปสรรค (T) 4.16

ภาพที่ 12 ทิศทางของการพัฒนากลุมจังหวัดดานการทองเที่ยว
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จากการวิ เ คราะหแ แ ละให น้ํ า หนั ก ปใ จ จั ย ต า งๆ พบว า ในภาพรวม ค า เฉลี่ ย ของจุ ด แข็ ง
เทากับ 4.22 (ความสําคัญระดับมากที่สุด) จุดออน เทากับ 4.19 (ระดับความสําคัญมาก) โอกาส เทากับ 4.23
(ระดับความสําคัญระดับมากที่สุด) และอุปสรรค เทากับ 4.16 (ระดับความสําคัญมาก) จึงนําคาเฉลี่ยสูงสุดของ
ปใจจัยภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน พบวา จุดแข็งและโอกาสมีคาเฉลี่ยสูงสุดทิศทางการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว จึงมีสภาวการณแอยูที่กลุมดาวรุง ทั้งนีก้ ลยุทธแที่ควรดําเนินการ คือ กลยุทธแเชิงรุก เป็นกลยุทธแที่ใชจุด
แข็งขอไดเปรี ย บกับ โอกาสที่ดีมากําหนดเป็นกลยุทธแเชิงรุก ดานการทองเที่ยว จากขอมูล ดังกลาวจะนํามา
กําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดตอไป
1.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (S) 4.09
จุดอ่อน (W) 4.37
โอกาส (O) 4.15
อุปสรรค (T) 4.16

ภาพที่ 13 ทิศทางของการพัฒนากลุมจังหวัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากการวิเคราะหแและใหน้ําหนักปใจจัยตางๆ พบวาในภาพรวม คาเฉลี่ยของจุดแข็ง เทากับ 4.09
(ความสําคัญระดับมาก) จุดออน เทากับ 4.37 (ระดับความสําคัญมากที่สุ ด) โอกาส เทากับ 4.15 (ระดับ
ความสําคัญระดับมาก) และอุปสรรค เทากับ 4.16 (ระดับความสําคัญมาก) จึงนําคาเฉลี่ยสูงสุดของปใจจัย
ภายในและภายนอกมาหาจุ ดตั ด กั น พบว า จุ ด อ อ นและอุ ปสรรคมี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ทิ ศ ทางการพั ฒ นาด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงมีสภาวการณแอยูที่กลุมทาทาย ทั้งนี้กลยุทธแที่ควรดําเนินการ คือ เป็นกล
ยุทธแเพื่อการลดจุดออนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามโดยมีเปูาหมายหลักคือการปูองกันหรือหลีกเลี่ยงใหสถานการณแ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รับมือกับปใญหาและสถานการณแ
ที่กําลังเผชิญจากขอมูลดังกลาวจะนํามากําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลุมจังหวัดตอไป
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SWOT and TOWS Matrix เพื่อจัดทาประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก

โอกาส
(Opportunities –
O)
(O1 – 9)

จุดแข็ง (Strength - S)
(S1 – S9)

จุดอ่อน(Weakness - W)
(w 1 – w 8)

ยุทธศาสตร์ S - O

ยุทธศาสตร์ W – O

1) ใชโอกาสการสงเสริม การปลูกพืชในระบบวน
เกษตร การสนใจปลูกพืชปลอดสารพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอมประกอบกับการมีโครงการหลวงและ
ศูนยแศึกษาพัฒนาตามโครงการพระราชดาริที่เขามา
มีบ ทบาทสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและ
เพิ่ ม มู ล ค า พื ชเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ในเขตพื้ น ที่ ก ลุ ม
จังหวัดรวมทั้ งใชประโยชนแจากการมีสถานศึกษา
ระดั บอุ ดมศึกษา ในการวิจั ยและพัฒนาเพื่อ เพิ่ ม
มู ล ค า และศั ก ยภาพของพื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ
ตลอดจนให สนั บ สนุ นการเพิ่ มศั ก ยภาพของกลุ ม
จังหวัดอยางตอเนื่อง
2) ใชโอกาสการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย และการสนั บ สนุ น ด า น
เศรษฐกิ จ ชายแดนติ ด ต อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น
(สปป.ลาวและเมียนมา) ประกอบกับการมีระบบโล
จิสติกสแที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเมืองหลักใน
เขตภูมิภาคเอเชียอาคเนยแและอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง GMSและประเทศขางเคียง รวมกับโอกาสการ
พัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบราง ที่แพร (อําเภอ
เดนชัย) เชียงราย (อําเภอเชียงของ) ในการดําเนิน
กิ จ กรรมการค า การลงทุ น และการท อ งเที่ ย ว
รวมกันอยางเต็มศักยภาพเชื่อมโยงกับเมืองหลักใน
เขตภูมิภาคเอเชียอาคเนยแและอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง GMSและประเทศขางเคียง
3) การนํ าความโดดเด นของแหล งท องเที่ ยวของ
กลุมจังหวั ดเชื่อมโยงแหลงทอ งเที่ย วภายในกลุ ม
ประเทศ GMS
ซึ่ ง มี ค วามโดดเด น ด า น
ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่
คลายคลึงกันมาพัฒนาสูสินคาและบริการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคแ กลุ มทอ งเที่ย วอารยธรรมล านนา
และกลุมชาติพันธุแเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีการใช
จ า ยสู ง ในกลุ ม เปู า หมายจากการท อ งเที่ ย วเชิ ง
สุ ข ภาพ การท อ งเที่ ย วพํ า นั ก ระยะยาว การ
ทองเที่ยวเชิงผจญภัย โดยพัฒนาเสนทางทองเที่ยว
เชิ งอนุ รั ก ษแ วั ฒ นธรรมและสุ ข ภาพ เชื่ อ มโยงใน

1) สร า งโอกาสความต อ งการพื ช ผั ก และอาหาร
ป ล อด ภั ย พั ฒ นา กา ร เ กษต ร ป ล อด ภั ย แ ล ะ
อุ ต สาหกรรมเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ให กั บ สิ น ค า
โดยเฉพาะสินคาที่มีศักยภาพในพื้นที่ เชน ขาวเจา
ขาวเหนีย ว ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม (ลิ้น จี่
ลําไย ขาวโพด สมุนไพร พริกใหญ) เป็นตน โดยเนน
การพัฒนาแบบครบวงจร
2) ใชโอกาสการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย และการสนั บ สนุ น ด า น
เศรษฐกิ จ ชายแดนเป็ น โอกาสให เ กิ ดการกระจาย
รายได และการสรางงานใหคนในชุมชน โดยรวมมือ
กั น พั ฒ นาสิ น ค า ที่ มี ศั ก ยภาพสามารถแข ง ขั น ได
รวมทั้งสินคาที่ตอบสนองตลาดในกลุมประเทศเพื่อน
บาน และ AEC โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน
พมา เวียดนามและสปป. ลาว เป็นตลาดเปูาหมายที่
มีประชากรจานวนมากและมีกํา ลังซื้อสูง สนับสนุน
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยโดยใชตลาดนาดวย
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต มาตรฐานความ
ปลอดภั ย ลดต น ทุ น การผลิ ต การแปรรู ป /บรรจุ
ภัณฑแ การวิจัยพัฒนา และการสรางความเขมแข็ง
ให กั บ เกษตรกรและผู ป ระกอบการด ว ยข อ มู ล
สารสนเทศการตลาดและการผลิตที่ครบถวนและ
เทคโนโลยี ที่ทันสมัยตามแนวทาง Zoneing by
Agrimap
3) การนําความโดดเดนมาพัฒนาสูสินคาและบริการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ กลุมทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนาและกลุมชาติพันธุแ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
นาน พะเยา กลุมทองเที่ยวเชิงธรรมชาติพื้นที่จังหวัด
เชียงราย นาน เพื่อเพิ่มโอกาสการสรางรายไดจาก
การท อ งเที่ ย วด ว ยการสนั บ สนุ น ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ให
สามารถนาทรัพยากรการทองเที่ยวและทุนทางสังคม
ที่มีอยู รวมทั้งโอกาสของความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานมาใชประโยชนแในการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางคุมคาและยั่งยืน
4) การสงเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตรชวยทํา
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ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก

ข้อจากัด
(Threats – T)
(T1 – T10)

จุดแข็ง (Strength - S)
(S1 – S9)
กลุมจังหวัด ระหวางกลุมจังหวัด และประเทศใน
กลุ ม GMS และ ประเทศอาเซีย น โดยเฉพาะ
เสนทางทองเที่ยวลําน้ําโขง และเสนทางทองเที่ยว
ตามเสน R3A เสนทางทองเที่ยววัฒนธรรมลานนา
ตะวันออก
4) การนํ า เสนอมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น
เอกลั ก ษณแ เ ฉพาะท อ งถิ่ น กลุ ม ลา นนาตะวั น ออก
รวมกับการมีเยาวชนที่มีคุณภาพและการสั่งสมองคแ
ความรูของปราชญแชาวบาน ไปใชประโยชนแในการ
พัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาหัตถอุตสาหกรรมและบริการการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพโดยการใหความสํา คัญกับความมีสวน
ร ว มของชุ ม ชน ประกอบกั ย นโยบายภาครั ฐ ที่
สงเสริมใหเที่ยวเมืองรอง สงผลใหนักทองเที่ยวเขา
มาเที่ยวกลุมภาคเหนือตอนบน 2 มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็น
การชวยกระตุนเศรษฐกิจของพื้นที่
5) ใชโอกาสการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติสราง
ความตระหนักในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล อ ม ในการบริ ห ารจั ด การนํ า การมี
ระบบการจั ด การนํ า และพั ฒ นาแหล งกั ก เก็ บ น้ํ า
ธรรมชาติ ข นาดใหญ ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ลดปใ ญ หาที่
เกี่ยวกับน้ําและการใชน้ํา รวมทั้งสนับสนุนการใช
พลั ง งานทดแทนอย า งเป็ น ระบบตลอดจนการ
สงเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตรชวยทํา ให
ปใญหาสิ่งแวดลอมทั้งปุาไม และหมอกควันไดรับ
การดู แ ลอย า งเป็ น ร ะบบ เ พื่ อ การ อนุ รั ก ษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ S - T
1) ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแและ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี ทั้งดิน น้ํา ปุาไม หมอก
ควัน รวมถึงการปูองกันแกไขปใญหาภัยธรรมชาติ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน
2) ปูองกันการหลั่งไหลเขามาของแรงงานอยางเสรี
ด ว ย ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ด า น ก า ร เ ก ษ ต ร
อุ ต สาหกรรมและการท อ งเที่ ย วให มี คุ ณ ภาพ
สามารถแขงขันกับแรงงานตางชาติได
3) ใหโครงการหลวงและศูนยแศึกษาพัฒนาตาม

จุดอ่อน(Weakness - W)
(w 1 – w 8)
ใหปใญหาสิ่งแวดลอมทั้งปุาไม และหมอกควันไดรับ
การดูแล และสรางความยั่งยืน
5) ใชโอกาสการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติสรา ง
ความตระหนั กในการอนุ รักษแท รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล อ ม การมี ร ะบบการจั ด การน้ํ า าและ
พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา ธรรมชาติขนาดใหญที่สํา คัญ
เพื่ อ ลดปใ ญ หาที่ เ กี่ย วกั บ น้ํ า และการใช น้ํ า รวมทั้ ง
สนั บ สนุ น การใช พ ลั งงานทดแทนอย า งเป็ น ระบบ
ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง โดยเฉพาะการ
กาจัดขยะมูลฝอยและการรักษาคุณภาพแหลงนาผิว
ดินอยางไดมาตรฐาน
6) ใชโอกาสจากนโยบายที่เกื้ อหนุนของภาครัฐใน
การปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อเสริมการ
พัฒนาในทุกภาคสวน

ยุทธศาสตร์ W – T
1) การปูองกันและแกไขปใญหาไฟปุาหมอกควันและ
ฝุุนละอองแบบบูรณาการ
2) สรางความพรอมรับมือจากภัยจากธรรมชาติดวย
การบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุ น
ขอมูลสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี เครื่องมือและ
application
เกี่ ย วกั บ การเตื อ นภั ย ที่ เ ข า ถึ ง
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถลดความ
สูญเสียจากภัยจากธรรมชาติ (T5)
3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนการทาการเกษตรจากการ
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ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strength - S)
(S1 – S9)
โครงการพระราชดําริที่เขามามีบทบาทสําคัญใน
การสนับสนุนการพัฒนาในเขตพื้นที่กลุมจังหวัด
และสถาบันการศึกษาเป็นกําลังสําคัญในการวิจัย
พัฒนาและถายทอดความรู สนับสนุนขอมูลในการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปเพื่อสรางโดยใชตลาดนาดวยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย
ลดตนทุนการผลิต /การแปรรูป/บรรจุภณ
ั ฑแ การ
วิจัยพัฒนา และการสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรและผูประกอบการใหสามารถคาดการณแ
ความตองการของตลาดตอสินคาเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตร การแปรรูปและ
การเชื่อมตอการอุตสาหกรรมการเกษตร
4) ทําการตลาดดานการเกษตร อุตสาหกรรมและ
การทองเที่ยวโดยใชความไดเปรียบจากระบบโลจิ
สติกสแทมี่ ีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเมืองหลักใน
เขตภูมภิ าคเอเชียอาคเนยแและอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง GMSและประเทศขางเคียง

จุดอ่อน(Weakness - W)
(w 1 – w 8)
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสูการปลูกพืชในระบบวนเกษตร
สนับสนุนการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ
จัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การสงเสริมใหนาเศษ
วัสดุทางการเกษตร ไปใชประโยชนแ เพื่อลดการเผา
วัสดุทางการเกษตร และสงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองคแกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการปู อ งกั น แก ไ ขปใ ญ หา
หมอกควัน
4) การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง โดยเฉพาะการกําจัด
ขยะมูลฝอยและรักษาคุณภาพแหลงน้ํา ผิวดินดวย
ความมี ส ว นร ว มของท อ งถิ่ น ชุ ม ชนและเอกชน
ผูประกอบการ
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2. การเชื่อมโยงแผนพัฒนา
จากกรอบทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแตาง ๆ
ของประเทศ โดยแบงออกออกเป็นแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนระดับที่ 2
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรแชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และแผนระดับที่ 3 ไดแก นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งแผนตาง
ๆมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 14 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
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2.1 แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ภายใตวิสัยทัศนแประเทศไทย “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรแชาติ
1. ความมั่นคง
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1) แผนปฏิรูปประเทศ
1. ดานการเมือง
2. ดานการบริหารราชการแผนดิน
3. ดานกฎหมาย
4. ดานกระบวนการยุติธรรม
5. ดานเศรษฐกิจ
6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ดานสาธารณสุข
8. ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ดานสังคม
10. ดานพลังงาน
11. ดานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2.2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ดานความมั่นคง
2. ดานการตางประเทศ
3. ดานการเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
5. การทองเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
7. โครงการพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสแและดิจิทัล
8. ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
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11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู
13. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ด
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอยางยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.2.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตรแที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ
ยุทธศาสตรแที่ 2 การสรางความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรแที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรแที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรแที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตรแที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรแที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสแ
ยุทธศาสตรแที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรแที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรแที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
2.3 แผนระดับที่ 3
2.3.1) นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล
1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยแ
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
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6. การพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล
1. การแกไขปใญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต
7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
8. การแก ไ ขปใ ญ หาทุ จริ ต และประพฤติมิ ช อบในวงราชการทั้ งฝุ า ยการเมื อ งและฝุ า ย
ราชการประจํา
9. การแกไขปใญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต
10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย
12. การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟใ งความเห็นของประชาชนและการดําเนินการ
เพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญ
2.3.2) แผนการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565)
ยุทธศาสตรแที่1พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับ
การทองเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑแสรางสรรคแที่สรางมูลคาเพิ่มสูง
ยุทธศาสตรแที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใต
แนวคิ ด เกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ยแ ควบคู กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ให มี ค วาม
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด
ยุ ท ธศาสตรแ ที่ 3 ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสมดุ ล แก ร ะบบนิ เ วศ เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตรแที่4 พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ของภาคเหนือที่เร็วกวาระดับประเทศ 10 ปี

108

2.4 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนา
การกําหนดประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความสอดคลองกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2
ตารางที่ 49 ความเชื่อมโยงของแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 สูแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนระดับที่ 2
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้
แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

-ดานเศรษฐกิจ

-เสริมสรางความ
มั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร

-การตางประเทศ
-การเกษตร
-อุตสาหกรรรมและบริการ
แหงอนาคต
-โครงสรางพื้นฐาน ระบบโล
จิสติกสแ และดิจิทัล
- ผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมยุคใหม
-เขตเศรษฐกิจพิเศษ
-การเติบโตอยางยั่งยืน
-เศรษฐกิจฐานราก
-การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
-การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน
-การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกสแ
-การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ
พื้นที่พิเศษ
-การตางประเทศ ประเทศ
เพื่อนบาน และภูมิภาค
-วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิจัย
และวัฒนธรรม
เป็นปใจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนา

แผนระดับที่ 3
นโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
แผนพัฒนาภาคเหนือ
ตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การ
ลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยง กับ
ตางประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสรางความ
เขมแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซ
มูลคาเพิม่ การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
อยางยั่งยืน
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แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนระดับที่ 2
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้
แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

-ดานสาธารณสุข
-ดานสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

-การปรับเปลี่ยนคานิยม
และวัฒนธรรม
- ศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต
-การพัฒนาการเรียนรู
-การเสริมสรางใหคนไทยมี
สุขภาวะที่ดี
-พลังทางสังคม

การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษยแ

-ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

-การสรางความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

แผนระดับที่ 3
นโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
แผนพัฒนาภาคเหนือ
ตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การ
ลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยง
กับตางประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสรางความ
เขมแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซ
มูลคาเพิม่ การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
อยางยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การ
ลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ
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แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

แผนระดับที่ 2
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้
แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ

-ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-ดานพลังงาน

-รักษาความมั่นคง
ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-เสริมสรางความ
มั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร

-การบริหารจัดการน้ําทั้ง
ระบบ
-พื้นที่และเมืองนาอยู
อัจฉริยะ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

-การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

แผนระดับที่ 3
นโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
แผนพัฒนาภาคเหนือ
ตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสรางความ
เขมแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพือ่ เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซ
มูลคาเพิม่ การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
อยางยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ดํารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ การ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน
โดย การมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็น
กลุมจังหวัดสีเขียว
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ตารางที่ 50 ความเชื่อมโยงของแผนระดับ 1 แผนระดับ 3 สูแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
นโยบายระดับที่1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนระดับที่ 2
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาฉบับที่ 12

นโยบายของรัฐบาล
12 นโยบายหลัก

นโยบายของรัฐบาล
12 นโยบายเร่งด่วน

- การสรางบทบาท
ของไทยในเวทีโลก
-การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถใน
การแขงขันของไทย
-การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการ
กระจายความเจริญสู
ภูมิภาค
- การพัฒนาสราง
ความเขมแข็งจากฐาน
ราก

-มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
- การใหความชวยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
- การยกระดับศักยภาพของ
แรงงาน
-การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสูอนาคต

นโยบายระดับที่ 3
แผนพัฒนาภาคเหนือ

ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคณ
ุ ภาพ
สามารถสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน และ
กระจายประโยชนแอยางทั่วถึง รวมทั้งตอ
ยอดการผลิตสินคาและบริการที่มี
ศักยภาพสูงดวยภูมิปญ
ใ ญาและ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตรแที่ 2 ใชโอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาคGMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ยุทธศาสตรแที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรียแและเกษตรปลอดภัย
เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
สรางมูลคาเพิ่มสูง

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การ
ลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยง กับ
ตางประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสรางความ
เขมแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซ
มูลคาเพิม่ การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
อยางยั่งยืน
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นโยบายระดับที่1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนระดับที่ 2
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาฉบับที่ 12

นโยบายของรัฐบาล
12 นโยบายหลัก

นโยบายของรัฐบาล
12 นโยบายเร่งด่วน

-การทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
- การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู
และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย

-การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่
๒๑
-การสนับสนุนใหมีการศึกษา
การรับฟใงความเห็นของ
ประชาชนและการดําเนินการ
เพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

นโยบายระดับที่ 3
แผนพัฒนาภาคเหนือ

ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แกไขปใญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผูส ูงอายุอยางมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานภาคบริการ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การ
ลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยง กับ
ตางประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสรางความ
เขมแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซ
มูลคาเพิม่ การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
อยางยั่งยืน
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นโยบายระดับที่1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

แผนระดับที่ 2
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาฉบับที่ 12

นโยบายของรัฐบาล
12 นโยบายหลัก

นโยบายของรัฐบาล
12 นโยบายเร่งด่วน

- การพัฒนาระบบ
-การแกไขปใญหาในการ
สาธารณสุขและ
ดํารงชีวติ ของประชาชน
หลักประกันทางสังคม - การปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

นโยบายระดับที่ 3
แผนพัฒนาภาคเหนือ

ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แกไขปใญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผูส ูงอายุอยางมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานภาคบริการ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การ
ลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยง กับ
ตางประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสรางความ
เขมแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซ
มูลคาเพิม่ การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
อยางยั่งยืน
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114
นโยบายระดับที่1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

5.ยุทธศาสตร์การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

แผนระดับที่ 2
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาฉบับที่ 12

นโยบายของรัฐบาล
12 นโยบายหลัก

-การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษา
สิ่งแวดลอมเพื่อสราง
การเติบโตอยางยั่งยืน

นโยบายของรัฐบาล
12 นโยบายเร่งด่วน

การจัดเตรียมมาตรการรองรับ
ภัยแลงและอุทกภัย

นโยบายระดับที่ 3
แผนพัฒนาภาคเหนือ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ดํารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ การ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน
โดย การมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็น
กลุมจังหวัดสีเขียว
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3. จุดเน้นในการพัฒนา (Positioning)
การวิเคราะหแจุดแข็งกับโอกาส (Strength - Opportunities) ที่เกิดขึ้น กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 มีศักยภาพในดา นที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปใญญาทองถิ่นที่
เป็นเอกลักษณแของกลุมลานนาตะวันออกที่สามารถนําไปใชประโยชนแในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาหัตถกรรมอุตสาหกรรม/สินคาชุมชน เป็นฐานการผลิตสินคาเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่
สํ าคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ ย งสั ต วแ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม (ลิ้ นจี่ ลํ าไย) มีแหล งท องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับประเทศใน
กลุม GMS และ AEC ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พรอม
รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ
การวิเคราะหแจุดออนกับโอกาส (Weakness - Opportunities) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
มีส ภาพแวดล อมทางธรรมชาติที่ ห ลากหลาย เหมาะแกก ารประกอบธุ รกิ จด านการทอ งเที่ย วเชิง สุ ข ภาพ
มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมเขามาทองเที่ยวในกลุมจังหวัดเป็นจํานวนมาก แตมีการบุก
รุ กพื้ นที่ ปุ าเพื่ อใช ในการทํ าเกษตรกรรมมากขึ้ น ทํ า ให ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ ถู ก ทํ า ลายลง กลุ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีพื้นที่ราบที่เหมาะสมแกการทําเกษตรกรรม แตผูประกอบการและผูผ ลิตสินคาทาง
การเกษตรมีรูปแบบการประกอบอาชีพเลียนแบบขาดความหลากหลาย สงผลใหราคาสินคาเกษตรตกต่ําและ
ยังขาดความรวมมือการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งทางการแขงขัน
การวิเคราะหแจุดแข็งกับขอจํากัด (Strength – Threats) ปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยกับ 9 ประเทศใน
เอเชีย ไดรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อที่จะมีผลประโยชนแรวมกัน โดยกลุมจังหวัด
ภาคเหนื อ ตอนบน 2 มี พื้ น ที่ ช ายแดนติ ด ต อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นอย า งประเทศลาว ประเทศเมี ย นมารแ
จะมีการเขามาลงทุนในพื้น ที่ของกลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กันอยางเสรีมากขึ้น สงผลให มีแรงงาน
เคลื่อนยายอยางเสรีจากตางประเทศเขามาเป็นแรงงานทํางานในกลุมมากขึ้น และจะเขามาแยงงานคนใน
กลุมจังหวัด และคาดการณแจะมีปใญหาสังคม อาชญากรรมเพิ่มขึ้นดวย
การวิเคราะหแจุดออนกับขอจํากัด (Weakness – Threats) เป็นปใญหาที่เกิดจากภัยตามธรรมชาติ
เชน แผนดินไหว น้ําทวม ไฟปุา หมอกควัน
ดังนั้นการวิเคราะหแขอมูลพื้นฐาน และการวิเคราะหแ SWOT ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
พบวากลุมจังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาเสริมจุดแข็งและแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในภายในกลุมจังหวัด ซึ่งเป็น
การกําหนดยุทธศาสตรแแบบเชิงรุก โดยจุดแข็งนั้นมีพื้นที่ตั้งกลุมจังหวัดติดกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และมีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานที่เป็นปใจจัยในการ
เชื่อมโยงสูประเทศเพื่อนบาน ทั้ง ดานถนน สะพานขามแมน้ําเชื่อมระหวางประเทศ รถไฟ การเดินทางทั้งทาง
น้ําและอากาศ จึงนํามาเป็นโอกาสในการดําเนินกิจกรรมในดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว อีกทั้ง
ภายในกลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2 นั้ น ลั ก ษณะของภู มิ ลั ก ษณะที่ อุ ด มสมบู ร ณแ ทั้ ง ด า นของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม และมีแมน้ําไหลสายที่ไหลผาน มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เชน ขาว
ลํ า ไย ลิ้ น จี่ กาแฟ โคเนื้ อ กระบื อ เป็ น ต น และจั ง หวั ด ภายในกลุ ม จั ง หวั ด นั้น มี ประวัติ ศ าสตรแที่ ย าวนาน
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ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประเพณีที่โดดเดน จึงเป็นศักยภาพที่จะนํามาพัฒนาทั้งดานการเกษตร และการ
ทองเที่ยว
ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ไดเห็นชอบกําหนดแนวทางการเสนอ
แผนเขาสูการพิจารณาของรัฐมนตรี โดยกําหนดระดับแผนไว 3 ระดับ ซึ่งแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นแผนในระดับ 3 เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ตองสอดคลองกับแผนในระดับ 1 (เปูาหมายการพัฒนา
ระดับ ประเทศ) และ 2 (แนวทางการขับเคลื่ อนประเทศเพื่อบรรลุตามเปูาหมายยุทธศาสตรแ) กลุ มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 จึงไดนําศักยภาพของกลุมจังหวัด มากําหนดเปูาหมายการพัฒนาพื้นที่ เพื่อยกระดับฐาน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยเปู า หมายของการพั ฒ นา กลุ ม จั ง หวั ด
มุงตอบสนองเปู า หมายของแผนยุ ทธศาสตรแช าติ 20 ปี ในดานของการสรางความสามารถในการแขงขั น
ทางดานเศรษฐกิจ และการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรแที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กําหนดใหภาคเหนือ
มีการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยวบริการสุขภาพ
และการศึกษาที่ไดมาตรฐาน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียแ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณแ และ
การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ (Positioning)
1. ศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม GMS
เมืองการคาชายแดนเชื่อมโยงประเทศในกลุม GMS เนื่องจากกลุมจังหวัดฯ มีชองทางการ
ขนสงสินคา เชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางน้ํา และดานการคาชายแดนสําคัญ
อีกทั้งมีทําเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตรแทางดานการคมนาคมขนสงสูกลุมประเทศ GMS เป็นจังหวัดชายแดนที่เป็น
ประตูสูการคา การลงทุนการทองเที่ยว และ Logistics สูประเทศ สปป.ลาว ประเทศพมา และประเทศจีน
ตอนใต นอกจากนี้มีโครงการนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมจังหวัดใหเป็นเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สงเสริม
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบราง รวมทั้งสรางความสัมพันธแกับประเทศเพื่อน
บาน GMS ตามกรอบความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและสังคมเอื้อตอกิจกรรมการคา การลงทุน การ
ทองเที่ยวอีกดวย
2. เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศ GMS และ
ประเทศอาเซียน +6
เป็นศูนยแกลางเมืองทองเที่ยวอารยธรรม “ลานนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรม ชนเผาที่โดด
เดน สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงามและเชื่อมโยงประเทศในกลุม GMS ไดแก
ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต และประเทศอาเซียน +6 บรูไนดารุสซาลาม, พมา, กัมพูชา,
อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินสแ, มาเลเซีย, ลาว, สิงคโปรแ, ไทย และเวียดนาม รวมกับประเทศที่อยูนอกอาเซียนอีก
6 ประเทศ คือ จีน, ญี่ปุน, เกาหลีใต, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนดแ และอินเดีย
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3. เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มี มีพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณแ เอื้อตอการเป็นแหลง
พัฒนาพันธุแพืชและพันธุแสัตวแ สามารถผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่สําคัญของภาคเหนือ รวมทั้งมีพืชเฉพาะถิ่นที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานระดับสากลเป็นที่ตองการของผูบริโภคระดับบน เชน ขาว ชา กาแฟ ลําไย ยางพารา โคเนื้อ
และสมุนไพร

ภาพที่ 15 แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ (Positioning)

จากผลการวิเคราะหแศักยภาพพื้นฐานของกลุมจัวหวัด การวิเคราะหแสภาวะแวดลอม การกําหนดแนว
ทางการพัฒนาจังหวัดที่สําคัญ ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดใชศักยภาพในพื้นที่และกรอบการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อจะขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ แต อ ย า งไรก็ ต ามกลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2 ยั ง คงมี ปใ ญ หาการเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ตองไดรับการแกไขปใญหา ดังนั้นเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของกลุมจังหวัดอยางยั่งยืนแลว
กลุมภาคเหนือตอนบน 2 จึงมีเปูาหมายของการพัฒนาและประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ตอไป
4.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เป้าหมายการพัฒนา :
“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา
สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
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พันธกิจ ( Mission) :
1. ส งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุ น การทองเที่ ยว และโลจิส ติ กสแ เชื่อ มโยงสู ส ากล ให มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
3. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก ดํารงไวซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณแและเป็นอัตลักษณแและสุขภาพ
4. อนุรักษแ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ
สมบูรณแ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1) เป็นศูนยแกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS)
และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และเพิ่มรายไดจากการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ
(กลุม GMS , AEC และประเทศอื่นๆ) รวมทั้งลดคาใชจายของผูประกอบการ
2) เพิ่มผลิตภาพและมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได
มาตรฐานเพื่อมุงสูตลาดโลก
3) พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเพิ่ ม มู ล ค า และคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑแ และคุ ณ ค า สิ น ค า และบริ ก ารเน น
ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพิ่มมูลคาการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได
4) ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษแฟื้นฟูใหมีความอุดมสมบูรณแและสิ่งแวดลอมและพลังงานไดรับ
บริหารจัดการตามมาตรฐานดวยความมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว
ตัวชี้วัด:
1) เพิ่มประสิทธิภาพดานการคาและโลจิสติกสแเชื่อมโยงกับตางประเทศ
2) เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
3) ยกระดับการทองเที่ยวเพิ่มรายไดสูชุมชน
4) เพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒ นาสภาพแวดลอมในการพัฒ นาการคา การลงทุน และโลจิส ติกสแ เชื่อมโยง
กับตางประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดอยาง
ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดย การมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว
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5. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ
วัตถุประสงค์ : เป็นศูนยแกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
(GMS) และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และเพิ่มรายไดจากการส งออกสิ นคาไปยัง
ตางประเทศ (กลุม GMS , AEC และประเทศอื่นๆ) รวมทั้งลดคาใชจายของผูประกอบการ
ตัวชี้วัด : 1) มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัด (คาเปูาหมาย : รอยละ 3)
2) สั ด ส ว นมู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑแ ม วลรวมสาขาการขนส ง สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า และการคมนาคม ต อ
ผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด (คาเปูาหมาย : รอยละ 3)
3) สั ด ส ว นมู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑแ ม วลรวมสาขาตั ว กลางทางการเงิ น ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑแ ม วลรวมทั้ ง หมด
(คาเปูาหมาย : รอยละ 3)
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการกระตุน การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา และจัด
กิจกรรมสงเสริมการคา การลงทุนกับกลุมจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบาน
2) สงเสริมการคา การลงทุน โดยพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs
3) พัฒนาระบบโลจิสติกสแ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนยแ
บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันดานโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานขอมูล
วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรดาน Logistics ทุกระดับ และจัดการความรวมมือระหวางหนวยงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
วัตถุประสงค์ : เพิ่มผลิตภาพและมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่
ไดมาตรฐานเพื่อมุงสูตลาดโลก
ตัวชี้วัด : 1) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมภาคเกษตรตอผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด
(คาเปูาหมาย : รอยละ 20)
2) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมภาคอุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด (คาเปูาหมาย : รอยละ 7)
3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑแ มวลรวมภาค อุตสาหกรรม (คาเปูาหมาย : รอยละ 7)
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มผลิ ตภาพและคุณ ภาพการผลิ ตสิ นคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเนนความเป็ น
เอกลักษณแเฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดตนทุนการผลิตโดยใชหลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุง
คุณภาพการผลิต เพื่อเพิ่มมูลคา พัฒนากลุมธุรกิจและผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร
2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม และมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตภัณฑแและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
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3) สรางความเขมแข็งตอเกษตรกร องคแกรเกษตรและผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสรางความเขมแข็ง
ของกลุมธุรกิจและผูประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
การตลาดแกกลุมผูผลิตสินคาเกษตร รวมทั้งสรางชองทางการจัดจําหนายเฉพาะกลุม (Niche Product)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : พัฒ นาการทองเที่ย วเพิ่มมูล คาและคุณภาพผลิ ตภัณฑแ และคุณคาสินคาและบริการเนน
ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพิ่มมูลคาการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได
ตัวชี้วัด : 1) สัดสวนมูลคาผลิต ภัณฑแมวลรวมดานการทองเที่ยวตอผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด (คาเปูาหมาย : รอยละ 2)
2) อัตราการขยายตัวของผลิ ตภัณฑแมวลรวมภาคบริการของกลุ มจังหวัด (GPP ภาคบริ การนอกเหนือจาก
บริการภาครัฐ) (คาเปูาหมาย : รอยละ 7)
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒ นาและส งเสริ มการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ ประวัติศาสตรแ วัฒ นธรรม และเชิงสุขภาพ โดย
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตอเนื่องจังหวัด
ในกลุม และสงเสริมความรวมมือในลักษณะโครงขายการทองเที่ยว กับประเทศในกลุม GMS
2) พั ฒ นามาตรฐานการบริ ก ารและบุ ค ลากรการท อ งเที่ ย ว โดยให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว ม ตลอดจน
พัฒนาการประชาสัมพันธแและการตลาดการทองเที่ยว
3) สงเสริมความพรอมและพัฒนาศักยภาพแกประชาชนทุกวัย และชุมชนรวมทั้งพัฒนาบุคลากร
และโอกาสทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการปรับตัวสูการทองเที่ยว หลังจากเขาสู AEC
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว
วัตถุประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษแฟื้นฟูใหมีความอุดมสมบูรณแและสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ไดรับบริหารจัดการตามมาตรฐานดวยความมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว
ตัวชี้วัด : 1) สัดสวนพื้นที่ปุาไมตอพื้นที่จังหวัด(รายกลุมจังหวัด) ไมนอยลง (คาเปูาหมาย : รอยละ 50)
2) ฝุุนละอองในพื้นที่อยูในเกณฑแมาตรฐาน (คาเปูาหมาย : รอยละ 80)
3) จํ า นวนเครื อ ข ายความร ว มมื อในการปู องกั น เฝู าระวัง และมี ส ว นร ว มในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น (คาเปูาหมาย : รอยละ 5)
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปใญญาทองถิ่น โดยการจัดทําฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับทองถิ่น เพื่อประโยชนแในการศึกษาเรียนรู และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ
2) รักษาฐานทรั พยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศนแ โดยการแกปใญ หาการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปุา ปลูกหญาแฝก เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ตนน้ําและปุาชุมชน การจัดทํา Food Bank
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การจั ดทํ าฝายต นน้ํ าแบบผสมผสานและฝายกึ่ งถาวร การปู องกั นไฟปุ ารวมทั้ งการส งเสริ มอาชี พในชุ มชน
ในพื้นที่ปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส และความเป็นอยูที่ดีอยางยิ่ง
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษแและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเทคโนโลยี GIS ใน
การจัดทําฐานขอมูลและนําไปใช
4) สรางภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรว ม
ทุกระดับ ตลอดจนการสรางความรู ความเขาใจและบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง
5) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว
6. ข้อเสนอแนะแผนงานโครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒ นาสภาพแวดลอมในการพัฒ นาการคา การลงทุน และโลจิส ติกสแ เชื่อมโยง
กับตางประเทศ
1.1 การส่งเสริมขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนภาคเหนือตอนบน 2 และเชื่อมโยง GMS
1.1.1 การพัฒ นาขี ดความสามารถทางการแข งขั นของผู ประกอบการของกลุ มภาคเหนื อ
ตอนบน 2 ไดแก การพัฒนาดานการผลิต/การแปรรูป การพัฒนาดานการตลาดoffline และ online
1.1.2 การสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน การคาผานแดน และการคาขามแดน ไดแกการ
พัฒนาทักษะและความรูของผูประกอบการ การปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆเพื่อเอื้ออํานวยตอการคา
1.1.3 การประชาสั มพัน ธแสิ นคาของกลุ มภาคเหนือตอนบน 2 ให กับกลุ มจังหวัดอื่น ๆและ
เชื่อมโยง GMS ไดแก Roadshows การจัด Business Matching ระหวางกลุมผูผลิตและผูบริโภค
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
2.1 การส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อรายได้ใ ห้กับเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
2.1.1 การสงเสริมการเพาะปลูกควบคูกับการแสวงหาชองทางการตลาด
2.1.2 การใชนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับพืชเศรษฐกิจ
สําคัญและสิน คาเกษตร GI ของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ลดตนทุนการผลิต ไดแก การใชน วัตกรรม
ทองถิ่น/ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต การใชนวัตกรรมทองถิ่น/ชุมชนเพื่อทําใหผลผลิตพืช ปศุสัตวแและสัตวแ
น้ํ า มีคุณ ภาพ และไดม าตรฐานการทํา เกษตรที่ด ี (GAP และ การใชน วัต กรรมเพื่อ การแปรรูป อาหาร
ปลอดภัยและไดรับมาตรฐานดานอาหาร (HACCP GMP HALAL) ตลอดจนการสงเสริมการตลาดสินคา
เกษตรปลอดภัยแบบคูขนาน (OfflineและOnline)
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2.2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย / เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2
2.2.1 การสรางความเขมแข็งและพัฒนา smart farmer และ young smart farmer
2.2.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและสรางเครือขายการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ อาหาร
ปลอดภัย ไดแก การเพิ่มพื้นที่ปลูกเกษตรที่รับรองมาตรฐาน GAP / PGS / เกษตรอินทรียแ และการสราง
ความเขมแข็งของเครือขายการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัยของผูผลิต ผูแปรรูปและผูบริโภค
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :

พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสราง
รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดอยาง
ยั่งยืน
3.1 การเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสัญลักษณ์ (Landmark) และการบริหารจัดการ
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
3.1.1 การเพิ ่ม ศัก ยภาพแหลง ทอ งเที ่ย ว พัฒ นาสัญ ลัก ษณแ (Landmark) ไดแ ก การ
ทองเที่ย วเชิงนิเวศ (ทางบก /ทางน้ํา) การทองเที่ยวเชิง ศิล ปวัฒ นธรรมและชาติพันธุแ การทองเที่ยวเชิง
สุขภาพและกีฬา (ทางบก /ทางน้ํา)
3.1.2 การพัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวเพื่อมุ งไปสูการบริการมูลคาสูง ไดแก การ
พัฒนาผูประกอบการ และแรงงานภาคการทองเที่ยว
3.2 การประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสร้างสรรค์เชื่อมโยงกลุ่มภาคเหนือบน
2 และกลุ่ม GMS และ ASEAN+6 อาทิ เสนทางทองเที่ยวอารยธรรมลานนา เสนทางทองเที่ยวชากาแฟ
เสนทางทองเที่ยวเมืองเกามีชีวิต เสนทางทองเที่ยววิถีสมุนไพร และเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ดํารงฐานทรั พยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ การบริหารจัดการสิ่ งแวดล อมและ
พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว
4.1 การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองแบบบูรณาการในกลุ่มจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
4.1.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ไดแก การสรางระบบปูองกันและ
ระวังภัยหมวกควันไฟปุา การบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อลดปใญหา
หมอกควัน การสงเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนการเผาปุาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
การใชพลังงานชีวมวลทดแทนการเผา การบริหารจัดการปุาชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม การรณรงคแ
เพือ่ สรางจิตสํานึกในการปูองกันและแกไขปใญหาไฟปุาหมอกควันและฝุุนละอองโดยใชกระบวนการมีสวนรวม
4.1.2 การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไดแก การบริหารจัดการปูองกันและแกไขปใญหาในพื้นที่
เสี่ยง และการใชนวัตกรรมในการแกไขปใญหาฝุุน PM 2.5
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ตารางที่ 51 ขอเสนอแนะแผนงานโครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
การค้า การลงทุน
1. การส่งเสริมขีดความสามารถด้านการค้าการ
ลงทุนภาคเหนือตอนบน 2 และเชื่อมโยง GMS
1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุน
การคาการลงทุน
1.2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แขงขันของผูประกอบการของกลุมภาคเหนือ
ตอนบน 2
-การพัฒนาดานการผลิต/การแปรรูป
-การพัฒนาดานการตลาดoffline และ
online
1.3 การสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน
การคาผานแดน และการคาขามแดน
-การพัฒนาทักษะและความรูของ
ผูประกอบการ
-การปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆเพื่อ
เอื้ออํานวยตอการคา
1.4การประชาสัมพันธแสินคาของกลุม
ภาคเหนือตอนบน 2 ใหกับกลุมจังหวัดอื่น ๆ
และเชื่อมโยง GMS
-Roadshows
-Business Matching

การเกษตร
1.การส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อ
รายได้ให้กับเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
1.1 การสงเสริม การเพาะปลูก ควบคูกับการ
แสวงหาชองทางการตลาด
1.2 การใชนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และสรา งมูล คา เพิ ่ม ใหกับ พืช เศรษฐกิจ
สําคัญและสินคาเกษตร GI ของกลุมภาคเหนือ
ตอนบน 2 ลดตนทุนการผลิต
-การใชนวัตกรรมทองถิ่น/ชุมชนเพื่อเพิ่ม
มูลคาผลผลิตและ
-การใชนวัต กรรมทองถิ่น /ชุมชนเพื่อทํา
ใหผ ลผลิต พืช ปศุส ัต วแแ ละสัต วแน้ํา มีคุณ ภาพ
และไดมาตรฐานการทําเกษตรที่ดี (GAP)
1.3 การใชน วัต กรรมเพื่อ การแปรรูป อาหาร
ปลอดภัย และไดร ับ มาตรฐานดา นอาหาร
(HACCP GMP HALAL)
1.4 การสง เสริม การตลาดสิน คา เกษตร
ปลอดภัยแบบคูขนาน (OfflineและOnline)

การท่องเที่ยว
1.การเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาสัญลักษณ์ (Landmark) และ
การบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
1.1 การเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว
พัฒนาสัญลักษณแ (Landmark) ไดแก
-การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ทางบก /
ทางน้ํา)
-การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
และชาติพันธุแ
-การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา
(ทางบก /ทางน้าํ )
1.2 การพัฒนาการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวเพื่อมุงไปสูการบริการ
มูลคาสูง
- การพัฒนาผูประกอบการ
- การพัฒนาแรงงานภาคการ
ทองเที่ยว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควันและฝุ่นละอองแบบบูรณาการในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
1.1 การปูองกันและแกไขปใญหาไฟปุาหมอก
ควัน
-การสรางระบบปูองกันและระวังภัย
หมวกควันไฟปุา
-การบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร
และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อลดปใญหา
หมอกควัน
-การสงเสริมการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเพื่อทดแทนการเผาปุา ในกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
-การใชพลังงานชีวมวลทดแทนการเผา
-การบริหารจัดการปุาชุมชนโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม
-การรณรงคแเพื่อสรางจิตสํานึกในการ
ปูองกันและแกไขปใญหาไฟปุาหมอกควันและฝุุน
ละออง โดยใชกระบวนการมีสวนรวม

123

119
การค้า การลงทุน

การเกษตร

2.การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย / เกษตร
อินทรีย์ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2
2.1 การสรางความเขมแข็งและพัฒนา smart
farmer และ young smart farmer
2.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและสราง
เครือขายการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ อาหาร
ปลอดภัย
-การเพิ่มพื้นที่ปลูกเกษตรที่รับรอง
มาตรฐาน GAP / PGS / เกษตรอินทรียแ
-สรางความเขมแข็งของเครือขายการผลิต
สินคาเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัย ของ
ผูผลิต ผูแปรรูปและผูบริโภค

การท่องเที่ยว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 การแกไขปใญหาฝุุน PM 2.5
-การบริหารจัดการปูองกันและแกไข
ปใญหาในพื้นที่เสี่ยง
-การใชนวัตกรรมในการแกไขปใญหาฝุุน
PM 2.5

2.การประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสร้างสรรค์
เชื่อมโยงกลุ่มภาคเหนือบน 2 และ
กลุ่ม GMS และ ASEAN+6 อาทิ
-เสนทางทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนา
- เสนทางทองเที่ยวชากาแฟ
-เสนทางทองเที่ยวเมืองเกามีชีวิต
-เสนทางทองเที่ยววิถีสมุนไพร
-เสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร
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7.ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 – 2565)
(จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
–
2561 2562 2563 2564 2565
พ.ศ.
2565
gewg
1.พัฒนา
-เพิ่มมูลค่า 1) มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 3
3
3
3
3
3 1.การวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรม (innovation)
สภาพแวดล้อมใน การค้า
ม ว ล ร ว ม ข อ ง ก ลุ่ ม
1.1 การพั ฒนาฐานข้ อมู ลการผลิ ตและการบริ โภคสิ นค้ าจาก
การพัฒนาการค้า ต่างประเทศ จังหวัด (ร้อยละ)
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
การลงทุน และ
ของกลุ่ม
2 ) สั ด ส่ ว น มู ล ค่ า 3
3
3
3
3
3
1.2 การพัฒนาฐานข้อมูลตลาดและปริมาณการนาเข้าและการ
โลจิสติกส์เชื่อมโยง จังหวัด
ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรว ม
ส่งออก (Trade & Market Intelligence) ที่เป็นการค้าชายแดน
กับต่างประเทศ
ภาคเหนือ ส า ข า ก า ร ข น ส่ ง
และการค้าผ่านแดน
ตอนบน 2 สถานที่เก็บสินค้า และ
1.3 เงินลงทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ก า ร ค ม น า ค ม ต่ อ
1.4 อัตราการแลกเปลี่ยน
ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรว ม
1.5 การทาประกันภัย
ทั้งหมด (ร้อยละ)
1.6 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce)
1.7 โครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐจะต้องลงทุน
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ค่าเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนา
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พ.ศ.
2561
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
–
2561 2562 2563 2564 2565
พ.ศ.
2565
3 ) สั ด ส่ ว น มู ล ค่ า 3
3
3
3
3
3 2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ
ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรว ม
2.1 การพัฒนาระบบการค้า และระบบสั่ งซื้อสินค้าจากผู้ ผลิ ต
ส า ข า ตั ว ก ล า ง ท า ง
(Sourcing System)
gewg
การเงิ น ต่ อ ผลิ ตภั ณ ฑ์
2.2 การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงต่างๆ
มวลรวมทั้งหมด
2.3 มีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจากการค้าชายแดนที่เป็น
(ร้อยละ)
ธรรม
3. การเพิ่มมูลค่าพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน
3.1 เสริ ม สร้ างขี ด ความสามารถ ทางการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ ประกอบการ เพื่ อรองรั บการขยายการค้า การลงทุ น การค้ า
ชายแดน และการค้าผ่านแดน
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนารวมกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
3.3 การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ความสามารถทางเทคโนโลยี
นวั ต กรรมต่ า งๆ มาใช้ ใ นด้ า นการผลิ ต ให้ ส อดคล้ องกั บความ
ต้องการของตลาดยุคใหม่ และเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านสินค้าและบริการ
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กลยุทธ์

3.4 การพัฒนาและการสร้ างต้ นแบบนั กธุ รกิ จ โดยเฉพาะนั ก
ธุรกิจสตาร์ทอัพ นักการค้ามืออาชีพ/นักธุรกิจท้องถิ่นมืออาชีพ
4. การบริ การ สร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม และแบรนด์ แ ละนวั ตกรรม
gewg
(Innovation)
4.1 การพัฒนาผู้ประกอบการค้าชายแดน
4.2 การพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง
4.3 การพัฒนาผู้ประกอบการคลังสินค้า
4.4 การพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่ง
4.5 ลดขั้นตอนการท างานในการขนส่ ง (พ.ร.บ. อ านวยความ
สะดวก)
5. การขนส่งสินค้าและการจัดการบริหารการบริการ(Logistics)
และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
5.1 การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ที่เหมาะสมและบริหาร
จัดการ
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5.2 การพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพและการบริ ห ารด้ านโลจิ ส ติ กส์
(ต้นทุนการขนส่ง การกระจายสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง)
5.3 การบริหารจัดการด้านศุลกากรรวมทั้งพัฒนาหน่วยให้บริการ
gewg
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การค้าผ่านแดน ส่งออก/นาเข้า เป็นต้น)
5.4 ความร่วมมือจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และ GMS เกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางน้า/ทางบก ที่เป็นประโยชน์
ร่วมกัน (การทา MOU)
5.5 ผลั กดั นและแก้ ปั ญ หาทางด้ านการค้ า การขนส่ งสิ นค้ า
ร่วมกับภาคเอกชนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและ GMS
6. พัฒนาระบบกลไกการตลาด
6.1 การพั ฒ นาช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ทั้ ง ในและ
ต่ างประเทศ (ส่ งเสริ มช่ องทางการตลาดออนไลน์ (Marketing
Online) / ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางตลาด (Digital Marketing)
6.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ (แสดง
และจาหน่ายสินค้าและบริการ / Road Show สินค้าและบริการ)
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6.3 ส่งเสริมให้นักธุรกิจไปลงทุน/ร่วมทุนกับต่างประเทศ (Local
to Global)
gewg
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ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
–
2561 2562 2563 2564 2565
พ.ศ.
2565
2.การสร้างความ
-ยกระดับ
1) สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า 20 20 20 20
20 20 1. การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและคุ ณ ภาพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและ
เข้มแข็งและเพิ่ม
สินค้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
อุตสาหกรรมเกษตร
ประสิทธิภาพการ การเกษตร ภ า ค เ ก ษ ต ร ต่ อ
1.1 ส่งเสริมสินค้าคุณภาพดีเฉพาะถิ่น และมีศักยภาพทางการตลาด
gewg
ผลิตภาคเกษตรและ และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ทั้งหมด (ร้อยละ)
หลักที่มีการผลิตในปริมาณมาก (Mass Goods)
การเกษตรเพื่อเพิ่ม การเกษตร 2) สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า 7
7
7
7
7
7
1.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยการปรับปรุงคุณภาพ
มูลค่าสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
การผลิ ตตามหลั กการผลิ ตที่ดีและเหมาะสม ภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัยที่มี
ได้มาตรฐาน ภาคอุตสาหกรรมต่อ
ปลอดภัย และสนับสนุนการแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ ที่ตอบนองผู้บริโภค
ศักยภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
1.4 พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาด
ทั้งหมด (ร้อยละ)
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
3) อัตราการขยายตัว 4
4
4
4
4
4 ตามแนวทาง Productivity
ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้าง
มวลรวมภาค
นวัตกรรม และมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อเพิ่ม
(ร้อยละ)
มูลค่าและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
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2. การสร้ า งความเข้ มแข็ ง ให้ เ กษตรกร องค์ ก รเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร
2.1 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรด้านเทคโนโลยี
gewg
การเกษตรในพื้นที่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 พั ฒ นาศั กยภาพและความเข้ มแข็ งของเกษตรกรและองค์ กร
เกษตรกร โดยระบบ การมีส่วนร่วมของชุมชน
2.3 สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
2.4 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
3.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.2 สร้ า งช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรและอุ ต สาหกรรม
การเกษตร เฉพาะกลุ่ม (Niche Goods)
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3.3 การส่งเสริมให้มีศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรและสินค้าการเกษตรในพื้นที่
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและระบบการขนส่ง
gewg
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ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

3. พัฒนาและ
ยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน

- เพิ่มมูลค่า
การ
ท่องเที่ยว
เพื่อ
เพิ่มรายได้
ภายใต้
คุณค่าและ
อัตลักษณ์
ล้านนา
ตะวันออก

พ.ศ.
2561
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
–
2561 2562 2563 2564 2565
พ.ศ.
2565
1) สั ดส่ ว นมู ล ค่ าผลิ ต 2
2
2
2
2
2 1. กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ขอบเขต และเป้าหมาย
ภัณฑ์มวลรวมด้านการ
1.1 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้เชิงวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
1.2 การประเมินศักยภาพและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวใน
gewg
ม ว ล ร ว ม ทั้ ง ห ม ด
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ
(ร้อยละ)
และการท่องเที่ยวชุมชน
2) อั ตราการขยายตั ว 5
5
6
7
7
7
1.3 การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสาหรับ
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
การท่องเที่ยวเชิง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพและ
ภาคบริ ก ารของกลุ่ ม
การท่องเที่ยวชุมชน
จั งหวัด (GPP ภาค
1.4 การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
บริ การนอกเหนื อจาก
ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ศิ ลปวั ฒนธรรม สุ ขภาพและการท่ องเที่ ยว
บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ )
ชุมชน
(ร้อยละ)
1.5 วางแผนการเชื่อมโยงและจัดเส้นทาง (routes) การท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด
1.6 การพัฒนาแหล่งข้อมูลและ Tourist Center สาหรับชุมชน
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2. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วในบริ เ วณ
แหล่งท่องเที่ยว
2.1 การพั ฒ นา ก าหนดและประเมิ น การให้ บ ริ ก ารในแหล่ ง
gewg
ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ศิ ลปวั ฒนธรรม สุ ขภาพและการท่ อ งเที่ ยว
ชุมชนตามมาตรฐาน
2.2 การศึกษาแนวทางการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) - ช่วงเวลาและจานวน
2.3 การพั ฒ นากลไกความร่ ว มมื อ และพั ฒ นาภาคี เครื อข่ าย
รวมทั้งขุมชนในการร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
2.4 การพัฒนาระบบและมาตรการเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภั ย
การให้ ความช่วยเหลือ สร้างความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใน
พื้นที่
2.5 การเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวและ
พัฒนาแนวทางปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยว
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3. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.1 การพั ฒนาบุ คลากรทั้ งหมดที่ เกี่ ยวข้ องกั บการท่ องเที่ ยว
(มัคคุเทศก์ / ผู้นาเที่ยว/ / เยาวชน / ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุ
gewg
เป็นต้น)
3.2 การปรับปรุงทัศนคติและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ศิ ลปวั ฒนธรรม สุ ขภาพและการท่ องเที่ ยว
ชุมชน
3.3 การพั ฒนาคู่ มื อปฏิ บั ติ ของบุ คลากรด้ านการเชิ งนิ เวศ
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพและการท่องเที่ยวชุมชน
4. ปรั บปรุ งโครงสร้ างพื้นฐานแหล่งท่ องเที่ ยวและสิ่ งอ านวย
ความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ยว
4.1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพและการท่องเที่ยวชุมชน
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4.2 ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพและการท่องเที่ยวชุมชนและการพัฒนา
สัญลักษณ์(Landmark) ในพื้นที่
gewg
4.3 การจัดการขยะและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชน
4.4 การปรั บปรุ งสิ่ งอ านวยความสะดวก และพั ฒนาแนวทาง
ปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานตามอารยะสถาปัตย์สามารถอานวยความ
สะดวกให้ผู้สู งอายุ เด็กและผู้พิการ(ทางลาดห้องน้า ลานจอดรถ
ไฟฟ้า ประปา น้าดื่ม)
4.5 การส่ งเสริ มคุ ณภาพที่ พั กและสิ่ งอ านวยความสะดวกใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว (รองรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ)
4.6 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
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4.ดารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ การ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่
การเป็นกลุ่มจังหวัดสี
เขียว

-สร้างภาคี
เครือข่าย
เพื่อบริหาร
จัดการ
รักษาความ
สมบูรณ์ เพื่อ
อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ให้มีความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
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50
1) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อ
พื้นที่จังหวัด(รายกลุ่ม
จังหวัด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2) ฝุ่นละอองในพื้นที่อยู่
80
ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ
3) จานวนเครือข่ายความ 149
ร่วมมือในการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และมีส่วนร่วมใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

50

50

50

50

80

80

80

80

156

163

171

179
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50

1. พัฒนาระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน
1.1 การพัฒนาระบบและโครงสร้างการทางานเชิงบูรณา
gewg
การของหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
80
1.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 การส่ งเสริ มให้ เกิ ดการจั ดท าแผนชุ มชนเพื่ อการใช้
179
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัด
และระดับชุมชนท้องถิ่น
1.4 การก าหนดมาตรการเชิ ง รุ ก ในการติ ด ตามและ
ต ร ว จ ส อ บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.5 การจัดทาระบบประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในระดับพื้นที่
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2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า
2.2 การป้องกันการพังทลายของดิน
gewg
2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ดูแลป่าไม้
2.4 การสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติ
แก่ประชาชน
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินโดยเฉพาะในพื้นที่
เกษตรกรรม
3.2 การฟื้นฟูสภาพป่า/ระบบนิเวศน์
3.3 การส่งเสริมเกษตรกรและภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้าและอนุรักษ์ดิน
3.4 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
3.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3.6 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟ
ป่า หมอกควัน
gewg
3.7 การเผยแพร่องค์ความรู้/สร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
ป่าและการอนุรักษ์ดินให้ชุมชนในพื้นที่
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
4.1 การให้ความรู้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
4.2 การส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการปลู กพื ชทดแทนที่
สามารถทารายได้ให้เกษตรกรเพื่อลดการเผาตอซัง
4.3 การประชาสั มพั นธ์ และรณรงค์ให้ ชุ มชน ผู้ มีส่ วน
เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควัน (เช่น สร้างแนวกันไฟ การเฝ้าระวังตรวจตรา
เป็นต้น)
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4.4 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและขยายผล
องค์ ความรู้ให้ บุ คลากรมี ความรู้ความสามารถป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า หมอกควัน
gewg
4.5 การส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่
ชายแดนเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
-
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สรุปงบหน้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ปี พ.ศ. 2561 – 2565
ลา
จานวน จานวน
จานวน
งบประมาณ (บาท)
ดับ
โครงการ กิจกรรม กิจกรรมหลัก
2651-2565
ประเด็นการพัฒนา
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ที่
หลัก
(Function)
1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
1
23
12
1,690,000,000
140,000,000
454,350,000 13,504,666,885 11,385,000,000 27,174,016,885
พัฒนาการค้า การลงทุนและ
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกับ ต่างประเทศ
2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
1
27
43
322,612,000
374,900,000
444,344,700 2,062,001,350 1,226,101,350 4,429,959,400
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยทีม่ ี
ศักยภาพ
3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว
7
35
18
240,897,400
294,897,400
970,267,431
930,300,000
517,800,000 2,954,162,231
เชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่มลู ค่าเพิ่มการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
1
10
10
209,440,690
211,983,600
314,121,100
665,898,953
229,695,113 1,631,139,456
สมบูรณ์ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุม่
จังหวัดสีเขียว
5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
1
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
25,000,000
รวมงบกลุ่มจังหวัด
10
96
83
2,467,950,090 1,026,781,000 2,188,083,231 17,167,867,188 13,363,596,463 36,214,277,972
141

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และ
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
1.โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน
- กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนา
2
1 สานักงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนา
จังหวัดน่าน เชียงราย
ตะวันออกสู่ต่างประเทศ
พะเยา แพร่
- กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนา
2
1 สานักงานอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
จังหวัดเชียงราย สภา
และอุสาหกรรมเกษตรเชิง
อุตสาหกรรมจังหวัด
นวัตกรรม
เชียงราย สนง.พาณิชย์
จังหวัดเชียงราย
- กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนา
2
1 สานักงานอุตสาหกรรม
ศูนย์ประสานงาน
จังหวัดเชียงราย พะเยา
(Command Center) และ
แพร่ น่าน
นาร่องการจัดทาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศนอร์
ทเทิร์นไทยแลนด์ ฟูดวัลเลย์
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอบน 2

2561

2562

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2565

2561-2565

1,690,000,000 140,000,000 454,350,000 13,504,666,885 11,385,000,000 27,174,016,885
1,690,000,000 140,000,000 454,350,000 13,504,666,885 11,385,000,000 27,174,016,885
40,000,000 40,000,000 50,000,000
40,000,000
40,000,000
210,000,000

20,000,000

20,000,000

8,500,000

20,000,000

20,000,000

88,500,000

10,000,000

10,000,000

15,000,000

10,000,000

10,000,000

55,000,000
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-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.4 จัดงาน
2
1 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
แสดงและจาหน่ายสินค้าใน
เชียงราย พะเยา แพร่
กลุ่มจังหวัด/กลุม่ ประเทศ
น่าน
GMS และ ASEAN+6
กิจกรรมหลัก 1.5 พัฒนา
2
1 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
และส่งเสริมผู้ประกอบการ
เชียงราย พะเยาแพร่
ให้มีประสิทธิภาพสามารถ
น่าน
แข่งขันได้ในระดับภูมภิ าค
กิจกรรมหลัก 1.6 ส่งเสริม
2
1 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
และพัฒนาการขับเคลื่อน
เชียงราย พะเยา แพร่
เศรษฐกิจชายแดน
น่าน
ภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรมหลัก 1.7 พัฒนา
2
1 แขวงทางหลวงแพร่
โครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

100,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

200,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

- 300,000,000

-

-

300,000,000

-
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.8 ศึกษา
2
1 สานักงานโยธาธิการ
ออกแบบแผนแม่บทโลจิ
และผังเมืองจังหวัด
สติกส์ เพื่อรองรับรถไฟทาง
พะเยา /ศูนย์พัฒนา
คู่เชื่อมโยง เด่นชัย – พะเยา
เทคโนโลยียานยนต์
– เชียงของ
และขนส่ง คณะ

กิจกรรมหลัก 1.9 ศึกษา
และออกแบบทางเลี่ยงเมือง
เพื่อขนส่งโลจิสติกส์ ชุมชน
ชายแดนบ้านฮวก อาเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา
กิจกรรมหลัก 1.10 ศึกษา
เพื่อกาหนดตาแหน่งจุดพัก
กระจายสินค้าและจุดพักรถ
(Rest Area) ที่เหมาะสม
จังหวัดพะเยา

2

1

2

1

วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา /ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์
และขนส่ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

-

-

-

20,000,000

-

20,000,000

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

144

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรหลัก 1.11 ศึกษา
2
1 สานักงานโยธาธิการ
รูปแบบการพัฒนาพื้นที่
และผังเมืองจังหวัด
โดยรอบสถานีขนส่งทางราง
พะเยา /ศูนย์พัฒนา
(Transit Oriented
เทคโนโลยียานยนต์
Development) จังหวัด
และขนส่ง คณะ
พะเยา
วิศวกรรมศาสตร์

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

-

-

10,000,000

15,000,000

15,000,000

40,000,000

1,200,000,000

-

1,900,000,000

650,000,000

850,000,000

1,700,850,000

มหาวิทยาลัยพะเยา
-

-

-

กิจกรรมหลัก 1.12 การ
พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
ด่านชายแดนสากลห้วยโก๋น
กิจกรรมหลัก 1.13
ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข
103 ตอน ร้องกวาง – งาว
ตอน 3
กิจกรรมหลัก 1.14
ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข
11ตอน ลาปาง – เด่นชัย
ตอน 1

2

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาน่าน

2

2

กรมทางหลวง

700,000,000

-

2

2

กรมทางหลวง

200,000,000

-

850,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.15
2
2 กรมทางหลวง
ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข
ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง
ตอน ร้องกวาง - อ.เวียงสา
ตอน 5
กิจกรรมหลัก 1.16 ก่อสร้าง
3
2 การประปาส่วน
ปรับปรุงขยายระบบประปา
ภูมิภาค/การประปา
การประปาส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาคสาขาแม่
สาขาแม่สาย – (ห้วยไคร้)สาย
(แม่จัน)-(เชียงแสน) อาเภอ
แม่สาย อาเภอแม่จัน
อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย (รองรับการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
กิจกรรมหลัก 1.17 พัฒนา
3
2 การประปาส่วนภูมิภาค/
โครงข่ายระบบผลิต - จ่าย
การประปาส่วนภูมิภาค
น้าประปาในเพื่อรองรับการ
สาขาเชียงราย
พัฒนาเมือง ของจังหวัด
เชียงราย

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

650,000,000

-

-

-

1,100,000,000

1,750,000,000

-

-

-

916,094,000

-

916,094,000

-

-

-

367,927,000

-

367,927,000

146

-

-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.18 ก่อสร้าง
3
2 การประปาส่วนภูมิภาค/
ระบบผลิต วางท่อจ่าย
การประปาส่วนภูมิภาค
น้าประปา ให้กับศูนย์
สาขาแพร่
ราชการ (แห่งใหม่) จังหวัด
แพร่
กิจกรรมหลัก 1.19 ก่อสร้าง
3
2 การประปาส่วนภูมิภาค/
ปรับปรุงระบบประปา
การประปาส่วนภูมิภาค
ภายหลังการรับโอน กปภ.
สาขาท่าวังผา
สาขาท่าวังผา (ป่ากลาง)
อาเภอปัว จังหวัดน่าน
กิจกรรมหลัก 1.20 ศึกษา
2
2 สานักงานโยธาธิการและ
ออกแบบอาคารด่าน
ผังเมืองจังหวัดพะเยา
ชายแดนในพื้นที่ส่วน
สนับสนุน อ.ภูซาง จ.พะเยา
กิจกรรมหลัก 1.21 ศึกษา
2
2 สานักงานโยธาธิการและ
ออกแบบแผนแม่บทโลจิ
ผังเมืองจังหวัดพะเยา/
สติกส์ เพื่อรองรับรถไฟทาง
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
คู่เชื่อมโยงเด่นชัย – พะเยา
ยานยนต์และขนส่ง/
– เชียงของ
มหาวิทยาลัยพะเยา

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

185,971,885

-

185,971,885

-

-

-

69,674,000

-

69,674,000

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

147

-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.22 พัฒนา
2
2 แขวงทางหลวงพะเยา
โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่
จังหวัดพะเยา และกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรมหลัก 1.23 เพิ่ม
2
1 แขวงทางหลวงแพร่
ประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 129 ตอนทาง
เลี่ยงเมืองแพร่ ช่วง กม.
0+000 – กม. 10+418
ระยะทาง 10.418 กิโลเมตร
เพื่อให้ได้มาตรฐานชั้นทาง
สูงขึ้น และก่อสร้างทาง
ขนานบริเวณย่านชุมชน
รวมทั้งปรับปรุงขยาย
สะพาน
กิจกรรมหลัก 1.24 ก่อสร้าง
2
1 แขวงทางหลวงแพร่
ทางหลวงหมายเลข 1023
ตอนแพร่ – อาเภอลอง –
อาเภอวังชิ้น ช่วง กม.
23+000 – กม. 73+700
ระยะทาง 50.700 กม.

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

8,890,000,000

8,890,000,000 17,780,000,000

-

-

-

45,000,000

45,000,000

90,000,000

-

-

-

45,000,000

45,000,000

90,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.25 เพิ่ม
2
1 แขวงทางหลวงแพร่
ประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 101 ตอนแยก
เจริญราษฎร์ – หนองหน้า
– ร้องกวาง ช่วง กม.251 +
107 – กม. 274+000
ระยะทาง 22.893 กม. และ
ก่อสร้างทางขนานบริเวณ
ย่านชุมชน รวมทั้งปรับปรุง
ขยายสะพาน
กิจกรรมหลัก 1.26 บูรณะ
2
1 แขวงทางหลวงเชียงราย
ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข
2
1093 ตอนภูชี้ฟ้า – ผาตั้ง
ระหว่าง กม. 40+426 –
กม.89+767 ระยะทาง
25.000 กม.
กิจกรรมหลัก 1.27 ก่อสร้าง
2
1 แขวงทางหลวงเชียงราย
ทางหลวงเข้าด่านสะพานฯ
2
แม่น้าโขงที่เชียงของ
ระหว่าง กม. 0+000 – กม.
4+500 ระยะทาง 4.500
กม.

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

45,000,000

45,000,000

90,000,000

-

-

-

45,000,000

45,000,000

90,000,000

-

-

-

45,000,000

45,000,000

90,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.28 เพิ่ม
2
1 แขวงทางหลวงแพร่
ประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 1124 ตอนปาง
กุ่ม – วังชิ้น ช่วง กม.
16+707 – กม. 48+000
ระยะทาง 31.293 กม.
กิจกรรมหลัก 1.29 เพิ่ม
2
1 แขวงทางหลวงพะเยา
ประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 1202 ตอนพะเยา
– สันต้นแหน ระยะทาง
16.00 กม. ให้มีมาตรฐาน
ชั้นทางสูงขึ้น
กิจกรรมหลัก 1.30 พัฒนาผู้
2
1 สานักงานอุตสาหกรรม
ประกอบธุรกิจอาหารและ
จังหวัดเชียงราย พะเยา
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษรตร
แพร่ น่าน
เชิงนวัตกรรม
กิจกรรมหลัก 1.31 พัฒนา
2
1 สานักงาโยธาธิการและผัง
โครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัด
เมืองจังหวัดพะเยา
ภาคเหนือตอนบน 2
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

45,000,000

45,000,000

90,000,000

-

-

-

45,000,000

45,000,000

90,000,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

-

-

-

30,000,000

65,000,000

95,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.32 พัฒนา
2
1 - แขวงทางหลวงแพร่
โครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัด
- แขวงทางหลวงเชียงราย
ภาคเหนือตอนบน 2
ที่ 2
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
- แขวงทางหลวงพะเยา
บ้าน
- แขวงทางหลวงน่านที่ 2
กิจกรรมหลัก 1.33 พัฒนา
2
1 สานักงานโยธาธิการและ
พื้นที่ด่านชายแดนและเมือง
ผังเมืองจังหวัดพะเยา
ชายแดนบ้านฮวก จังหวัด
พะเยา และด่านชายแดน
ถาวรห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
เพื่อเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้า
โขง
กิจกรรมหลัก 1.34
2
2 สานักงานโยธาธิการและ
ออกแบบและจัดทาแผน
ผังเมืองจังหวัดพะเยา
แม่บทโลจิสติกส์ เพื่อรองรับ
รถไฟทางคู่เชื่อมโยงเด่นชัย
– พะเยา – เชียงของ

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

400,000,000

-

400,000,000

-

-

-

60,000,000

-

60,000,000

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.35
2
2 สานักงานโยธาธิการและ
ออกแบบพื้นที่ส่วน
ผังเมืองจังหวัดพะเยา
สนับสนุนด่านชายแดนถาวร
บ้านฮวก อาเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562
-

-

-

45,000,000

2565

2561-2565
-

45,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยทีม่ ีศักยภาพ
1.โครงการเพิม่ ขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค
- กิจกรรมหลัก 1.1
2
1 - สานักงานเกษตรและ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สหกรณ์จังหวัดพะเยา
ตามระบบเกษตรกรรม
เชียงราย แพร่ น่าน
ยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด
- สานักงานสหกรณ์
ภาคเหนือตอนบน 2
จังหวัดเชียงราย
- กิจกรรมหลัก 1.2
2
1 สานักงานเกษตรจังหวัด
พะเยา เชียงราย แพร่
พัฒนาการผลิตสินค้า
น่าน
เกษตรและอาหาร

2561

2562

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2565

2561-2565

322,612,000 374,900,000 444,344,700

2,062,001,350

1,226,101,350

4,429,959,400

322,612,000 374,900,000 444,344,700
33,500,000 60,000,000 70,444,700

2,062,001,350
60,000,000

1,226,101,350
60,000,000

4,429,959,400
283,944,700

50,000,000

50,000,000

60,000,000

50,000,000

50,000,000

260,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

100,000,000

ปลอดภัยได้มาตรฐาน
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
-

กิจกรรมหลัก 1.3

เสริมสร้างเพิ่มศักยภาพ
การผลิตสัตว์น้าของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2

2

1

สานักงานประมงจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่
น่าน
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.4
2
1 สานักงานเกษตรจังหวัด
ส่งเสริมและพัฒนาพืช
เชียงราย พะเยา แพร่
เฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์
น่าน
(กาแฟ)
กิจกรรมหลัก 1.5
2
1 สานักงาน
ปศุสัตว์พะเยา เชียงราย
ผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อ
การตลาดแบบครบวงจร
แพร่ น่าน
ยั่งยืน และอาหารปลอดภัย
สู่อาเซียน
กิจกรรมหลัก 1.6
2
1 - มหาวิทยาลัยพะเยา
การพัฒนาศักยภาพเกษตร
- สานักงานเกษตร
อุตสาหกรรมสินค้าอาหาร
และสหกรณ์จังหวัด
ปลอดภัยแปรรูปมูลค่าสูง
พะเยา
ลานตะวันออก
กิจกรรมหลัก 1.7
2
1 สานักงานเกษตรจังหวัด
ส่งเสริมการผลิตไผ่เศรษฐกิจ
น่าน เชียงราย พะเยา
แบบครบวงจร
แพร่
กิจกรรมหลัก 1.8
2
1 สานักงานปศุสตั ว์น่าน
ผลิตและแปรรูปไก่ประดู่
เชียงราย พะเยา แพร่
หางดาเชิงคุณภาพครบวงจร
ในเขตภาคเหนือตอนบน

2561

2562

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2565

2561-2565

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

75,000,000

24,212,000

50,000,000

30,000,000

50,000,000

50,000,000

204,212,000

20,000,000

20,000,000

60,000,000

20,000,000

20,000,000

140,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

75,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.9
2
1 สานักงานอุตสาหกรรม
ยกระดับวิสาหกิจเข้าสูส่ ังคม
จังหวัดพะเยา เชียงราย
ผู้ประกอบการ
แพร่ น่าน

กิจกรรมหลัก 1.10
ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ของเกษตรกร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมหลัก 1.11
พัฒนาและอนุรักษ์กระบือ
ไทยเพื่อความยั่งยืนและ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
กิจกรรมหลัก 1.12
การผลิตการตลาดและการ
แปรรูปสินค้าเกษตรของ
สถาบันเกษตรกร

2561

2562

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2565

2561-2565

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

200,000,000

2

1

สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่
น่าน

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

100,000,000

2

1

สานักงานปศุสตั ว์แพร่
เชียงราย พะเยา น่าน

10,000,000

10,000,000

15,000,000

10,000,000

10,000,000

55,000,000

2

1

สานักงานสหกรณ์จังหวัด
พะเยา เชียงราย แพร่
น่าน

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

150,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.13
2
1 สานักงานอุตสาหกรรม
พัฒนา Cluster
จังหวัดเชียงราย พะเยา
อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนา
แพร่ น่าน
ตะวันออก
กิจกรรมหลัก 1.14
2
1 มหาวิทยาลัยพะเยา
การเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาศักยภาพการผลิต
ปลานิลให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัยแบบครบวงจร
ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
4.0 สู่การเพิ่มมูลค่าและการ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 1.15 เกษตร
2
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อินทรีย์วิถีน่าน สร้าง
ราชมงคลล้านนา
ฐานเศรษฐกิจ สร้างชีวิตที่ดี
กิจกรรมหลัก 1.16
2
2 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตรในรูป
แปลงใหญ่

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

-

-

12,000,000

-

-

12,000,000

-

-

-

11,000,000

-

11,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.17
2
2 กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
กิจกรรมหลัก 1.18
2
2 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลัก 1.19
2
2 กรมส่งเสริมการเกษตร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยลดต้นทุน
กิจกรรมหลัก 1.20
2
2 กรมการข้าว
ตรวจรับรองคุณภาพข้าว
GAP
กิจกรรมหลัก 1.21
2
2 กรมพัฒนาที่ดิน
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร
กิจกรรมหลัก 1.22
2
2 กรมปศุสตั ว์
เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม
บาบัด และชันสูตรโรคสัตว์

2561

2562

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

8,000,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

34,000,000

2565

2561-2565
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.23
2
2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส่งเสริมพัฒนาระบบบาบัด
น้าเสียด้านการ ปศุสัตว์
กิจกรรมหลัก 1.24
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
(ผศ.ดร.ฐิติรตั น์
ใหญ่เพื่อพัฒนาเกษตรและ
เชี่ยวสุวรรณ คณะ
อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเหนือตอนบน 2
และการสื่อสาร)
กิจกรรมหลัก 1.25 การ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
พัฒนาฐานการผลิตข้าว
(ผศ.ดร.ฐิติรตั น์
อินทรีย์ตามศาสตร์
เชี่ยวสุวรรณ คณะ
พระราชาและการแปรรูป
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
และการสื่อสาร)
แลละยามูลค่าสูงเพื่อสร้าง
รายได้ให้เกษตรกรในเขต
ภาคเหนือตอนบนอย่าง
ยั่งยืน

2561

2562

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

12,500,000

-

-

-

70,000,000

30,000,000

100,000,000

-

-

-

50,000,000

50,000,000

100,000,000

2565

2561-2565
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.26
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.
นวัตกรรมทางการตลาดเพื่อ
ดร.ฐิตริ ัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
การกระจายสินค้าเกษตร
คณะเทคโนโลยี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
สารสนเทศและการ
ตอนบนสู่ตลาดโลก
สื่อสาร)) , สนง.พาณิชย์
จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา
เชียงราย
กิจกรรมหลัก 1.27
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ดร.ฐิตริ ัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะเทคโนโลยี
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อ
สารสนเทศและการ
ยกระดับสู่ตลาดโลก
สื่อสาร) , สนง.พาณิชย์
จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา
เชียงราย
กิจกรรมหลัก 1.28
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา(ดร.
FOOD INNOPOLIS : ครัว
ชัชวาล วงค์ชัย , ดร.บุญ
อาหารของโลก (ข้าว ชา
ร่วม คิดค้า , ดร.วิพร
กาแฟ สับปะรด สมุนไพร
พรรณ์ เนื่องเม็ก คณะ
และพืชเศรษฐกิจของ
เกษตรศาสตร์และ
จังหวัด)
ทรัพยากรธรรมชาติ) ,
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จ.น่าน (น.ส.นลัท

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

5,000,000

3,500,000

8,500,000

-

-

-

39,000,000

-

39,000,000

-

-

-

200,000,000

200,000,000

400,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
พร คูหา) เกษตรจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่
น่าน ม.แม่โจ้แพร่ ม.แม่
ฟ้าหลวง ม.ราชภัฏ
เชียงราย
กิจกรรมหลัก 1.29 การ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
พัฒนาระบบการผลิตข้าว
(ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงแบบ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ครบวงจร และส่งเสริมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ) และ
จัดจาหน่ายไปสู่ตลาดอนุ
สานักงานเกษตรและ
ภูมิภาคและตลาดสากล เพื่อ
สหกรณ์จังหวัดพะเยา
การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
สานักงานเกษตรจังหวัด
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของ
พะเยา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
กิจกรรมหลัก 1.30 การเพิ่ม
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.
ศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์ใน
ดร.สุภัค มหัทธนพรรค
การผลิตพืชเกษตร
ศูนย์เครื่องมือกลาง),
อุตสาหกรรมมูลค่าสูงโดย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เทคโนโลยีสมัยใหม่
พะเยา

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

60,000,000

40,000,000

100,000,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000
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-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.31 พัฒนา
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
ต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถี
(ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
ล้านนาตะวันออก
ดร.บุญร่วม คิดค้า คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ) และ
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพะเยา
สานักงานเกษตรจังหวัด
พะเยา
กิจกรรมหลัก 1.32 เพิ่ม
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
(น.สพ.สมชาติ คณะ
ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เกษตรศาสตร์และ
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทรัพยากรธรรมชาติ)
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
กิจกรรมหลัก 1.33
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
การขับเคลื่อนศูนย์ศึกษา
(น.สพ.สมชาติ คณะ
เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรศาสตร์และ
การเกษตรและความอยู่รอด
ทรัพยากรธรรมชาติ)
ของมนุษยชาติ สู่การบูรณา
การร่วมกับชุมชน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

43,000,000

32,000,000

75,000,000

-

-

-

15,000,000

5,000,000

20,000,000

-

-

-

15,000,000

10,000,000

25,000,000
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-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.34 หน่วย
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.
พัฒนาผู้ประกอบการ
ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
นวัตกรรมรายใหม่ (สตาร์ท
อุทยานวิทยาศาสตร์)
อัพ) ด้านเกษตรและอาหาร
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
ภาคเหนือ
พะเยา
กิจกรรมหลัก 1.35
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(คณะวิทยาศาสตร์)
เครื่องสาอาง และอาหาร
แปรรูปจากข้าวในจังหวัด
พะเยาสูค่ วามพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 1.36
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดร. สุภัค มหัทธนพรรค
เกษตรอุตสาหกรรมสินค้า
ศูนย์เครื่องมือกลาง)
อาหารปลอดภัยแปรรูป
สภาอุตสาหกรรม
มูลค่าสูงล้านนาตะวันออก
จังหวัดพะเยา
เทศบาลตาบลแม่กา

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

30,000,000

10,000,000

40,000,000

-

-

-

6,000,000

6,000,000

12,000,000

-

-

-

60,000,000

60,000,000

120,000,000
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-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.37 การ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.
พัฒนาศูนย์ตรวจสอบ
ดร. สุภัค มหัทธนพรรค)
คุณภาพผลผลิตและ
และสภาอุตสาหกรรม
เครื่องมือการเกษตรเพื่อการ
จังหวัดพะเยา เทศบาล
ผลิตเกษตรปลอดภัยและ
ตาบลแม่กา
อุตสาหกรรมศักยภาพใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา
ตะวันออก
กิจกรรมหลัก 1.38
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.
โครงการการพัฒนาการ
ดร.สุภัค มหัทธนพรรค
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อ
ศูนย์เครื่องมือกลาง),
สร้างผลกระทบทาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เศรษฐกิจของสินค้าอาหาร
พะเยา
ปลอดภัยและเพิ่มรายได้
เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในชุมชน
กิจกรรมหลัก 1.39 โรงเรือน
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.
ปลูกพืชอ้จฉริยะแบบ
ชัชวาล วงค์ชัย คณะ
เคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาที่
วิทยาศาสตร์)
ยั่งยืนตามกระบวนทัศน์
สหประชาชาติ

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

169,400,000

10,000,000

179,400,000

-

-

-

20,000,000

20,000,000

40,000,000

-

-

-

7,000,000

7,000,000

14,000,000
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-

-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.40 การ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา (
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ
ประสิทธิภาพการผลิต
วิชา คณะเกษตรศาสตร์
กระบือตลอดห่วงโซ้การ
ฯ)
ผลิตอาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลัก 1.41
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการเพิม่ ศักยภาพ
( ผศ.ดร.สุขทัย
เกษตรอินทรีย์และไม้ผล
พงษ์พัฒนศิริ วิทยาลัย
ด้วยระบบน้าแบบประหยัด
พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
กิจกรรมหลัก 1.42
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะ
ยา และเครื่องสาอางค์ จาก
วิทยาศาสตร์)
กล้วยคาเวนดิช สับปะรด
ลูกหม่อน ข้าวก่า เผือกก่า
นมควาย และผลิตภัณฑ์จาก
ผึ้งโพรงเมืองพะเยา
กิจกรรมหลัก 1.43 การ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.
พัฒนาส่วนประกอบของเวย์
ดร.มณิทร รักษ์บารุง
โปรตีนและอาหารเสริม
คณะวิทยาศาสตร์)
ทางการกีฬาและสุขภาพ
จากข้าวเกษตรอินทรีย์และ

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

-

-

-

5,000,000

5,000,000

10,000,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

-

-

-

35,000,000

-

35,000,000

164

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนและ
พัฒนากลไกทางการตลาด
สาหรับชุมชนในการจัด
จาหน่ายในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
กิจกรรมหลัก 1.44 การ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ามัดนวด
(ผศ.ดร.มณิทร รักษ์บารุง
เพื่อสุขภาพและการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์)
จากพืชและสมุนไฟท้องถิ่น
ในพื้นที่ภาคเหนือและ
พัฒนากลไกทางการตลาด
สาหรับชุมชนในการจัด
จาหน่ายในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
กิจกรรมหลัก 1.45
2
2 เกษตรจังหวัดพะเยา
การเพาะปลูกกาแฟ คัด
มหาวิทยาลัยพะเยา
คุณภาพกาแฟ และการปรุง
(น.ส.ธันยภรณ์ บุญโพธิ์
กาแฟคุณภาพสูง
แก้ว ,นายปริญ ตั้งเจริญ
ชัย คณะวิทยาศาสตร์)

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

35,000,000

-

35,000,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000
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-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.46 การ
2
2 เกษตรจังหวัดพะเยา
สารวจความหลากหลายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา(น.ส.
พืชวงศ์ขิงในเขตจังหวัด
พันธิตา กมล , ดร.ชัชวาล
ภาคเหนือตอนบน 2 และ
วงค์ชัย คณะ
การแปรรูปพืชวงศ์ขิงเพื่อ
วิทยาศาสตร์)
เป็นอาหารและยามูลค่าสูง
กิจกรรมหลัก 1.47 ความ
2
2 เกษตรจังหวัดพะเยา
หลากหลายของพืชสมุนไพร
มหาวิทยาลัยพะเยา
กับการเพาะเลี้ยงชันโรงและ
(ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ สรรพ
ผึ้งโพรง เพื่อการพัฒนา
สัตย์ , ดร.ชัชวาล วงค์ชัย
อาหารและยาคุณภาพสูง
คณะวิทยาศาสตร์)
เขตภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรมหลัก 1.48 การ
2
2 เกษตรจังหวัดพะเยา
ตรวจวิเคราะห์และการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดการระบบป้องกันพยาธิ
(ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
นาโรคในปลาและสัตว์อิง
วิทย์ , ดร.ชัชวาล วงค์ชัย
อาศัยของพยาธิจากแหล่ง
คณะวิทยาศาสตร์)
น้าจืดและบ่อเลีย้ งปลา
เศรษฐกิจเพื่อการควบคุม
คุณภาพของปลาน้าจืดเขต
ภาคเหนือตอนบน 2

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000
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-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.49 การ
2
2 เกษตรจังหวัดพะเยา ,
ส่งเสริม พัฒนาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา(ดร.
เพาะปลูก และวิเคราะห์
ชัชวาล วงค์ชัย , พร
คุณค่าทางโภชนาการของ
ประภา แสนหลวง คณะ
ผักพื้นบ้านปลอดภัยเพื่อเป็น
วิทยาศาสตร์ , ผศ.ดร.
ฐานรองรับแหล่งพืชผัก
สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคล
คุณภาพสูงของครัวโลก
ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง)
กิจกรรมหลัก 1.50 การ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
เพิ่มขีดความสามารถในการ
(ดร. เกรียงไกร สีตะพันธุ์)
พัฒนาศักยภาพการผลิต
ปลานิลให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัยแบบครบวงจร
ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
4.0 สู่การเพิ่มมูลค่าและการ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562
-

-

-

10,000,000

-

-

12,000,000

12,000,000

2565
10,000,000

2561-2565
20,000,000

24,000,000
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-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.51 การ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.
พัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ
รวิสรา รื่นไวย์ คณะ
และนวัตกรรมการผลิตสาร
เกษตรศาสตร์ฯ)
ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ขั้นสูง
จากทรัพยากรชีวภาพในเขต
ภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อ
เพิ่มมูลค่าในธุรกิจอาหาร
เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก 1.52
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.
นวัตกรรมการผลิตปลาส้ม
วนิดา แซ่จึง คณะ
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เกษตรศาสตร์ฯ)
ปลาส้มเพื่อสุขภาพสู่
ตลาดโลก
กิจกรรมหลัก 1.53
2
2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
ยกระดับศักยภาพ
หลวง/ วว. พว. มทร.
อุตสาหกรรม ชา – กาแฟ
ล้านนา ชร./ สานักงาน
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
เกษตรจังหวัดเชียงราย/
ตอนบน 2
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงราย

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

12,000,000

12,000,000

24,000,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

-

-

-

17,500,000

30,000,000

47,500,000
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-

-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.54 พัฒนา
2
2 มทร.ล้านนาเชียงราย/วว.
และยกระดับคุณภาพ
สทน. พว.
สมุนไพรไทยสู่
มาตรฐานสากล ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรมหลัก 1.55 เพิ่ม
2
2 สานักงานเกษตรจังหวัด
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
พะเยา/วว. สทน.
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากข้าว ด้วน วทน.แบบ
ครบวงจรในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรมหลัก 1.56 ส่งเสริม
2
2 สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
และพัฒนาการเลี้ยงและ
เชียงราย พะเยา แพร่
แปรรูปแพะปลอดภัย
น่าน/สถาบันวิจยั
เทคโนโลยีเกษตร มทร.
ล้านนาลาปาง
กิจกรรมหลัก 1.57
2
1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมชา – กาแฟ
และสมุนไพรในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

12,500,000

20,000,000

32,500,000

-

-

-

2,000,000

-

2,000,000

-

-

-

-

5,000,000

5,000,000

-

-

-

80,000,000

-

80,000,000
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-

-
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.58 พัฒนา
2
1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศักยภาพการผลิตและการ
แปรรูปสับปะรดปลอดภัย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
กิจกรรมหลัก 1.59
2
1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การศึกษาความเป็นไปได้
ราชมงคลล้านนา น่าน
การผลิตและการตลาด การ
- สานักงานเกษตร
พัฒนาจัดการข้อมูลพื้นฐาน
จังหวัดน่าน
การผลิต การแปรรูป การ
- สานักงานเกษตร
สืบค้นย้อนกลับ และ
จังหวัดพะเยา
นวัตกรรม
กิจกรรมหลัก 1.60 การ
2
1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่
ราชมงคลล้านนา น่าน
สวยงามและนกยูงไทยเพื่อ
- มหาวิทยาลัยพะเยา
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
กิจกรรมหลัก 1.61
2
1 - มหาวิทยาลัยพะเยา
นวัตกรรมการผลิตปลาส้ม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นิล และผลิตภัณฑ์แปรรูป
ราชมงคลล้านนา น่าน
จากปลาส้มเพื่อสุขภาพ

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

5,000,000

5,000,000

10,000,000

-

-

-

6,166,750

6,166,750

12,333,500

-

-

-

3,000,000

3,000,000

6,000,000

-

-

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.62 ส่งเสริม
2
1 สนง.เกษตรจังหวัดน่าน
การปลูกไผ่เศรษฐกิจ เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 1.63 นาร่อง
2
1 สานักงานเกษตรจังหวัด
การส่งเสริมการปลูกมะม่วง
เชียงราย พะเยา แพร่
หิมพานต์อินทรีย์ เพื่อการ
น่าน
พัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 1.64 เพิ่ม
2
1 สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์
พะเยา เชียงราย แพร่
ล้านนาตะวันออก
น่าน
กิจกรรมหลัก 1.65 เพิ่มขีด
2
1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ในการแข่งขันการเกษตร
ราชมงคลล้านนา น่าน
ของพืชทางเลือก
- สานักงานเกษตรจังหวัด
น่าน เชียงราย พะเยา
แพร่
กิจกรรมหลัก 1.66
2
1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมชา-กาแฟและ
สมุนไพรในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

8,413,800

8,413,800

16,827,600

-

-

-

10,120,800

10,120,800

20,241,600

-

-

-

30,000,000

30,000,000

60,000,000

-

-

-

24,000,000

24,000,000

48,000,000

-

-

-

-

80,000,000

80,000,000
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.67 จากผืน
2
1 มหาวิทยาลัยพะเยา
ดินสู่ถิ่นฟ้า ต้นแบบแห่งการ
บริหารจัดการด้านอาหาร
และการเกษตรอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 1.68 เพิ่ม
2
1 - มหาวิทยาลัยพะเยา
ศักยภาพเกษตร
- สานักงานเกษตรจังหวัด
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่า
เชียงราย พะเยา แพร่
สูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือ
น่าน
ตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก)
- สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา
- เทศบาลตาบลแม่กา
- คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สภาบัน
(กกร.)
กิจกรรมหลัก 1.69 จัดตั้ง
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
และดาเนินการอุทยาน
วิทยาศาสตร์เกษตรแปรรูป
มูลค่าเพิม่ สูงล้านนา
ตะวันออก

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2565

-

-

-

-

45,000,000

45,000,000

-

-

-

70,000,000

-

70,000,000

-

-

-

375,000,000

-

375,000,000
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.70
2
2 สานักงานปศุสตั ว์
ปรับปรุงระบบการผลิตและ
เชียงราย
แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562
-

-

-

60,000,000

2565

2561-2565
-

60,000,000
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน
1.โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลัก 1.1
2
1 สานักงานการท่องเที่ยว
ยกระดับผู้ประกอบการด้าน
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
การท่องเที่ยวสู่
พะเยา แพร่ น่าน
มาตรฐานสากล
- กิจกรรมหลัก 1.2
2
1 สานักงานการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ
และกีฬาจังหวัดแพร่
(Sport Tourism)
น่าน เชียงราย พะเยา
- กิจกรรมหลัก 1.3
2
1 สานักงานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
จังหวัดเชียงราย พะเยา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แพร่ น่าน
วัฒนธรรมและสุขภาพ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
- กิจกรรมหลัก 1.4
2
1 สานักงานพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวกลุม่
พะเยา เชียงราย แพร่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
น่าน

2561

2562

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2565

2561-2564

240,897,400 294,897,400 970,267,431 930,300,000

517,800,000

2,954,162,231

142,300,000 167,300,000 845,267,431 657,800,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

315,300,000
10,000,000

2,127,967,431
50,000,000

50,000,000

50,000,000

52,149,800

50,000,000

50,000,000

252,149,800

50,000,000

50,000,000

20,000,000

50,000,000

50,000,000

220,000,000

-

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

100,000,000
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.5
2
1 เทศบาลเมืองน่าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดก
ทางวัฒนธรรมของเมืองน่าน
กิจกรรมหลัก 1.6
2
1 เทศบาลเมืองน่าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขต
เทศบาลเมืองน่าน (นาลาย
ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ลงใต้ดิน)
กิจกรรมหลัก 1.7
2
1 สานักงานโยธาธิการและ
ศึกษาออกแบบรายละเอียด
ผังเมืองจังหวัดพะเยา
อารยะสถาปัตย์สิ่งอานวย
ความสะดวกผูส้ ูงอายุ
กิจกรรมหลัก 1.8 ศึกษาความ
2
1 สานักงานโยธาธิการและ
เหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พัก
ผังเมืองจังหวัดพะเยา
อาศัยสาหรับผูส้ ูงอายุแบบ
ครบวงจร
กิจกรรมหลัก 1.9 ศึกษา
2
1 สานักงานโยธาธิการและ
ออกแบบถนนรอบกว๊าน
ผังเมืองจังหวัดพะเยา
พะเยาและไฟส่องสว่าง

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

67,817,631

-

-

67,817,631

-

- 628,000,000

-

-

628,000,000

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

-

-

-

20,000,000

-

20,000,000
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.10 เสริมสร้าง
2
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษะภาษาพัฒนาอาชีพสู่
ราชมงคลล้านนาน่าน
ชุมชน เพื่อยกระดับ
ฐานเศรษฐกิจน่าน
กิจกรรมหลัก 1.11
2
2 สานักงานปลัดกระทรวง
ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคา
การท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก 1.12
2
2 สานักงานปลัดกระทรวง
ห้องน้าเพื่อการท่องเที่ยวบน
การท่องเที่ยวและกีฬา
เส้นทาง R3A เพื่อการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก 1.13
2
2 สานักงานปลัดกระทรวง
บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวและกีฬา
อารยธรรมล้านนาสูล่ ้านช้าง
กิจกรรมหลัก 1.14
2
2 สานักงานปลัดกระทรวง
ปั่นจักรยานเส้นทางสายโร
การท่องเที่ยวและกีฬา
แมนติก Chaingrai love to
ride ชมวิวสองแผ่นดิน
กิจกรรมหลัก 1.15
2
1 สานักงานท่องเที่ยวและ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
กีฬาจังหวัดเชียงราย
โดยชุมชน
พะเยา แพร่ น่าน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

6,000,000

-

6,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

17,600,000

17,600,000

17,600,000

17,600,000

17,600,000

88,000,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

22,500,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

176

-

-

-
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.16 โครงการ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา(ดร.
ยกระดับกิจกรรมการ
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
ท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่ง
คณะวิยาการจัดการและ
ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการ
สารสนเทศศษสตร์)
กระจายรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ล้านนาตะวันออก
กิจกรรมหลัก 1.17
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.
พัฒนาดิจิทัลคอนเทนส์และ
ดร.ฐิตริ ัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
แอปพลิเคชันส่งเสริมการ
คณะเทคโนโลยี
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
สารสนเทศและการ
ภาคเหนือตอนบน
สื่อสาร) , สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
แพร่ น่าน พะเยา
เชียงราย
กิจกรรมหลัก 1.18 การพัฒนา
3
2 มหาวิทยาลัยพะเยา (น.ส.
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ เฉพาะ
กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์
ทางด้านสุขภาพทางเพศ
คณะพยาบาลศาสตร์)
(Sexual Health)

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

-

-

-

10,000,000

8,000,000

18,000,000

-

-

-

5,000,000

1,000,000

6,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.19 การเพิ่ม
3
2 ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ขีดความสามารถของชุมชน
เชียงราย แพร่ น่าน
ท้องถิ่นในการพัฒนาระบบ
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
การดูแลผูส้ ูงอายุ
พะเยา (ผศ.ดร.ปะราลี
โอภาสนันท์ คณะ
พยาบาลศาสตร์)
กิจกรรมหลัก 1.20 ผู้สูงอายุ
3
2 สานักงานพัฒนาสังคม
กับการรู้เท่าทันสื่อในยุคสังคม
และความมั่นคงของ
ดิจิทัล
มนุษย์จังหวัด พะเยา
เชียงราย แพร่ น่าน
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
พะเยา (ผศ.ดร.ปะราลี
โอภาสนันท์ คณะ
พยาบาลศาสตร์)
กิจกรรมหลัก 1.21 ส่งเสริม
3
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
การสร้างอาชีพและรายได้ให้
(ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการในเขต
วิทยาลัยการจัดการ)
ภาคเหนืออย่างยั่งยืน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

30,000,000

20,000,000

50,000,000

-

-

-

20,000,000

15,000,000

35,000,000

-

-

-

25,800,000

-

25,800,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.22 พัฒนา
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
ศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อสร้าง
(ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
ความมั่งคั่งแบบบูรณาการใน
วิทยาลัยการจัดการ)
เขตภาคเหนืออย่างยั่งยืนตาม
แนวทางประเทศไทย 4.0
กิจกรรมหลัก 1.23 พัฒนาการ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
บริหารจัดการโฮมสเตย์ในเขต
(ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
ภาคเหนืออย่างบูรณาการเพื่อ
วิทยาลัยการจัดการ)
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม
ผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก 1.24 การศึกษา
2
2 ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ,
เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอย
สานักงาน
หลวง-ดอยหนอกเมืองพะเยา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
พะเยา , มหาวิทยาลัย
ไม้ และฐานข้อมูลความ
พะเยา
หลากหลายทางชีวภาพ แหล่ง
(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ,
ต้นน้าลาธาร และการ
ดร.บุญช่วง บุญสุข คณะ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิทยาศาสตร์)

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

18,800,000

-

18,800,000

-

-

-

23,900,000

-

23,900,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.25 การสร้าง
3
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
ชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
(ผศ.ดร.มณิทร รักษ์บารุง
ศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ
คณะวิทยาศาสตร์)
และผูด้ ้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูง
และชายแดนภาคเหนือตอน
กิจกรรมหลัก 1.26 ศูนย์วิจัย
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.
เรียนรู้นกยูงไทยนานาชาติ
สาราญ ทองแพง และ
(International Green
ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี
Peafowl Research
Institute)
ภายใต้ความร่วมมือแห่ง
ภาคพื้นเอเซีย แปซิฟิกและ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์
ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์
และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1.27 ส่งเสริม
2
1 มหาวิทยาลัยพะเยา
การท่องเที่ยวและแนวทางการ
(คณะวิทยาการจัดการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนา
และสารสนเทศศาสตร์)
ตะวันออกเชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบ้าน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

20,000,000

-

20,000,000

-

-

10,000,000

80,000,000

60,000,000

150,000,000

-

-

-

-

14,000,000

14,000,000
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 1.28 จัดสร้าง
2
2 มหาวิทยาลัย
ศูนย์ควบคุมระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีราชมงคล
สารสนเทศ (War Room)
ล้านนาเชียงราย

กิจกรรมหลัก 1.29 การ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
ท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการ
กระจายรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ล้านนาตะวันออก
- กิจกรรมหลัก 1.30 การ
2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเขต
พัฒนาพิเศษ
2.โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- กิจกรรมหลัก 2.1 ล้านนา
2
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ตะวันออกต้นแบบรักษ์นกยูง
ที่ 15/ สานักบริหารพื้นที่
ไทยสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
อนุรักษ์ที่ 13/
เศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
มหาวิทยาลัยพะเยา
เส้นทาง One Belt and One
Road

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

82,000,000

-

82,000,000

-

-

-

5,000,000

-

5,000,000

-

-

-

14,000,000

-

14,000,000

10,000,000
-

10,000,000
-

40,000,000
20,000,000

20,000,000
10,000,000

20,000,000
10,000,000

100,000,000
40,000,000
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
- กิจกรรมหลัก 2.2 ส่งเสริมการ
2
1 สานักงานการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวภายใต้โครงการ
และกีฬาจังหวัดแพร่/
พระราชดาริ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่
เฉลิมพระเกียติ
3.โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- กิจกรรมหลัก 3.1 กีฬาเพื่อ
2
1 สานักงานการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
และกีฬาจังหวัดแพร่
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
น่าน เชียงราย พะเยา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2
- กิจกรรมหลัก 3.2 Lanna
2
1 สานักงานการท่องเที่ยว
Tea&Coffee Trail Run
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน
-

กิจกรรมหลัก 3.3 วนาบาบัด
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ล้านนาตะวันออก

2

1

-

กิจกรรมหลัก 3.4 Lanna
North 2 Night Run

2

1

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดแพร่/
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่
เฉลิมพระเกียติ
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

10,000,000

10,000,000

20,000,000

10,000,000

10,000,000

60,000,000

20,000,000
-

20,000,000
-

20,000,000
-

104,000,000
8,000,000

34,000,000
8,000,000

198,000,000
16,000,000

-

-

-

12,000,000

12,000,000

24,000,000

-

-

-

3,000,000

3,000,000

6,000,000

-

-

-

6,000,000

6,000,000

12,000,000
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
-

กิจกรรมหลัก 3.5 พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้าพุรอ้ น
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

2

1

-

กิจกรรมหลัก 3.6 พัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยว Green Tourism

2

1

-

กิจกรรมหลัก 3.7 พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง
(เส้นทางจักรยาน) ระยะที่ 2

2

1

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงราย

-

-

-

กิจกรรมหลัก 4.1 พัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์
ล้านนาตะวันออก
กิจกรรมหลัก 4.2 พัฒนา
อัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา
ภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรมหลัก 4.3 มหกรรมอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

2

1

2

1

2

1

กิจกรรมหลัก 4.4 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนา
ตะวันออก

2

1

2562

2565

2561-2564

-

-

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

3,000,000

3,000,000

66,000,000

-

-

-

70,000,000

-

70,000,000

68,597,400

97,597,400

65,000,000 104,000,000

104,000,000

439,194,800

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพะเยา เชียงราย
แพร่ น่าน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน

47,597,400

47,597,400

30,000,000

20,000,000

20,000,000

165,194,800

21,000,000

50,000,000

35,000,000

50,000,000

50,000,000

206,000,000

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
น่าน/สานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดพะเยา/
มหาวิทยาลัยพะเยา/
สานักงานแรงงานจังหวัด
พะเยา

-

-

-

3,000,000

3,000,000

6,000,000

-

-

-

25,000,000

25,000,000

50,000,000

4. โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
-

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
- กิจกรรมหลัก 4.5 พัฒนาศูนย์
2
1 มหาวิทยาลัยพะเยา/
การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อ
สานักงานวัฒนธรรม
สนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดพะเยา
โบราณสถาน พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสู่การ
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์
- กิจกรรมหลัก 4.6 พัฒนา
2
1 สานักงานท่องเที่ยวและ
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาจังหวัดแพร่ร่วมกับ
สร้างสรรค์ในพื้นที่ล้านนา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ตะวันออก (Creative Lanna
มหาวิทยาลัยพะเยา
Cluster)
5.โครงการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- กิจกรรมหลัก 5.1 เตรียม
2
1 สานักงานท่องเที่ยวและ
ความพร้อม ความปลอดภัย
กีฬาจังหวัดแพร่ ,
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
นักท่องเที่ยว
- กิจกรรมหลัก 5.2 พัฒนาต่อ
2
1 สานักงานพัฒนาชุมชน
ยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
จังหวัดเชียงราย
นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

4,000,000

4,000,000

8,000,000

-

-

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

-

-

-

8,500,000
2,000,000

8,500,000
2,000,000

17,000,000
4,000,000

-

-

-

6,500,000

6,500,000

13,000,000
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
6.โครงการบูรณาการการพัฒนาการตลาด 4.0 การประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยง GMS
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- กิจกรรมหลัก 6.1
2
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
See North 2
เฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรมหลัก 6.2 พัฒนา
2
1 มหาวิทยาลัยพะเยา
ดิจิทัลและแอปพลิเคชั่น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- กิจกรรมหลัก 6.3
2
1 สานักงานท่องเที่ยวและ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงทาง
กีฬาจังหวัดเชียงราย
วัฒนธรรม กลุม่ จังหวัด
พะเยา แพร่ น่าน
ภาคเหนือตอนบน 2 กับ
ประเทศกลุ่มอนุภมู ิภาค
ลุ่มน้าโขง
7.โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
- กิจกรรมหลัก 7.1
2
1 มหาวิทยาลัยพะเยา
การออกแบบและพัฒนากรีน
ซิตี้เชิงวัฒนธรรมและเมืองเก่า
เชิงนิเวศ จ.เชียงราย จ.พะเยา
จ.แพร่ และ จ.น่าน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

8,000,000

8,000,000

16,000,000

-

-

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

-

-

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

-

-

-

4,000,000

4,000,000

8,000,000

-

-

-

28,000,000

28,000,000

56,000,000

-

-

-

4,000,000

4,000,000

8,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
กิจกรรมหลัก 7.2 แผนแม่บท
2
1 สานักงานโยธาธิการและ
การพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์
ผังเมืองจังหวัดพะเยา
เชื่อมโยงอารยธรรมล้านนา
สู่ล้านช้าง
กิจกรรมหลัก 7.3 ออกแบบ
2
1 สานักงานโยธาธิการและ
และพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิง
ผังเมืองจังหวัดพะเยา
ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารย
ธรรม ล้านนา-ล้านช้าง
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

20,000,000

20,000,000

40,000,000

-

-

-

4,000,000

4,000,000

8,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสูก่ ารเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
1.โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
- กิจกรรมหลัก 1.1 บริหาร
5
1
ทสจ. เชียงราย พะเยา
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และน่าน สบอ.13 (แพร่)
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
ส่วนจัดการต้นน้า
การ
ส่วนประสานโครงการ
พระราชดาริฯ หน่วยงาน
พื้นที่สังกัดสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2
และ 3
สบอ.15 (แพร่)
พลังงานจังหวัดน่าน
- กิจกรรมหลัก 1.2ป้องกันและ
5
1
ทสจ.น่าน พะเยา แพร่
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
เชียงราย สบอ. 13
ป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
(แพร่) (ส่วนควบคุมและ
ภาคเหนือตอนบน 2
ปฏิบัติการไฟป่า) สบอ.
15 (เชียงราย) (ส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟ
ป่า) พลังงานจังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2561

2562

2565

2561-2564

209,440,690

211,983,600

314,121,100

665,898,953

229,695,113

1,631,139,456

209,440,690
65,521,550

211,983,600
90,000,000

314,121,100
85,162,000

665,898,953
90,000,000

229,695,113
90,000,000

1,631,139,456
420,683,550

27,983,300

35,495,000

33,730,300

44,334,513

44,334,513

185,877,626
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-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
เชียงราย น่าน พะเยา
แพร่
กิจกรรมหลัก 1.3 เตรียม
5
1
สานักงานป้องกันและ
ความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิกลุ่ม
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
จังหวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน
กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนา
5
1
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
ศูนย์เรียนรู้
สาธารณภัย เขต 15
สาธารณภัยสู่มาตรฐานสากล
สานักงาน ปภ.จังหวัด
ประจากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
เชียงราย พะเยา แพร่
ตอนบน 2
น่าน
กิจกรรมหลัก 1.5 เพิ่ม
5
1
ทสจ.น่านส่วนประสาน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
โครงการพระราชดาริ
ธรรมชาติกลุ่มจังหวัด
และกิจการพิเศษ หน่วย
ภาคเหนือตอนบน 2
จัดการต้นน้า น้ากาด
ส่วนอุทยานแห่ง ชาติ
สบอ. 13 (แพร่) สนง.
พลังงานจังหวัดน่าน แพร่
พะเยา เชียงราย
กิจกรรมหลัก 1.6

5

1

สานักงาน

2561

2562

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

10,682,400

10,682,400

10,682,400

10,682,400

10,682,400

53,412,000

30,061,000

11,700,000

68,830,200

130,593,840

13,100,000

254,285,040

28,001,200

28,001,200

254,502,240

40,000,000

-

70,000,000

72,687,440

-

61,601,200

64,211,200

-

30,000,000

2565

2561-2564
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-

-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
บาบัดคุณภาพน้าในแหล่งน้า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
จากชุมชนก่อนไหลลงสู่แหล่ง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
น้าสาคัญ โดยระบบพลังงาน
เชียงราย
แสงอาทิตย์
กิจกรรมหลัก 1.7
5
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
เชียงราย
เชิงบูรณาการตามหลักการ
ธนาคารน้าใต้ดิน
กิจกรรมหลัก 1.8
5
1
สานักงานทรัพยากรธรรม
การจัดการขยะชุมชนและวัสดุ
ชาติและสิ่งแวดล้อม
เชื้อเพลิงเหลือใช้แบบพึ่งพา
จังหวัดเชียงราย
ตนเอง
กิจกรรมหลัก 1.9 สร้าง
5
1
สานักงาน
เครือข่ายอนุรักษ์ความ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
หลากหลายทางชีวภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
พันธุ์พืช
น่าน
กิจกรรมหลัก 1.10
5
2
กรมพัฒนาที่ดิน
รณรงค์งดเผาฟางและตอซัง
พืชและรณรงค์ไถกลบ ตอซัง
กิจกรรมหลัก 1.11

5

2

กระทรวงทรัพยากรธรรม

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

-

-

9,000,000

-

-

9,000,000

-

-

-

2,782,000

2,782,000

5,564,000

260,000

260,000

260,000

260,000

-

1,040,000

750,000

750,000

750,000

750,000

-

3,000,000
189

-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
สร้างความร่วมมือด้าน
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
กิจกรรมหลัก 1.12
5
2
กระทรวงทรัพยากรธรรม
เสริมสร้างศักยภาพด้านกากับ
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ดูแลประกอบกิจการน้า
บาดาลตามพระราชบัญญัติน้า
บาดาล พ.ศ.2520
กิจกรรมหลัก 1.13
5
2
กระทรวงทรัพยากรธรรม
ป้องกันและปราบปรามการตัด
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด

กิจกรรมหลัก 1.14

5

2

กระทรวงทรัพยากรธรรม

2561

2562

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2565

2561-2564

700,000

700,000

700,000

700,000

-

2,800,000

670,000

670,000

670,000

670,000

670,000

3,350,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

625,000
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-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
การติดตามและขับเคลื่อนการ
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินงานตามแนว
พระราชดาริ ภายใต้โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชดาริและกิจการพิเศษ
ของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก 1.15 โครงการ
5
2
มหาวิทยาลัยพะเยา(ดร.
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติพื้นที่
วิทยาลัยพลังงานและ
เวียงหนองหล่มเชื่อมโยงแม่
สิ่งแวดล้อม)
สาย-เชียงแสน
กิจกรรมหลัก 1.16โครงการ
5
2
มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการมูล
วิทยาลัยพลังงานและ
ฝอยและวัสดุเหลือใช้เชิง
สิ่งแวดล้อม
พาณิชย์ ขนาดเล็กพึ่งพา
ตนเอง 4 จังหวัด

กิจกรรมหลัก 1.17 พัฒนา

5

2

องค์การบริหารส่วน

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

-

-

-

15,000,000

10,000,000

25,000,000
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-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง
จังหวัดเชียงราย ,
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
มหาวิทยาลัยพะเยา
หมอกควันเชิงบูรณาการ ใน
(ผศ.ดร.ฐิติรตั น์ เชี่ยว
เขตภาคเหนือตอนบนโดยการ
สุวรรณ คณะเทคโนโลยี
มีส่วมร่วมของชุมชน
สารสนเทศและการ
สื่อสาร)
กิจกรรมหลัก 1.18 การศึกษา
5
2
สานักงาน
ภาวะเครียดของพืชในป่าไม้ที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับอิทธิพลจากการเกิด
พะเยา , มหาวิทยาลัย
ภาวะแล้งและไฟป่าเขต
พะเยา
จังหวัด พะเยา เชียงราย แพร่
(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะ
น่านและ โปรแกรมการปลูก
วิทยาศาสตร์)
พืชอาหารทดแทนในพื้นที่
ภูเขาหัวโล้น เพื่อยึดหน้าดิน
และชะลอการพังทลาย
กิจกรรมหลัก 1.19 ยกระดับ
5
1
- สานักงานเกษตรและ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
เพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่าใน
พะเยา แพร่ น่าน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
- สานักงานเกษตรจังหวัด
2
เชียงราย พะเยา แพร่
น่าน
- สานักงานป้องกันและ

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

2565

2561-2564

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

-

-

-

250,000,000

-

250,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชาติ
งป.
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน
- สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
เชียงราย พะเยา แพร่
กิจกรรมหลัก 1.20 พัฒนา
2
2
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์การเรียนรูส้ มุนไพร และ
ป่าไม้ สาหรับ เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

2561

งบประมาณดาเนินการ
2563
2564

2562

-

-

-

22,000,000

2565

2561-2564

-

22,000,000

193
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ
แผนงาน เพิ่มมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการ
บูรณาการการค้า การลงทุน
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ เพิ่มมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพิ่มมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2) สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมสาขาการขนส่ ง สถานที่
เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ร้อยละ 3
3) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ร้อยละ 3
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/มูลค้าการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3) แผนยุทธศาสตร์ภาค
7. ระยะเวลา
5 ปี
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
- พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ
งบประมาณ
- 210,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
- พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุสาหกรรมเกษตรเชิง
งบประมาณ
นวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบ
- 88,500,000 บาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
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8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.7 กิจกรรมหลักที่ 8.7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8.8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.9 กิจกรรมหลักที่ 8.9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- พัฒนาศูนย์ประสานงาน(Command Center) และนาร่องการ
จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์
ฟูดวัลเลย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบน 2
- 55,000,000 บาท
-สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าในกลุ่มจังหวัด/กลุ่มประเทศ
GMS และ ASEAN+6
- 100,000,000 บาท
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพสามารถ
แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค
- 200,000,000 บาท
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยาแพร่ น่าน
- ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน
- 50,000,000 บาท
- สานักงานพาณิชย์จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน
- 300,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงแพร่
- ศึกษาออกแบบแผนแม่บทโลจิสติกส์ เพื่อรองรับรถไฟทางคู่
เชื่อมโยง เด่นชัย – พะเยา – เชียงของ
- 15,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา /ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
- ศึกษาและออกแบบทางเลี่ยงเมือง เพื่อขนส่งโลจิสติกส์
ชุมชนชายแดนบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
- 20,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
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8.10 กิจกรรมหลักที่ 8.10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.11 กิจกรรมหลักที่ 8.11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.12 กิจกรรมหลักที่ 8.12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- ศึกษาเพื่อกาหนดตาแหน่งจุดพักกระจายสินค้าและจุดพักรถ
(Rest Area) ที่เหมาะสม จังหวัดพะเยา
- 15,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา /ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
- ศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งทางราง
(Transit Oriented Development) จังหวัดพะเยา
- 30,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา /ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
- การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาด่าน
ชายแดนสากลห้วยโก๋น
- 40,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
- ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง – งาว ตอน 3
- 1,900,000,000 บาท
- กรมทางหลวง
- ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11ตอน ลาปาง – เด่นชัย
ตอน 1
- 1,700,850,000 บาท
-กรมทางหลวง
- ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง ตอน
ร้องกวาง - อ.เวียงสาตอน 5
- 1,750,000000 บาท
- กรมทางหลวง
- ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สาย – (ห้วยไคร้)-(แม่จัน)-(เชียงแสน) อาเภอแม่สาย
อาเภอแม่จัน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
- 916,094,000 บาท
- การประปาส่วนภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
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8.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.18 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.19 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.20 กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.21 กิจกรรมหลักที่ 21
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.22 กิจกรรมหลักที่ 22
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.23 กิจกรรมหลักที่ 23
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- พัฒนาโครงข่ายระบบผลิต - จ่ายน้าประปาในเพื่อรองรับการ
พัฒนาเมือง ของจังหวัดเชียงราย
- 367,927,000 บาท
- การประปาส่วนภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
- ก่อสร้างระบบผลิต วางท่อจ่ายน้าประปา ให้กับศูนย์ราชการ
(แห่งใหม่) จังหวัดแพร่
- 185,971,885 บาท
- การประปาส่วนภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภายหลังการรับโอน
กปภ.สาขาท่าวังผา (ป่ากลาง) อาเภอปัว จังหวัดน่าน
- 69,674,000 บาท
- การประปาส่วนภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา
- ศึกษาออกแบบอาคารด่านชายแดนในพื้นที่ส่วนสนับสนุน อ.ภู
ซาง จ.พะเยา
- 50,000,000 บาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- ศึกษาออกแบบแผนแม่บทโลจิสติกส์ เพื่อรองรับรถไฟทางคู่
เชื่อมโยงเด่นชัย – พะเยา – เชียงของ
- 50,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา/ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง/มหาวิทยาลัยพะเยา
- พัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
- 17,780,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงพะเยา

- เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 129 ตอนทางเลี่ยงเมือง
แพร่ ช่วง กม.0+000 – กม. 10+418 ระยะทาง 10.418 กิโลเมตร
เพื่อให้ได้มาตรฐานชั้นทางสูงขึ้น และก่อสร้างทางขนานบริเวณ
ย่านชุมชน รวมทั้งปรับปรุงขยายสะพาน
- 90,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงแพร่

198

หัวข้อ
8.24 กิจกรรมหลักที่ 24
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.25 กิจกรรมหลักที่ 25
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.26 กิจกรรมหลักที่ 26
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.27 กิจกรรมหลักที่ 27
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.28 กิจกรรมหลักที่ 28
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.29 กิจกรรมหลักที่ 29
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.30 กิจกรรมหลักที่ 30
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 ตอนแพร่ – อาเภอลอง –
อาเภอวังชิ้น ช่วง กม. 23+000 – กม. 73+700 ระยะทาง 50.700
กม.
- 90,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงแพร่
- เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกเจริญราษฎร์
– หนองหน้า – ร้องกวาง ช่วง กม.251 + 107 – กม. 274+000
ระยะทาง 22.893 กม. และก่อสร้างทางขนานบริเวณย่านชุมชน
รวมทั้งปรับปรุงขยายสะพาน
- 90,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงแพร่
- บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนภูชี้ฟ้า – ผาตั้ง
ระหว่าง กม. 40+426 – กม.89+767 ระยะทาง 25.000 กม.
- 90,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงเชียงราย 2
- ก่อสร้างทางหลวงเข้าด่านสะพานฯ แม่น้าโขงที่เชียงของ ระหว่าง
กม. 0+000 – กม. 4+500 ระยะทาง 4.500 กม.
- 90,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงเชียงราย 2
- เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1124 ตอนปางกุ่ม – วังชิ้น
ช่วง กม. 16+707 – กม. 48+000 ระยะทาง 31.293 กม.
- 90,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงแพร่
- เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนพะเยา – สัน
ต้นแหน ระยะทาง 16.00 กม. ให้มีมาตรฐานชั้นทางสูงขึ้น
- 90,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงพะเยา
- พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอาหารและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษรตร
เชิงนวัตกรรม
- 20,000,000 บาท
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
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8.31 กิจกรรมหลักที่ 31
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.32 กิจกรรมหลักที่ 32
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.33 กิจกรรมหลักที่ 33
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.34 กิจกรรมหลักที่ 34
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.35 กิจกรรมหลักที่ 35
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อน
- 95,000,000 บาท
- สานักงาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน
- 400,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงแพร่
- แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
- แขวงทางหลวงพะเยา
- แขวงทางหลวงน่านที่ 2
- พัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนและเมืองชายแดนบ้านฮวก จังหวัด
พะเยา และด่านชายแดนถาวรห้วยโก๋น จังหวัดน่าน เพื่อเชื่อมโยง
อนุภาคลุ่มน้าโขง
- 60,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- ออกแบบและจัดทาแผนแม่บทโลจิสติกส์ เพื่อรองรับรถไฟทางคู่
เชื่อมโยงเด่นชัย – พะเยา – เชียงของ
- 30,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- ออกแบบพื้นที่ส่วนสนับสนุนด่านชายแดนถาวร บ้านฮวก อาเภอ
ภูซาง จังหวัดพะเยา
- 45,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
แผนงาน ยกระดับสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการ
เพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ ยกระดับสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้มี
เหตุผล
คุณภาพได้มาตรฐาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
ยกระดับสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่ อผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั้งหมด ร้อยละ 20
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของกลุ่ม
จังหวัดไม่ลดลงจากเดิม
3) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่ อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมด ร้อยละ 7
4) อัตราการขยายตัว ของผลิ ตภั ณฑ์มวลรวมภาค อุตสาหกรรม
ร้อยละ 4
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/สินค้าการเกษตรมีมาตรฐานรองรับ
เพิ่มขึ้น
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3) แผนยุทธศาสตร์ภาค
7. ระยะเวลา
5 ปี
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของกลุ่ม
งบประมาณ
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ผู้รับผิดชอบ
- 283,944,700 บาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
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หัวข้อ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน
- 260,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
- เสริมสร้างเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้าของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
- 100,000,000 บาท
- สานักงานประมงจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- ส่งเสริมและพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์ (กาแฟ)
- 75,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- ผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืน และ
อาหารปลอดภัยสู่อาเซียน
- 204,212,000 บาท
- สานักงานปศุสัตว์พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
- การพัฒนาศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย
แปรรูปมูลค่าสูงลานตะวันออก
- 140,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
- ส่งเสริมการผลิตไผ่เศรษฐกิจแบบครบวงจร
- 75,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่
- ผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดาเชิงคุณภาพครบวงจร ในเขต
ภาคเหนือตอนบน
- 50,000,000 บาท
- สานักงานปศุสัตว์น่าน เชียงราย พะเยา แพร่
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หัวข้อ
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- ยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ
- 200,000,000 บาท
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 100,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- พัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทยเพื่อความยั่งยืนและท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 55,000,000 บาท
- สานักงานปศุสัตว์แพร่ เชียงราย พะเยา น่าน
- การผลิตการตลาดและการแปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบัน
เกษตรกร
- 150,000,000 บาท
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
- พัฒนา Cluster อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก
- 50,000,000 บาท
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิล
ให้มีคุณภาพและปลอดภัยแบบครบวงจร ด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรม 4.0 สู่การเพิ่มมูลค่าและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
- 12,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- เกษตรอินทรีย์วิถีน่าน สร้างฐานเศรษฐกิจ สร้างชีวิตที่ดี
- 11,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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หัวข้อ
8.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.18 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.19 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.20 กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.21 กิจกรรมหลักที่ 21
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.22 กิจกรรมหลักที่ 22
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.23 กิจกรรมหลักที่ 23
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- ส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่
- 50,000,000 บาท
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- 5,000,000 บาท
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
- 5,000,000 บาท
- ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยลดต้นทุน
- 5,000,000 บาท
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- ตรวจรับรองคุณภาพข้าว GAP
- 5,000,000 บาท
- กรมการข้าว
- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
- 8,000,000 บาท
- กรมพัฒนาที่ดิน
- เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม บาบัด และชันสูตรโรคสัตว์
- 34,000,000 บาท
- กรมปศุสัตว์
- ส่งเสริมพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียด้านการ ปศุสัตว์
- 12,500,000 บาท
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
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หัวข้อ
8.24 กิจกรรมหลักที่ 24
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.25 กิจกรรมหลักที่ 25
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.26 กิจกรรมหลักที่ 26
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.27 กิจกรรมหลักที่ 27
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.28 กิจกรรมหลักที่ 28
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 100,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- การพัฒนาฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชาและการ
แปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแลละยามูลค่าสูงเพื่อสร้าง
รายได้ให้เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืน
- 100,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- นวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการกระจายสินค้าเกษตรของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่ตลาดโลก
- 8,500,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)) , สนง.พาณิชย์จังหวัดแพร่ น่าน
พะเยา เชียงราย
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อยกระดับสู่ตลาดโลก
- 39,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) , สนง.พาณิชย์จังหวัดแพร่ น่าน
พะเยา เชียงราย
- FOOD INNOPOLIS : ครัวอาหารของโลก (ข้าว ชา กาแฟ
สับปะรด สมุนไพร และพืชเศรษฐกิจของจังหวัด)
- 400,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย , ดร.บุญร่วม คิดค้า , ดร.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)
, เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน (น.ส.นลัทพร คูหา) เกษตร
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ม.แม่โจ้แพร่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.
ราชภัฏเชียงราย
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หัวข้อ
8.29 กิจกรรมหลักที่ 29
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.30 กิจกรรมหลักที่ 30
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.31 กิจกรรมหลักที่ 31
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.32 กิจกรรมหลักที่ 32
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.33 กิจกรรมหลักที่ 33
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- การพัฒนาระบบการผลิตข้าวมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงแบบครบ
วงจร และส่งเสริมการจัดจาหน่ายไปสู่ตลาดอนุภูมิภาคและตลาด
สากล เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 100,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) และสานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพะเยา สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
- การเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์ในการผลิตพืชเกษตร
อุตสาหกรรมมูลค่าสูงโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่
- 20,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค ศูนย์เครื่องมือ
กลาง), สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
- พัฒนาต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาตะวันออก
- 75,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา
(ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ดร.บุญร่วม คิดค้า คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ) และสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
พะเยา สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 20,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (น.สพ.สมชาติ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ)
- การขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความ
อยู่รอดของมนุษยชาติ สู่การบูรณาการร่วมกับชุมชน
- 25,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (น.สพ.สมชาติ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ)
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หัวข้อ
8.34 กิจกรรมหลักที่ 34
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.35 กิจกรรมหลักที่ 35
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.36 กิจกรรมหลักที่ 36
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.37 กิจกรรมหลักที่ 37
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.38 กิจกรรมหลักที่ 38
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.39 กิจกรรมหลักที่ 39
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- หน่วยพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่ (สตาร์ทอัพ) ด้าน
เกษตรและอาหารภาคเหนือ
- 40,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล อุทยาน
วิทยาศาสตร์)สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และอาหารแปรรูปจากข้าวใน
จังหวัดพะเยาสู่ความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 12,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะวิทยาศาสตร์)
- โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมสินค้าอาหาร
ปลอดภัยแปรรูปมูลค่าสูงล้านนาตะวันออก
- 120,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค ศูนย์เครื่องมือ
กลาง) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เทศบาลตาบลแม่กา
- การพัฒนาศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตและเครื่องมือ
การเกษตรเพื่อการผลิตเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมศักยภาพ
ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก
- 179,400,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค) และสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เทศบาลตาบลแม่กา
- โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของสินค้าอาหารปลอดภัยและเพิ่มรายได้เกษตรกร
และผู้ประกอบการในชุมชน
- 40,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค ศูนย์เครื่องมือ
กลาง), สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
- โรงเรือนปลูกพืชอ้จฉริยะแบบเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามกระบวนทัศน์สหประชาชาติ
- 14,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร. ชัชวาล วงค์ชัย คณะวิทยาศาสตร์)
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หัวข้อ
8.40 กิจกรรมหลักที่ 40
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.41 กิจกรรมหลักที่ 41
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.42 กิจกรรมหลักที่ 42
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.43 กิจกรรมหลักที่ 43
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.44 กิจกรรมหลักที่ 44
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือตลอด
ห่วงโซ้การผลิตอาหารปลอดภัย
- 4,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา ( ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ)
- โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรอินทรีย์และไม้ผลด้วยระบบน้าแบบ
ประหยัด
- 10,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา ( ผศ.ดร.สุขทัย พงษ์พัฒนศิริ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
- ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ยา และเครื่องสาอางค์ จากกล้วยคา
เวนดิช สับปะรด ลูกหม่อน ข้าวก่า เผือกก่า นมควาย และ
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงเมืองพะเยา
- 20,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะวิทยาศาสตร์)
- การพัฒนาส่วนประกอบของเวย์โปรตีนและอาหารเสริมทางการ
กีฬาและสุขภาพจากข้าวเกษตรอินทรีย์และพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนและพัฒนากลไกทางการตลาดสาหรับชุมชนใน
การจัดจาหน่ายในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
- 35,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.มณิทร รักษ์บารุง คณะ
วิทยาศาสตร์)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ามัดนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬาจากพืช
และสมุนไฟท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือและพัฒนากลไกทาง
การตลาดสาหรับชุมชนในการจัดจาหน่ายในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
- 35,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.มณิทร รักษ์บารุง คณะ
วิทยาศาสตร์)
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หัวข้อ
8.45 กิจกรรมหลักที่ 45
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.46 กิจกรรมหลักที่ 46
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.47 กิจกรรมหลักที่ 47
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.48 กิจกรรมหลักที่ 48
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- การเพาะปลูกกาแฟ คัดคุณภาพกาแฟ และการปรุงกาแฟ
คุณภาพสูง
- 20,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
(น.ส.ธันยภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว ,นายปริญ ตั้งเจริญชัย คณะ
วิทยาศาสตร์)
- การสารวจความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 และการแปรรูปพืชวงศ์ขิงเพื่อเป็นอาหารและ
ยามูลค่าสูง
- 20,000,000 บาท
- เกษตรจังหวัดพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา(น.ส.พันธิตา กมล , ดร.
ชัชวาล วงค์ชัย คณะวิทยาศาสตร์)
- ความหลากหลายของพืชสมุนไพรกับการเพาะเลี้ยงชันโรงและผึ้ง
โพรง เพื่อการพัฒนาอาหารและยาคุณภาพสูงเขตภาคเหนือ
ตอนบน 2
- 20,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา , มหาวิทยาลัยพะเยา
(ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ , ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะ
วิทยาศาสตร์)
- การตรวจวิเคราะห์และการจัดการระบบป้องกันพยาธินาโรคใน
ปลาและสัตว์อิงอาศัยของพยาธิจากแหล่งน้าจืดและบ่อเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจเพื่อการควบคุมคุณภาพของปลาน้าจืดเขตภาคเหนือ
ตอนบน 2
- 20,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา/ มหาวิทยาลัยพะเยา
(ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ , ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะ
วิทยาศาสตร์)
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หัวข้อ
8.49 กิจกรรมหลักที่ 49
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.50 กิจกรรมหลักที่ 50
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.51 กิจกรรมหลักที่ 51
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.52 กิจกรรมหลักที่ 52
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.53 กิจกรรมหลักที่ 53
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.54 กิจกรรมหลักที่ 54
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- การส่งเสริม พัฒนาการเพาะปลูก และวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของผักพื้นบ้านปลอดภัยเพื่อเป็นฐานรองรับแหล่งพืชผัก
คุณภาพสูงของครัวโลก
- 20,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ,มหาวิทยาลัยพะเยา
(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย , พรประภา แสนหลวง คณะวิทยาศาสตร์ ,
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคล ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง)
- การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิล
ให้มีคุณภาพและปลอดภัยแบบครบวงจร ด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรม 4.0 สู่การเพิ่มมูลค่าและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
- 24,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร. เกรียงไกร สีตะพันธุ์)
- การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ และนวัตกรรมการผลิตสารให้
ประโยชน์เชิงหน้าที่ขั้นสูงจากทรัพยากรชีวภาพในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 2 เพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
- 24,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.รวิสรา รื่นไวย์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ)
- นวัตกรรมการผลิตปลาส้มและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาส้มเพื่อ
สุขภาพสู่ตลาดโลก
- 20,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.วนิดา แซ่จึง คณะเกษตรศาสตร์ฯ)
- ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ชา – กาแฟ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
- 47,500,000 บาท
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล ใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 32,500,000 บาท
- มทร.ล้านนาเชียงราย/วว. สทน. พว.
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หัวข้อ
8.55 กิจกรรมหลักที่ 55
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.56 กิจกรรมหลักที่ 56
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.57 กิจกรรมหลักที่ 57
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.58 กิจกรรมหลักที่ 58
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.59 กิจกรรมหลักที่ 59
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.60 กิจกรรมหลักที่ 60
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว
ด้วน วทน.แบบ ครบวงจรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 2,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา/วว. สทน.
- ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงและแปรรูปแพะปลอดภัย
- 5,000,000 บาท
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน/สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนาลาปาง
- ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมชา – กาแฟและสมุนไพรในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 80,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสับปะรดปลอดภัยเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 10,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- การศึกษาความเป็นไปได้การผลิตและการตลาด การพัฒนา
จัดการข้อมูลพื้นฐาน การผลิต การแปรรูป การสืบค้นย้อนกลับ
และนวัตกรรม
- 12,333,500 บาท
- - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
- สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน
- สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
- การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่สวยงามและนกยูงไทยเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
- 6,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
- มหาวิทยาลัยพะเยา
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หัวข้อ
8.61 กิจกรรมหลักที่ 61
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.62 กิจกรรมหลักที่ 62
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.63 กิจกรรมหลักที่ 63
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.64 กิจกรรมหลักที่ 64
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.65 กิจกรรมหลักที่ 65
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.66 กิจกรรมหลักที่ 66
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.67 กิจกรรมหลักที่ 67
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- นวัตกรรมการผลิตปลาส้มนิล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาส้ม
เพื่อสุขภาพ
- 4,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
- ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 16,827,600 บาท
- สนง.เกษตรจังหวัดน่าน
- นาร่องการส่งเสริมการปลูกมะม่วงหิมพานต์อินทรีย์ เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
- 20,241,600 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ ล้านนาตะวันออก
- 60,000,000 บาท
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
- เพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรของพืชทางเลือก
- 48,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
- สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่
- ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมชา-กาแฟและสมุนไพรในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 80,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- จากผืนดินสู่ถิ่นฟ้า ต้นแบบแห่งการบริหารจัดการด้านอาหารและ
การเกษตรอย่างยั่งยืน
- 45,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา
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หัวข้อ
8.68 กิจกรรมหลักที่ 68
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.69 กิจกรรมหลักที่ 69
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.70 กิจกรรมหลักที่ 70
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- เพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก
ภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก)
- 70,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
- เทศบาลตาบลแม่กา
- คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สภาบัน(กกร.)
- จัดตั้งและดาเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์เกษตรแปรรูป
มูลค่าเพิ่มสูงล้านนาตะวันออก
- 375,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- ปรับปรุงระบบการผลิตและแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ปลอดภัย
สาหรับผู้บริโภค
- 60,000,000 บาท
- สานักงานปศุสัตว์เชียงราย
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่
ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
แผนงาน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการ
บูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและ
เหตุผล
อัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและ
อัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมด้ า นการท่ อ งเที่ ย วต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของกลุ่ม
จั ง หวั ด (GPP ภาคบริ ก ารนอกเหนื อ จากบริ ก ารภาครั ฐ )
ร้อยละ 7
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3) แผนยุทธศาสตร์ภาค
7. ระยะเวลา
5 ปี
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
- ยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
งบประมาณ
- 50,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น่าน
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
- ท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ (Sport Tourism)
งบประมาณ
- 252,149,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ น่าน เชียงราย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พะเยา
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หัวข้อ
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 220,000,000 บาท
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 100,000,000 บาท
- สานักงานพัฒนาชุมชนพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองน่าน
- 67,817,631 บาท
- เทศบาลเมืองน่าน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตเทศบาลเมืองน่าน (นาลายไฟฟ้า
สายโทรศัพท์ลงใต้ดิน)
- 628,000,000 บาท
- เทศบาลเมืองน่าน
- ศึกษาออกแบบรายละเอียดอารยะสถาปัตย์สิ่งอานวยความ
สะดวกผู้สูงอายุ
- 50,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
แบบครบวงจร
- 50,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- ศึกษาออกแบบถนนรอบกว๊านพะเยาและไฟส่องสว่าง
- 20,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- เสริมสร้างทักษะภาษาพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน เพื่อยกระดับ
ฐานเศรษฐกิจน่าน
- 6,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
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หัวข้อ
8.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคา
- 50,000,000 บาท
- สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ห้องน้าเพื่อการท่องเที่ยวบนเส้นทาง R3A เพื่อการท่องเที่ยว
- 88,000,000 บาท
- สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง
- 22,500,000 บาท
- สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ปั่นจักรยานเส้นทางสายโรแมนติก Chaingrai love to ride
ชมวิวสองแผ่นดิน
- 1,000,000 บาท
- สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- 20,000,000 บาท
- สานักงานท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- โครงการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเพื่อการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดล้านนาตะวันออก
- 20,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณะวิยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์)
- พัฒนาดิจิทัลคอนเทนส์และแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
- 18,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) , สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
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8.18 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.19 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.20 กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.21 กิจกรรมหลักที่ 21
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.22 กิจกรรมหลักที่ 22
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.23 กิจกรรมหลักที่ 23
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เฉพาะทางด้านสุขภาพทาง
เพศ (Sexual Health)
- 6,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (น.ส.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ คณะ
พยาบาลศาสตร์)
- การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ
- 50,000,000 บาท
- ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะ
พยาบาลศาสตร์)
- ผู้สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อในยุคสังคมดิจิทัล
- 35,000,000 บาท
- สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะ
พยาบาลศาสตร์)
- ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้สูงอายุแบบบูรณาการใน
เขตภาคเหนืออย่างยั่งยืน
- 25,800,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล วิทยาลัยการ
จัดการ)
- พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคั่งแบบบูรณาการ
ในเขตภาคเหนืออย่างยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0
- 18,800,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล วิทยาลัยการ
จัดการ)
- พัฒนาการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในเขตภาคเหนืออย่างบูรณา
การเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
- 23,900,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล วิทยาลัยการ
จัดการ)
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8.24 กิจกรรมหลักที่ 24
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.25 กิจกรรมหลักที่ 25
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.26 กิจกรรมหลักที่ 26
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.27 กิจกรรมหลักที่ 27
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.28 กิจกรรมหลักที่ 28
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- การศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวง-ดอยหนอกเมือง
พะเยา และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ แหล่งต้นน้าลาธาร และการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
- 20,000,000 บาท
- ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ,สานักงานทรัพยากรธรรมชาติพะเยา ,
มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ,
ดร.บุญช่วง บุญสุข คณะวิทยาศาสตร์)
- การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและชายแดนภาคเหนือ
ตอนบ
- 20,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะวิทยาศาสตร์)
- ศูนย์วิจัยเรียนรู้นกยูงไทยนานาชาติ(International Green
Peafowl Research Institute) ภายใต้ความร่วมมือแห่งภาคพื้น
เอเซีย แปซิฟิกและอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ และอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- 150,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สาราญ ทองแพง และ ดร.ฤทัยภัทร
พิมลศรี
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
- 14,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- จัดสร้างศูนย์ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (War Room)
- 82,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
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8.29 กิจกรรมหลักที่ 29
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.30 กิจกรรมหลักที่ 30
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.31 กิจกรรมหลักที่ 31
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- การท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการกระจาย
รายได้ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก
- 5,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเขตพัฒนาพิเศษ
- 14,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
- 37,000,000 บาท
- แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
แผนงาน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการ
บูรณาการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ ภาคเหนือตอนบน2 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา
เหตุผล
แพร่ น่าน ถือเป็นดินแดนที่มีจุดเด่นทางธรรมชาติสูง หนึ่งใน
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนั้นคือ “นกยูงไทย”หรือ
นกยูงเขียว(green peafowl)ซึ่งมีการกระจายพันธุ์อยู่ในป่า
อนุรักษ์ของทั้ง4จังหวัด ในขณะที่สถานะตามกฎหมาย เป็นสัตว์
ป่าที่จัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าของไทย และ IUCN จัดอยู่ในบัญชี Red-List
สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (endangered species) และจัดเป็นสัตว์
ป่าในบัญชี 2 (Appendix II) แห่ง CITES ซึ่งในนานาประเทศ
นกยูงไทยพบว่าลดน้อยจานวนลงมาก เช่น ประเทศจีนเหลืออยู่
ไม่เกิน500ตัว ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียได้สูญพันธุ์ไป
แล้ว แต่กลับปรากฏว่า ในพื้นที่ล้านนาตะวันออกนี้มีนกยูงไทย
แพร่กระจายพันธุ์เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยาและ
จังหวัดแพร่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระดับสากลได้ระบุว่า พื้นที่ผืนป่า
เหล่านี้ถือเป็น The Last Stronghold of Green Peafowl
in The World หรือ ฐานที่มั่นสุดท้ายของเหล่านกยูงสีเขียวใน
โลกที่มีอาณาเขตติดต่อกันเป็นดินแดนกว้างใหญ่ อีกทั้งมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งพบว่า นกยูงไทยได้
ลงมารบกวนพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า เป็นวิกฤตการณ์ที่จาเป็นต้องหา
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาให้ “คนอยู่ได้ นกยูงอยู่ได้”
นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือยังมีความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางนิเวศของป่าชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมการ
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รายละเอียด
ท่องเที่ยวภายใต้โครงการพระราชดาริ เพื่อการฟื้นฟูและจัดการ
ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านตามแนวพระราชดาริก่อให้เกิดความ
มั่นคงยั่งยืนของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จึงเป็น
กิจกรรมที่เหมาะแก่การฟื้นฟูป่าชุมชน ซึ่งยังมีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคีที่ทางานร่วมกันอย่างเข็มแข็ง และ
นอกจากจะสามารถเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภายใต้
โครงการพระราชดาริในด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังเกิดเป็น
แหล่งผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเป็นอาหารและยาขึ้นมาอีก
ด้วย ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรในจังหวัดเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน นอกจากนี้ความจาเป็นต้องนาเอาองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเสริมศักยภาพในการ
ผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นการพัฒนาชุมชนหรือ
วิสาหกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
อนึ่งการฟื้นฟูและการจัดการองค์ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านตาม
แนวพระราชดาริ ที่มีอยู่ในตามธรรมชาติยังก่อให้เกิดความมั่นคง
ยั่งยืนของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สามารถที่จะ
ต่อยอดถึงการยกระดับคุณภาพของสมุนไพรที่ปลูกได้ในพื้นที่
จังหวัดแพร่และพื้นที่ในภาคเหนือ ให้ได้รับมาตรฐานตามการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ที่เรียกว่า Good
Agricultural Practices (GAP) ซึ่งจะส่งผลทาให้ได้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพและสามารถนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ได้
มาตรฐานเข้าสู่ระบบการผลิตยา แบบ Good Manufacturing
Practice (GMP) เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการ
ผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค
นอกจากนี้การเน้นกระบวนการผลิตหรือการปลูกพืชสมุนไพร ใน
ลักษณะวิสาหกิจชุมชนที่ครบวงจร คือ ผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ผู้นาสมุนไพรไปแปรรูป เป็นการสนับสนุนและ
พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับสมุนไพร ซึ่งจะเป็น
การขับเคลื่อนการพัฒนาแพทย์แผนไทย และสมุนไพรสู่ความ
มั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้อีกด้วย
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

รายละเอียด
- เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน
- เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อราษฎรในชุมชนและผู้ที่จะเข้า
มารับการบริการ และส่งผลทางด้านสิ่งแวดล้อมกับคนไทยทั้ง
ชาติ
- เพื่อการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบการใช้
ทรัพยากรธรราชาติอย่างชาญฉลาด
- ก่อให้เกิดระบบการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดยเน้นการท่องเที่ยว
- เป็นแหล่งก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นของราษฎรในและนอกพื้นที่
- เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ
1) สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมด้ า นการท่ อ งเที่ ย วต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของกลุ่ม
จั ง หวั ด (GPP ภาคบริ ก ารนอกเหนื อ จากบริ ก ารภาครั ฐ )
ร้อยละ 7
ผลเชิงปริมาณ ที่เกิดจากการดาเนินโครงการ
- เกิดกระแสสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปสู่
การปฏิบัติโดยราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน
จัดการบริหารจัดการโดยชุมชนเอง โดยมีผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เกิดจากการจัดการพื้นที่โดยใช้จัดสรรการจัดทาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มีความยั่งยืนเกื้อกูลกัน คนอยู่
ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข
- พื้นที่ป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาแลอย่างเป็นระบบโดยชุมชน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่/เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุก
ภาคสนาม
- ราษฎรเกิดความรัก หวงแหนในการร่วมกันดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เกิดกระแสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มมากยิ่งขึ้น
11.2 ผลเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการดาเนินโครงการ
- ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ และที่อยู่นอกพื้นที่ได้รับ
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หัวข้อ

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ผลประโยชน์ที่ให้ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวกับกลุ่มที่มาท่องเที่ยว
เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้มีรายได้เสริมจากากรขาย
ของฝาก , พืชผลทางการเกษตร
- พื้นที่ป่ามีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับการบริหาร
จัดการดูแล อนุรักษ์ รักษาให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์เกื้อกูลต่อ
ระบบนิเวศ ซึ่งจะก่อให้เกิดห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์ในระบบนิเวศ
ที่เป็นธรรมชาติที่ยั่งยืนตลอดไป
- มีการพัฒนาคนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีทรัพยากรธรราชาติ
เป็นฐานในการจัดการจัดทาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3) แผนยุทธศาสตร์ภาค
5 ปี
ล้านนาตะวันออกต้นแบบรักษ์นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทาง One Belt and One Road
40,000,000 บาท
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการพระราชดาริ
60,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียติ
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
แผนงาน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก
หัวข้อ
รายละเอียด
การบูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
1. โครงการ
ตอนบน 2

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย
ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ เป็น “เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health
Aging Smart Cities) โดยให้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดนาร่อง
กิจกรรมที่สาคัญ เช่น พัฒนาโรงพยาบาลประจาอาเภอและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์อบุ ัติเหตุฉุกเฉินรองรับผู้สูงอายุ พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้สมุนไพรครบวงจรสู่ เชิงพาณิชย์ ศึกษาวิจัยโภชนาการ
สมุนไพรพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ศึกษาความ
เหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร
ศึกษาออกแบบรายละเอียดอารยสถาปัตย์สิ่งอานวยความ
สะดวกผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการขยะ Greenery ๓ R เป็น
ต้น ประกอบกับนโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ ทีม่ ีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ และมีความพร้อมทั้งทางด้านการ
คมนาคม และทรัพยากรธรรมชาติ และมีเส้นทางที่สามารถเชื่อม
ต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้าโขง การมุ่งเน้นให้มี
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพที่
มีอยู่และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

รายละเอียด
ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริม
การออกกาลังกาย เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจและมีแนวโน้ม
ได้รับความนิยมอย่างมาก เมื่อนามาผนวกกับกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ จึงเกิดกิจกรรมขึ้นอย่าง
หลากหลายและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
กระแสให้คนไทยหันมาออกกาลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขันเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
2. เพื่อสร้างรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
3. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้
ลงสู่พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
1) สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมด้ า นการท่ อ งเที่ ย วต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของกลุ่ม
จั ง หวั ด (GPP ภาคบริ ก ารนอกเหนื อ จากบริ ก ารภาครั ฐ )
ร้อยละ 7
ผลผลิต
1. นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
2. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
ผลลัพธ์
1 นักท่องเที่ยวที่รักสุขภสพ เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น
2 รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น
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หัวข้อ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3) แผนยุทธศาสตร์ภาค
5 ปี
กีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
16,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน
Lanna Tea&Coffee Trail Run
24,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ พะเยา น่าน
Lanna Tea&Coffee Trail Run
12,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ พะเยา น่าน
วนาบาบัด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนาตะวันออก
6,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียติ
Lanna North 2 Night Run
12,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ พะเยา น่าน
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้าพุร้อน 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
4,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ พะเยา น่าน
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8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้าพุร้อน 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
66,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ พะเยา น่าน
- พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง
(เส้นทางจักรยาน) ระยะที่ 2
- 70,000,000 บาท
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
แผนงาน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการ
บูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วยจังหวัด
เหตุผล
แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนา ที่มี
ลักษณะทางศิลปวัฒนธรรม เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีเสน่ห์
เช่นเดียวกันกับกลุ่มจังหวัดในล้านนา สามารถพัฒนาต่อยอด สู่
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สร้างคุณค่าให้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑) เพื่อนาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม มาส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆ ของกลุ่มจังหวัด
ล้านนาตะวันออก ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในนักท่องเที่ยวทุก
กลุ่ม
๒) พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงความสนใจ
ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว
๓) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบศึกษาเรียนรู้
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่เชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม วิถีชีวิติและกลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างจิตสานึกให้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธ์
ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม ให้มีความยั่งยืน อย่างมั่นคง
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4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา

รายละเอียด
๔) เน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐ/
ภาคเอกชน /ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจเอกชนให้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าในมรดกวัฒนธรรมซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งเป็นการสร้างงานและ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
1) สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมด้ า นการท่ อ งเที่ ย วต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของกลุ่ม
จั ง หวั ด (GPP ภาคบริ ก ารนอกเหนื อ จากบริ ก ารภาครั ฐ )
ร้อยละ 7
๑. สร้างจิตสานึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิตมี
การบูรณาการการทางานร่วมกันทุกภาคส่วนสังคมทาให้ชุมชนมี
ประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธ์ เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความเข้มแข็งมั่นคงแก่ชุมชน
ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม สังคมอันจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
๒. เกิดทางเลือกสาหรับแนวใหม่เป็นการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ซึ่งสามารถนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เกิดเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
๓. มีการบูรณาการการทางานร่วมกันจากทุกภาคส่วน
สังคม ด้านประเพณีวัฒนธรรม ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอันจะ
นาพาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๔. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มี
รายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายในครอบครัวได้ระดับหนึ่งทาให้เกิด
สภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนมีความกระเตื้อง
ขึ้น
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3) แผนยุทธศาสตร์ภาค
5 ปี
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8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก
165,194,800 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เชียงราย แพร่ น่าน
พัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบน 2
206,000,000 บาท
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน
มหกรรมอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
6,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พะเยา แพร่ น่าน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออก
50,000,000 บาท
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย แพร่ พะเยา
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
โบราณสถาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสู่การ
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์
8,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยพะเยา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ล้านนา
ตะวันออก (Creative Lanna Cluster)
4,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยพะเยา
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
น่าน
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
แผนงาน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการ
บูรณาการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
2. ความสาคัญของโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และยังคง
หลักการและเหตุผล
คุณค่ายิ่ง ทั้งในเรื่องศิลปวัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม แหล่งโบราณสถาน ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ รวมถึงได้มีการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมจาก
ภาครัฐและเอกชน ดังนั้นเพื่อเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบจึง
ต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว รูปแบบการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันก็ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในจังหวัดให้สามารถดารงวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเป็นสุข ทั้งนี้จาเป็นต้องมีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันผลักดันให้การดาเนินงานเป็น
รูปธรรม
การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความหลากหลายในกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและผจญภัย หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมที่ต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวที่
หลากหลายขึ้น ทาให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อันจะนาไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวมีความจาเป็นเร่งด่วนมาก
ที่จะต้องเร่งดาเนินการเพื่อการท่องเที่ยวในระยะยาวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และประสบการณ์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในกลุ่มนักบริหาร
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและท้องถิ่น กลุ่มผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยว กลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวและใช้โอกาสจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนไปใช้ในการพัฒนาและสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
3. เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ไปใช้ในการเพื่อพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดให้
เข้าใจในบทบาทและสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยวและจัดทา
แผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทางานแบบบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
1) สั ดส่ วนมูล ค่าผลิ ต ภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของกลุ่มจังหวัด (GPP ภาค
บริการนอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ร้อยละ 7
ผลผลิต :
๑.หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการบริหารจัดการหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ร้อยละ 5
๓. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีคุณภาพ สามารถรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน จานวน 200 คน
ผลลัพธ์ :
1. จานวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มมากขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
3. เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
4. ประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3) แผนยุทธศาสตร์ภาค
5 ปี
เตรียมความพร้อม ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
4,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน
13,000,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
แผนงาน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการ
บูรณาการการพัฒนาการตลาด 4.0 การประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยง GMS กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
2. ความสาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีประเด็นย่อยเกี่ยวกับการ
โครงการ หลักการและ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค โดยการใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยง
เหตุผล
การท่องเที่ยวกับต่างประเทศ เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน
ผ่านการเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไทย กับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ทั้งทาง
บก ทางน้้า และทางอากาศ โดยการจัดท้าเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ดังเช่น เส้นทางจุดร่วมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาการ ท่องเที่ยว
เชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาเส้นทาง ทางบก ทางราง ทางน้้า และทางอากาศระหว่างกันในภูมิภาค และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะท้าให้เกิด การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการท้าการตลาดร่วมกันในเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้สอดรับกับ
ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ รวมทั้ง อุตสาหกรรมและบริการต่อเนื่อง เพื่อขยาย
โอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่เมืองและชุมชนเพิ่มจากการท่องเที่ยว ของประเทศ และการ
ส่งเสริมการขยายธุรกิจและการท้าตลาดท่องเที่ยวของไทยในต่างประเทศ โดยใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
นโยบายการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ได้บอกถึงการมุ่งเน้นไปที่การ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ความเป็น
ไทย โดยพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ตามศักยภาพแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามความ
ต้องการของตลาด เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว
เชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับสินค้าโอทอป เพื่อ
กระจายรายได้สู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศ
ที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน ปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
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3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

รายละเอียด
รายได้ประดับปานกลางตอนบน คาดว่าจะมีรายได้ระดับสูงเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่
13 (2565 – 2569) โดยจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้ สร้างสรรค์
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการมีบทบาทมาก
ขึ้นโดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 53 น้าไปสู่การเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading Nation)
บนฐานดิจิทัล (ปรเมธี วิมลศิริ,2559)
เมื่อกล่าวถึงเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของความเป็นไทย เรามีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มากเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย,2552) ในภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) เป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย โดยมีชาติ
พันธ์มากกว่า 60 ชาติพันธ์ อาทิ อาข่า ลาหู่ ดาราอั้ง กะเหรี่ยง ไตลื้อ ไตหย่า ไตยอง เป็น
ต้น จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนในปี พ.ศ.
2557 – 2558 พบว่า มีจ้านวนผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21 และมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.0 (กรมการท่องเที่ยว,2559) ทั้งนี้ศักยภาพของ 4 จังหวัด
อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว โดย
จังหวัดน่าน มีด่านพรมแดนบ้านห้วยโก๋น ได้มีการเปิดเป็นด่านชายแดนสากล ผ่านเมือง
น้้าเงิน (สปป.ลาว) และสามารถเดินทางถึงหลวงพระบาง ได้ในเวลาอันสั้น จังหวัดพะเยา
มีตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก โดยจัดขึ้นทุกวันที่ 10 และ 30 ของเดือน และ
จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในกลุ่มของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดย
ครอบคลุม 3 อ้าเภอ (อ้าเภอแม่สาย อ้าเภอเชียงแสนและอ้าเภอเชียงของ) ซึ่งสามารถ
เชื่อมทะลุไปยังจีนตอนใต้ จึงได้ถูกก้าหนดให้เป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (เส้นทาง R3A และ R3B) เมืองการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้้าโขง (หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ, 2558)
จากจุดแข็งและโอกาสหลายๆด้าน ดังกล่าวจึงควรด้าเนินการสร้างกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กับประเทศกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ภาคบริการและการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
จังหวัดต่อไป
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2 กับ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ให้สามารถน้าไปใช้ในธุรกิจทางการท่องเที่ยวได้
ต่อไป
2. เพื่อกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายการการท่องเที่ยว และกระตุ้นการท่องเที่ยว ในกลุ่ม

235

หัวข้อ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

รายละเอียด
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
3. เพื่อกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
1) สั ดส่ วนมูล ค่าผลิ ต ภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของกลุ่มจังหวัด (GPP ภาค
บริการนอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ร้อยละ 7
1. เกิดการสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายทางด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
2. นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น
3. เสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3) แผนยุทธศาสตร์ภาค
5 ปี

See North 2
4,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาดิจิทัลและแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
4,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยพะเยา

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กับประเทศกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
งบประมาณ
8,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พะเยา แพร่ น่าน
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
แผนงาน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการ
พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล
จังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เป็นจังหวัดที่มี
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่มาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ด้านโบราณสถาน สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน งานศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่หลากหลาย รวมไปถึง
การมีแหล่งมรดกวัฒนธรรมและ อัตลักษณ์พื้นถิ่นซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีความ
น่าสนใจ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน
ภาคเหนือในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณเชียงราย เชียงแสน
จังหวัดเชียงราย เวียงลอ จังหวัดพะเยา เวียงสอง จังหวัดแพร่ และเมืองน่าน
จังหวัดน่าน ที่มีแหล่งโบราณสถานและการค้นพบโบราณวัตถุ พงศาวดารที่
ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอารยธรรมทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ซึง่
สามารถพัฒนาความเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดล้านนา-ล้าน
ช้างได้
ด้วยศักยภาพดังกล่าวของพื้นที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.25612580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการบริหารจัดการสถานที่ที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยว
ไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งจะสามารถพัฒนาพื้นที่ตามวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาลที่มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและสร้างสมดุลการพัฒนาในทุก
มิติเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการโดยเฉพาะ
รายได้จากการท่องเที่ยวที่จะทาให้กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกมีการพัฒนาที่
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รายละเอียด
เหมาะสมและยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ของ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่
น่าน) (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อ
เป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่าสู่การเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ล้านนาตะวันออก
การอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองโดยการพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารย
ธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังกล่าวข้างต้นบรรลุผล โดยมุ่งเน้นการเก็บรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของย่านและชุมชนโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี ให้อยู่ในสภาพดีมีระเบียบและสอดรับกับวิถี
ชีวิตสมัยใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอารยธรรมที่
เป็นเรื่องราวเพื่อสร้างความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งชุมชนโบราณเชียงราย เชียงแสน จังหวัด
เชียงราย เวียงลอ จังหวัดพะเยา เวียงสอง จังหวัดแพร่ และเมืองน่าน
จังหวัดน่าน สมควรที่จะใช้วิธีการนี้ในการดาเนินการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเป็น
หลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และความสาคัญทั้งใน
ระดับเมือง และระดับจังหวัดให้เกิดความเชื่อมโยง ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะ
สามารถผลักดันไปสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญใน
ระดับประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยใช้เส้นทาง R3A ซึ่งเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าและเส้นทางการท่องเที่ยวที่สาคัญระหว่างประเทศไทยลาว-จีน ในปัจจุบัน ที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงจากชุมชนโบราณเชียงราย
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เวียงลอ จังหวัดพะเยา เวียงสอง จังหวัดแพร่
และเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปยังเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา และเมืองคุณ
หมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และสปป.ลาว รวมถึงประเทศใกล้เคียงได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งหากมีการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนโบราณดังกล่าว
ตามบทบาทและศักยภาพที่สาคัญของพื้นที่ ย่อมสามารถกระตุ้นให้เกิดการ
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รายละเอียด
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือให้ดียิ่งขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชุมชนโบราณในเขตเชียงราย เชียงแสน จังหวัด
เชียงราย เวียงลอ จังหวัดพะเยา เวียงสอง จังหวัดแพร่ และเมืองน่าน
จังหวัดน่าน ยังไม่มีผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนโบราณที่ชัดเจน
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีการจัดทาผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสาหรับทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมถึงภาคประชาสังคมให้มีความเข้าใจที่
ตรงกันและร่วมพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
นอกจากนี้ การดาเนินการให้เป็นไปตามผังแม่บทการฟื้นฟูชุมชนโบราณ ยัง
เป็นขั้นตอนสาคัญที่สามารถนาไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองอย่างเป็นรูปธรรม
จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนโบราณเชียงราย
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เวียงลอ จังหวัดพะเยา เวียงสอง จังหวัดแพร่
และเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบทั้งในเชิงกายภาพ
และเชิงกระบวนการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันคน
ในชุมชนได้ให้ความสนใจและความสาคัญกับการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึงมีศักยภาพสูงในการนามา
พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง และ
สามารถดาเนินโครงการให้เห็นผลในเชิงกายภาพได้ง่าย เนื่องจากกระบวนการ
มีส่วนร่วมฯ ต้องใช้เวลานานในการสร้างความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ตรงกัน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ชุมชนโบราณเชียงราย เชียงแสน จังหวัดเชียงรายเวียงลอ จังหวัดพะเยา เวียง
สอง จังหวัดแพร่ และเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
และเข้าใจในความจาเป็นของการมี ผังแม่บทและการอนุรักษ์ชุมชนโบราณ
เป็นอีกประเด็นสาคัญที่ต้องคานึงถึง เนื่องจากบางส่วนเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่
มีความซับซ้อน เข้าถึงยาก และภาครัฐยังใช้เครื่องมือในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างไม่เหมาะสม ทาให้เกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนใน
บางกรณี ดังนั้น การสร้างเครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็น
และร่วมตัดสินใจได้อย่างสร้างสรรค์นั้น จึงเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้โครงการฯ
สามารถดาเนินการไปได้อย่างประสบความสาเร็จ
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รายละเอียด
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การดาเนินงานและกระบวนการดังกล่าวในการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนา
เมืองประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง ซึ่งสามารถนาไปใช้
เป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ภาคเหนือ พ.ศ.2560-2564 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 จึงมีความประสงค์ที่จะดาเนินการศึกษาและจัดทา “โครงการแผน
แม่บทการพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง”
เพื่อกาหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนโบราณเชียงราย เชียงแสน จังหวัด
เชียงราย เวียงลอ จังหวัดพะเยา เวียงสอง จังหวัดแพร่ และเมืองน่าน จังหวัด
น่าน ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และนาไปสู่การออกแบบจัดทาโครงการที่มีความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาบริเวณย่านชุมชนโบราณให้เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการฟื้นฟูชุมชนโบราณตามประวัติศาสตร์ ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองของจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัด
น่าน รวมทั้งเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนา-ล้านช้างในอนาคต และเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2.เพื่อออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารยธรรม
ล้านนา-ล้านช้าง (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ให้เป็นตัวอย่างและต้นแบบในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนโบราณ ทั้งในเชิงกายภาพและเชิงกระบวนการ
3.เพื่อจัดทาผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Action Area Plan) ที่ระบุรายละเอียดด้าน
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และประเมินราคา ในพื้นที่โครงการที่มีความ
เป็นไปได้ในการพัฒนา
4.เพื่อจัดทาแผนการบริหารจัดการโครงการโดยละเอียด ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5.เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
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4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
1) สั ดส่ วนมูล ค่าผลิต ภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของกลุ่มจังหวัด (GPP
ภาคบริการนอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ร้อยละ 7
ผลผลิต
1.แผนแม่บทการพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง
2.แผนการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนโบราณ (เชียงราย เชียงแสน
จังหวัดเชียงราย เวียงลอ จังหวัดพะเยา เวียงสอง จังหวัดแพร่ และเมืองน่าน
จังหวัดน่าน)
3.ภาพทัศนมิติ (perspective) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนโบราณ (เชียงราย
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เวียงลอ จังหวัดพะเยา เวียงสอง จังหวัดแพร่ และ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน) จังหวัดละ 1 โครงการ
ผลลัพท์
ชุมชนโบราณที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรมในกลุ่มจังหวัดล้านนา
ตะวันออก (เชียงราย เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เวียงลอ จังหวัดพะเยา เวียง
สอง จังหวัดแพร่ และเมืองน่าน จังหวัดน่าน) ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ตามแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือในอนาคต
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3) แผนยุทธศาสตร์ภาค
5 ปี

ออกแบบและพัฒนากรีนซิตี้เชิงวัฒนธรรมและเมืองเก่าเชิงนิเวศ จ.เชียงราย จ.
พะเยา จ.แพร่ และ จ.น่าน
8,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยพะเยา
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
แผนแม่บทการพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารยธรรมล้านนา สู่ล้านช้าง
40,000,000 บาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

ออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารยธรรม
ล้านนา-ล้านช้าง (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
8,000,000 บาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
แผนงาน สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ รักษาความสมบูรณ์ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการ
บูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ รักษาความสมบูรณ์ เพื่อ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
เหตุผล
หลากหลายทางชีวภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ รักษาความสมบูรณ์ เพื่อ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด(รายกลุ่มจังหวัด)ไม่ลดลง
2) ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัดที่สามารถกาจัด
ได้ ร้อยละ 65
3) ฝุ่นละอองในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80
4) จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง และมี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพิ่มขึ้น
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/เพิ่ม
ภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันแก้ไข
สาธารณภัย
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3) แผนยุทธศาสตร์ภาค
7. ระยะเวลา
5 ปี
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8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ
- 420,683,550 บาท
- ทสจ. เชียงราย พะเยา และน่าน สบอ.13 (แพร่)
ส่วนจัดการต้นน้า ส่วนประสานโครงการพระราชดาริฯ หน่วยงาน
พื้นที่สังกัดสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 และ 3
สบอ.15 (แพร่) พลังงานจังหวัดน่าน

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 185,877,626 บาท
- ทสจ.น่าน พะเยา แพร่ เชียงราย สบอ. 13 (แพร่) (ส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า) สบอ.15 (เชียงราย) (ส่วนควบคุม
และปฏิบัติการไฟป่า) พลังงานจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่
- เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
- 53,412,000 บาท
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน
- ศูนย์เรียนรู้สาธารณภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 254,285,040 บาท
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15
- สานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
- 254,502,240 บาท
- ทสจ.น่าน
ส่วนประสานโครงการพระราชดาริ และกิจการพิเศษ หน่วย
จัดการต้นน้า น้ากาด ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ. 13 (แพร่)
สานักงานพลังงานจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย
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หัวข้อ
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- บาบัดคุณภาพน้าในแหล่งจากชุมชนก่อนไหลลงสู่แหล่งน้า
สาคัญโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์
- 70,000,000 บาท
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
- บริหารจัดการทรัพยากรนาเชิงบูรณาการตามหลักการ
ธนาคารนาใต้ดิน
- 10,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- การจัดการขยะชุมชนและวัสดุเชื้อเพลิงเหลือใช้แบบพึ่งพา
ตนเอง
- 9,000,000 บาท
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
- สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุ์
พืช
- 5,564,000 บาท
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
น่าน
- รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืชและรณรงค์ไถกลบตอซัง
- 1,040,000 บาท
- กรมพัฒนาที่ดิน
- สร้างความร่วมมือด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 3,000,000 บาท
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างศักยภาพด้านกากับดูแลประกอบกิจการน้าบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ.2520
- 2,800,000 บาท
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด
- 3,350,000 บาท
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หัวข้อ
8.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.18 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- การติ ด ตามและขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามแนว
พระราชด าริ ภายใต้โ ครงการบริห ารจั ดการทรัพ ยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดาริและกิจการพิเศษของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 625,000 บาท
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
พื้นที่เวียงหนองหล่มเชื่อมโยงแม่สาย - เชียงแสน
- 20,000,000 บาท
- มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา(ดร. สุ ข ทั ย พงศ์ พั ฒ นศิ ริ วิ ท ยาลั ย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
- โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้เชิง
พาณิชย์ ขนาดเล็กพึ่งพาตนเอง 4 จังหวัด
- 20,000,000 บาท
- มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอก
ควันเชิงบูรณาการ ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยการมีส่วมร่วม
ของชุมชน
- 25,000,000 บาท
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , มหาวิทยาลัยพะเยา
(ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
- การศึกษาภาวะเครียดของพืชในป่าไม้ที่ได้รับอิทธิพลจากการ
เกิดภาวะแล้งและไฟป่าเขตจังหวัด พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
และ โปรแกรมการปลูกพืชอาหารทดแทนในพื้นที่ภูเขาหัวโล้น
เพื่อยึดหน้าดินและชะลอการพังทลาย
- 20,000,000 บาท
- สานักงานทรัพยากรธรรมชาติพะเยา, มหาวิทยาลัยพะเยา
(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะวิทยาศาสตร์)
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หัวข้อ
8.19 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.20 กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟ
ป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 250,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
น่าน
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชีย งราย
พะเยา แพร่ น่าน
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อมจังหวัดน่า น
เชียงราย พะเยา แพร่
- พั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส มุ น ไพร และป่ า ไม้ ส าหรั บ เด็ ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
- 22,000,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

