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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

( เชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน ) 

1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  
  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน  
อยูทางตอนบนของประเทศระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 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 มีพ้ืนที่รวม 36,024 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นรอยละ 7.02 ของพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งมีพ้ืนที่
ทั้งหมด 513,115 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดเชียงรายมีพื้นท่ีมากที่สุด 11,678 ตารางกิโลเมตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
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ตารางที่ 1 พื้นที่ของกลุมจังหวัดฯ 
จังหวัด พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) 
เชียงราย 11,678 
พะเยา 6,335 
แพร 6,539 
นาน 11,472 
รวม  36,024 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  มีพ้ืนที่สวนใหญเป็นปุาไมและภูเขามีความสูงจากน้ําทะเล
สูงสุดที่ดอยภูคา 1,980 และความสูงเฉลี่ยคือ 76.16 ของดอยสูงที่สุดในประเทศไทย มีแมน้ําสําคัญ ไดแก 
แมน้ําโขงไหลมาจากประเทศจีนและผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แมน้ํายมมีตนกําเนิดที่จังหวัดพะเยา 
แมน้ํานานมีตนกําเนิดที่จังหวัดนาน แมน้ํากกมีตนกําเนิดจังหวัดเชียงตุง ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมารแ  
แมน้ําอิงตนกําเนิดทีจ่ังหวัดพะเยา เป็นสาขาหนึ่งของแมน้ําโขง โดยไหลลงแมน้ําโขงที่ บานปากอิง ม.16 ต.ศรีดอนชัย 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นตน 
 1.3 การปกครอง 
   การแบงเขตการปกครองของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย 50 อําเภอ     
369 ตําบล 4,134 หมูบาน 

ตารางที่ 2 เขตการปกครองของกลุมจังหวัดฯ 

 

 

 

 
 

 
                                                                              ทีม่า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
เชียงราย 18 124 1,753 
พะเยา 9 68 780 
แพร 8 78 708 
นาน 15 99 893 
รวม  50 369 4,134 

จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. รวม 
เชียงราย 1 1 - 54 88 144 
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 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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 1.5 ประชากร 

  กลุ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มี ประชากรในปีพ.ศ. 2562  รวม 2,690,613 คน  
แบงเป็นชาย 1,316,044 คน หญิง 1,374,569 คน ซึ่งสัดสวนของชายและหญิงเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด  
คิดเป็นรอยละ 48.91 และ 51.08 ตามลําดับ ในขณะที่ปี พ.ศ. 2561 ประชากร รวม 2,691,424 คน  
แบงเป็นชาย 1,317,909 คน หญิง 1,373,515 คน หากพิจารณาแยกตามจังหวัดพบวา จํานวนประชากรในของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เริ่มลดลงในจังหวัดพะเยา แพร และนาน ทั้งนี้สอดคลองกับบริบทของประเทศที่เขาสู
สังคมสูงวัยที่แนวโนมของจํานวนประชากรจะลดลง  

ตารางที่ 4 จํานวนประชาชนของกลุมจงัหวัดฯ ปี 2560 - 2562 

จังหวัด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
เชียงราย 628,897 658,718 1,287,615 630,221 661,909 1,292,130 632,413 665,891 1,298,304 
พะเยา 233,093 244,007 477,100 232,129 243,086 475,215 230,476 241,880 472,356 
แพร 216,655 230,909 447,564 215,246 229,844 445,090 213,494 228,232 441,726 
นาน 241,149 238,689 479,838 240,313 238,676 478,989 239,661 238,566 478,227 
รวม 1,319,794 1,372,323 2,692,117 1,317,909 1,373,515 2,691,424 1,316,044 1,374,569 2,690,613 

                            ที่มา : ระบบสถิตทิางการทะเบียน ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

  1.6 ด้านเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจของจังหวัดในกลุมภาคเหนือ ขยายตัวไมคอยดีนักเนื่องจากไดรับผลกระทบจาก      
การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก จากสถานะการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส (Covid-19) สงผลให
ภาคอุตสาหกรรม ไดรับผลกระทบจากตนทุนดานพลังงานและคาจางแรงงานมีความผันผวนไมคงที่ 
ภาคการเกษตรยังขยายตัวไดในสัดสวนที่ไมสูงมาก สวนการคาชายแดนขยายตัวในระดับสูง เนื่องจากเศรษฐกิจ
ของประเทศเพ่ือนบานมีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยแในจังหวัดที่มีชายแดน 
ติดกับประเทศเพ่ือนบาน มีการลงทุนปลูกสรางทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เชน จังหวัดเชียงราย ในอําเภอเชียงแสน  
เชียงของ และแมสาย แตเกิดสถานการณแแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส (Covid-19) การลงทุน 
จึงมีแนวโนมชะลอตัวลง 

1.7 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
   1) ถนน เสนทางท่ีสําคัญประกอบดวย  
    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 อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนาน 
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    1.3 โครงขายคมนาคมตามกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (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
สิบสองปในนา นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯถึงคุนหมิงรวมกวา 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 
จึงอยูที่การขนสงสินคาโดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคเพ่ือไปกระจายในประเทศพมามากกวาการใชเสนทาง
เพ่ือขนสงสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน 
  2) สะพานข้ามแม่น้ าเชื่อมระหว่างประเทศ ที่สําคัญประกอบดวย 
    2.1 สะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขงแหงที่ 4 (เชียงของ-หวยทราย) เป็นสะพาน
ขามแมน้ําโขง 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 
ซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาดสองเลน รวมทั้งมีการกอสรางดานตรวจคนเขาเมืองดวยสถาปใตยกรรมแบบลานชาง 
เป็นการเชื่อมตอกับเสนทาง R3A ระหวางจีน – ลาว –ไทย  
   2.2 สะพานมิตรภาพขามแมน้ําสาย แหงที่ 1 และ 2 เชื่อมอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
กับจังหวัดทาข้ีเหล็ก ประเทศเมียนมารแ 
  3) รถไฟ สถานีรถไฟที่สําคัญ ไดแก สถานีรถไฟเดนชัย จังหวัดแพร  เป็นเสนทางรถไฟ       
ทางเดี่ยวขนาด 1.00 เมตร หางจากกรุงเทพมหานครระยะทาง 533.94 กิโลเมตร และจังหวัดเชียงใหม
ระยะทาง 217 กิโลเมตร 
   4) ท่าอากาศยาน 
    กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีทาอากาศยานที่อยู ในการดูแลของบริษัท        
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 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
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   5) ท่าเรือ 
    กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีทาเรือ 3 แหง ประกอบดวยทาเรือพาณิชยแ 
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 ฝใ่งตรงขามคือดานทาขี้เหล็ก ประเทศเมียนมารแ หางจากอําเภอเมืองเชียงราย 
60 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ตั้งอยูเชิงสะพานขามแดนไทย-พมา เป็นตลาดชายแดนไทย -พมา และเป็น
จุดเดินทางทองเที่ยวไปเชียงตุงได เดินทางโดยรถยนตแ 
   1.8.2 ดานอําเภอเชียงแสน ฝใ่งตรงขามคือดานเมืองตนผึ้ง แขวงบอแกว สปป.ลาว หางจาก
อําเภอเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตั้งอยูที่บริเวณทาเรือหนาที่วาการอําเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางทองเที่ยว
ตามลําน้ําโขงโดยทางเรือไปถึงเชียงรุง สิบสองปในนาจีนตอนใต ดานอําเภอเชียงแสน 
   1.8.3 ดานอําเภอเชียงของ ฝใ่งตรงขามคือดานเมืองหวยทราย แขวงบอแกว สปป.ลาว       
หางจากอําเภอเมืองเชียงราย 114 กิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณทาเรือบั๊ค เป็นจุดขามไปทองเที่ยวเมืองหวยทราย   
และเดินทางตามลําน้ําโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทนแ สปป.ลาว แลวกลับเขาประเทศไทย  
ที่จังหวัดหนองคาย  
   1.8.4 ดานศุลกากรทุงชาง ตั้งอยูที่บานเฟือยลุง ตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน  
แตตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ซึ่งมีผลใหตําบลหวยโกเนอันเป็น
ที่ตั้งของดานพรมแดนหวยโกเนแยกไปขึ้นกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ประกอบกับไดมีการจัดสราง  
ที่ทําการแหงใหมของดานศุลกากรทุงชางที่บานปุาเปือย ตําบลปอน อําเภอทุงชาง  
   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 

จังหวัด 
จ านวนช่องทาง 

รวม 
ถาวร ผ่อนปรน ชั่วคราว 

เชียงราย 4 11 - 15 
พะเยา 1 - - 1 
แพร - - - - 
นาน 1 2 - 3 

รวม 6 13 - 19 
                           ที่มา : กรมศุลกากร 
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  1.9.1 จุดผ่านแดนไทย – พม่า ดังนี้ 
   จังหวัดเชียงราย มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง และจุดผอนปรนมี 5 แหง ไดแก 
   ถาวร  1. สะพานขามแมน้ําสาย เขตเทศบาลแมสาย อําเภอแมสาย 
     2. สะพานขามแมน้ําสายแหงที่ 2 ตําบลสันผักฮ้ี อําเภอแมสาย 
         ซึ่งเป็นพ้ืนที่เมืองทาข้ีเหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมารแ  
                      ผอนปรน 1. ทาบานปางหา ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย 
     2. ทาบานสายลมจอย อําเภอเวียงพางคํา อําเภอแมสาย 
     3. ทาบานเกาะทราย ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย เป็นเขตติดตอ
         กับเมืองทาข้ีเหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมารแ 
     4. ทาดินดํา บานปุาแดง หมู 5 ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย 
         เป็นเขตติดตอกับบานดินดํา จังหวัดทาขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมารแ
     5. บานสบรวก หมู 1 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน เป็นเขตติดตอ
         กับบานเมืองพง จังหวัดทาข้ีเหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมารแ 
  1.9.2 จุดผ่านแดนไทย – ลาว ดังนี้ 
   จังหวัดเชียงราย มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง และจุดผอนปรนมี 6 แหง ไดแก 
   ถาวร  1. ดานอําเภอเชียงของ เป็น เขตติดตอกับเมืองหวยทราย  
            (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 
     3. บานแจมปอง ตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน เป็นเขตติดตอ
         กับ บานดาน เมืองหวยทราย แขวงบอแกว ส.ป.ป.ลาว 
     4. บานหาดบาย หมู 1 ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ เป็นเขต    
                                                        ติดตอกับบานดอยแดง เมืองตนผึ้ง แขวงบอแกว ส.ป.ป.ลาว 

5. บานรมโพธิ์ทอง (เลาเจอ) หมู 9 ตําบลตับเตา อําเภอเทิง เป็นเขต 
    ติดตอกับบานปางไฮ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว 

     6. บานหวยลึก หมู 4 ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน เป็นเขต
         ติดตอกับบานครกหลวงและบานปากตีน เมืองหวยทราย  
             แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว 
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   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 เป็นเขตติดตอ 
              กับบานน้ําเงิน 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 แหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีที่ส าคัญ 
  1.10.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ตารางที่ 6 ความโดดเดนของแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

จังหวัด 
การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชมุชน 

และวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร ์

 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

 

การท่องเที่ยว    
เชิงศาสนา 
และวิถีพุทธ 

การท่องเที่ยว 
ด้านกีฬา  

และนันทนาการ 

เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ชุมชนตําบลบานแซว 
ตนแบบอีสานลานนา 
2. แหลงเรียนรูการจัดการ
ทรัพยากรอยางยั่งยืน 
เทศบาลตําบลครึ่ง 
3. ศูนยแเรียนรูพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  
ในระดับประเทศ          
บานโปุงศรีนคร 
4. หมูบานเศรษฐกิจพอเพยีง
บานทาขันทอง 
  
 
 

1. อนุสาวรียแพอขุนเม็งราย
มหาราช  

2. พระตําหนักดอยตุง  
3. ทะเลสาบเชียงแสน 

หรือหนองบงคาย  
4. สบรวก หรอื ดินแดน

แหงสามเหลี่ยมทองคํา  
5. สามเหลี่ยมทองคํา  
6. ทาเรือบั๊ค  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ไรแมฟูาหลวง  
2. น้ําพุรอนโปุงพระบาท  
3. น้ําพุรอนปุาตึงหรือ  

น้ําพุรอนหวยหินฝน  
4. ลานทองอุทยาน

วัฒนธรรมลุมน้ําโขง  
5. ดอยแมสลอง  
6. ดอยหัวแมคํา 
7. สวนแมฟูาหลวง  
8. ถ้ําผาจม  
9. ถ้ําปุุม ถ้าํปลา  
10. ถ้ําเสาหินพญานาค 
บานหาดบาย  
11. ดอยผาตั้ง  
12. หาดผาได  
13. ภูชี้ฟูา  
14. ดอยชาง ดอยวาวี  
15. บอน้ํารอนธรรมชาต ิ 

1. วัดพระสิงหแ  
2. วัดพระแกว  
3. วัดรองขุน  
4. พระธาตุดอยตุง  
5. วัดปุาสัก  
6. วัดพระธาตุผาเงา  
7. วัดพระธาตุจอมกิตติ  
8. วัดพระธาตุจอมจอ  
9. พระธาตุจอมแว  
10. วัดพระเจาทองทิพยแ  
 
 
 
 
 

1. อุทยานแหงชาต ิ
 ดอยหลวง  

2. อุทยานแหงชาติ   
    ขุนแจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พะเยา 1. ศูนยแวัฒนธรรมไทลื้อ 
2. หมูบานเศรษฐกิจพอเพยีง
บานบัว 
3. วิถีชีวิตชุมชน ชาติพันธุแ 
(อีสานลานนา) 
4.ชุมชนทําครก บานง้ิว  

1. บานรอยปีคุณหลวงศร ี
   นครานุกูล 
2. โบราณสถาน 
   บานรองไฮ  
3. หอวัฒนธรรมนิทัศนแ  
4. โบราณสถานเวยีงลอ 

1. กว฿านพะเยา 
2. วนอุทยานภูลังกา 
3. ศูนยแพัฒนาโครงการหลวง 
   ปใงคา พะเยา 
4. อุทยานแหงชาติภูซาง 
5. อุทยานแหงชาติดอยหลวง 

1 วัดติโลกอาราม  
2. วัดศรีโคมคํา  
   (วัดพระเจาตนหลวง) 
3. วัดพระธาตุจอมทอง 
4 .วัดศรีอุโมงคแคํา 
5. วัดลี 

1. อางเก็บน้ําหวย   
   ชมพ ู– ผาเทวดา 
2. เสนทางจักรยานรอบ 
   กว฿านพะเยา 
3. การทองเท่ียว     
   ศึกษาธรรมชาติหวยเมี้ยง 
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จังหวัด 
การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชมุชน 

และวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร ์

 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

 

การท่องเที่ยว    
เชิงศาสนา 
และวิถีพุทธ 

การท่องเที่ยว 
ด้านกีฬา  

และนันทนาการ 

5. ชุมชนโบราณบานตุเนใต  
6. หมูบานปิดทองหลังพระ   
   (บานตเอมใน)  
7. ชุมชนบอสิงสอง 
   (ผาหัวเรือ)  
 

5. อนุสาวรียแพอขุนงําเมือง 
6. การศึกษาอนุสรณแ 
    ผูเสียสละ พตท. 2324 
7. โบราณสถานเวยีงบัว 

6. บอสิบสอง 
7. น้ําตกจําปาทอง 
8. ขวงนกยูง  
9. หนองเล็งทราย 
10.เขตรักษาพันธุแสัตวแปาุ  
    เวียงลอ 
11. อุทยานแหงชาตแิมปืน 
12. หวยผาเกีย๋ง 
13. ดงหอหนองหลม 
14. ถ้ําหลวงปางงุน 
15. ผาชอตั้ง 
16. บานผาแดง 
17. รองแกง บานหนองกลาง 
18. อุทยานดอยภูนาง 
 

6. วัดปุาแดงบุญนาค 
7. วัดหลวงราชสัณฐาน  
8. วัดแสนเมืองมา 
9. วัดไชยอาวาส หรือ   
   วัดประตูเหล็ก   
10. วัดราชคฤหแ 
11 วัดอินทรแฐาน 
12. วัดรางประตูชัย    
     หรอืวัดพระเจายั้งยอง 
13. วัดศรีจอมเรือง 
14. วัดพระนั่งดิน 
15. วัดนันตาราม 
16. วัดปุาสักคํา 
17. วัดศรีสุพรรณ 
18. วัดพระธาตุสบแวน 
19. ดอยบุษราคัม  
     (วัดอนาลโยทพิยาราม) 
20. วัดศรีชุม 
21. วัดหวยเกี๋ยง 
22. วัดภูผาราม 
23. วัดพระธาตแุชโว 
24. วัดพระธาตขุิงแกง 
25. วัดศรีลอมหนองหลม 
26. วัดพระธาตุสามดวง 
27. วัดพระธาตภุูทอง 
28. วัดพระธาตจุอมสัน 
29. วัดพระธาตุดอยหยวก 
30. วัดพระธาตภุูขวาง 

4. อางเก็บน้ําแมปืม 
5. หาดน้ําดัง อาํเภอปง 
6. อางเก็บน้ําหวยตุม 
7. หนองเล็งทราย 
8. อางเก็บน้ํารองสัก 
9. อางเก็บน้ําหวยสม 
10. น้ําขุนเอี่ยน 
11. เทศกาล 
     ดอกคําใตงาม 

แพร  1. หมูบานนาคูหา/ บานนาตอง/  
    บานทุงโฮง (ชุมชนที่เป็น   
    แหลงปลูกตนฮอม) 
2. ชุมชนบานหวยออ  
    (เมืองลอง)  
3. บานไตลื้อ (บานถิ่น) 
4. หมูบานรองฟอง        
    แหลงอุตสาหกรรม 
    การเยบ็ผาและเหลก็  
5. หมูบานคางใจ ชุมชน  
    กะเหรีย่งหูกวาง  
6. บานแชฟาูกะเหรีย่งหูยาน  
7. บานบุญยืน มลาบรี  
    (ผีตองเหลือง) 

1. คุมเจาหลวงเมืองแพร  
2. กําแพงเมืองแพร  
3. คุมวงศแบุรี 
4. คุมวิชัยราชา 
5. วัดธรรมานุภาพ    
    (พระธาตุศรีนาตอง) 
6 .ถ้ําผานางคอย  
7. อนุสรณแสถานเสรีไทย  
    และเสนทางแพะเปยีง  
8. พพิิธภัณฑแวดัศรีดอนคํา    
   และพิพธิภัณฑแพราโต  
9. บานศิลปินแหงชาต-ิ 
    บานผาตีนจก 
 

1. วนอุทยาน แพะเมืองผี 
2. บอน้ําพุรอน บานแมจอก  
3. น้ําตกแมเกิ๋งหลวง  
    อุทยานแหงชาตเิวียงโกศัย 
4. น้ําตกหวยโรง  
5. ภูเขาหินปะการัง  
6. สวนหินมหาราช  
   อาํเภอลอง 
7. มอนเสาหินพิศวง  
8. อุทยานแหงชาติ แมยม  
    อําเภอสอง 
9. น้ําตกเชิงทอง 
10. แกงหลวง 

1. วัดพระบาทมิ่งเมือง 
    วรวหิาร  
2. วัดหลวง  
3. วัดศรีชุม  
4. วัดจอมสวรรคแ  
5. วัดพระธาตุชอแฮ  
6. พระธาตุอินทรแแขวน 
7. วัดพระธาตุจอมแจง 
8. วัดพระนอน  
9. วัดศรีบุญเรือง 
10. วัดพระธาตปุูแจ  
11. วัดพระธาตหุนองจัน 
12. วัดพระธาตพุระลอ 
13. วัดสูงเมน 

1. อางเก็บน้ําแมสอง      
    (ปใ่นจักรยาน ลองแกง) 
2. หนองบัวลอย 
3. ถ้ําผานางคอย         
    (วิ่งเทรล ยิงธนู) 
4. ภูพญาพอ 
5. ถ้ําเอราวัณ           
    (ปีนหนาผา ลองแกง) 
6. อางเก็บน้ําแมถาง  
    อ.รองกวาง 
7. อางเก็บน้ําแมสาย 
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จังหวัด 
การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชมุชน 

และวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร ์

 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

 

การท่องเที่ยว    
เชิงศาสนา 
และวิถีพุทธ 

การท่องเที่ยว 
ด้านกีฬา  

และนันทนาการ 

8. โฮงซึงหลวง 
9. บานกะเหรีย่ง- แมจองไฟ 
10. กลุมวิสาหกิจชุมชน 
     หมอหอม ทุงเจริญ/ 
     ทุงโฮงยอมสีธรรมชาต ิ
11. บานดอนมูลสูงเมน 
12. บานวังวนสูงเมน 
13. ชุมชนบานดอนทราย  
     อ.ลอง 
14. กาดกองเกา 
15. หอศาสตราวธุ 
16. หอศิลปนิรันดร             
     อ.เดนชัย 
17. คําแสนแกลเลอรี่ 

10. พิพิธภัณฑแโกมล 
    ผาโบราณ 
11. สถานีรถไฟบานปิน  
     ศิลปะการกอสราง   
     แบบบาวาเรียน  
12. บานประทับใจ  
13. อุทยานแหงชาติ 
     ลิลิตพระลอ  
14. พิพิธภัณฑแเสรีไทย 
15. พิพิธภัณฑแเสรีไทย   
     อ.หนองมวงไข 
16. พิพิธภัณฑแไมสัก    
     (โรงเรียนการปาุไม) 
 

14. วัดไทรยอย 
15. วัดพระธาตุสโุทน 
      มงคลคีรี 
16. วัดเดนชัย  
     (พระเจาแสนแซ) 
17. วัดพระธาตดุอยนอย 
18. วัดพระธาตุดอยเล็ง 
19. วัดดงลาน  
     วัดเชตะวัน อ.ลอง 
20. วัดนาตุม 
21. วัดไผลอม 
22. วัดแมลานเหนือ 
23. วัดบุญเย็น 
24. วัดตามอน 
25. วัดถิ่นแหนทสรา 
26. วัดสระบอแกว 
27. วัดหัวขวง 
28. วัดพงษแสุนันทแ 

นาน  1. บอเกลือสินเธาวแ  
2. ตลาดชายแดนหวยโกเน   
3. น้ําพุรอน บานน้ํากิ   
4. ชุมชนบานบอสวก   
5. ชุมชนบานหวยพาน   
6. หมูบานประมงปากนาย 
7. ชุมชนบานสันเจริญ 
8.  ชุมชนบานหลายทุง 
9. ชุมชนไทลื้อ  
    - ต.รองแง อ.ปใว 
    - บานศิลาเพชร 
    - บานดอนมูล 
    - บานนาอุดม อ.เชียงกลาง 
10. ชุมชนบานดอนชัย (ทุงชาง) 
11. ชุมชนชาวมง 
     - บานมณีพฤกษแ 
     - บานถ้ําเวยีงแก 
     - บานขุนสถาน 
     - บานปุากาง 
     - บานสองแคว 
12. ชุมชนชาวอิว้เมี่ยน 
     - บานปุากาง 
     - บานน้ํามาก  
     อ.เวยีงสา 
     - บานน้ํางาว 

1. อนุสรณีวีรกรรมทุงชาง   
2. พิพิธภัณฑ 
    สถานแหงชาตินาน 
3. พิพิธภัณฑแ 
   วัดพระเกิด   
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. ภาพเขียนส ี 
     อ.แมจริม 
15. พิพิธภัณฑแเวยีงสา 
16. เมืองวรนคร (อ.ปใว) 
17. ภูพยัคฆแ 
18. แหลงขวานหิน (นาซาว) 

1. ดอยวาว ดอยติว้ 
2. เสาหินนานอย   
3. อุทยานแหงชาติ    
   ขุนสถาน   
4. อุทยานแหงชาติศรีนาน   
5. อุทยานแหงชาติภูคา   
6. อุทยานแหงชาติขุนนาน   
7. อุทยานแหงชาติ  
    ถ้ําสะเกิน   
8. อุทยานแหงชาติแมจริม  
9. อุทยานแหงชาตินันทบุรี   
10. วังศิลาแลง  
11. น้ําตกศิลาเพชร 
12. ดอยพญาเสือโครง   
13. ถ้ําผาตูบ   
14. น้ําตกตาดมาน   
     น้ําตกสะปใน  

1. วัดพระธาตุแชแหง 
    พระอารามหลวง   
2. วัดพระธาตุชางคํ้า  
    วรวหิาร 
3. วัดภูมินทรแ 
4.วัดสวนตาล   
5. วัดมิ่งเมือง  
6. วัดศรีพันตน  
7. วัดหนองบัว  
8. วัดบุญยืน  
9. วัดภูเก็ต  
10. วัดพระธาตุเขานอย   
11. วัดหนองแดง   
12. วัดโปุงคํา (สันติสุข)  
13. วัดดอนมูล 
14. วัดศรีมงคล (วัดกเง)  
     อ.ทาวังผา 
15. วัดถ้ําเชตะวัน 
16. วัดพระธาตจุอมพริก 
17. วัดบอหลวง 
18. พระแกวมรกต  
     อ.บานหลวง 
19. พระธาตุจอมทอง 

 
 

1. ลองแกงน้ําวา  
2. กิจกรรมดูนก  
   หนองน้ําครก 
3. ประเพณีแขงเรือ  
   พญานาคนาน 
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จังหวัด 
การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชมุชน 

และวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร ์

 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

 

การท่องเที่ยว    
เชิงศาสนา 
และวิถีพุทธ 

การท่องเที่ยว 
ด้านกีฬา  

และนันทนาการ 

13. ชุมชนชาวตองเหลือง 
     - บานหวยหยวก 
14. ชุมชนวิถีไทพวน 
     - บานฝายมูล อ.ทาวังผา 
     - บานหมืน่พวน อ.เวียงสา 
     - ชุมชน ต.ในเวียง 
15. ชุมชนชีววิถีบานน้ําเกีย๋ง 
16. ปุาชุมชนบานดงผาปูน 
17. ถนนลอยฟาู  
     สันติสุข-บอเกลือ 
18. สะพานน้ําเตา 
19. กลุมผาทอ 
     - บานดอนชัย 
     - บานซาวหลวง 
     - บานปุาออย  
     ต.ศิลาแลง 
20. กลุมผาเขียนเทียน และ   
     เครื่องเงิน ต.ปุากลาง  
     อ.ปใว 
21. ชุมชนมหาโภชนแ  
     การจัดการเรื่องขยะและ  
     การแกะสลักพระไม 
22. ชุมชนบานไผเหลือง   
     การจัดการดานเกษตร  
     ปลอดภัย 

19. อนุสาวรียแ                
    17 ทหารกลา 
    อ.เฉลิมพระเกียรติ    
    เมืองยาง ต.บานเส้ียว 

                                                              ที่มา: แผนปฏบิัติการพัฒนาการทองเท่ียว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวเมืองเกามีชีวิต, 2562 

  1.10.2 เทศกาลประเพณีที่ส าคัญ 
ตารางที่ 7 แสดงเทศกาลและประเพณีที่สําคญัในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

จังหวัด เทศกาลประเพณี 
เชียงราย 1.งานพ่อขุนเม็งราย จัดประมาณปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนกุมภาพันธแ เป็นงานประจําปี  

ภายในงานจะมีการออกราน จัดนิทรรศการและมหรสพตางๆ 
2.งานวันลิ้นจี่เชียงรายและสับปะรดนางแล จัดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภายในงาน
จะมีการประกวดขบวนรถและประกวดธิดาลิ้นจี่ การออกรานจาํหนายสินคา 
3.ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานตแ ไดกําหนดใหมีตั้งแตวันที่ 13-16 เมษายน  
โดยการเนรมิตถนนเลนน้ํากลางเมืองเชียงราย ภายในงานจะมีกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน ทําบุญ 
ตักบาตรในชวงเชา สรงน้ําพระพุทธสิหิงคแ ขนทรายเขาวัด สรงน้ําพอขุนเม็งรายมหาราช รดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุแตละชุมชน ประกวดเทพีสงกรานตแ แขงขันกีฬาพื้นบาน ขบวนแห ประกวดรองเพลงลูกทุง 
บนถนนเลนน้ําคือ ถนนธนาลัย จะใชเป็นถนนเพื่อการเลนน้ําตลอดทั้งสาย โดยเทศบาลไดออกแบบ
อุโมงคแที่มีสายน้ําใสสะอาดพุงออกมาจากทั้งสองฟากถนน รวมทั้งติดตั้งระบบน้ําพุ เพื่อสรางสีสัน
บรรยากาศของความชุมฉ่ําของสายน้ําตลอดเทศกาล พรอมกันนี้ไดจัดใหมีพิธีรดน้ําดําหัว            
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จังหวัด เทศกาลประเพณี 
ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ และผูสูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงออก  
ถึงความเคารพนับถือและความเป็นสิริมงคลตามประเพณีที่ชาวลานนาไดปฏิบัติสืบตอกันมา  
ตลอดทั้งเป็นการรวมสืบสานวัฒนธรรมอันดีใหกับชนรุนหลัง 
4.ประเพณียี่เป็งลอยกระทง จัดขึ้น ณ สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (สนาม รด.) เชิงสะพานแมฟูาหลวง 
ทุกวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี โดยจะมีการจัดงาน 2 วัน ในวันแรกจะมีกิจกรรมลอยกระทงเล็ก 
การประกวดหนูนอยนพมาศ และวันตอมาจะมีขบวนแหกระทงที่ยิ่งใหญจากสวนตุง และโคมฯ    
ถนนธนาลัย สูสถานที่จัดงาน และ มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดโคม ประกวดกระทง       
พรอมการแสดงบนเวทีอยางตระการตาโครงการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธแลุมน้ําโขง จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี 
เป็นการจัดงานเพื่อเช่ือมความสัมพันธไมตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดแก ไทย ลาว จี น 
พมา เวียดนาม และกัมพูชา เป็นการสงเสริมการทองเที่ยวและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งจะสงผลดีตอการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและ
ประเทศไทย รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธแกับประเทศเพื่อนบานใหแนบแนน เช่ือมโยงเศรษฐกิจการคา
ระหวางประเทศ เป็นการผูกมิตรไมตรีที่ดีตอกัน อันจะนําไปสูการขยายฐานความสัมพันธแใหแนน
แฟูนมากยิ่งขึ้น สงผลดีในปใจจุบันและอนาคตทางดานการคา การลงทุน         การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวในประเทศลุมแมน้ําโขง จึงทําใหเป็นงานที่ยิ่งใหญและสงผลดีตอการพัฒนาประเทศ จัดขึ้น
ราวปลายเดือนตุลาคมหรือตนพฤศจิกายนของทุกปี 
5.ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย เป็นขบวนแหพระคูบานคูเมืองที่สําคัญๆ ของ  
วัดตางๆ ประดิษฐานบนบุษบกแหใหประชาชนสักการะบูชาโปรยขาวตอกดอกไมในบายวันที่         
31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นศิริมงคลสําหรับเมืองเชียงราย สงทายปีเกาที่กําลังจะผานไปและ     
รับปีใหมที่กําลังจะมาถึง แลวตักบาตรในวันที่ 1 มกราคมตอนเชารับวันปีใหม ซึ่งมีพื้นฐานความคิด   
มาจากตํานานพระเจาเลียบโลก ดวยมีจุดมุงหมายใหประชาชนไดมีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธ์ิคูบานคูเมือง ซึ่งประดิษฐานอยูตามวัดวาอารามตางๆ ในตัวเมืองเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล
แกชีวิตในวาระของการสงทายปีเกา ตอนรับปีใหม โดยการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง
เชียงราย มาประดิษฐานบนบุษบกท่ีไดสรางขึ้นโดยชางศิลปินที่มีช่ือเสียงของจังหวัดเชียงราย จัดเป็น
ขบวนอัญเชิญไปรอบเมืองเชียงราย ใหพุทธศาสนิกชนไดมีโอกาสกราบไหวสักการะบูชาดวย ขาวตอก 
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       
ซึ่งถือวาเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาระหวางพรรษา และเพื่อใหความสวางในเวลา
มีพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน ดังนั้นจังหวัดเชียงรายมีความตระหนักและเห็นความสําคัญ    
จึงไดยึดเป็นนโยบายหลัก ในการสนับสนุนสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม      
ของทองถิ่น จึงไดจัดทําโครงการสืบสานประเพณีหลอเทียนพรรษาขึ้น และจัดขบวนเทียนพรรษา
อยางยิ่งใหญเป็นประจําทุกปี บริเวณสวนตุงและโคมฯ ถนนธนาลัย 
7.งานตานหาพญามังราย เนื่องในวันท่ี 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคลายวันที่พญามังราย หรือ 
พอขุน เม็ งรายมหาราช ไดทรงสร างเมือง เ ชียงรายไว เมื่ อวันที่  26 มกราคม พ.ศ.1805       
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จังหวัด เทศกาลประเพณี 
เทศบาลนครเชียงราย ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคแทาน จึงไดจัดพิธีบําเพ็ญกุศล
สักการะดวงพระวิญญาณพอขุนเม็งรายมหาราชขึ้นในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ณ วัดดอยงําเมือง 
ในงานมีกิจกรรมทางศาสนาจัดพิธีกรรมแบบลานนา ซึ่งประกอบไปดวย พิธีสักการะบูชาพระสถูป 
การสืบชะตาเมือง การทําบุญเมือง และการจัดกิจกรรมสมโภชเมือง อาทิ การฟูอนเล็บ การฟูอนดาบ 
และการตีกลองสะบัดชัย เพื่อถวายแดองคแพอขุนเม็งรายมหาราช อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึง     
ความกตัญโูกตเวที และการเคารพตอดวงพระวิญญาณของพระองคแทาน โดยพี่นองชาวเชียงราย 
และพี่นองชุมชนในเขตเทศบาลจะเขารวมในพิธีอันศักดิ์สิทธ์ิครัง้นี้ดวยการนําพานพุม หรือพานดอกไม
เครื่องบูชาสักการะ ถวายดวงพระวิญญาณพอขุนเม็งรายมหาราช เพื่อความรมเย็นของเมืองเชียงราย
และความเป็นสิริมงคลแกชีวิตอีกดวย นอกจากพิธีดังกลาวแลว ในชวงปลายเดือนมกราคมของทุกปี 
จังหวัดเชียงรายรวมกับองคแกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีการรวมกันจัดงานกาชาดประจําปี    
ของจังหวัดเชียงรายหรือท่ีนิยมเรียกกันวา "งานพอขุนเม็งรายมหาราช" ซึ่งจัดขึ้นประมาณปลายเดือน
มกราคมของทุกปี ภายในงานจะมีการออกรานจัดนิทรรศการของสวนราชการและเอกชน งานรื่นเริง
ตาง ๆ การจัดจําหนายสินคา อาหาร และขาวของเครื่ องใช ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและ      
ชวยกระตุนเศรษฐกิจของหวัดเชียงรายไดเป็นอยางดี 
8.งานปีใหม่เคาท์ดาวน์หอนาฬิกา มหกรรมงานวันสงทายปีเกาตอนรับปีใหม รวมนับถอยหลัง  
(เคาทแดาวนแ) เพื่อเขาสูปีใหมพรอมกัน ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ถนนบรรพปราการ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการเปิดการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม การแสดงของ   
วงดนตรี และสลับการแสดงของชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากชุมชนและสถาบันการศึกษา     
ในเขตเทศบาลฯ การแสดงกลองบูชาและกลองยาว การแสดงกลองสะบัดชัย โดยจุดนับถอยหลัง
สงทายปีเกาตอนรับปีใหม มีการจุดพลุเฉลิมฉลอง และการปลอยโคมไฟเพื ่อเป็นสิริมงคล  
แกตนเองและครอบครัว มีฉากหลังเป็นหอนาฬิกาที ่ส ุดอลังการใหนักทองเที ่ยวไทยและ
ตางประเทศไดช่ืนชมความงดงามโดยงานเริ่มตั้งแตเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 31 ธันวาคม เป็นตนไป 
9.งานประเพณีแห่โคมไฟ ไหดอก จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3       
ซึ่งถือไดวาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่เกิดเหตุอัศจรรยแขึ้นหลายประการ คือ 
พระสงฆแสาวกของพระพุทธเจา จํานวน 1,250 รูป มาเฝูาพระพุทธเจาโดยมิไดนัดหมายกันมากอน   
ซึ่งพระสงฆแทั้งหมดลวนแลวแตเป็นพระอรหันตแที่พระพุทธเจาอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจา และ
ในวันมาฆบูชานี้พระพุทธเจาไดแสดงพระโอวาทปาติโมกขแในที่ประชุมสงฆแ เนื้อหาโดยสรุปคือ         
ใหละเวนความช่ัวทุกชนิด ทําความดี และทําจิตใจใหผองใส และเมื่อวันมาฆบูชาไดเวียนมาบรรจบ
ครบรอบทุกปี เทศบาลนครเชียงรายรวมกับคณะสงฆแจังหวัดเชียงรายจึงได จัดงานประเพณี           
แหโคมไฟ ไหดอก ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อใหพุทธศาสนิกชนรวมกันสรางบุญกุศล         
สืบทอดพระพุทธศาสนาตอไป 
10. ตักบาตรเที่ยงคืน ในครั้ งอดีตเมื่อใกล เวลาประมาณเที่ยงคืน ในคืนวันพุธ ขึ้น 15 ค่ํา   
จะมีประชาชนจํานวนมากมารวมทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆแ สามเณร ภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย ตามถนนสายตาง ๆ จํานวนหลายรอยรูป โดยเรียกวันดังกลาววา "วันเป็งปฺุด" และมีประวัติ        
ความเป็นมาสืบเนื่องมาจากความเช่ือที่วา พระมหาอุปคุตซึ่ งเป็นพระอรหันตแองคแหนึ่ งที่มี             
มหาอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนาไดออกจากการเขาฌานสมาบัติที่ใตสะดือทะเลแลว
แปลงกายเป็นสามเณรนอยออกมาโปรดสัตวแโลกเช่ือกันวาหากผูใดไดทําบุญตักบาตรพระมหาอุปคุต
แลวบุคคลนั้นถือวาเป็นผูมีบุญ จะมีโชคลาภวาสนาร่ํารวยเป็นเศรษฐีและบังเกิดความเป็นสิริมงคล   
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แกชีวิต ซึ่งประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปฺุด ถือเป็นประเพณีลานนาที่ปฏิบัติสืบตอกันมา       
ชานาน เพราะวาแตละปีอาจมีวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา ที่ตรงกับวันพุธ เพียงแค 1 ครั้ ง หรือ 2 ครั้งเทานั้น 
หลายคนจึงเฝูารอที่จะมาทําบุญตักบาตรในวันดังกลาว เทศบาลนครเชียงรายจึงไดจัดงานประเพณี    
ตักบาตรวันเป็งปฺุดเพื่อใหคงอยูคูวัฒนธรรมลานนาของชาวเชียงรายสืบไป 
11. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ คือ การทําบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 เนื่องในโอกาส
ที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลก คําวา เทโว ยอมาจากคําวา เทโวโรหณะ ซึ่งแปลวา การเสด็จลง
จากเทวโลก ความเดิมมีวาในพรรษาที่ 7 นับแตวันตรัสรูพระพุทธเจาเสด็จไปจําพรรษาอยูบนสวรรคแ
ช้ันดาวดึงสแเพื่อเทศนแโปรดพระพุทธมารดา จนบรรลุโสดาปใตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 11 แลวจึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสะนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ไดมีเนินเป็น
อันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูขางลาง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก 
ทรงแลดูทิศใหญและทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษยแ แม
พวกมนุษยแก็เห็นเทวดา สัตวแนรกก็เห็นมนุษยแและเทวดา ตางก็เห็นกันเฉพาะหนาทีเดียว ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเปลงฉัพพรรณรังสีขณะที่พระองคแเสด็จลงมาจากสวรรคแช้ันดาวดึงสแ รุงขึ้น
วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทําบุญตักบาตรเป็นการใหญเพราะไมไดเห็นพระพุทธเจา
มาถึง 3 เดือน การทําบุญตักบาตรในวันน้ันจึงไดช่ือวา ตักบาตรเทวโรหนะ ตอมามีการเรียกกรอนไป
เหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณแในวันน้ันและเพื่อเป็นการอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามใหคงอยู เทศบาลนครเชียงรายจึงไดจัดงานประเพณี "ตักบาตรเทโว" เพื่อสืบทอดและทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาเป็นประจําทุกปี 

พะเยา 1.งานสักการะบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง จัดขึ้นทุกวันที่ 5 มีนาคมเป็นการรําลึกถึงพอขุนงําเมือง 
กษัตริยแที่ครองเมืองพะเยา ซึ่งในชวงที่พระองคแ ครองราชยแ บานเมืองรมเย็นเป็นสุข และไดทรงรวมกับ
พอขุนรามคําแหงมหาราช และพอขุนเม็งรายมหาราช สาบานเป็นพระสหายตอกันที่เมืองพะเยา       
งานจัดขึ้นทุกวันที่ 5 มีนาคม ที่บริเวณอนุสาวรียแพอขุนงําเมืองสวนสมเด็จยา 90 โดยมีพิธีบวงสรวง
แบบพราหมณแ มีขบวนสักการะเทิดพระเกียรติ และการแสดงวัฒนธรรมลานนา จัดโดยจังหวัดพะเยา 
2.งานเทศกาลลิ้นจี่ และของดีเมืองพะเยา จัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจัดขึ้นประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม ที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรและสหกรณแ อําเภอแมใจ ในงานมีมหรสพ       
การแสดง การประกวดธิดาชาวสวนลิ้นจี่  ประกวดลิ้นจี่พันธุแตางๆ นิทรรศการของภาคราชการ      
และเอกชน จัดโดยสหกรณแอําเภอแมใจ 
3.งานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง จัดขึ้น 7 วัน เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ํางานนมัสการพระเจา     
ตนหลวง ท่ีวัดศรีโคมคํา เป็นงานท่ีจัดกันมาตั้งแตโบราณ ซึ่งจะจัดในชวงกอนวันวิสาขบูชา ระยะเวลา
จัดงาน 7 วัน โดยยึดการนับปฏิทิน ทางภาคเหนือ ซึ่งตรงกับเดือน 5 ขึ้น 15 ค่ําของภาคเหนือ    
(เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ํา ไทย) จึงเรียกงานนี้ในทองถิ่นวา "งาน 8 เป็ง" ในงานแบงเป็นสองรูปแบบ คือ    
ในเขตสงฆแจะเป็นการทําบุญ ฟใงเทศนแ ฟใงธรรม การประกวดครัวตาน การปฏิบัติธรรมในชวง 7 วัน 
สวนนอกเขตวัดก็จะมีมหรสพ และการจําหนายสินคา 
4.งานวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงคํา เดือน กุมภาพันธแ – มีนาคม ทุกปี วัฒนธรรมชาวไทลื้อที่มี
เอกลักษณแในตัวเองไมวาจะเป็นวัฒนธรรมการแตงกาย สถาปใตยกรรมบานเรือน รวมทั้งอาหารการกิน
ที่ไมเพียงสะทอนถึงความเป็นชนเผารักสงบ ขยัน และมีมานะอดทนแลว ชาวไทลื้อยังคงรักษา
ขนบประเพณีดั้งเดิมของพวกเขาไวไดเป็นอยางดี โดยภายในศูนยแแหงนี้จะทําใหคุณไดเรียนรู และ
สัมผัสผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื้อในมิติที่หลากหลาย โดยเฉพาะการชมผาทอไทลื้อ        
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ที่มีลวดลายสวยงามพรอมสีสันสดใส เชน ผาลายดอกขอเครือ ลายดอกขอ ลายมา และลายดอกตั้ง 
จะทําใหคุณไดเขาใจความเป็นไทลื้อที่นาทึ่ง 
5.ประเพณีปู่จาพญาลอ เป็นวัฒนธรรมลานนามีเอกลักษณแที่โดดเดนและทรงคุณคา มีประวัติศาสตรแ 
ประเพณี วิถีชีวิตที่ไดรับการสืบทอดยังคงดํารงอยู และเป็นผลผลิตของสวนรวมจวบจนปใจจุบัน 
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        
โดยชาวไทลื้อที่อยูใน จังหวัดตางๆ มีคติความเช่ือเกี่ยวกับอานิสงสแของตานตุง ซึ่งเ ลาสืบตอกันมา
หลายช่ัวอายุคนวาตุงเป็นสัญลักษณแของความดี ความเป็นสิริมงคล และเป็นสื่อนําวิญญาณของ        
ผูลวงลับไปแลวใหขึ้นไปสูสวรรคแหรือหลุดพนจากความทุกขแทรมานอันเนื่องมาจากวิบากกรรม      
ตามพื้นฐานความเช่ือของชาวไทลื้อการถวายทานตุงมีความสัมพันธแอยางใกลชิดกับพิธีกรรม           
ในพระพุทธศาสนาและประเพณีอันเกี่ยวกับชีวิต การทําตุงถวายจึงเปรียบเสมือนตัวแทนสักการะ     
ของการแผกุศล กตัญโูกตเวทีไปถึงผูมีพระคุณที่ลวงลับไปแลว  
7.ประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมทอง ประเพณีสรงน้ําพระธาตุจองทองมีมาตั้งแตโบราณ จัดใหมีขึ้น 
ในวันเพ็ญเดือน 4 ของทุกปี ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง ประชาชนจังหวัดพะเยาพรอมใจกันมา
ทําบุญไหวพระธาตุดอยจอมทอง โดยจะนําขาวตอกดอกไมขาวปลาอาหาร และน้ําขมิ้นสมปุอยขึ้นไป
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุ ในอดีตจะมีการแขงบอกไฟขึ้นและบอกไฟดอก แขงขันการจอยซอ    
ฟูอนเล็บ ครัวทาน เป็นตน 
8.ประเพณีแปดเป็งนมัสการพระเจ้าตนหลวง พระเจาตนหลวงเป็นพระพุทธรูปองคแใหญที่สุด       
ในดินแดนลานนามีอายุมากกวา 500 ปี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนอยางกวางขวาง     
ในระหวางเดือนแปด หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนสี่ เหนือ ซึ่งตรงกับ   
วันวิสาขบูชา ผูคนจากทุกสารทิศตางพากันมานมัสการพระเจาตนหลวง ณ วัดศรี โคมคํา             
โดยชวงกลางวันมีการทําบุญฉลององคแพระเจาตนหลวง พระประธานในวิหาร การทําบุญถวาย 
ภัตตาหารแดพระสงฆแ รักษาศีล ฟใงเทศนแ ปฏิบัติธรรม มีการจัดขบวนแหครัวทาน ฟูอนรํา              
มีการละเลน และการแสดงของชุมชน ชวงกลางคืนมีการออกรานขายของและมหรสพตาง ๆ 
9.พิธีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง ทุกปีเมื่อถึงวันที่ 5 มีนาคม ที่ลานอนุสาวรียแพอขุนงําเมือง ริมกว฿าน
พะเยาจะเต็มไปดวยผูคนท่ีมาจากทั่วทุกสารทิศ ตางรวมทําพิธี “บวงสรวงพอขุนงําเมือง” พิธีนี้เริ่มมา
ตั้งแตเมื่อใดไมปรากฏ แตไดปฏิบัติสืบทอดเป็นประเพณีจนทุกวันนี้ งานประเพณีไหวพระธาตุ         
วัดปุาแดงบุญนาค 
10.งานประเพณีไหว้พระธาตุวัดป่าแดงบุญนาค เป็นประเพณีที่ประชาชนจังหวัดพะเยา จะทําบุญ
ตักบาตรสวดมนตแไหวพระ เวียนเทียน รักษาศีลภาวนา ในวันเดือน 7 เป็ง (เพ็ญเดือน 5) ของทุกปี    
ณ วัดปุาแดงบุญนาค อยูในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง เป็นวั ดที่แสดงถึงความสัมพันธแทาง 
ประวัติศาสตรแระหวางลานนากับสุโขทัยไดเป็นอยางดี เพราะเช่ือวากันวาผูสรางวัดคือ พญายุธิษฐิระ 
เจาเมืองสองแคว ไดเขามาสวามิภักดิ์พระเจาติโลกราชเจาเมืองเชียงใหม คราศึกกรุงศรีอยุธยากับ 
ลานนา พระเจาติโลกราช ใหพญายุธิษฐิระมาครองเมืองพะเยา และพระองคแไดสรางวัดอรัญญวาสี  
คือ วัดบุญนาคขึ้น ดังนั้นองคแเจดียแที่วัดแหงน้ีจึงไดรับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย 
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11.ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ า กว๊านพะเยา กิจกรรม “เวียนเทียนทางน้ํา กลางกว฿านพะเยา”      
ปีหนึ่งจะจัดขึ้นเพียง 3 ครั้งเทานั้น คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระ
อาทิตยแใกลลับขอบฟูาผูคนจะนําดอกไมธูปเทียน จุดไฟสวางไสว ลองเรือไปเวียนเทียนบูชาองคแพระ
ปฏิมากลางแมน้ํา 3 รอบโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแตชวงเชาเวลา 06.00 น. เป็นพิธีทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงพระสงฆแ จํานวน 109 รูป ณ บริเวณทาเรือวัดติโลกอาราม 

แพร 1.งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ จัดขึ้นระหวางวันขึ้น 11-15 ค่ําเดือน 4 มีการแหผาขึ้นไป 
หมองคแพระธาตุ มีขบวนแหแบบลานนา โดยผูรวมงานทุกคนจะแตงกายแบบพื้นเมืองลานนา           
มีมหรสพสมโภชทุกคืน รุงเชาวันข้ึน 15 ค่ําจะมีการทําบุญตักบาตร กลางคืนมีการเวียนเทียนรอบองคแ
พระธาตุและวิหาร 
2.งานแอ่วสงกรานต์น้ าใจเมืองแป้ นุงมอฮอมแตงามตา จัดงานบริเวณศูนยแหัตถกรรมเวียงโกศัย    
ในวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี ภายในงานจะมีการแตงกายดวยชุดมอฮอมลอมวงกินขันโตก และ
เลนสงกรานตแกัน 
3.งานกิ๋นสลาก คลายประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลาง โดยชาวบานจะจัดเครื่องไทยทาน   
เขียนสลากช่ือของตนติดไวแลวนําไปรวมกันที่หนาพระประธาน พระสงฆแจะจับสลากขึ้นมา            
ใหมรรคนายกประกาศ เจาของสลากก็นําเครื่องไทยทานของตนไปถวายแดพระสงฆแ โดยงานนี้       
จะจัดขึ้นตามวัดตางๆ ชวงเดือน 10 ของทุกปี 
4.งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน  วันขึ้น 3 ค่ําเดือน 3 เป็นวันกําฟูา กอนวันกําฟูา 1 วัน คือ           
วันขึ้น 2 ค่ําเดือน 3 จะถือเป็นวันสุกดิบแตละบานจะทําขาวปุูน หรือ ขนมจีน พรอมทั้งน้ํายา และ
น้ําพริกไวเลี้ยงดูกัน มีการทําขาวหลามเผาไวในกระบอกขาวหลามออน มีการทําขาวจี่ ขาวจี่ทําโดยนํา
ขาวเหนียวที่นึ่งสุกแลวนํามาปใ้นเป็นกอนขนาดพอเหมาะ อาจจะใสใสหวานหรือใสใสเค็มหรือ         
ไมใสใสเลย ก็ได เสียบเขากับไมทาโดยรอบดวยไข แลวนําไปปิ้งไฟจนสุกหอม ขาวจี่จะนําไปเซนไหว   
ผีฟูาและแบงกันกินในหมูญาติพี่นอง พอถึงวันกําฟูาทุกคนในบานจะไปทําบุญที่วัด มีการใสบาตร   
ดวยขาวหลาม ขาวจี่ ตกตอนบายจะมีการละเลนไปจน ถึงกลางคืน การละเลนที่นยมไดแก           
ชวงชัย มอญซอนผา นางดง ฯลฯ งานประเพณีกําฟูาไทยพวนประเพณีกําฟูาของไทยพวนบานทุงโฮง 
เพื่อจะใหเยาวชนรุนหลังไดรําลึกถึงบรรพบุรุษของไทยพวนอยางลึกซึ้งและหวงแหน และสราง     
ความสามัคคีในหมูพวนใหแนนแฟูนยิ่งขึ้น ประเพณีกําฟูาระหวางวันที่1-4 กุมภาพันธแ ของทุกปี
โดยประมาณ ฅประเพณีกําฟูานี้ ชาวไทยพวนทุงโฮงไดถือปฏิบัติกันมานานเป็นรอยกวาปีเทากับการ
อพยพลงมาจากเวียงจันทรแ และก็ไมเคยมีคนไทยพวนบานทุงโฮง ถูกฟูาผาตายเลยเพื่ออนุรักษแ       
และฟื้นฟูประเพณีอันเกาแกที่สืบทอดมานานทางเทศบาลตําบลทุงโฮง โดยนายกเทศมนตรี         
(นายวชิรพงศแ โกสิน)และสภาวัฒนธรรมตําบลทุงโฮง ,ชมรมไทยพวนบานทุงโฮง,องคแการบริหาร     
สวนตําบลทุงโฮง และชาวไทยพวนบานทุงโฮงทุกคน จึงไดนําประเพณีกําฟูาอันนี้มา จากที่ถือปฏิบัติ
แตเดิมใหเขาสูยุคสมัยนําวิถีชีวิตชาวไทยพวนทุกรูปแบบเขาสูสังคมไทย และสังคมโลก 
5.ประเพณีแห่น้ าช้าง ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาประมาณรอยกวาปี ที่ตั้งของหมูบานแหงนี้     
โดยธรรมชาติอุดมไปดวยปุาไมอันมีคาไดแก ไมสักทอง ไมประดู ไมมะคา เป็นตน อาชีพหลักของ
หมูบานคือการทําไม ชางจึงเป็นพาหนะที่สําคัญในการชักลากไมจึงมีการคลองชางปุามาเพื่อใชงาน 
เมื่อคลองชางปุามาไดแลว ก็จะเอาชางมาทําพิธีสูขวัญเหมือนเป็นการปลอบขวัญชางใหหายตกใจจาก
การถูกจับคลองมาจากปุา เมื่อถึงคราวเทศกาลสงกรานตแของทุกปี เป็นชวงระยะเวลาที่อากาศรอน   
จึงใหชางไดมีโอกาสพักผอน โดยถือโอกาสนี้ที่เจาของชางจะทําพิธีขอขมา และทําพิธีบายศรีสูขวัญ   
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รดน้ําดําหัวชาง ที่ตนเคยบังคับใหทํางาน และเพื่อใหระลึกถึงบุญคุณที่ชางมีตอตน จึงจัดใหมีพิธี       
แหน้ําชางขึ้นมาสืบตอกันมาถึงปใจจุบัน 
6.ประเพณีตากธรรม"  (ธรรมในลานนา หมายถึง คัมภีรแ ใบลาน) เป็นประเพณีโบราณที่ 
ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถรไดใหกุศโลบาย เพื่อเก็บรักษาและสืบตอวรรณกรรม คัมภีรแใหยืนยาว        
โดยมีกระบวนการในการรักษาคัมภีรแผานพิธีกรรมความเช่ือ โดยการนําคัมภีรแโบราณ ปใ๊บสา            
ที่อยูในหอไตร ออกมาตากแดด  ควบคุมความชื้น เก็บรักษาโดยการหอผาและการเขียนคัมภีรแชุดใหม
ขึ้นมาโดยประเพณีตากธรรม มีความเกี่ยวของกับการสรางความรูใหมและการสืบทอดคัมภีรแใบลาน 
กลาวคือกอนท่ีจะมีประเพณีตากธรรม ประมาณเดือน ๔ เหนือ ของทุกปี พระสงฆแและชาวบานจะใช
ความรูดานพุทธศาสนาและความรูในศาสตรแตางๆ ท่ีตนมีอยูมาเขียน หรือ บันทึก เรื่องราวของชุมชน 
กอนที่จะนํามาเทศนแ (บอกเลา) และรวมแหงฉลองในพิธรตากธรรม หลังจากนั้นก็ถวายคัมภีรแธรรม
เหลานั้นใหกับวัดจนกลายเป็น "ประเพณีตากธรรม" ประเพณีตากธรรมแสดงใหเห็นวา ครูบามหาเถร 
เป็นนักปราญชแลานนา ที่มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการจัดการความรู
ทั้งในรูปแบบของการสรางความรูใหม และการรักษาความรูที่มีอยูมิใหสญูหายไปจากความทรงจําและ
การเรียนรูซึ่งนับวาเป็นผลงานท่ีกอใหเกิดความรู ความเขาใจ ในวิธีการเกเบรักษาคัมภีรแไวเป็นอยางดี 
และเป็นการสรางโอกาสหรือแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมที่มีคุณคา   

นาน 1.งานแข่งเรือประเพณีฉลองงาช้างด าจังหวัดน่าน  ประเพณีแขงเรือเป็นประเพณีที่สืบทอด        
กันมานาน นิยมจัดใหมีขึ้นในงานประเพณีตานกเวยสลาก ตอมาในปี พ.ศ. 2479 ไดจัดใหมีการแขงเรือ
ในงานทอดกฐินสามัคคีสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐินพระราชทานในปใจจุบัน ซึ่งจะมีในราวกลางเดือน
ตุลาคมหรือตนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ชวงหลังจากจังหวัดไดรวมงานสมโภชงาชางดํา              
อันเป็นสมบัติล้ําคาคูบานคูเมือง ภายในงานมีการประกวดเรือกองเชียรแ ฯลฯ 
2.งานเทศกาลส้มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่าน  จัดในราวกลางเดือนธันวาคมของทุกปี  
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.งานประเพณีกินดอกด าดอกแดงและโน้มกิ่งฟ้า ของชนเผาขมุ เป็นประเพณีขึ้นปีใหมของชนเผา
ขมุ สืบทอดมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือน 4  ของทุกปี (ประมาณเดือนมกราคม–
กุมภาพันธแ) ชุมชนเผาขมุที่อยูในตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จะพบประเพณีนี้ที่บานหวยแกลบ 
บานน้ําปาน บานน้ําหลุ บานหวยมอย และบานใหมชายแดน สําหรับการกินดอกดําดอกแดงนั้น
จะตองทําในวันดีเทาน้ัน ซึ่งแตละบานจะมีวันดีไมเหมือนกัน ประเพณีนี้จะทําหลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว
แลว โดยกระทํากันในแตละหมูบาน แตละครอบครัว เพื่อความอยูดี  มีสุขและเป็นการรักษาประเพณี
ที่มีมาแตโบราณใหสืบทอดตอไป  
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5.งานประเพณีหกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็ง (เพ็ญ เดือน 6) หรืองานไหว
สาพระธาตุแชแหง มีการแหผาทิพยแหม   พระธาตุ มีขบวนแหผาจากลานโพธิ์หนาวัดเขามายังลาน
พระธาตุ แลวทําพิธีอธิษฐานผากอนนําผาขึ้นหม    พระธาตุ ในงานประเพณีนี้มักจะมีพุทธศาสนิกชน
และนักทองเที่ยวมาทําบุญอยางเนืองแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่เกิดปีเถาะ พระธาตุแชแหงเป็น
พระธาตุประจําปีเกิดของคนท่ีเกิดปีเถาะ ตามคติการ”ชุธาตุ” หรือการไหวพระธาตุตามปีนักษัตรของ
ชาวลานนา 
6.งานประเพณีสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์ เป็นประเพณีการสรงน้ําพระพุทธรูปองคแสําคัญ ที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตรแของเมืองนาน ที่สรางโดยพระเจาติโลกราชกษัตริยแเชียงใหม ที่มาตีเมืองนานและ
สรางพระเจาทองทิพยแไวที่วิหารวัดสวนตาล เมื่อ 600 ปี มาแลว ในชวงเทศกาลสงกรานตแ            
12-14 เมษายนของทุกปี ชาวเมืองนานจะทําบุญสรงน้ําพระเจาทองทิพยแ โดยอัญเชิญพระเจา       
ทองทิพยแองคแจําลอง ออกแหไปรอบเมืองใหประชาชนไดสรงน้ําสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล       
แกตนเองในวันปีใหม ภายในวัดจัดใหมีพิธีสะเดาะเคราะหแ สืบชะตาเมืองอีกดวย  
7.งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อย  สําหรับงานประเพณีนมัสการพระธาตุเขานอย 
เกิดจากความเช่ือและศรัทธาในองคแพระธาตุเขานอย ซึ่งตามตํานานเช่ือวา พระธาตุเขานอยองคแนี้ 
สรางโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจาผูครองนครนาน เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20 และมีการบูรณะ    
ครั้งใหญในสมัยพระเจาสุริยพงษแผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449 -2454 โดยชางชาวพมา ช่ือ หมองยิง 
ประเพณีนมัสการพระธาตุเขานอย ในวันเพ็ญขึ้น 14 ค่ํา และ ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 (เหนือ) ซึ่งตรงกับ
วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นการนอมรําลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาจะมีกิจกรรมที่สําคัญ อาทิ       
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแสดงพระธรรมเทศนา การทําบุญตักบาตร ถวายผาทิพยแ           
หมองคแพระธาตุ การสรงน้ําพระธาตุ การเวียนเทียน และมีประกวดขบวนแหครัวทาน จุดบั้งไฟขึ้น
ถวายเป็นพุทธบูชา 
8.งานตานก๋วยสลาก (งานบุญสลากภัตร) งานแห่คัวตาน (ครัวทาน) เป็นประเพณีเกาแกที่เช่ือวามี
มาตั้งแตพุทธกาล ชาวเหนือถือวาเป็นประเพณีทําบุญกลางบานที่สําคัญเป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 
พระภิกษุรับนิมนตแเพื่อมารับการถวายทานโดยการจับสลาก ถาอยูใกลแมน้ํานานก็จะมีการแขงเรือ
ดวย ถาไมมีแมน้ําก็จะมีการประกวดครัวทานแทนการแขงเรือ เป็นกิจกรรมงานบุญที่สนุกสนาน
รวมกันของคนในชุมชน 
9.งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งานแขงเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ตอมาใน พ.ศ. 2479 ไดจัดใหมีการแขงเรือ  
ในงานทอดกฐินสามัคคี และไดสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐินพระราชทานในปใจจุบัน เรือที่เขาแขง           
แตละลําใชไมซุงขนาดใหญ ขุดเป็นเรือ เอกลักษณแเดนของเรือแขงเมืองนาน คือ หัวเรือแกะเป็นรูป
พญานาคชูคอสงางาม หางเรือเป็นหางพญานาคงอนสูง ดวยคนเมืองนานเช่ือวาบรรพบุรุษของตน   
คือ เจาขุนนุน ขุนฟอง เกิดจากไขพญานาคเป็นสัญลักษณแแหงความอุดมสมบูรณแ การตอเรือแขง     
เป็นรูปพญานาคจึงถือเป็นการบูชาบุญคุณพญานาคผูเป็นเจาแหงลําน้ําและบรรพบุรุษของชาวเมือง
นาน การประชันฝีมือฝีพายจัดขึ้น ณ บริเวณแมน้ํานาน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ)  
10.ประเพณีล่องเรือไฟอ าเภอนาน้อย  ไดยึดถือปฏิบัติกันมานานตั้งแตปีพุทธศักราช 2480         
โดยชาวอําเภอนานอย มีความเช่ือในประเพณีวาเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระแมคงคา การเอาไฟ
เผาความทุกขแ ประเพณีลองเรือไฟของภาคอีสาน เรียกวา “ไหลเรือไฟ” สวนที่อําเภอนานอยเรียกวา
ประเพณีลองเรือไฟ   ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนยี่ (เหนือ) ชาวบานเรียกวางานยี่เป็ง  หรือวันลอย
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จังหวัด เทศกาลประเพณี 
กระทงในปใจจุบัน เรือไฟในสมัยโบราณนั้นมีรูปแบบที่เรียบงาย โดยทําจากตนกลวยและลําไมไผ        
ที่หาไดมาจัดทําเป็นโครงเรือไฟงายๆ พอที่จะทําใหลอยน้ําได การประดับตกแตงเรือไฟภายใน        
จะประดับดวยดอกไม ธูป เทียน ตะเกียง สําหรับจุดใหสวางไสว กอนจะปลอยเรือไฟลงแมน้ํา      
เทาที่หลักฐานปรากฏมีแนวทางที่คลายกันอยูบนพื้นฐานความเช่ือตางๆ อาทิ ความเช่ือในการเอาไฟ
เผาความทุกขแ (พิธีเผาหลัวพระเจา) จะทํากันที่บริเวณวัด ความเช่ือเกี่ยวกับการขอขมาและระลึก
พระคุณของพระแมคงคา เป็นตน ในปใจจุบันไดจัดทําเรือไฟรูปแบบตางๆ โดยมีการนําเอาเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชประกอบในการจัดทํา และประดับตกแตงดวยไฟฟูาใหสวยงามสวางไสวเต็มลําน้ํา 
อําเภอนานอย ไดจัดงานอยางยิ่งใหญตอเนื่องกันมา เพื่อรักษาประเพณี ภูมิปใญญา วัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่นใหคงอยู สืบตอไปสูคนรุนหลัง  
11.งานประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นงานรื่นเริงของชาวมงทุกๆ ปี จะจัดขึ้นหลังจากไดเก็บเกี่ยวผลผลิต    
ในรอบปีเรียบรอย   และเป็นการฉลองความสําเร็จในการเพาะปลูกของแตละปี ซึ่งจะตองทําพิธีบูชาผี
ฟูา - ผีปุา - ผีบาน ที่ใหความคุมครอง และดูแลความสุขสําราญตลอดทั้งปี แตละหมูบานจะทําการ
ฉลองกันตามวัน และเวลาที่สะดวกของแตละหมูบาน ซึ่งจะอยูในชวงเดือนธันวาคม 

ที่มา: แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว ภายในเขตพัฒนาการทองเท่ียวเมืองเกามีชีวิต, 2562. 
1.11  กลุ่มชาติพันธ ุแในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

          กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีกลุมชาติพันธุแที่หลากหลายในพ้ืนที่ 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    
อ้ิวเมีย่น กระเหรี่ยง  ไทใหญ  ไทพวน มลาบรี อาขา และอึมปี้ ชาวไทยวน ไทเขิน ขมุ  ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

 1.11.1 จังหวัดเชียงราย 
           จังหวัดเชียงรายมีกลุมชนหลายชาติพันธุแอาศัยอยูทั้ งตามที่ราบและบนดอยสูง            

ซ่ึงชาติพันธุแแตละกลุมจะมีศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแตกตางกันไปตามแตวิถีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษไดปฏิบัติ
สืบทอดกันมา โดยประชากรในเชียงรายสามารถจําแนกออกเป็นชนชาติตาง ๆ ไดดงันี้ 

   1. ชาติพันธุแจีนยูนนาน ชาติพันธุแจีนยูนนาน หรือชาวจีนฮอเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู ใน
มณฑลยูนนานทางตอนใตของประเทศจีน มีอาณาเขตติดกับรัฐฉานประเทศพมา แบงออกเป็น 2 กลุม คือ       
กลุมผาสี ชาวจีนนับถือศาสนาอิสลาม และกลุมผาหา ชาวจีนยูนนานที่นับถือวิญญาณบรรพบุรุษ หลังสงคราม
กลางเมืองระหวางพรรคคอมมิวนิสตแกับพรรคก฿กมินตั๋ง พรรคก฿กมินตั๋งเป็นฝุายแพ สวนหนึ่งจึงไดอพยพมาตั้งหลัก
ที่มณฑลยูนนาน แลวอพยพเขาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2495 เขามาตั้งถิ่นฐานที่อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
โดยแบงออกเป็น 3 กลุม ไดแก กลุมพอคาคาราวาน กลุมจีนฮอลี้ภัย และกลุมจีนทหารกูชาติ 

   2. ไทยเขิน เป็นชนชาติหนึ่งในกลุมไต สวนใหญอาศัยอยูในประเทศพมา ประเทศไทย 
ประเทศจีน และประเทศลาว ภาษาพูดและเขียนของไทยเขินมีความคลายคลึงกับไทยองและไทลี้อมาก             
ในประเทศไทยพบชายไทยเขินบริ เวณสันปุาตอง สันกําแพง แมแตง ดอยสะเก็ ด และในอําเภอเมือง              
จังหวัดเชียงใหม คนไทยสวนใหญเรียกวาไทยเขิน เพราะวาทําเครื่องเขินเกง มีเมืองหลวงอยูที่เมืองเชียงตุง         
รัฐฉาน ประเทศพมา 
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   3. อาขา หรือ อีกอ มีรูปรางเล็ก แตแข็งแรงล่ําสัน ผิวสีน้ําตาลออน หยาบกราน          
มีภาษาพูดคลายภาษามูเซอและลีซอ ไมมีตัวอักษรใช ผูหญิงนิยมไวผมยาวแตรวบผมไว แลวใสหมวกทับ คอสวม
เครื่องประดับใสเสื้อผาสีดํา ผูชายโกนหัวไวผมเปีย ชาวอาขานิยมตั้งบานเรือนอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 1200 ม. 
ขึ้นไปยังชีพดวยการทําไรเลื่อนลอย นับถือผีมีเสาชิงชาและลานสาวกอดอยูหนาหมูบาน  

   4. ลาหูหรือมูเซอ มีรูปรางสันทัด ผิวสีน้ําตาลออน ชอบกินหมาก มีภาษาพูดเฉพาะ    
แตไมมีตัวอักษรใช แบงออกเป็นกลุมยอยๆหลายกลุมตามลักษณะการแตงกายของผูหญิงสวนผูชายมูเซอ           
ไมมีเครื่องแตงกายประจําเผาแบบผูหญิง ชาวมูเซออาศัยบนภูเขาสูง อยูในบานยกพ้ืนสูง ยังชีพดวยการ            
ทําไรเลื่อนลอย และเป็นชนเผาที่ชํานาญการลาสัตวแเป็นอยางมาก  

   5.ลีซูหรือ ลีซอ ยังชีพดวยการปลูกพืชไร และชํานาญในการลาสัตวแ แตงกายดวยเสื้อผา
สีสันฉูดฉาดกวาเผาอ่ืน นับถือผีและบรรพชน ประเพณีสําคัญคือ งานฉลองปีใหม  

   6.มง หรือ แมว รับอิทธิพลการปฏิบัติตามแบบชาวจีน เชนเดียวกับเผาเยา ผูชาย         
มีสถานภาพสูงกวาผูหญิงเสมอ  

   7.ชาติพันธุแไตหยา ไทหยา หรือไตหยา เดิมอาศัยอยูที่เมืองหยา ติดกับฝใ่งแมน้ําเตา 
ทางดานเหนือของเมืองซีเมา เมืองทะลาง และใตเมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่
ราบลอมรอบไปดวยไรนาปุาไมและทิวเขา อันเรียงรายสลับซับซอน ชายไทหยา ตั้งบานเรือนอยูรวมกันหมูๆ       
ในอาณาเขตของจีน ไมมีพ้ืนที่นาเป็นของตนเอง ตองอาศัยรับจางทํานา หรือเชานาจากพวกชาวจีนฮอ            
เมื่อถูกรบกวนจากเจาหนาที่พนักงานฝุายปกครองเก็บภาษีอากรสูง จึงอพยพลงมาทางใต บริเวณใกลเคียงกับ       
เมืองเชียงรุง และไดอพยพเขามาในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2490 พบวามีชาวไทหยา
ในจังหวัดเชียงราย ประมาณ 1,000 คน 

   8.ชาติพันธุแดาราอ้ัง ดาราอ้ัง (ปะหลอง) เป็นชนเผาที่อพยพมาจากพมา เขาสูไทย     
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งมีฐานเดิมอยูในโกสัมพี หรือนครรัฐแสนหวี โดยอาศัยอยูบริเวณเทือกเขาในรัฐฉาน  
แถบเมืองตองแปง น้ําซัน สีปูอ เมืองมิต และเมืองเชียงตุง ปใจจุบันหมูบานชาวประหลองอยูในพ้ืนที่อําเภอฝาง 
อําเภอเชียงดาว อําเภอแมอาย จํานวน 10 หมูบาน 

 1.11.2. จังหวัดพะเยา  
   จังหวัดพะเยามีกลุมชาติพันธุแสําคัญไดแก ไทลื้อ มง ปะโอ ภูไท ลัวะ ลาวเวียงจันทรแ ลีซู 

และอ้ิวเมี่ยน รายละเอียดความเป็นมาของแตกลุมชาติพันธุแมีรายละเอียดดังนี้  
   1. ชนชาติพันธุแไทลื้อเป็นกลุมชนชาติพันธุแ ที่พูดภาษาตระกูลไท คือ “ ไทลื้อ ” หรือ “ 
ไตลื้อ ” มีถิ่นฐานดั้งเดิม อยูในเขตสิบสองพันนา ชาวไทลื้อนิยมตั้งบานเรือนอยูตามที่ราบลุมแมน้ําและที่ราบ
ระหวางหุบเขา โดยมีแมน้ําโขง เป็นแมน้ําสายสําคัญซึ่งชาวไทลื้อเรียกวา “ น้ําของ ” สวนจีนเรียกวา แมน้ําลานชาง 
และเรียกคนไทลื้อวา “หลี่” หรือ “สุยไปอ่ี” ชาวลื้อหรือไทลื้อ มีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิต
ที่คลายคลึงกับคนไทยลานนาและคนลาวในลานชางที่บริโภคขาวเหนียวเป็นอาหารหลัก และนับถือพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทเชนเดียวกันสําหรับประเทศไทย ไทลื้อไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานตามหัวเมืองตาง ๆ ในภาคเหนือ
ตอนบน ในจังหวัดเชียงราย พะเยา นาน แพร ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม  
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   2. ชนชาติพันธุแมงหรือแมว เป็นกลุมชาติพันธุแในเขตภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ชาวมงอพยพลงมาทางใตตั้งแตศตวรรษที่ 18 เนื่องจากสถานการณแที่ไมสงบทางการเมืองและหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม
กับการเพาะปลูก ปใจจุบันมีชาวมงอาศัยอยูในประเทศไทย เวียดนาม ลาว และพมา ในอดีตนั้น มงอาศัยอยูตาม
ภูเขาอยูตามธรรมชาติ มงตองตรากตรําทํางานหนัก อยูแตในไรเทานั้น ทําใหมงไมมีเวลาที่จะดูแลตัวเองและ
ครอบครัว ดังนั้น ชีวิตความเป็นอยูของมง จึงเป็นแบบเรียบงาย เพราะคลุกคลีกับธรรมชาติเป็นสวนใหญเทานั้น 
ชีวิตประจําวันของมงคือ จะทําไร ทําสวน และหารายไดเล็กนอยเพ่ือจุนเจือครอบครัว สวนเรื่องอาหาร ก็จะเป็น
เรื่องเรียบงาย 

   3. ชาติพันธุแปะโอ กลุมชาติพันธุแปะโอ หรือตองสู ตามตํานานอพยพมาจากเมือง      
ทางทิศตะวันออกของยางกุง กอนจะอพยพเขามนในเมืองตางๆ ของดินแดนลานนา และเดินทางมาคาขายและ
ติดตามพอเฒานันตา วงคแอนันตแ คหบดีชาวปะโอ โดยผูอพยพตามเขามานั้นมีทั้งที่เป็นชาวบาน และพระสงฆแ 
   4. ชาติพันธุแภูไท ชาวภูไท ดั้งเดิมมีภูมิลําเนาอยูที่แควนสิบสองจุไท ประเทศเวียดนาม 
ตอมาไดมีการเคลื่อนยายเขาสูประเทศลาว และประเทศไทยตามลําดับ ชุมชนภูไทในจังหวัดพะเยา เป็นชุมชน      
ที่ยายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตปี พ.ศ. 2502 

   5. ชาติพันธุแลั๊วะ ชาวลั๊วะ ละวา หรือขาวา เป็นเจาถิ่นเดิมของภาคเหนือ ลั๊วะไดเขามา
ตั้งถิ่นฐานอยูในเขตเมืองเชียงใหม เมื่อประมาณ 900 ปีมาแลว พวกมอญจากลพบุรีซึ่งเป็นผูสรางเมืองลําพูนและ
ลําปาง ไดรุกรานลั๊วะจนตองหนีไปอยูบนภูเขากลายเป็นชาวเขาไป ตอมาในพุทธศตวรรษที่ 18 ชนชาติไทย        
ไดอพยพเขาสูดินแดนแถบนี้ และตีพวกมอญแตกพายไป และมีสัมพันธไมตรีกับพวกลั๊วะในปใจจุบัน ชาวลั๊วะ      
ไดกระจายตัวกันอยูตามจังหวัดตางๆ คือ เชียงใหม แมฮองสอน อุทัยธานี สุพรรณบุรี เชียงราย และลําปาง 
   6. ชาติพันธุแลาวเวียงจันทรแ ลาวเวียง หรือลาวเวียงจันทรแ เป็นชาวนครเวียงจันทรแ และ
เมืองใกลเคียงที่อพยพเขามาสูสยาม ทั้งโดยหนีภัยสงคราม หนีภัยธรรมชาติ ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย ลาว    
เวียงจันทรแ เป็นชนกลุมหนึ่งที่อพยพมาจากหลวงพระบางและเวียงจันทรแ ประเทศลาว เขามาตั้งถิ่นฐานอาศัย     
อยูในจังหวัดพะเยา จํานวน 5 หมูบาน 

   7. ชาติพันธุแลีซู กลุมชาวลีซู เดิมอาศัยอยูที่ตนแมน้ําสาละวิน และแมน้ําโขงทางตอนเหนือ
ของทิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน แตถูกกดดันทางการเมือง การปกครอง และขาดแคลนที่ดิน
ทํากินในพมา จึงไดอพยพเขามาอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม ตาก แมฮองสอน เพชรบูรณแ ลําปาง สุโขทัย พะเยา 
และแพร ลีซูแบงออกเป็น 2 กลุมยอย คือ ลีซูลายกับลีซูดํา ชาวลีซูที่อยูในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเป็นลีซูลาย 
สวนลีซูดํานั้นอยู พมา จีน 

   8. ชาติพันธุแอ้ิวเมี่ยน  ชาวอ้ิวเมี่ยน เรียกอีกอยางวา เมี่ยน หรือเยา ถิ่นเดิมของเมี่ยน  
อยูทางตะวันออกของมณฑลไกวเจา ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน ตอมาการทํามาหากินฝืดเคืองและ
ถูกรบกวนจากชาวจีน จึงไดอพยพมาทางใต เขาสูเวียดนามเหนือ ตอนเหนือของลาว ทางตะวันออกของพมา และ
ภาคเหนือของไทย ชาวเมี่ยนที่เขามาอยูในประเทศไทย อพยพมาจากประเทศลาว และพมา ปใจจุบันมีชาวเมี่ยน
อาศัยอยูมากในจังหวัดเชียงราย พะเยา และนาน รวมทั้งกําแพงเพชร เชียงใหม ตาก เพชรบูรณแ ลําปาง สุโขทัย 
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1.11.3. จังหวัดแพร่ 
 จังหวัดแพรนั้นมีกลุมชาติพันธุแที่หลากหลายเชนกัน ในพ้ืนที่มีกลุมชาติพันธุแที่สําคัญ 

ไดแก กระเหรี่ยง ไทใหญ ไทลื้อ ไทพวน มง มลาบรี อาขา และอึมปี้ รายละเอียดดังนี้  
 1. ชาติพันธุแกะเหรี่ยง  หมูบานชุมชนชาวเขาเผากะเหรี่ยง เป็นหมูบานที่อยูในที่ราบ  

เชิงเขา อุดมสมบูรณแลอมรอบดวยปุาไมและภูเขา มีลําหวยธรรมชาติที่สวยงามไหลผานตลอดปี ชาวบานอยูกัน
อยางเรียบรอย มีวิถีชีวิต นับถือศาสนาพุทธและนับผี มีวัฒนธรรมประเพณีที่คงความดั้งเดิม มีเสนหแในแบบ           
ของบานคางใจ 

 2. ชาติพันธุแไทใหญ  กลุมไทใหญ หรือฉาน คือ กลุมชาติพันธุแในตระกูลภาษาไท-กะได 
เป็นกลุมชาติพันธุแขนาดใหญอันดับสองของพมา สวนมากอาศัยในรัฐฉานประเทศพมา และบางสวนอาศัย         
อยูบริเวณดอยไตแลง ชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา คนไทใหญในประเทศพมามีประมาณ 3-4 ลาน
คน แตมีไทใหญหลายแสนที่ไดอพยพเขาสูประเทศไทยเพ่ือหนีปใญหาทางการเมืองและการหางาน 

 3. ชาติพันธุแไทลื้อ  กลุมไตลื้อ หรือ ไทลื้อ มีดินแดนกวางใหญอยูที่สิบสองปในนา       
ในประเทศจีน ไดมีการอพยพโยกยานถิ่นฐานและถูกกวาดตอนเพราะสงครามและเขามาที่ประเทศไทยและ      
แตกสาขา ชาวไทลื้อไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานตามหัวเมืองตางๆ ในภาคเหนือตอนบน ในจังหวัดเชียงราย พะเยา 
นาน แพร ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม 

 4. ชาติพันธุแไทพวน  ชาวพวน เป็นคําที่เรียกกลุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูในแควนเชียงขวาง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดตอกับญวน ซึ่งมีแมน้ําพวนไหลผานพ้ืนที่เชียงขวาง       
จึงไดชื่อวาพวน ชาวพวนนิยมตั้งถิ่นฐานสรางที่ทํากิน บริเวณลุมแมน้ํา มีอาชีพเกษตรกรรม ทําไรไถนา ชาวพวน        
ไดอพยพเขามาอยูในประเทศไทยหลายพ้ืนที่ เชน นครนายก สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี จันทบุรี 
ปราจีนบุรี สระแกว และพิจิตร เป็นตน ชายไทยพวน มีอุปนิสัยยิ้มแยม แจมใส โอบออมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ       
และรักสงบ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีวัฒนธรรม มีภาษา มีความผูกพันในระบบเครือญาติ เผาพันธุแ              
เป็นเอกลักษณแมาชานาน 

 5. ชาติพันธุแมง ชนชาติพันธุแมง ยังไมสามารถสรุปไดวามาจากที่ไหน แตสันนิษฐาน    
กันวามงนาจะอพยพมาจากท่ีราบสูงทิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย เขาสูประเทศจีน และตั้งหลักแหลงอยูแถบ    
ลุมแมน้ําเหลือง เมื่อราว 3,000 ปีมาแลว มีการตั้งถิ่นฐานอยูในมณฑลไกวเจา ฮุนหนํา กวางสี และมณฑลยูนาน 
ประเทศจีน ในชวงของราชวงคแแมนจู (เหม็ง) มีนโยบายปราบปรามมง เพราะผูชายมงสวนใหญหนาตาคลาย      
คนรัสเซีย โดยใหชาวมองยอมจํานน และยอมรับวัฒนธรรมของจีน แตดวยมงเป็นพวกชนแหงขุนเขา (คนปุาเถื่อน)    
จึงไดมีการตอสูกันอยางรุนแรง และชาวมงประสบความพายแพ จึงไดอพยพรนถอยสูทางใตและกระจายเป็น    
กลุมยอยๆ ขึ้นอยูบนที่สูงปุาเขาในแควนสิบสองจุไทย สิบสองปในนา และอีกกลุมไปตาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ของประเทศลาว บริเวณทุงไหหิน เดียนเบียนฟู โดยมีหัวหนามง คือ นายพลวังปอไดรวบรวมมง และอพยพเขาสู
ประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 เศษ เป็นตนมา 

 6. ชาติพันธุแมลาบรี  ชุมชนเผาตองเหลือ "มลาบรี" บานบุญยืน หมูที่ 13 ตําบลบานเวียง 
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร (พ้ืนที่ของคุณบุญยืน สุขเสนหแ) โดยการตั้งถิ่นฐานมลาบรี จะอพยพตามลักษณะ    
ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณแ โดยอยูในแตละพ้ืนที่เป็นเวลา 5-10 วัน แลวยายไปที่อ่ืนที่มีอาหารเพียงพอ รูปแบบ   
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ในการอพยพในลักษณะวนกลับมาที่เดิมในรัศมี ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร ในแตละปีเมื่อถึงฤดูกาลที่ตองเรรอน
เขาปุาเพ่ือตีผึ้ง ตองอพยพไปทั้งหมูบาน มลาบรีเป็นกลุมสังคมลาสัตวแ พวกเขาจะสรางที่พักชั่วครว มีลักษณะเป็นเพิง 
สรางจากไมไผ มุงดวยใบตองกลวย จึงถูกเรียกวาเผาตองเหลือง เพราะจะยายที่อยูเมื่อเวลาที่ใบตองเริ่มออกสีเหลือง 

 7. ชาติพันธุแอาขา  เป็นแขนงหนึ่งของชนเผาทิเบต - พมา รูปรางเล็กแตล่ําสันแข็งแรง 
ผิวน้ําตาลออนและกราน ผูหญิงมีศีรษะกลม ลําตัวยาวกวานอง และขาสั้นผิดกับผูชาย มีภาษาพูดมาจากแขนง  
ชาวโล - โล คลายกับภู ภาษาลาหู (มูเซอ) และลีซู (ลีซอ) ไมมีตัวอักษรใช วัฒนธรรมของคนอาขาทําใหพวกเขา
มองชีวิตของคนในเผาเป็นการตอเนื่องกัน กฎตางๆ ครอบคลุมทุกคนในเผา ตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน ตั้งแตเกิด
จนตาย เป็นแนวทางสอนและแนะนําทุกคนในเรื่องของกฎหมายของเผา ประเพณี ศาสนา ยา และการรักษาโรค     
กสิกรรม สถาปใตยกรรมการตีเหล็ก และการทําเครื่องใชเครื่องนุงหุม เพ่ือใหงายตอการจดจํา ทําใหหมายรู            
ในเผาพันธุแ และซาบซึ้งในความเป็นอาขาของตน 

 8. ชาติพันธุแอึมปี้  สําหรับชาวอึมปี้มีลักษณะที่อยูอาศัยเป็นบานใตถุนสูงมุงดวยหญาคา 
มีชานฝาบานสานดวยไมไผกลาย มีพิธีกรรม ไหวเทวดา การขอฝนอุปโคและพิธีฝากขาวไวกับทาวทั้งหกดานภาษา 
ภาษาอึมปี้ (Mpi) จัดอยูในตระกูลภาษาทิเบโต-เบอรแมา สายโลโลใต กลุมยอยฮาโนอิช มีลักษณะใกลเคียงกับภาษา
ของบีซู และภูนอย สวนใหญมอีาชีพ ทําไมกวาด เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตวแ 

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       
ของลานนา ซึ่งเป็นประชากรสวนใหญของจังหวัดนาน  

 2. ชาวไทลื้อ (ไทลื้อ,ไทยอง) สวนใหญอพยพมาจากสิบสองปในนาและหัวเมืองตางๆ 
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําโขง ซึ่งมีทั้งอพยพมาดวยความสมัครใจและอพยพมาเนื่องจากเกิดศึกสงครามทั้งภายใน    
หัวเมืองลื้อเอง และอพยพมามากที่สุดยุคเก็บผักใสซาเก็บขาใสเมืองของเจากาวิลละแหงเชียงใหม และเจาอัตถวร
ปใญโญฯ แหงนครนาน และยุคของเจาสุมนเทวราช อีกทั้งมีการอพยพเขามาเรื่อยๆ ครั้งเกิดการปฏิวัติการปกครอง
ประเทศของจีน ชาวไทลื้ออาศัยตั้งบานเรือน อยูกระจัดกระจายตามลุมน้ําตางๆ ในจังหวัดนานมีมากที่สุด คือ 
อําเภอปใว แทบทุกตําบล อําเภอทาวังผา อําเภอสองแคว อําเภอเชียงกลาง และอําเภอทุงชาง เลยไปถึงอําเภอ     
เฉลิมพระเกียรต ิ

 ภาษาไทลื้อในจังหวัดนาน แบงเป็น 2 กลุม คือ 
 1. ไทลื้อฝใ่งสิบสองปในนาตะวันออก ไดแก เมืองลา เมืองมาง (อาศัยอยูแถบลุมแมน้ํานาน 

บริเวณชุมชนบานหนองบัว ตําบลปุาคา อําเภอทาวังผา และแถวตําบลยอด อําเภอสองแคว) สําเนียงพูดใกลเคียง
กับภาษาไทยอีสานปนลาวพวน 
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 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 ปใจจุบันสวนใหญจะถูกกลืนทาง
วัฒนธรรมจากคนเมือง ทั้งภาษาพูดและเครื่องแตงกาย แตบางหมูบานยังมีการนับถือผีเจาเมืองของไทเขินอยู      
จึงรูวาเป็นไทเขิน เชนบานหนองมวง อําเภอทาวังผา สวนบานเชียงยืน ตําบลยม อําเภอทาวังผา ถูกชาวไทลื้อ  
กลืนวัฒนธรรมจนไมเหลือเคาของชาวไทเขิน 

 5. ชาวไทใหญ หรือ เงี้ยว หรือ ไตโหลง มีถิ่นฐานในรัฐฉาน และเชียงตุง อาศัยอยู
บริเวณแถวอําเภอทุงชาง ในปใจจุบันถูกกลืนวัฒนธรรมจนแทบแยกไมออกวาเป็นชาวไทใหญ 

 6. ชาติพันธุแขมุ เป็นชาติพันธุแเกาแกและอาจจะเป็นกลุมชาติพันธุแที่อาศัยอยูบนผืน
แผนดินใหญมากอนกลุมอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ชาวขมุเขามานานพอสมควร อาศัยอยูในจังหวัดนาน และบริเวณ
ชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยกระจายอยูในจังหวัดภาคกลาง ชาวขมุแบงออกไดเป็นหลายกลุม ตามลักษณะการใช
ภาษาและวัฒนธรรม ขมุเป็นชาติพันธุแที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งในฐานะของความเป็นชนชาติของขมุเอง และใน
ฐานะที่เป็นกลุมที่คงความเป็นวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ ที่มีความเป็นประวัติศาสตรแอยางเดนชัด 

 7. ชาติพันธุแลั๊วะ ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมอยูในจังหวัดนานของไทย และบริเวณชายแดน     
แขวสายะบุรีของประเทศลาว โดยชนกลุมนี้แบงออกเป็น 2 กลุมใหญ คือ ถิ่นไปรตแ และถิ่นมาลลแ ชาวถิ่นกลุมแรก
ไดเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2471 ซึ่งอาจจะเขามาอยูกอนที่คนไทยจะอพยพจากประเทศจีน    
มาอยูในแหลมอินโดจีน 

  8.ชาติพันธุแเมี่ยน เมี่ยน (เยา) เป็นชนชาติพันธุแที่อยูในเชื้อชาติมองโกลอยดแ เดิมเขามี
แหลงกําเนิดแถบตอนกลางของจีน บริเวณแมน้ําฉางเจียว และลุมน้ําฮ่ันเจีย ตอมากระจายตัวอยูตามมณฑลตางๆ 
และไดเคลื่อนเขาสูภาคเหนือของเวียดนาม พมา ลาว และอพยพจากลาวเขาสูไทย เมื่อประมณ 145 ปีมาแลว 
ระยะแรกตั้งถิ่นฐานอยูบนดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อประชากรเพ่ิมขึ้นจึงยายถิ่นฐานไปตามจังหวัดตางๆ 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 
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1.12  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในปใจจุบันมีทั้ งสิ้น จํานวน 4 ,810 โครงการ   

จํ าแนกออกเป็น โครงการในเขตภาคกลาง จํ านวน 798 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  
จํานวน 1,206 โครงการ ภาคเหนือ จํานวน 1 ,838 โครงการ ภาคใต จํานวน 940 โครงการ และโครงการ 
ไมระบุพ้ืนที่ จํานวน 28 โครงการ โดยโครงการพระราชดําริในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จํานวน 495 โครงการ แยกเป็น จังหวัดเชียงราย 206 โครงการ จังหวัดพะเยา 65 โครงการ จังหวัดแพร  
53 โครงการ และจังหวัดนาน 171 โครงการ (ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ , 2562)  ซึ่งจะยกตัวอยางโครงการสําคัญ พอสังเขปดังนี้ 

1.12.1. โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ ามัน และพืชน้ ามันอ่ืนๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา     
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

1.1 ความเป็นมา  
    ใน ปี 2546 ในชวงเดือน ตุลาคม รศ.ดร.นลิน นิลอุบล สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ

วิศวกรรมพันธุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย นําความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ประโยชนแจากเมล็ดชาและเสนอใหมีการสงเสริม
การปลูกชาชนิด Camellia Oleifera สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชกระแสกับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ      
มูลนิธิชัยพัฒนาวาทรงสนพระทัยในการนําชาน้ํามันมาปลูกในประเทศไทย 

 ตอมาในปี 2547 เดือนพฤศจิกายน  สถาบันพฤกษศาสตรแมณฑลยูนาน สงเมล็ดพันธุแ และ
ตนออนชาน้ํามันประเภทดอกสีแดง และสีขาวเพ่ือนํามาทดลองปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ 3 หนวยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร โครงการอนุรักษแพันธุกรรม
พืช ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัย
แมโจ จังหวัดเชียงใหม และในปี 2548 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชานุมัติแตงตั้ง หมอมราชวงศแ ดิศนัดดา ดิศกุล ใหเป็นผูอํานวยการ
โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันของมูลนิธิชัยพัฒนา 

 จากนั้นเอง ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นหัวหนาคณะ พรอมดวยขาราชการและเจาหนาที่
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเดินทางไปศึกษาชนิดและพันธุแของชาน้ํามัน วิธีการปลูกชาน้ํามัน ชมแปลงปลูกชา
น้ํามัน และเยี่ยมชมโรงงานผลิตชาน้ํามันในเมืองคุนหมิง และหนานหนิง และไดมีการจัดหาเมล็ดพรอมตนออน
ชาน้ํามันพันธุแดีที่เหมาะสมกับภูมิอากาศในประเทศไทย โดยคณะทํางานไดนําเมล็ดพันธุแประมาณ 200 กิโลกรัม 
รวมทั้งตนออนประมาน 200,000 ตนจากเมืองหูหนาน เพ่ือดําเนินการทดลองปลูกและขยายพันธุแชาน้ํามัน  
ดังนั้นในปี 2549 – 2550 มูลนิธิแมฟูาหลวงฯ จึงดําเนินการปลูกกลาชาน้ํามันในพ้ืนที่ อําเภอแมฟูาหลวง  
กวา 3,000 ไร 

 
 
 



ห น า  | 25 
 

1.2 วัตถุประสงคแโครงการ / เปูาหมาย 
1. เพ่ือศึกษาถึงพัฒนาการปลูกตนชาน้ํามัน ตลอดจนพฤติกรรมการเจริญเติบโต และ

ศักยภาพการใหผลผลิตของตนชาน้ํามันในพ้ืนที่ดําเนินการ 
2. เพ่ือแกไขความยากจน และพัฒนาทางเลือกในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใหแกราษฎรในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือแกไขปใญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และการบุกรุกทําลายปุา 

1.3 ลักษณะโครงการ / กิจกรรม 
โครงการสงเสริมการปลูกตนชาน้ํามัน โดยใหชาวไทยภูเขามารวมโครงการ เริ่มเพาะ 

เริ่มปลูก ดูแลรักษา และเก็บผลผลิตน้ํามันเมล็ดชาเพ่ือจํานายใหกับโครงการศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและ  
พืชน้ํามัน เพ่ือใชในการผลิตน้ํามันเมล็ดชา พรอมทั้งทําการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาสายพันธุแและการดูแลรักษา  
ตนชาน้ํามัน 

1.12.2. โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) 
จังหวัดเชียงราย 

 1.1 ความเป็นมา 
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธแ 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ได เสด็จพระราชดําเนินเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา                    
ณ โครงการศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน จังหวัดเชียงราย โดยสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา          
ไดทูลเกลาฯ ถวายรายงานแผนการพัฒนาที่ดิน และใหผูแทนสํานักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลําปาง        
เป็นผูถวายรายงานการสํารวจและจัดหาแหลงน้ําเพ่ือนํามาใชในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา         
บานดงพระพร ตําบลปุางิ้ว อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย และทรงพระราชทานพระราชานุมัติแผนงาน
และการดําเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบานดงพระพร  

 1.2 วัตถุประสงคแโครงการ 
 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบานดงพระพร (ศูนยแผลิตและกระจายพันธุแสัตวแ)       

มีวัตถุประสงคแในการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ผลิตแพะ และโคพระราชทาน 
2. สาธิตและฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ โค และการผลิตอาหารสัตวแ โดยใชวัสดุในทองถิ่น 
3. ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวแ 

 1.3 วัตถุประสงคแ โครงการขยายผลงานวิชาการภายนอกบริเวณพื้นที่โครงการ 
   1. เพ่ือใหเกษตรกรมีทักษะการผลิตลําไยในฤดูกาลที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ 
และลดความ เสี่ยงปใญหาราคาผลผลิตตกต่ําเม่ือผลผลิตลนตลาด 
   2. เพ่ือสรางเครือขายเกษตรกรผูปลูกลําไยคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ เขตพ้ืนที่     
จังหวัดเชียงราย 
   3. เพ่ือศึกษาทดลองระยะปลูกและทรงพุมที่เหมาะสมของการปลูกลําไยและนําความรู      
ที่ไดมาเผยแพรใหแกเกษตรกร 
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   4. เพ่ือเสริมทักษะการผลิตและแปรรูปกระเทียมที่มีคุณภาพดี 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. โครงการสงเสริมการผลิตลําไยคุณภาพ พ้ืนที่ปุาตนน้ําหวยเอ้ียง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

1.12.3 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามัน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
1.1 พระราชดําริ 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       

ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน” เพ่ือเป็นโรงงานผลิตน้ํามัน
จากเมล็ดชาและพืชน้ํามันอ่ืนๆ เพื่อผลิตน้ํามันคุณภาพสูงสําหรับการบริโภค นําไปเป็นสวนผสมในเครื่องสําอาง 
รวมทั้งนํากากวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใชประโยชนแ เพ่ือเป็นการใชประโยชนแสูงสุดจากทุ กสวน
ของพืชนั้นๆ  ตอมามีพระราชดําริใหจัดสรางโรงงานผลิตน้ํามันเมล็ดชาตนแบบ มีขั้นตอนที่เขาใจงาย สะอาด 
คํานึงถึงระบบสิ่งแวดลอมแบบธรรมชาติ มีระบบควบคุมการใชพลังงาน และมีรูปแบบทันสมัยสวยงามและ      
มีสีสัน สามารถมองเห็นกระบวนการตางๆ ไดผานผนังกระจก สวนดานนอกทําเป็นสวนพักผอนสาธารณะ    
เป็นจุดทองเที่ยวที่สวยงามและไดความรู 

 1.2 วัตถุประสงคแโครงการ / เปูาหมาย 
   1. เพ่ือเป็นแหลงรองรับเมล็ดชาน้ํามันจากโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันและพืชน้ํามัน 
   2. เพ่ือผลิตน้ํามันจากเมล็ดชาและพืชน้ํามันอ่ืนๆ ใหคนไทยไดบริโภคน้ํามันที่มีคุณภาพ 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
   3.เพ่ือเป็นแหลงรวบรวมและใหความรูเกี่ยวกับชาน้ํามันและพืชน้ํามันชนิดตางๆ 
 
 
 
 



ห น า  | 27 
 

 1.3 ลักษณะโครงการ / กิจกรรมภายในโครงการ 
   1. ลานนิทรรศการ บอกเลาความเป็นมาของศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน 
และความรูเกี่ยวกับชาน้ํามันและพืชน้ํามันตางๆ 
   2. โรงงาน เดินชมกระบวนการผลิตน้ํามันไดทุกขั้นตอนและมีเจาหนาที่คอยดูแลและ      
ใหขอมูล 
   3. รานอาหารเมล็ดชา บริการอาหารและเครื่องดื่มตางๆ มีเมนูอาหารพระราชทานและ
อาหารตางๆที่ปรุงจากน้ํามันเมล็ดชา 
   4. รานคาเมล็ดชา จําหนายสินคาที่ผลิตจากโครงการศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันฯ และ
โครงการอื่นๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
   5. สวนโดยรอบโครงการ เปิดใหประชาชนเขาใชสถานที่เพ่ือการพักผอนหยอนใจและออก
กําลังกายได 
   6. สวนสาธิตพืชน้ํามัน เขาชมสวนพืชน้ํามันดานหลัง ซึ่งปลูกพืชน้ํามันหลายชนิด เชน 
งามอน ไนเจอรแ เจีย เป็นตน 
  1.12.4. โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ ์พ ืชจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ  ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย    
จังหวัดเชียงราย 
  1.1 ความเป็นมา 
   “ปใจจัยสําคัญของการเกษตร นอกจากจะเป็นเรื่องน้ําและดินแลว การมีพันธุแพืชที่ดี         
ใหเกษตรกรปลูก เป็นเรื่องที่สําคัญมาก อีกอยางหนึ่งก็คือ การที่ทําเองจัดเองทําใหเราไดศึกษาวิธีการวา     
พันธุแตางๆ นอกจากจะทําใหมีปริมาณมากขึ้นแลว คุณภาพที่จะเหมาะสมในแตละแหงจะทําอยางไร เพราะถา
เราทําเองจะทราบวาตรงไหนตองทําอยางไร เป็นความรูของพวกเราทุกคนดวย” 

พระราชดํารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ วังสระปทุม เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2552 

   โครงการศูนยแ พัฒนา พันธุแ พื ช จั กร พันธแ เ พ็ญศิ ริ  คื อ โครงการ ในพระราชดํ า ริ                
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็นที่ระลึกในวาระ
ครบรอบ 100 ปี พระเจาวรวงศแเธอ พระองคแเจาจักรพันธแเพ็ญศิริ ดวยทรงเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาและ
สงเสริมดานการเกษตรของประเทศไทย ทรงวางรากฐานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมพัฒนาสูเกษตรกรรมแบบ
ยั่งยืน และทรงใหความสําคัญกับเรื่องของเมล็ดพันธุแ มักจะรับสั่งกับผูปฏิบัติงานอยูเสมอวา “พันธุแพืชทุกพันธุแ 
เมล็ดพันธุแทุกเมล็ด เป็นของพระเจาอยูหัว ทําใหดีที่สุด” 
   โดยโครงการแหงนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุแผักสะสมสํารองไว เพ่ือเป็นเมล็ดพันธุแ
พระราชทานแกราษฎรทั่วไป และราษฎรในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมพรอมรับสถานการณแ        
ทีไ่มอาจคาดการณแไดลวงหนา โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดศูนยแฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 
 
 



ห น า  | 28 
 

  1.2 กิจกรรมหลักของศูนยแฯ ประกอบดวย 
   1. การผลิตเมล็ดพันธุแผักพระราชทาน เป็นการผลิตเมล็ดพันธุแผักที่ดีเพ่ือเก็บรักษาไวเป็น
เมล็ดพันธุแพระราชทาน แกราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาพันธุแ พืช  
ใหเกษตรกรไดมีพืชสายพันธุแที่ดี ทนทานตอโรคและแมลง และไดผลผลิตที่ดี 
   2. โครงการ “บานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เป็นโครงการที่ศูนยแพัฒนา พันธุแพืชจักรพันธแ
เพ็ญศิริดําเนินการขยายผลการปลูกพืชผักพ้ืนบานออกสู ราษฎร มีวัตถุประสงคแที่จะใหราษฎรปลูกพืชผัก    
สวนครัวในบริเวณบาน เพื่อใหมีผักที่ปลอดภัยจากสารพิษบริโภค หากเหลือสามารถจําหนายเป็นรายไดเสริม 
   3. โครงการ “ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบงปใน” เกิดจากการที่ราษฎรในหมูที่ 2 ตําบลโปุงงาม 
ไดเขารวมโครงการ ‘บานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง’ และตอมาไดขอทําโครงการขยาย โดยตั้งชื่อวา ‘ซอยนี้มีรัก 
ปลูกผักแบงปใน’ ขึ้น มีวัตถุประสงคแที่จะปลูกไมยืนตนที่บริโภคไดตามริมถนนในหมูบาน เพื่อใหคนทั้งในหมูบาน
และคนทั่วไปสามารถเก็บใบและผลไปประกอบอาหารรับ ประทานได 
   4. โครงการผลิตเมล็ดพันธุแพระราชทาน ‘เพ่ือนชวยเพ่ือน’ เป็นโครงการที่ศูนยแพัฒนาพันธุแ
พืชจักรพันธแเพ็ญศิริ ตั้งขึ้นเพ่ือใหชาวบานเขารวมผลิตเมล็ดพันธุแผักพ้ืนบาน สะสมไวเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุแ
พระราชทานแกราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและโครงการ ชวยเหลือฟ้ืนฟูผูประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตางๆ 
   5. โครงการปลูกผักปลอดภัยภายใตมาตรฐาน GAP GAP มาจาก Good Agricultural 
Practice แปลวาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ศูนยแพัฒนาพันธุแพืชจักรพันธแเพ็ญศิริไดจัดโครงการสนับสนุน     
ใหราษฎรปลูกผัก ใหเขามาตรฐาน GAP เป็นการสนับสนุนใหราษฎรปฏิบัติตามขอกําหนดในการปลูกพืช       
ใหไดผลผลิตที่ ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และมีคุณภาพที่ดี 
   6. โครงการรวมกันสู อยูอยางพรอม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทําโครงการนี้ขึ้น       
เพ่ือ ใหชุมชนที่เคยประสบอุทกภัยมีความพรอมและความเขมแข็งในการตั้งรับภัย ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอีก   
ในอนาคต ศูนยแพัฒนาพันธุแพืชจักรพันธแเพ็ญศิริจึงไดจัดทําโครงการนํารอง ที่ตําบลพุคา อําเภอบานหมี่     
จังหวัดลพบุรี เนื่องจากชุมชนนี้ประสบอุทกภัย น้ําทวมขังเป็นเวลา 1 -3 เดือนทุกปี เป็นระยะเวลา 4 ปี
ติดตอกัน ซึ่งชุมชนมีความตองการที่จะดูแลตนเองและพ่ึงตนเองไดในยามวิกฤติ 
   7. รานจันกะผัก เป็นรานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหศูนยแพัฒนาพันธุแพืชจักรพันธแ
เพ็ญศิริตั้งขึ้น เพ่ือจําหนายพืชผักที่เหลือจากการทดสอบและพัฒนาพันธุแ รวมถึงขายอาหารซึ่งใชพืชผัก          
ที่ศูนยแพัฒนาพันธุแพืชฯ ผลิตเอง ขายกาแฟและของที่ระลึก ขณะเดียวกันยังมีแผนงานในการสงเสริม          
ดานการตลาดแกผลิตภัณฑแพ้ืนบานของ ชุมชนทองถิ่น โดยจะนําผลิตภัณฑแที่ไดรับการพัฒนามาจําหนาย   
ภายในราน ปใจจุบัน ศูนยแพัฒนาพันธุแพืชจักรพันธแเพ็ญศิริ ไดมีการจัดตั้งที่จังหวัดสระบุรี และสุรินทรแ 
นอกเหนือจากที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงไดขยายสูการผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุแขาว เพ่ือแจกจายแกชาวนา 
และเพ่ือเป็นการคงไวซึ่งคุณภาพของขาวไทยดวย 
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  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 และเมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิชัยพัฒนาไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินขางเคียงโครงการฯ ซึ่ง นายอนุพงศแ ขันคํานันต฿ะ 
เป็นผูขายที่ดินใหแกมูลนิธิชัยพัฒนา เนื้อที่ 5 ไร 65 เศษ 6 สวน 10 ตารางวา ตั้งอยูที่ตําบลเหมืองหมอ   
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เพ่ือรวมจัดทําโครงการฯ ดังนั้นโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบานแดนชล 
มีเนื้อที่รวม 8 ไร 1 งาน 86 เศษ 6 สวน 10 ตารางวา เพ่ือเป็นตัวอยางใหความรูกับเกษตรกรที่สนใจ และให
คําแนะนําในแงวิชาการกับแปลงเกษตรของเกษตรที่ตองการดําเนินงานตามแนว พระราชดําริและสามารถที่จะ
เป็นแหลงสงเสริมการผลิตพืชพันธุแดี ขยายไปสูเกษตรกรโดยรอบไดในอนาคตตอไป 
   1.2 วัตถุประสงคแโครงการ 
   1. เป็นแบบอยางการดํารงชีพในการเกษตรพึ่งพาตนเอง สรางรายไดในครัวเรือน 
   2. เพ่ือเป็นแหลงพัฒนาผลิตกิ่งพันธุแไมพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นแหลงพัฒนา
ผลิตกิ่งพันธุแไมผลพันธุแดีใหแกเกษตรกรนําไปขยายผลเป็นการเสริมรายได 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพบนที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาในการดําเนินงานดานเกษตรที่เหมาะสมกับทองถิ่น 
   1.3 ลักษณะโครงการ 
   1. กิจกรรมปลูกมะมวงแกว เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุแมะมวงแกวขมิ้นใหกับ
เกษตรกรและผูที่สนใจ และผลิตกิ่งพันธุแมะมวงแกวขมิ้นไวสําหรับเป็นกิ่งพันธุแพระราชทาน 
   2. กิจกรรมปลูกพืชหมุนเวียน ดําเนินการปลูกพืช ไดแก การปลูกพืชผักพ้ืนบาน           
พืชตระกูลถั่ว และขาวโพด เพ่ือเป็นการจําลองการจัดการพ้ืนที่ ผลผลิต จะเก็บไวเป็นเมล็ดพันธุแ และสวนหนึ่ง
เพ่ือเป็นแบบอยางในการดํารงชีพอยางพอเพียงและสวนที่เหลือสามารถนําไปจําหนายสรางรายไดขยายผล     
อีกท้ังยังบํารุงดินเพิ่มแรธาตุใหแกดินอีกดวย 
   3. กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมการสรางอาชีพใหกับเกษตรกรที่สนใจ
และสรางรายไดใหกบโครงการฯ 
   4. กิจกรรมพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตวแภายในครัวเรือน เพ่ือเป็นแบบอยางใหแก
เกษตรกรผูที่สนใจ ในการประกอบอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ใหมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ
หลักของชาวบานในพื้นที่โครงการ รวมทั้งเป็นรายไดภายในโครงการฯ 
       1.12.6 โครงการภูฟาพัฒนาตามพระราชด าร ิต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
สภาพพ้ืนที่ของอําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน มีภูมิประเทศ      

เป็นภูเขาสูงสลับซับซอน พ้ืนที่ปุาอุดมสมบูรณแ และเป็นตนน้ําของแมน้ํานาน แตในชวงหลายสิบปีที่ผานมา
พ้ืนที่ปุาถูกราษฎรบุกรุก โคน เผา และถางตนไม เพ่ือทําการปลูกขาวไรในรูปแบบของไรเลื่อนลอยและ
หมุนเวียน โดยมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็วตามการเพิ่มของประชากร ทําใหความอุดมสมบูรณแของดินลดลง 
สภาพพ้ืนที่เสื่อมโทรม สงผลกระทบใหราษฎรขาดโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเลือกพ้ืนที่อําเภอบอเกลือและอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติเป็นพ้ืนที่เปูาหมาย ดวยทรงตระหนักถึงปใญหาดังกลาว ดังนั้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธแ 2538 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรบอเกลือสินเธาวแ   
ณ บานบอหลวง อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ไดมีพระราชดําริใหสํานักงานโครงการในสมเด็จพระเท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดําเนินการชวยเหลือการพัฒนาที่โรงเรียนประถมศึกษากอนเป็นอันดับแรก 
แลวจึงขยายไปยังศูนยแการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟูาหลวง”ซึ่งประกอบดวย 4 โครงการ ไดแก โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการสงเสริมสหกรณแ และโครงการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีพระราชดําริสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพเสริม เป็นการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว 
โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งศูนยแภูฟูาพัฒนาขึ้น เมื่อคราวเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่ตําบลภูฟูา อําเภอบอเกลือ      
จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือใชเป็นตนแบบการพัฒนาและการถายทอดความรูการพัฒนา
ไปสู พ้ืนที่และราษฎรในพื้นที่เปูาหมายตามพระราชปณิธานของพระองคแ โดยมีวัตถุประสงคแ 5 ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพ้ืนที่สูงและใชเป็นตนแบบในการขยายผล         
การพัฒนาตอไป 

2) เพ่ือการสงเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพ้ืนที่บนที่สูง 
3) เพ่ือเป็นศูนยแรวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑแใหสอดคลองดานการตลาด 
4) เพ่ือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมทองถิ่น 
5) เพ่ือการศึกษาวิจัยถายทอดความรูการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 

จุดมุงหมาย“คนอยูรวมกับปุา” 
1.2 วัตถุประสงคแของโครงการ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนแที่ดิน ลดการบุกรุกทําลายปุา ลดการทําไรเลื่อนลอยและ 

ไรหมุนเวียน โดยมีการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
2) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรดินในพ้ืนที่โครงการ 
3) สงเสริมอาชีพที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตร

อยางยั่งยืน 
4) เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษแศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น 
1.3 ทีต่ั้งพ้ืนที่โครงการ 
ศูนยแภูฟูาพัฒนา มีเนื้อที่ประมาณ 2,376 ไร ตั้งอยูที่  หมูที่  2 บานหางทางหลวง และ 

หมูที ่3 บานผาสุก ตําบลภูฟูา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ปใจจุบัน มีเนื้อที่ 1,812 ไร 3 งาน 76 ตารางวา  
  1.12.7 โครงการฝายวังผา จังหวัดพะเยา 
  1.1 วัตถุประสงคแของโครงการ  เพ่ือจัดหาแหลงน้ําชวยเหลือราษฎร  จํานวน 3 หมูบาน 
ในเขตตําบลเชียงแรง  ใหมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค และชวยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกของราษฎร รวมทั้งเพ่ือ
บรรเทาปใญหาอุทกภัย 
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  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) สามารถสงน้ําชวยเหลือพ้ืนที่การเกษตรของราษฎรไดในฤดูฝนประมาณ 2,000 ไร      

ในฤดูแลงประมาณ 1,100 ไร และสามารถบรรเทาปใญหาอุทกภัยได 
   2) ชวยใหราษฎร จํานวน 3 หมูบาน รวม 393 ครัวเรือน 1,572 คน มีน้ําใชใน  

การอุปโภค -บริโภคอยางเพียงพอตลอดปี 
   3)  สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรใหแกราษฎร สงผลใหราษฎรมีรายไดและมีสภาพ

ชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึ้น 
2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

2.1. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
 2.1.1 ภาพรวมทางเศรษฐกิจ  
 ผลิตภัณฑแมวลรวมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจําปี พ.ศ. 2561 มีมูลคา 212,190 ลานบาท 

โดยมีจังหวัดเชียงรายมีมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมสูงสุด 110,815 ลานบาท การเติบโตของผลิตภัณฑแมวลรวม
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตั้งแตปี พ.ศ. 2560 - 2561 คิดเป็นรอยละ 6.34 โดยมีจังหวัดแพร 
มีการเจริญเติบโตสูงสุดรอยละ 7.29   

หากพิจารณแในรายละจังหวัดในปี พ.ศ. 2561 พบวา จังหวัดแพรมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมากที่สุดอยูที่รอยละ 7.29 ในขณะลําดับที่สองคือ จังหวัดนาน มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยูที่ รอยละ 6.66 อันดับที่สามคือจังหวัดเชียงราย อยูที่รอยละ 6.44 และจังหวัดพะเยาอยูที่รอยละ 5.01 

ตารางที่ 8 แสดงผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี พ.ศ. 2557 - 2561 (ราคาประจําปี) 

จังหวัด 
พ.ศ.2557 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2558 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2559 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2560 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2561 
(ล้านบาท) 

เติบโตร้อยละ 
พ.ศ.  

2560 – 2561  
เชียงราย 92,750 95,217 99,835 103,673 110,815 6.44 
พะเยา 31,675 32,708 33,903 35,429 37,298 5.01 
แพร 25,676 26,187 27,608 28,184 30,403 7.29 
นาน 27,191 29,151 30,394 31,430 33,674 6.66 
กลุ่มฯ 177,292 183,263 191,740 198,716 212,190 6.34 

                 ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
   ผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แบบปริมาณลูกโซ พ.ศ.2561  
(ราคาประจําปี) จะพบวากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีผลิตภัณฑแในสาขาภายนอกการเกษตร 
จํานวน 150,189 ลานบาท ในขณะลําดับที่สองสาชาบริการ จํานวน 131,487 ลานบาท และรองลงมาเป็น
สาขาการเกษตรกรรม ปุาไมและการประมง จํานวน 62,003 ลานบาท   
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  สําหรับผลผลิตมวลรวมจังหวัดตอหัวตอปี ในปี พ.ศ. 2561 อยูที่ 347,153 บาทตอหัวตอปี 
ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับอัตราการเจริญโตเติบของกลุมที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้หากจําแนกผลผลิตมวล
รวมตอหัวตอปีหรืออีกนัยยะหนึ่งคือรายไดตอหัวตอปีของคนรายจังหวัด พบวา รายไดตอหัวของคนในจังหวัด
พะเยามากที่สุด 97,306 บาทตอคน ถัดมาเป็นจังหวัดเชียงราย 95,895 บาทตอคน อันดับที่สามจังหวัดแพร 
78,276 บาทตอและจังหวัดนาน 75,676 บาทตอคน  
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ตารางที่ 9 แสดงผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แบบปริมาณลูกโซ ปี พ.ศ. 2559 - 2561 
หนวย: ลานบาท 

สาขาหลัก เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กลุ่มฯ 
 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

การเกษตร 30,989 30,993 33,547 11,452 12,096 13,182 4,980 4,885 5,526 8,716 8,932 9,748 56,137 56,906 62,003 
เกษตรกรรม ป่าไม้และการประมง 30,989 30,993 33,547 11,452 12,096 13,182 4,980 4,885 5,526 8,716 8,932 9,748 56,137 56,906 62,003 
ภายนอกการเกษตร 68,846 72,681 77,269 22,451 23,332 24,116 22,628 23,299 24,877 21,678 22,499 23,927 135,603 141,811 150,189 
ดานอุตสาหกรรม 8,023 8,466 8,857 2,444 2,373 2,331 3,847 3,946 4,343 2,507 2,756 3,170 16,821 17,541 18,701 
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 858 830 982 188 99 144 689 622 667 227 257 276 1,962 1,808 2,069 
การผลิต 5,598 5,934 6,321 1,788 1,776 1,721 2,642 2,758 3,152 1,884 2,066 2,480 11,912 12,534 13,674 
การไฟฟูาก฿าซไอน้ําและการจัดหา
เครื่องปรับอากาศ 

1,311 1,368 1,210 370 385 348 417 426 382 314 333 296 2,412 2,512 2,236 

การจัดการขยะมูลฝอยและการฟื้นฟู 255 335 344 98 113 118 99 141 142 83 100 118 535 689 722 
บริการ 60,822 64,215 68,411 20,007 20,960 21,785 18,781 19,352 20,534 19,171 19,742 20,757 118,781 124,269 131,487 
การกอสราง 4,806 4,750 5,452 2,000 1,858 1,868 1,486 1,533 1,538 1,839 1,855 1,931 10,131 9,996 10,789 
การคาสงและคาปลีก การซอมแซมยานยนตแและ
รถจักรยานยนตแ 

16,106 16,915 18,079 3,984 4,252 4,651 2,902 2,912 3,226 3,593 3,736 4,107 26,585 27,815 30,063 

การขนสงและการเก็บรักษา 3,204 3,751 4,208 568 638 658 774 973 1,213 529 616 455 5,075 5,978 6,534 
ที่พักและกิจกรรมการใหบริการอาหาร 3,090 3,414 3,888 120 128 145 251 271 303 145 174 196 3,606 3,987 4,532 
สารสนเทศและการสื่อสาร 817 973 1,126 235 270 312 240 393 433 272 308 324 1,564 1,944 2,195 
ดานการเงินและการประกันภัย 7,665 7,889 8,070 2,725 2,849 2,984 2,726 2,742 2,841 2,760 2,825 2,996 15,876 16,305 16,891 
ดานอสังหาริมทรัพยแ 3,987 3,923 4,399 1,338 1,407 1,594 1,570 1,485 1,673 1,694 1,602 1,770 8,589 8,417 9,436 
วิชาชีพดานวิทยาศาสตรแและดานเทคนิค 107 153 140 8 8 9 8 7 11 1 1 2 124 169 162 
การบริหารและสนับสนุนบริการ 505 543 621 46 51 51 27 30 33 96 114 155 674 738 860 
การบริหารราชการและการปูองกันประเทศ 
ประกันสังคมภาคบังคับ 

4,480 4,821 5,226 2,482 2,588 2,726 2,559 2,634 2,773 2,607 2,746 2,931 12,128 12,789 13,656 

การศึกษา 11,036 11,752 11,462 4,396 4,685 4,478 4,353 4,382 4,410 3,888 3,914 3,741 23,673 24,733 24,091 
ดานสุขภาพของมนุษยแ 3,539 3,758 4,212 1,526 1,621 1,749 1,429 1,513 1,627 1,266 1,341 1,635 7,760 8,233 9,223 
ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 198 237 278 149 168 190 88 105 122 71 84 98 506 594 688 
บริการอื่น ๆ 1,281 1,335 1,251 430 437 370 368 372 330 412 426 417 2,491 2,570 2,368 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GPP) 99,835 103,673 110,815 33,903 35,429 37,298 27,608 28,184 30,403 30,394 31,430 33,674 191,740 198,716 212,190 
GPP ต่อหัว (บาท) 86,089 89,556 95,895 85,940 91,079 97,306 69,142 71,543 78,276 67,788 70,339 75,676 308,959 322,517 347,153 
ประชากร (1,000 คน) 1,160 1,158 1,156 395 389 383 399 394 388 448 447 445 2,402 2,388 2,372 

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ
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   2.1.2 ด้านการเกษตร 
   1) จ านวนเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
       จํานวนครัว เรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.  2558 - 2561 พบวา                
ปีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปีตามลําดับ โดยในปี 2561 มีจํานวนครัวเรือนเกษตร 
รวมอยูที่ 410,472 ครัวเรือน สําหรับจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมากที่สุดคือจังหวัดเชียงราย   
จํานวน 167,903 คน รองลงมาคือ จังหวัดนาน จํานวน 88,280 คน จังหวัดพะเยาจํานวน  80 ,997 คน  
และจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนอยที่สุดคือจังหวัดแพร จํานวน 73,292 คน ตามลําดับ  
      ทั้งนี้หากวิเคราะหแสัดสวนของจํานวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนของประชากรของแตละ
จังหวัดสอดคลองกับขนาดของพ้ืนที่ของจังหวัดซึ่งจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุดไดจังหวัดเชียงราย และจังหวัดนาน  
จึงทําใหสัดสวนครัวเรือนที่ข้ึนทะเบียนในภาคเกษตรมีจํานวนมาก  

ตารางที่ 10 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบยีนเกษตรกร พ.ศ. 2557 – 2561 
ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2557 2558 2559 2560 2561 

แพร 61,008  70,740   70,115  71,848  73,292  
นาน  77,045   81,078   84,883  86,847   88,280  

พะเยา  68,879  72,562   76,035   78,912   80,997  

เชียงราย 129,455  140,387  152,754  161,526  167,903  

รวมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 336,387 364,767 383,787 399,133 410,472 

สัดสวนของครัวเรือนเกษตรกร 42.94 45.23 45.92 47.98 49.37 

          ที่มา: สถิติเกษตรและประมง สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561 

  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 จังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรที่เป็น Smart 
Farmer, Young Smart Farmer มากที่สุดจํานวน 1,404 คนรองลงมาจังหวัดนานมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young 
Smart Farmer จํานวน 701 คน และ จังหวัดพะเยาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer จํานวน 652 คน  
ตามลําดับ 
      เมื่อวิเคราะหแจากสถานการณแจํานวน Smart Farmer, Young Smart Farmer  
พ.ศ. 2560 - 2562 พบวา จํานวนเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer จํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปี
โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2561 อันเนื่องมากจากการสนับสนุนจากนโยบายรัฐในการกระตุนใหเป็น Smart Farmer, 
Young Smart Farmer ในยุค 4.00 และยังเป็นจุดเนนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 
ประกอบกับดวยชีวิตที่เรงรีบในเมืองหลวงที่สงผลใหปใจจุบันประชาชนตองการใชชีวิตแบบ Slow Life และ
ประกอบกับวัฒนธรรมการกินของคนเปลี่ยนไปเนนทานอาหารคลีนกันเพ่ือรักษาสุขภาพจึงทําใหจํานวน
เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

35 
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ตารางที่ 11 ขอมูล Smart Farmer, Young Smart Farmer พ.ศ. 2560 - 2562 
จังหวัด 

ประเภท 
จ านวน (ราย) รวม 

(ราย) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เชียงราย Smart Farmer 180 754 360 1,294 

Young Smart Farmer 35 35 40 110 
รวม 215 789 400 1,404 

พะเยา Smart Farmer 180 180 180 540 
Young Smart Farmer 40 40 32 112 
รวม 220 220 212 652 

แพร ่ Smart Farmer 102  195 230 527 
Young Smart Farmer     
รวม 102  195 230 527 

น่าน Smart Farmer 150 135 310 595 
Young Smart Farmer 30 35 41 106 
รวม 180 170 351 701 

รวมทั้งหมด 717 1,374 1,193 3,284 

ที่มา: สถิติเกษตรและประมง สํานกังานสถิติแหงชาติ, 2562 

 3) สถิติการใช้ที่ดิน  
     กลุมภาคเหนือตอนบน 2 จําแนกเป็นจังหวัด พบวา ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่ทั้งหมด 

7,298,981 ไร โดยแบงเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร จํานวน  3,018,733 ไรคิดเป็นรอยละ 41.36 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
เมื่อจําแนกตามพ้ืนที่ เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560 พบวาจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่นามากที่สุดจํานวน 1,381,737 ไร  
รองลงมาคือ พ้ืนที่ไมผลและไมยืนตน จํานวน 737,998 ไร และ พ้ืนที่พืชไร จํานวน 616,477 ไร ตามลําดับ 
 จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,959,412 ไร โดยแบงเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 
จํานวน  1,503,193 ไรคิดเป็นรอยละ 37.96 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เมื่อจําแนกตามพ้ืนที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560 
พบวาจังหวัดพะเยามีพ้ืนที่นามากที่สุดจํานวน 730,449 ไร รองลงมาคือ พ้ืนที่ไมผลและไมยืนตน จํานวน 
361,424 ไร และ พ้ืนที่พืชไร จํานวน 307,471 ไร ตามลําดับ 
 จังหวัดแพร มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,086,624 ไร โดยแบงเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร จํานวน  797,411 ไร 
คิดเป็นรอยละ 19.51 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เมื่อจําแนกตามพ้ืนที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560 พบวาจังหวัดแพรมีพ้ืนที่พืชไรมากที่สุด
จํานวน 336,952 ไร รองลงมาคือ พ้ืนที่นา จํานวน 323,641 ไร และ พื้นที่ไมผลและไมยืนตน จํานวน 73,822 ไร 
ตามลําดับ 
 จังหวัดนาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,170,045 ไร โดยแบงเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร จํานวน  
1,414,693 ไรคิดเป็นรอยละ 19.73 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เมื่อจําแนกตามพ้ืนที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560 พบวา
จังหวัดนานมีพ้ืนที่พืชไรมากที่สุดจํานวน 785,782 ไร รองลงมาคือ พ้ืนที่ไมผลและไมยืนตน จํานวน 285,530
ไร และ พ้ืนที่นา จํานวน 237,456 ไร ตามลําดับ 
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 จากการวิเคราะหแสถิติการใชที่ดิน พบวาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ใชที่ดินในการทํา
นามากที่สุดเนื่องดวยสภาพอากาศและลักษณะภูมิศาสตรแที่เหมาะแกการทํานา ประกอบกับการทํานาเป็นวิถี
ชีวิตมาแตดั้งเดิมของบรรพบุรุษจึงทําใหนิยมใชพ้ืนที่ในการปลูกขาวมากกวาการใชประโยชนแในการทําอยางอ่ืน 
รองลงมาคือการใชพ้ืนทีท่ําพืชไร และ พ้ืนที่ไมผลและไมยืนตน ตามลําดับ 

ตารางที่ 12 สถิติการใชที่ดิน จําแนกเป็นจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2560 
ประเภทเนื้อท่ี 2558 2559 2560 

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
เนื้อที่ทั้งหมด 7,298,981 3,959,412 4,086,624 7,170,045 7,298,981 3,959,412 4,086,624 7,170,045 7,298,981 3,959,412 4,086,624 7,170,045 
เนื้อที่ปุาไม 2,963,867 2,008,836 2,600,030 4,654,853 2,923,026 2,001,862 2,603,325 4,658,605 2,892,489 1,989,206 2,610,863 4,653,943 
เนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตร 

3,015,220 1,502,914 797,321 1,414,516 3,018,979 1,503,981 797,434 1,414,702 3,018,733 1,503,193 797,411 1,414,693 

ที่นา 1,382,469 730,365 323,600 237,496 1,381,701 730,267 323,508 237,515 1,381,737 730,449 323,641 237,456 
ที่พืชไร 614,749 307,243 336,736 785,789 616,679 307,607 336,985 786,026 616,477 307,471 336,952 785,782 
ที่ไมผลและไม
ยืนตน 

735,687 361,338 73,889 285,341 738,272 361,609 73,855 285,261 737,998 361,424 73,822 285,530 

ที่สวนผักและ
ไมดอก 

60,162 25,016 6,265 3,871 60,224 24,993 6,259 3,867 60,356 24,865 6,209 3,832 

เนื้อที่การใช
ประโยชนแทาง
การเกษตร
ดานอื่นๆ 

222,153 78,952 56,831 102,019 222,103 79,505 56,827 102,033 222,165 78,984 56,787 102,093 

เนื้อที่นอก
การเกษตร 

1,319,894 447,662 689,273 7,170,045 1,356,976 453,569 685,865 7,170,045 1,387,759 467,013 678,350 7,170,045 

ที่มา: สถิติเกษตรและประมง สํานกังานสถิติแหงชาติ, 2562 

 4) ผลผลิตทางเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่  
 4.1) ข้าวนาปี 
 ในปี พ.ศ.2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปี 2,443,905 ไร  
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,415,928 ไร ผลผลิต 1,347,979 ตัน โดยมีอัตราการเพ่ิมผลผลิตจาก พ.ศ. 2561 - 2562  
คิดเป็นรอยละ 2.69 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายมีผลผลิตขาวนาปีมากที่สุดมีผลผลิต 
714,114 ตัน รองลงมาจังหวัดพะเยามีผลผลิต 322,992 ตัน จังหวัดแพรมีผลผลิต 169,824 ตัน และจังหวัด
นานมีผลผลิตขาวนาปีนอยที่สุดจํานวน 141,049 ตัน ตามลําดับ 
 เมื่อวิเคราะหแทางสถิติขอมูลการปลูกขาวนาปี ปี พ.ศ.2561 - 2562 พบแนวโนมการปลูกขาว
เพ่ิมขึ้นและผลผลิตเพ่ิมขึ้นทุกปีตามลําดับ เนื่องจากปริมาณน้ําที่เพียงพอตอการเพาะปลูกและราคาขาว         
มีแนวโนมสูงขึ้น เกษตรกรจึงปลูกขาวในพ้ืนที่นาเดิมที่ปลอยวางไวในปีที่ ผานมา ปใจจัยการผลิตก็สงผลตอ
ผลผลิตขาวที่เพ่ิมมากขึ้นเชนกัน อาทิเชน ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยี 
ที่กาวหนาขึ้น ประกอบกับการดูแลเอาใจใสของเกษตรกร ทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 ขอมูลการปลูกขาวนาป ีปี พ.ศ. 2560 – 2562 

จังหวัด 
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 
เชียงราย 1,208,686 1,224,818 1,249,246 1,140,632 1,197,560 1,232,146 661,539 691,443 714,114 
พะเยา 624,180 625,670 620,411 599,666 613,878 614,313 307,144 314,240 322,992 
แพร ่ 293,237 295,404 297,947 292,096 294,187 296,946 163,927 169,501 169,824 
น่าน 268,199 269,217 276,301 266,161 263,140 272,523 137,518 136,440 141,049 
รวม 2,394,302 2,415,109 2,443,905 2,298,555 2,368,765 2,415,928 1,270,128 1,311,624 1,347,979 

    ทีม่า : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 4.2) ข้าวนาปรัง 
 ในปี พ.ศ.2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรัง 571,303 ไร 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 548,646 ไร ผลผลิต 369,864 ตัน โดยมีอัตราการเพ่ิมผลผลิตจาก พ.ศ. 2561 – 2562 คิดเป็น
รอยละ 5.71 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายมีผลผลิตขาวนาปรังมากที่สุดมีผลผลิต 296,970 ตัน 
รองลงมาจังหวัดพะเยามีผลผลิต 46,235 ตัน จังหวัดแพรมีผลผลิต 22,457 ตัน และจังหวัดนานมีผลผลิต 
ขาวนาปรังนอยที่สุดจํานวน 4,202 ตัน 

 เมื่อวิเคราะหแถึงแนวโนมผลผลิตพบวาชวง 3 ปีหลังที่ผานมาพบแนวโนมการปลูกขาวเพ่ิมขึ้น
แตผลผลิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนพ้ืนที่เพาะปลูกที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่แลงจัดปริมาณน้ํา
นอยไมเพียงพอตอการเพาะปลูก ประกอบพ้ืนที่การเพาะปลูกเพ่ิมขึ้นสงผลใหเกษตรกรแยงน้ํากันใน  
การเพาะปลูก สงผลใหน้ําไมเพียงพอตอการลอเลี้ยงเพ่ือใหไดผลผลิตที่ไดมีจํานวนลดลง 

ตารางที่ 14 ขอมูลการปลูกขาวนาปรัง ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

จังหวัด 
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

เชียงราย 395,528 408,663 454,187 393,235 407,418 432,325 271,209 283,828 296,970 
พะเยา 58,608 60,732 73,298 58,168 60,435 72,667 37,397 39,206 46,235 
แพร่ 28,221 35,434 36,586 28,054 35,308 36,435 16,699 21,684 22,457 
น่าน 10,166 6,979 7,232 10,152 6,956 7,219 5,780 4,020 4,202 
รวม 492,523 511,808 571,303 489,609 510,117 548,646 331,085 348,738 369,864 

 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  4.3) ล าไย 
 ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่ปลูกลําไย รวม 243,777 ไร  
มีเนื้อที่ใหผล รวม 234,117 ไร ผลผลิต รวม 119,380 ตัน ผลผลิตตอไร 99,230 กิโลกรัมตอไร เมื่อพิจารณา
รายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตมากที่สุดจํานวน 58,364 ตัน รองลงมาคือจังหวัด
พะเยา มีผลผลิต 21,021 ตัน และจังหวัดนาน มีผลผลิต 18,909 ตันตามลําดับ จังหวัดที่ใหผลผลิตตอไรดีที่สุด
คือจังหวัดนานใหผลผลิต 530 กก.ตอไร 

 



ห น า  | 38 
 

 

ห 
ห

น
า 

| 3
8 

 

 เมื่อพิจารณาสถิติขอมูลการปลูกลําไย ปี พ.ศ. 2560 – 2562 มีเนื้อที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นสงผล
ใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนตามสัดสวนพื้นที่เพาะปลูก และมีผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากปใจจัยทางสภาพภูมิอากาศที่มี
อากาศหนาวเย็น สงผลใหลําไยออกดอกเยอะ ประกอบกับในปีที่ผานมาไมมีพายุเขามาทําลายผลผลิตจึงสงผล
ใหเกษตรกรไดรับผลผลิตตอไรมากข้ึน 

ตารางที่ 15 ขอมูลการปลูกลําไย ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

เชียงราย 137,410 139,024 139,771 131,356 132,942 137,221 63,315 66,156 58,364 482 498 425 
พะเยา 58,159 59,376 60,782 56,020 57,634 56,888 31,347 29,902 21,021 560 519 370 
แพร ่ 4,722 4,755 4,550 4,582 4,606 4,348 1,420 1,744 936 310 379 215 
น่าน 30,644 37,723 38,674 28,670 33,319 35,660 17,859 21,578 18,909 623 648 530 
รวม 230,935 240,878 243,777 220,628 228,501 234,117 113,941 119,380 99,230 1,975 2,044 1,540 

 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  4.4) ยางพารา 

 ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  มีเนื้อที่ เก็บเกี่ยว 698,709 ไร  
มีผลผลิต 140,382 และมีผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว  754.98 กิโลกริม เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา  
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่เนื้อที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด 291,245 ไร รองลงมาคือจังหวัดนาน 226,125 ไร 
จังหวัดพะเยา 159,143 ไร และจังหวัดแพรมีผลผลิตนอยท่ีสุด 22,196 ไร ตามลําดับ   
 ทั้งนี้จะเห็นไดวาผลผลิตยางพาราที่เ พ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วสืบเนื่องมาจากปี พ.ศ.2562  
เป็นชวงเวลาที่ตนยางพาราครบอายุการกรีดพอดี พิจารณาไดจาก จํานวนเนื้อที่ไรที่กรีดไดมากขึ้น ประกอบกับ
ภาครัฐใหการสงเสริมปลูกยางพาราอยางตอเนื่องจึงสงผลใหผลผลิตของยาพาราเพ่ิมข้ึน 

ตารางที่ 16 ขอมูลการปลูกยางพารา ปี พ.ศ. 2560 - 2562 

จังหวัด 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก.) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
เชียงราย 246,249 269,766 291,245 51,741 58,809 66,113 210.12 218 227 
พะเยา 129,671 147,863 159,143 26,112 31,051 34,534 201.37 210 217 
แพร่ 13,693 19,284 22,196 2,057 2,931 3,329 150.22 151.99 149.98 
น่าน 129,051 186,300 226,125 21,476 31,112 36,406 166.41 167 161 
รวม 518,664 623,213 698,709 101,386 123,903 140,382 728.12 746.99 754.98 

             ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 4.5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตวแประมาณ 
1,590,835 ไร ผลผลิต 1,154,171 ตัน และผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,938.43 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาราย
จังหวัดพบวาจังหวัดที่มีผลผลิตเยอะที่สุดคือจังหวัดนานมีผลผลิต 460,954 ตัน คิดเป็นรอยละ 39.93  
ของผลผลิตรวมทั้งหมด รองลงมาคือจังหวัดเชียงรายมีผลผลิตจํานวน 294,088 ตัน จังหวัดแพรมีผลผลิตจํานวน  
206,123 ตัน และจังหวัดพะเยามีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแนอยที่สุดจํานวน 193,006 ตันตามลําดับ 
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  เมื่อพิจารณาแนวโนมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแปี พ.ศ. 2562 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ลดลงจากปีที่ผานมา 
เนื่ องจากเดิมเกษตรกรทํ าการเพาะปลูกข าวโพดเลี้ ยงสั ตวแปี ละ 2 รอบ ในช วงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝน  
แตปี 2559 ฝนมาลาชา เกษตรกรจึงเลื่อนการเพาะปลูกไปในชวงปลายเดือนมิถุนายน ประกอบกับภาคเอกชนมีมาตรการที่จะไม
รับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวแที่ปลูกในพ้ืนที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ เกษตรกรบางสวนจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน เชน มันสําปะหลัง
โรงงาน เนื่องจากการดูแลรักษางายทนแลงไดดีกวา ออยโรงงานที่ใหผลตอบแทนระยะยาวจากการปลูกเพียงครั้งเดียวแตสามารถ
เก็บผลผลิตได 2 - 3 ปี และสับปะรดโรงงาน สงผลใหพ้ืนที่เพาะปลูกลดลงตามลําดับ เมื่อพิจารณาดานผลผลิตพบวา ปี พ.ศ. 
2560 มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นทั้งที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นจากปีกอน เนื่องจากฝนไมทิ้งชวง ปริมาณน้ําเพียงพอตอการเจริญเติบโต
และไมกระทบในชวงออกดอก จึงไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 17 ขอมูลการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

จังหวัด 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก.) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
เชียงราย 393,304 398,140 388,569 289,421 299,479 294,088 735.87 752.20 756.64 
พะเยา 257,974 274,773 252,405 192,476 202,636 193,006 746.11 737.47 764.67 
แพร่ 276,717 283,378 284,617 193,569 201,384 206,123 699.52 710,.66 724.21 
น่าน 662,502 671,970 665,244 445,374 457,622 460,954 672.26 681.02 692.91 
รวม 1,590,497 1,628,261 1,590,835 1,120,840 1,161,121 1,154,171 2,853.76 2,170.69 2,938.43 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 4.6) ลิ้นจี่ 
 ในปี  พ.ศ. 2562 กลุ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มี เนื้ อที่ เก็บเกี่ ยวลิ้ นจี่  48,088 ไร  
มีผลผลิต  15,434 ตัน และมีผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,314.02 กิโลกรัม เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดพะเยาเป็น
จั ง ห วั ด ที่ มี ผ ล ผ ลิ ต ม า ก ที่ สุ ด  โ ด ย มี ผ ล ผ ลิ ต จํ า น ว น  6 , 5 2 8  ตั น  คิ ด เ ป็ น ร อ ย ล ะ  4 2 . 2 9 
ของผลผลิตรวมทั้งกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รองลงมาคือจังหวัดเชียงรายมีผลผลิตจํานวน 4,474 ตัน จังหวัดนานมี
ผลผลิตจํานวน 4,320 ตัน และจังหวัดแพรเป็นจังหวัดที่ผลผลิตนอยที่สุดจํานวน 112 ตัน ตามลําดับ 
 จากสถานการณแแนวโนมการปลูกลิ้นจี่ ปี พ.ศ. 2560 - 2562 มีแนวโนมลดลงเนื่องจากลิ้นจี่
ใหผลผลิตนอยติดตอกันหลายปี เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกไมผลอ่ืน เชน ลําไย มะมวง กลวยหอม กลวย
น้ําวา  เป็นตน  สวนผลผลิตลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนอบอาวและฝนทิ้งชวง และมีฝนตกบางชวงทํา
ใหตนลิ้นจี่แตกใบออนแทนการออกดอก สงผลใหผลผลิตลดลงตามลําดับ 

ตารางที่ 18 ขอมูลการปลูกลิ้นจี่ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

จังหวัด 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก.) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
เชียงราย 19,316 18,537 17,615 5,408 5,650 4,474 279.98 304.80 253.99 
พะเยา 14,942 12,120 12,303 7,904 6,889 6,528 528.98 568.40 530.60 
แพร่ 394 391 391 95 109 112 241.12 278.77 286.45 
น่าน 10,484 18,577 17,779 4,481 4,551 4,320 427.41 244.98 242.98 
รวม 45,136 49,625 48,088 17,888 17,199 15,434 1,477.49 1,396.95 1,314.02 

             ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 4.7) กาแฟ 
            ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวปลูกกาแฟ 44,889 ไร  
มีผลผลิต 5,561 ตัน และมีผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว 451.46 กิโลกรัม เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา  
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตกาแฟมากที่สุด โดยมีผลผลิตจํานวน 4,820 ตัน คิดเป็นรอยละ 86.67 
ของผลผลิตรวมทั้งกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รองลงมาจังหวัดนานมีผลผลิต 483 ตัน และจังหวัดแพร 
ผลผลิต 146 ตันตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณา ขอมูลการปลูกกาแฟใน ปี พ.ศ. 2560 – 2561 จะเห็นวาพ้ืนที่ปลูกกาแฟ และ
ผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนอยางพอเพียง แตในปี พ.ศ. 2562 เนื้อที่เก็บเกี่ยวกาแฟและ
ผลผลิตกาแฟ ลดลงจากปีที่ผานมา เนื่องจากอากาศรอน และฝนทิ้งชวงเป็นเวลานาน 

ตารางที่ 19 ขอมูลการปลูกกาแฟ ปี พ.ศ. 2560 - 2562 

จังหวัด 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก.) 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

เชียงราย 33,551 38,153 38,257 4,227 4,922 4,820 125.99 129.01 125.99 
พะเยา 1,015 1,029 1,123 99 105 112 97.54 102.04 99.73 
แพร่ 1,244 1,313 1,329 127 138 146 102.09 105.10 109.86 
น่าน 4,001 4,440 4,168 436 497 483 108.97 111.94 115.88 
รวม 39,811 44,935 44,877 4,889 5,662 5,561 434.59 448.09 451.46 

 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 4.8) โคเนื้อ 
  ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวนโคเนื้อ จํานวน 148,679 ตัว  
และมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 18,491 ราย เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดนานมีเกษตรกรที่
เลี้ยงโคเนื้อสูงสุด จํานวน 7,685 ราย มีจํานวนโคเนื้อ 48,026 ตัว รองลงมาคือจังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรที่
เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 4 ,501 ราย มีจํานวนโคเนื้อ 36,259 ตัว จังหวัดพะเยา มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ  
จํานวน 4,185 ราย มีจํานวนโคเนื้อ 40,146 ตัว และจังหวัดแพร มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 2,120 ราย 
มีจํานวนโคเนื้อ 24,248 ตัว ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาขอมูลโคเนื้อ ปี พ.ศ. 2562 พบวามีการลดลงของเกษตรผูเลี้ยงโคเนื้อ จากปี 
พ.ศ. 2561 คิดเป็นรอยละ 1.03 แตมีจํานวนโคเนื้อเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นรอยละ 2.75  
และอาจมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องดวยมีความตองการโคเนื้อเพ่ิมขึ้น  และความตองการของตลาด   
ซึ่งสอดคลองจากการติดตามสถานการณแดานปศุสัตวแของ สศก. พบวา แมการผลิตโคเนื้อ และเนื้อโคคุณภาพ 
จะเพ่ิมขึ้น แตยังคงไมเพียงพอกับความตองการบริโภคภายในประเทศ สงผลใหไทยตองมีการนําเขาเนื้อโค
คุณภาพจากตางประเทศโดยเฉพาะออสเตรเลีย นอกจากนั้นการเพ่ิมขึ้นของจํานวนโคเนื้อยังสืบเนื่องมาจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณแ โดยกรมปศุสัตวแ ไดมีโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อหลายโครงการ  
เชน โครงการโคบาลบูรพาโครงการโคเนื้อสรางอาชีพ เป็นตน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อเขาสูตลาด และ  
ไดจัดทํายุทธศาสตรแโคเนื้อ (ปี 2561-2565) เพ่ือรองรับผลกระทบจากการลดอัตราภาษีนําเขาเนื้อโค และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จึงสงผลใหจํานวนโคเนื้อเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
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ตารางที่ 20 ขอมูลโคเนื้อ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

จังหวัด 
จ านวนโคเนื้อ (ตัว) เกษตรกรท่ีเลี้ยงโคเนื้อ (ราย) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
เชียงราย 29,084 37,351 36,259 4,351 5,026 4,501 
พะเยา 42,516 38,190 40,146 4,379 3,975 4,185 
แพร่ 29,142 23,708 24,248 2,427 2,101 2,120 
น่าน 43,961 45,337 48,026 7,482 7,582 7,685 
รวม 144,703 144,586 148,679 18,639 18,684 18,491 

  ที่มา : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

  4.9) กระบือ 
  ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีสถิติ เกษตรกรที่ เลี้ ยงกระบือ  
จํานวน 4,767 คน มีจํานวนกระบือจํานวน 38,286 ตัว เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวาจังหวัดนานมีเกษตรกร 
ที่เลี้ยงกระบือสูงสุด จํานวน 1,874 ราย มีกระบือจํานวน 11,093 ตัว รองลงมาคือจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกร
ที่เลี้ยงกระบือ จํานวน 1,698 ราย มีกระบือจํานวน 14,361 ตัว และจังหวัดพะเยามีเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ 
จํานวน 680 ราย มีกระบือจํานวน 6,781 ตัว ตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาจํานวนสถิติยอนหลังปี 2560 - 2561 มีแนวโนมการเลี้ยงกระบือเพ่ิมมากขึ้น  
แตในปี พ.ศ. 2562 เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือลดลงจากปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นรอยละ5.93 แตจํานวนกระบื้อ 
เพ่ิมมากข้ึน คดิเป็นรอยละ 0.17 

ตารางที่ 21 ขอมูลกระบือ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
จังหวัด จ านวนตัว (ตัว) เกษตรกรท่ีเลี้ยงกระบือ (ราย) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
เชียงราย 11,459 15,032 14,361 1,564 2,041 1,698 
พะเยา 6,511 6,486 6,781 688 641 680 
แพร่ 8,552 5,967 6,051 681 509 515 
น่าน 10,550 10,734 11,093 1,873 1,877 1,874 
รวม 37,072 38,219 38,286 4,806 5,068 4,767 

 ที่มา : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

 4.10) ปลานิล  
 ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงปลานิลจํานวน 26,270 ไร ผลผลิต 

จํานวน 20,429 ตัน และผลผลิตไร จํานวน 2,465 กิโลกรัม โดยมีจังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตมากสุด  
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผานมาพบวาแนวโนมของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลมีแนวโนม

ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 พบวากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่ เพาะเลี้ยงปลานิลลดลงจากปี  
พ.ศ. 2561 และมีผลผลิตลดลง เนื่องจากมีปริมาณน้ําไมพอเพียงสําหรับการเลี้ยง เนื่องจากสภาพอากาศ
แปรปรวน และปใญหาภัยแลงหลายพ้ืนที่ของประเทศตั้งแต ช วงปลายปี 2561 ตอเนื่องถึงกลางปี 2562 
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โดยปริมาณน้ําในเขื่อนตางๆอยูในเกณฑแนอยมาก ไมเพียงพอสําหรับการเลี้ยงปลาชวงหนาแลง เกษตรกร
จําเป็นตองเรงจับผลผลิตจําหนายกอน เนื่องจากไมมีน้ํ ามาเติมลงในบอเลี้ยงสําหรับการถายเทน้ํา  
อีกท้ังฤดูฝน ปีนี้มาลาชากวาปกติ เกษตรกรตองชะลอการเลี้ยงปลานิลออกไป และเมื่อเขาสูฤดูฝนก็ยังประสบ
กับพายุฤดูฝนในพื้นที่ภาคเหนือ สงผลใหผลผลิตลดลง 

ตารางที่ 22 ขอมูลปลานิล ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

จังหวัด 
เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
เชียงราย 12,432 12,705 11,739 13,918 13,105 14,087 1,119 1,031 1,200 
พะเยา 6,951 7,012 7,343 4,694 4,586 3,898 675 654 530 
แพร่ 3,665 4,786 4,975 1,070 979 1,472 292 205 296 
น่าน  5,258 2,155 2,213 1,946 1,195 972 370 554 439 
รวม 28,306 26,661 26,270 21,628 19,865 20,429 2,456 2,444 2,465 

                        ทีม่า : สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน 

 4.11) แพะ 
 ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม 

จํานวน 356 ราย มีจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา
จังหวัดนานมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะมากที่สุดจํานวน 219 ราย รองลงมาจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ
จํานวน 104 ราย และ จังหวัดพะเยามีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะจํานวน 28 ราย ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาจากปีที่ผานมาพบวา จํานวนแพะมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องมาจากจํานวน
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับความตองการของตลาดที่มีความตองการแพะมากขึ้น 
จึงสงผลใหจํานวนแพะมากขึ้นตามลําดับ 

ตารางที่ 23 ขอมูลแพะ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

จังหวัด 

แพะเนื้อ แพะนม รวม 
เพศผู ้
(ตัว) 

เพศเมีย 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

เพศผู ้
(ตัว) 

เพศเมีย 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

เชียงราย 347 483 817 1,186 81 99 21 20 29 35 5 5 1,214 1,724 86 104 
พะเยา 161 169 170 270 17 25 5 25 25 48 1 3 361 512 18 28 
แพร 17 36 18 101 3 5 - - - - - - 35 137 3 5 
นาน 461 464 957 1,006 207 216 15 7 42 32 4 3 1,475 1,509 210 219 
รวม 986 1,152 1,962 2,563 308 345 41 52 96 115 10 11 3,085 3,882 317 356 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวแจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน 
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 4.12) สุกร  
  ในปี  พ.ศ.  2562 กลุ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 2 มี จํ านวนเกษตรกรเลี้ ยงสุ กร  
จํานวน 17,413 ราย และมีสุกร จํานวน 311,283 ตัว โดยมีจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรเลี้ยงสุกรมากที่สุด  
จํานวน 6,973 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดนาน จํ านวน 6,793 ราย และรองลงมาเป็นจั งหวัดพะเยา  
จํานวน 2,183 ราย ตามลําดับ 

ตารางที่ 24 ขอมูลสุกร ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
จังหวัด สุกร(ตัว) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
จ านวน (ตัว) เกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ตัว) 
เกษตรกร 

(ราย) 
จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

เชียงราย 147,554 6,457 144,264 6,926 143,641 6,973 
พะเยา 36,093 2,094 34,350 2,202 34,762 2,183 
แพร 74,243 1,812 64,168 1,432 65,726 1,464 
นาน 75,250 7,436 73,051 7,397 67,154 6,793 
กลุมฯ 333,140 17,799 315,833 17,957 311,283 17,413 

                                                    ที่มา : ศูนยแเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตวแ กระทรวงเกษตรและสหกรณแ 
 4.13) ไก่เนื้อพันธุ์ 
 ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเกษตรกรเลี้ยงไกเนื้อพันธุแ จํานวน 423 ราย 
โดยจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรเลี้ยงไกเนื้อพันธุแมากที่สุด จํานวน 137 ราย จังหวัดนานมีเกษตรกรเลี้ยงไกเนื้อพันธุแ 
จํานวน 122 ราย และจังหวัดแพรมีเกษตรกรเลี้ยงไกเนื้อพันธุแ จํานวน 110 ราย ตามลําดับ 

ตารางที่ 25 ขอมูลไกเนื้อพันธุแ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
จังหวัด ไก่เนื้อพันธุ์(ตัว) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

เชียงราย 497,488 274 456,146 162 408,688 137 
พะเยา 122,884 51 124,181 63 122,048 54 
แพร 234,067 122 132,904 105 123,968 110 
นาน 93,893 166 92,536 146 60,867 122 
กลุมฯ 948,332 613 805,767 476 715,571 423 

                                                    ที่มา : ศูนยแเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตวแ กระทรวงเกษตรและสหกรณแ 
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  2.1.4 ด้านการค้าชายแดนและสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
  1) การค้าชายแดน  

 ดานศุลกากรของกลุมจังหวัดฯ มีจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนานที่มีดานศุลกากรการคา
ชายแดนที่สําคัญ 4 ดาน คือ ดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงแสน และดานศุลกากรเชียงของ  
ในจังหวัดเชียงราย และดานศุลกากรทุงชาง จังหวัดนาน เป็นชองทางการคากับประเทศเพ่ือนบานในกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน (GMS) คือ ประเทศเมียนมา สปป.ลาว และ สปป.จีน ตอนใต  

   สํ าหรับมูลคาการคาชายแดนดานศุลกากรของกลุ มจั งหวัด ภาคเหนือตอนบน 2  
ตั้งแตปี พ.ศ. 2560 - 2562 หากพิจารณาภาพรวมมูลคาการคาชายแดนพบวามีความผันผวนไมคงที่  
แตหากพิจารณาในปี พ.ศ. 2562 พบวา กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีสินคามูลคาในการสงออก มูลคา 
48,849.33 ลานบาท และนําเขาสิ้นคามูลคา 32,360.70 ลานบาท โดยมีดานศุลกากรเชียงของมีการสงออก
สินคามากที่สุด มูลคา 21,054.02 ลานบาท และดานศุลกากรทุงชางนําเขามูลคาสินคามากที่สุด  
มูลคา 24,229.21 ลานบาท จากตัวเลขดังกลาวในปี พ.ศ. 2562 มูลคาการคาชายแดนมีแนวโนมชะลอตัวลง 

ตารางที่ 26  มูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดฯ ตั้งแต ปี พ.ศ. 2560 - 2562 
                     หนวย : ลานบาท 

ด่าน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
แม่สาย นําเขา 234.97 297.96 471.38  1,004.31  

สงออก 8,010.27   9,578.76 11,175.29  19,185.56  
เชียงแสน นําเขา 899.90 709.88 583.80  2,193.58  

สงออก 14,431.26 18,452.77 11,681.92  44,565.95  
เชียงของ นําเขา 6,329.07 6,298.05 7,076.31  19,703.43  

สงออก 15,418.42 17,876.53 21,054.02  54,348.97  
ทุ่งช้าง นําเขา 22,970.53 23,947.34 24,229.21  71,147.08  

สงออก 4,784.65 5,570.27 4,938.10  15,293.02  
กลุ่มฯ น าเข้า 30,434.47 31,253.23 32,360.70 94,048.40 

ส่งออก 42,644.60 51,478.33 48,849.33 133,393.50 
                           ที่มา : ดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงแสน ดานศุลกากรเชียงของ และดานศุลกากรทุงชาง  

 สําหรับสินคา นําเขา – สงออก ที่สําคัญของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2562  
แยกเป็นรายประเทศ ไดแก  

 1.1) ไทย-เมียนมา 
 สินคาสงออกสําคัญ 5 อันดับแรกไดแก น้ํามันดีเซล, เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลแ , น้ํามัน

สําเร็จรูปอ่ืน ๆ,ผาผืนและดาย, ผลิตภัณฑแเหล็กและเหล็กกลา  
สินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก ก฿าซธรรมชาติ, ธัญพืช, สัตวแน้ํา, โค กระบือสุกร แพะ 

แกะ, ปลาหมึกสด แชเย็น แชแข็ง  
1.2) ไทย-สปป.ลาว 
สินคาสงออกท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก น้ํามันดีเซล, รถยนตแอุปกรณแฯ, สินคาปศุสัตวแอ่ืน ๆ, 

น้ํามันสําเร็จรูปอ่ืน ๆ, สินคาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  



ห น า  | 45 
 

 

ห 
ห

น
า 

| 4
5 

 

สินคานําเขาที่สําคัญ 5 อันดับแรกไดแก เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ, ทองแดงและผลิตภัณฑแ, เครื่องรับสง
สัญญาณและอุปกรณแฯ, ผักและของปรุงแตงจากผัก, เครื่องรับวิทยุโทรศัพทแฯ 

1.3) ไทย-สปป.จีน 
สินคาสงออกสําคัญญ 5 อันดับแรกไดแก ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง , เครื่อง

คอมพิวเตอรแ  อุปกรณแฯ, ลําไย แหง, วงจรพิมพแ, อุปกรณแก่ึงตัวนําทรานซิสเตอรแและไดโอด  
สินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแและอุปกรณแ (+43.28%)        

เทปแมเหล็ก จานแมเหล็กสําหรับคอมพิวเตอรแ, สวนประกอบคอมพิวเตอรแ, เครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณแ
ติดตั้ง (โทรศัพทแ  วิทยุ โทรเลขฯ)ฯ, เคมีภัณฑแอ่ืน ๆ  

 2) สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ตารางที่ 27 รายรับจากการจําหนายสินคาหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) ของกลุมจังหวัด พ.ศ. 2558 – 2561  

หนวย : บาท 
จังหวัด รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหนึง่ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

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

อัตราการเจริญเติบโตของยอดจ าหน่าย
สินค้า OTOP (ร้อยละ) 

 24.70 18.41 23.54 

                           ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย 

  สําหรับรายรับจากการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแของกลุมจังหวัดรายปี       
พ.ศ. 2558-2561 ในภาพรวมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี โดยหากพิจารณา ปี พ.ศ.2561 รายจังหวัดพบวา
จังหวัดที่มีรายรับจากการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแมากที่สุดไดแก จังหวัดเชียงราย มีรายรับ 
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     
อยูที่รอยละ18.41 และ 23.54 ตามลําดับ  
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 หากวิเคราะหแการเจริญเติบโตของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ  พบวาอัตราการ
เจริญเติบโตของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแของกลุมจังหวัด สูงกวาอัตราการเจริญเติบโตของทั้งประเทศ 
โดยอัตราการเจริญเติบโตของประเทศเฉลี่ยแลวอยูที่รอยละ 11.90 ตอปี ทั้งนี้การเจริญเติบโตดังกลาวสะทอน
ใหเห็นสินคา OTOP ยังคงเป็นตองการของตลาดและสามารถขยายตลาดไปไดอีก และจากการประเมินคุณภาพ
ของสินคา OTOP ของกลุมจังหวัดที่มีคุณภาพของกลุมจังหวัดเป็นสินคาประเภท เครื่องดื่ม อาหารสด และ
เครื่องสําอาง ทั้งนีใ้นแตละจังหวัดมีสินคา OTOP มีจุดเดนดานคุณภาพท่ีแตกตางกันไป 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 ผาซ่ิน เสื้อมอฮอม และผาทอพ้ืนเมือง  

 -จังหวัดนาน สินคา OTOP ที่มีคุณภาพ ประกอบดวย ชุดเครื่องประดับเงินแท สบูสมุนไพร 
แชมพูสมุนไพร ชุดรับแขกหวาย เกาอ้ีหวาย และผาทอลายน้ําไหล 

 แตอยางไรก็ตามผูประกอบการตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑแอยางตอเนื่องใหตรงกับ          
ความตองการของตลาด ดังนั้นควรพัฒนาผลิตภัณฑแใหตรงกับความตองการของตลาด พัฒนาทักษะฝีมือ     
และทักษะการผลิตของผูประกอบการ ควรสรางแบรนดแเพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคาผลิตภัณฑแ ควรเสริมสราง
เครือขายผูประกอบการ และควรสรางและขยายตลาด ตลอดจนสงเสริมการวิจัยตลาดผลผลิตภัณฑแ OTOP  

 สําหรับการสรางตลาดและขยายตลาดของสินคาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั้นเห็นวา
ควรที่จะขยายตลาดในตางประเทศและกลุมประเทศ GMS  

 - ตลาดในประเทศไทย เป็นกลุมผูบริโภคท่ีกําลังซื้อสูง เนนเพื่อสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว สินคา
ที่สามารถทําตลาดได ไดแก อาหารเพ่ือสุขภาพพรอมทาน ชา กาแฟ สมุนไพร ธัญพืช และอาหารเสริมเพ่ือ
ปูองกันโรคภัย  

 - ตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงมณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกวางซีจวง) 
เป็นกลุมฐานะดีขึ้น ตองการตกแตงบานใหนาอยูขึ้น และสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาแพง สินคา   
ที่สามารถทําตลาดได ไดแก เฟอรแนิเจอรแ เพ่ือใชตกแตงบาน และอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูง ไดแก      
พวกผลไมอบแหง น้ําผลไม และกาแฟ 

 - ตลาดในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  สวนใหญยากจน ตองการสินคาขั้นพ้ืนฐาน        
แตความเมืองกําลังขยาย ทําใหภาคกอสรางกําลังเติบโต ดังนั้นสินคาที่คาดวาจะทําตลาดได ไดแก สินคา
พ้ืนฐานประเภทยารักษาโรค เวชภัณฑแ สบู ยาสระผม และสินคาประเภทเฟอรแนิเจอรแ เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของภาคกอสราง  
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 - ตลาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นตลาดที่มีโครงสรางพ้ืนฐานและไฟฟูาขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว และมีคนจีนยายเขามาอยูอาศัยอยูมากทําใหตองการสินคาอุปโภคบริโภค ดังนั้นสินคาที่นาจะทําตลาดได ไดแก 
เฟอรแนิเจอรแรูปแบบทันสมัย อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผาและของใชในชีวิตประจําวัน 

 - ตลาดในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เป็นกลุมผูบริโภคที่เป็นคนชนชั้นกลาง ใชจายกับสินคาที่ดีเพ่ือ
สุขภาพ แตยังตองการสินคาพ้ืนฐานและชอบความสะดวกสบายผานการซื้อของออนไลนแ ดังนั้น สินคาที่นาจะทําตลาดได ไดแก 
เครื่องดื่มบํารุงความงามและสมอง ผลิตภัณฑแความสวยความงามและเฟอรแนิเจอรแ 
 2.1.5 ด้านการท่องเที่ยว 

 สาขาทองเที่ยวเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญอีกสาขาหนึ่งของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ซึ่งจากขอมูลจํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ  ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
พิจารณาจํานวนผูมาเยี่ยมเยือนและรายไดการทองเที่ยวพบวาแนวโนมผูมาเยี่ยมเยียนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  
ในปีพ.ศ. 2562 มีผูเยี่ยมเยียน จํานวน 6,195,313 คน เพ่ิมขึ้นคิดเป็นรอยละ 0.99 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560  
และรายไดจากการทองเที่ยวในปี  พ.ศ.  2562 35,301.30 ลานบาท เ พ่ิมขึ้น 892.87 ลานบาท  
ในแงการเจริญเติบโตของการทองเที่ยวพบวา การเจริญเติบโตของผูมาเยี่ยมเยือนอยูที่รอยละ 0.82 ซึ่งนอยกวา
ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งอยูที่รอยละ 4.78 แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของรายไดจากการ
ทองเที่ยวพบวาในปี พ.ศ. 2562 อยูรอยละ 2.53 ซึ่งลดลงมาเล็กนอยหากเทียบกับ พ.ศ. 2561 อยูที่  
รอยละ 8.81 ซึ่งจากการวิเคราะหแการเจริญเติบโตของภาคการทองเที่ยวดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงนโยบายการ
ทองเที่ยวในปใจจุบันที่เนนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีกําลังซื้อสูงมากกวาเนนจํานวนนักทองเที่ยว 

ตารางที่ 28 สถิติขอมูลจํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ ปี พ.ศ. 2560 - 2562 

 จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน (คน) รายได้การท่องเท่ียว (ล้านบาท) 
จังหวัด 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
เชียงราย 3,442,162 3,676,497 3,726,670 26,053.86 28,617.71 29,398.60 
พะเยา 630,725 657,452 656,918 1,286.52 1,397.20 1,419.00 
แพร่ 817,216 856,088 864,213 1,573.38 1,722.40 1,761.10 
น่าน 900,126 943,944 947,512 2,462.93 2,671.12 2,722.60 
กลุ่มจังหวัดฯ 5,790,229 6,133,981 6,195,313 31,376.69 34,408.43 35,301.30 

           ที่มา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

2.1.6 ด้านอุตสาหกรรม 
                    ในปี พ.ศ.2561 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 ในขณะที่จังหวัดพะเยามีสถาน
ประกอบการนอยที่สุด จํานวน 20,864 แหง  ซึ่งมีสัดสวนของสถานประกอบการรอยละ14.74 เมื่อเทียบกับ
สถานประกอบการทั้งหมด   



ห น า  | 48 
 

 

ห 
ห

น
า 

| 4
8 

 

ตารางท่ี 29 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2561 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน กลุ่มจังหวัดฯ 

การผลิต 7,950 5,467 17,249 11,547 42,213 
การจัดการและการบําบดัน้ําเสีย 
ของเสียและสิ่งปฏิกลู 

61 29 68 18 176 

การกอสราง 1,828 567 1,285 762 4,442 
การขาย – ซอมแซมยานยนตแและ
จักรยานยนตแ 

3,441 1,287 1,507 1,216 7,451 

การขายสง 1,833 658 1,241 817 4,549 
การขายปลีก 17,759 5,785 8,607 6,765 38,916 
การขนสงทางบกสถานท่ีเก็บสินคา 1,703 1,069 741 800 4,313 
ที่พักแรม 638 135 113 237 1123 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 6,958 2,372 3,386 2,203 14,919 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 213 146 30 61 450 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพยแ 3,427 762 1,640 589 6,418 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตรแ
และเทคนิค 

493 135 143 148 919 

กิจกรรมบริหารและการบริการ
สนับสนุน 

1,023 359 369 260 2,011 

ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 409 92 466 246 1213 
กิจกรรมอื่นๆ 4,887 2,000 3,145 2,367 12,399 
กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 2 1 2 - 5 
รวม 52,625 20,864 39,992 28,036 141,517 

ที่มา : จํานวนสถานประกอบการ จาํแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาค และจงัหวัด พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562. 

2.2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม  
  2.2.1 ด้านประชากรและแรงงาน 

ตารางที่ 30 ประชากรและแรงงานอายุ 15 ปีข้ึนไป ตั้งแต ปี พ.ศ. 2560 - 2562 

ประชากรและแรงงาน 
จ านวน ร้อยละ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

รวม 2,028,294 2,027,766 2,025,720      
กําลังแรงงานปใจจุบัน 1,352,022 1,345,921 1,305,473 66.66 66.37 64.44 

- ผูมีงานทํา 1,325,124 1,328,482 1,295,513 98.01 98.70 63.95 

- ผูวางงาน 8,806 9,161 8,442 0.65 0.68 0.42 

กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 18,092 8,278 9,119 1.34 0.62 0.45 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 676,272 681,845 712,645 33.34 33.63 35.18 
 ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สถิติแรงงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562 
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 สําหรับภาพรวมของตลาดแรงงานของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 พบวา กําลังแรงงานใน
ปใจจุบันมีแนวโนมลดลง ในปีพ.ศ. 2562 มีจํานวน 1,305,473 คน คิดเป็นรอยละ 64.44 ในขณะที่ปี         
พ.ศ. 2561 มีจํานวน 1,345,921 คน คิดเป็นรอยละ 66.37 เมื่อพิจารณามีผูงานทําในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 
พบวา มีอัตราสวนของผูมีงานทําลดลง คิดเป็นรอยละ 63.95 ในปี พ.ศ. 2562 และมีอัตราการวางงานต่ําในชวง 
3 ปีที่ผานมีอัตราการวางงานไมถึงรอยละ 1 อยางไรก็ตาม มีจํานวนผูอยูนอกตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ในขณะที่ จํานวนผูที่ศึกษาตอและออกจากมาเป็นแมบานไมไดเพ่ิมมากขึ้นนัก จากการวิเคราะหแสถานการณแ
ดังกลาวสอดคลองกับบริบทของสังคมสูงวัย ทั้งนี้จํานวนผูไมอยูในกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้นเป็นกลุมผูสูงอายุที่
เพ่ิมข้ึน  

 ตารางที่ 31 จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2      
ปี 2559-2562 

จังหวัด สถานภาพแรงงาน ก าลังคน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เชียงราย อาย ุ15 ปีขึ้นไป  956,081 955,196 953,814 

กําลังแรงงานรวม กําลังแรงงานปใจจุบัน 
- ผูมีงานทํา 
- ผูวางงาน 

 
633,261 
3,831 

 
633,320 
3,250 

 
611,203 
2,297 

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 2,359 214 1,518 
รวม 639,451 636,784 615,018 

ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน 

ทํางานบาน 92,760 86,572 88,180 

เรียนหนังสือ 77,814 73,754 85,330 

อื่นๆ 146,056 158,086 165,286 

รวม 316,630 318,412 338,796 

พะเยา อาย ุ15 ปีขึ้นไป  347,953 347,577 347,002 
กําลังแรงงานรวม กําลังแรงงานปใจจุบัน 

- ผูมีงานทํา 
- ผูวางงาน 

 
210,158 
1,604 

 
225,449 
1,405 

 
220,447 
1,296 

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 4,985 1,209 758 

รวม 216,747 228,063 221,743 

ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน 

ทํางานบาน 47,627 33,523 35,056 

เรียนหนังสือ 24,110 28,881 29,430 

อื่นๆ 59,469 57,110 60,015 

รวม 131,206 119,514 124,500 
แพร อาย ุ15 ปีขึ้นไป  361,924 362,664 362,877 

กําลังแรงงานรวม กําลังแรงงานปใจจุบัน 
- ผูมีงานทํา 
- ผูวางงาน 

 
235,746 

879 

 
230,736 
2,488 

 
228,528 
2,346 

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 6,186 5,109 5,767 
รวม 242,811 238,334 230,874 

ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน 

ทํางานบาน 35,547 34,641 34,201 

เรียนหนังสือ 27,583 27,337 27,279 
อื่นๆ 55,983 62,353 64,755 
รวม 119,113 124,330 126,236 

นาน อาย ุ15 ปีขึ้นไป  362,336 362,329 362,027 
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จังหวัด สถานภาพแรงงาน ก าลังคน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กําลังแรงงานรวม กําลังแรงงานปใจจุบัน 
- ผูมีงานทํา 
- ผูวางงาน 

 
245,959 
2,492 

 
238,977 
2,018 

 
235,335 
2,503 

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 4,562 1,746 1,076 

รวม 253,013 242,741 237,838 
ผูไมอยูในกําลัง

แรงงาน 
ทํางานบาน 35,149 35,939 37,161 
เรียนหนังสือ 29,771 30,224 28,204 
อื่นๆ 44,403 53,425 57,748 
รวม 109,323 119,589 123,113 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สถิติแรงงาน สํานกังานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562. 

 หากจําแนกสถานการณแแรงงานรายจังหวัด ในปี พ.ศ. 2562  พบวา จังหวัดที่มีจํานวน
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป มากที่สุดไดแก จังหวัดเชียงราย มีจํานวน 953,814 คน ถัดมาคือจังหวัดแพร นาน  
และจังหวัดที่มีจํานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป นอยที่สุดไดแก จังหวัดพะเยา มีจํานวน 347,002 คน และ
เมื่อพิจารณาอัตราการกําลังแรงงาน พบวา จังหวัดเชียงราย มีผูอยูในกําลังแรงงานมากที่สุด จํานวน 615,018 
คน ถัดมาคือจังหวัดนาน จํานวน 237,838 คน และแพร จํานวน 230,874 คน และ ที่มีผูอยูในกําลังแรงงาน
นอยที่สุดคือจังหวัดพะเยา จํานวน 221,743 คน  
 2.2.2 อุบัติเหตุ 
ตารางที ่32 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 กองพัฒนาขอมูลและตวัชี้วัดสังคม สศช. 

 สําหรับขอมูลอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 พบวา ในปี พ.ศ. 2561  
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนน รวมทั้งสิ้น 386.69 ครั้งตอประชากรแสนคน 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจํานวนอุบัติเหตุ 471.78 ครั้งตอประชากรแสนคน โดยพิจารณารายจังหวัด
แนวโนมตั้งแตปี พ.ศ. 2558-2561  พบวาจังหวัดแพรมีจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนนมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2561 
จํานวน 142.89 ครั้ง ตอประชากรแสนคน  ถัดมาเป็นจังหวดเชียงราย พะเยา มีจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนน 
จํานวน 90.94 ครั้งตอประชากรแสนคน  และ 84.80 ครั้งตอประชากรแสนคน  ในขณะที่จังหวัดนานมีจํานวน
อุบัติเหตุบนทองถนนนอยที่สุด จํานวน 68.06 ครั้งตอประชากรแสน 
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ตารางที่ 33 ความสูญเสียทีเ่กิดจากอุบัติเหตุของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ปี พ.ศ. 2559 – 2562 

จังหวัด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

ข้อมูล ณ 05/12/2562  
เวลา 03:11น. 

ทุพพล
ภาพ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทุพพล
ภาพ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทุพพล
ภาพ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทุพพล
ภาพ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต 

 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 82 7 2,755 76 17 2,708 78 9 2,294 60 

รวม 56 13,725 460 69 14,965 484 81 14,900 490 51 13,789 407 

ที่มา : ขอมูลการเกิดเหตุระดับจังหวัดสถิติและขอมูลการเกิดเหตุจากผูประสบภัยที่เกิดเหตุจากรถทั้งประเทศ, 
 ศูนยแขอมูลอุบัติเหต ุThai RSC, 2562. 

 สําหรับความสูญเสียของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในกลุมภาคเหนือตอนบน 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 
จํานวนความสูญเสียจากอุบัติเหตุจะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆปี  หากพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายมี
ความสูญเสียมากที่สุด โดยมีผูบาดเจ็บจํานวน 5,702 ราย เสียชีวิต 185 ราย และทุพพลภาพ จํานวน 22 ราย 
และ จังหวัดแพรจํานวนการเกิดเหตุนอยที่สุด โดยมีผูบาดเจ็บจํานวน 2,294 ราย เสียชีวิต 60 ราย และ   
ทุพพลภาพ จํานวน 9 ราย 

ตารางที่ 34 อัตราการจับกุมตอประชากรแสนคนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2561 (รายตอแสนประชากร) 

จังหวัด   เมาสุรา  
 ไม่สวม

หมวกนิรภัย  
 ขับรถเร็ว  

 ไม่คาดเข็ม
ขัดนิรภัย  

 ขับย้อน
ศร  

 ฝ่าไฟ
แดง  

 โทรศัพท์ขณะ
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
จังหวัด  

630.60 25,938.60 8,365.30 10,810.70 918.20 1,076.20 448.00 

ที่มา : รายงานสถานการณแความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2561, แผนงานสนับสนุนการปูองกันอบุัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด, 2562. 

 สําหรับสาเหตุที่นํามาซึ่งอุบัติเหตุ หากพิจารณาจากอัตราการจับกุมตอแสนประชากรของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน2 พบวาในปี พ.ศ. 2561 สวนใหญจะถูกจับกุมจากการไมสวมหมวกนิรภัย จํานวน 25,938.60 รายตอประชากร
แสนคน ถัดมาเป็นการไมคาดเข็มคัดนิรภัย จํานวน 10,810.70 รายตอประชากรแสนคน และการขับรถเร็ว จํานวน 8,365.30 ราย
ตอประชากรแสนคน และจังหวัดที่มีอัตราจับกุมการเมาสุรา ไมสวมหมวกนิรภัย ฝุาไฟแดงมากที่สุดคือจังหวัดแพร ขณะที่
จังหวัดเชียงถูกจับกุมมากที่สุดจากการขับรถเร็ว ขับรถยอนศร   
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2.3. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.3.1 ทรัพยากรป่าไม้  
           กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่รวม 22,690,5056.68 ตารางกิโลเมตร ในปี 2562     
มีเนื้อที่ปุา 12,129,279.74ไร คิดเป็นรอยละ 53.46 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่จังหวัดแพรเป็นจังหวัดที่มี
สัดสวนพ้ืนที่ปุาไมมากที่สุด คือ รอยละ 64.84 จังหวัดนานสัดสวนพ้ืนที่ปุาไม รอยละ 61.31 จังหวัดพะเยา
สัดสวนพื้นที่ปุาไม รอยละ 51.41 และ จังหวัดเชียงรายสัดสวนพื้นที่ปุาไมนอยที่สุด รอยละ 39.86 ตามลําดับ 
  เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ปุาไมในชวงเวลา 2 ปีที่ผานมา มีแนวโนมคอนขางจะคงที่อยูที่รอยละ 
53.46 ซึ่งตรงขามกับจํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมของจํานวนประชากรทําใหการใชทรัพยากรเพ่ิมขึ้น
ในหลายๆ ดาน เชน การสรางที่อยูอาศับ การทําการเกษตร เพ่ือยังชีพ ทําใหเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ิมขึ้น    
อุปสงคแ อุปทาน ในการตองการใชไมไมวาจะอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เฟอรแนิเจอรแ และพลังงาน ฯลฯเพ่ิมขึ้น 
แตจํานวนปุาไมยังคงเดิม 

ตารางที่ 35 แสดงเนื้อท่ีปุาไม แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

ที่มา : กรมปุาไม 
*หมายเหตุ : สํานักจัดการที่ดินปุาไม กรมปุาไม 

 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพื้นที่ปุาสงวนแหงชาติทั้งหมด 16,391,045.87 ไร  
เนื้อที่รวม 26,224.42 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติมากที่สุด คือ จังหวัดนานมีพื้นที่ปุา
สงวนแหงชาติทั้งหมด 6,497,891.62 ไร รองลงมาจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติทั้งหมด 4,485,966.25 ไร  
จังหวัดแพร มีพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติทั้งหมด 2 ,945,713 ไร และจังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติ 
ทั้งหมด 2,461,475 ไร ตามลําดับ  
 

จังหวัด 
เนื้อที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
เนื้อที่ป่า 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของพื้นที่
จังหวัด 

เนื้อที่ป่า 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของพื้นที่
จังหวัด 

เนื้อที่ป่า 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของพื้นที่
จังหวัด 

เชียงราย 7,189,310.58 2,892,488.89 40.23 2,876,043.23 40.00 2,865,464.13 39.86 
พะเยา 3,868,248.44 1,989,206.43 51.42 1,992,209.93 51.50 1,988,746.54 51.41 
แพร่ 4,051,912.64 2,610,863.30 64.44 2,623,909.73 64.76 2,627,401.47 64.84 
น่าน 7,581,035.02 4,653,943.16 61.39 4,649,143.63 61.33 4,647,667.60 61.31 
รวม 22,690,506.68 12,146,501.78 53.53 12,141,306.52 53.50 12,129,279.74 53.46 



ห น า  | 53 
 

 

ห 
ห

น
า 

| 5
3 

 

ตารางที่ 36 พื้นที่ปุาสงวนจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562 

จังหวัด ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

เชียงราย 1 ปุาขุนหวยง้ิว ปุาเชียงเคี่ยน และปาุขุนหวยโปุง 
ต.ยางฮอม ปุาตาล แมเปา ง้ิว ปลอง เชียงเคี่ยน อ.เทิง 
จ.เชียงราย 

478.12 298,828.00 

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

16.00 10,000.00 

3 ปุาดอยถ้ําผาตอง ปุาดอยสันปาุกเอย 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 และปาุดอยมอนหินขาว 
ต.งิ้ว เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

4.32 2,700.00 

10 ปุาดอยหลวง ปุานํ้ายาว และปุาน้าํซอ 
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 ศรดีอยชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

87.12 54,453.00 

13 ปุาน้ําแมคํา ปุาน้ําแมสลอง และปาุน้ําแมจันฝใ่งซาย 
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 
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จังหวัด ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

15 ปุาโปุงสล ีต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 1.07 668.75 

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

24.58 15,362.50 

17 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 ปุาง้ิว หัวฝาย แมเจดียแ  
อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย 

638.00 398,750.00 

20 ปุาแมลอยไร ปุาสักลอและปุาน้ําพงุ 
ต.เชียงเคี่ยน แมลอย ปุาแงะ ปุาแดด สันมะคา  
อ.เทิง ก่ิง อ ปุาแดด พาน จุน จ.เชียงราย 

150.00 93,750.00 

21 ปุาแมลาวฝใ่งขวา 
ต.สันสลี เวียง บานโปุง ปุาง้ิว 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 

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 
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จังหวัด ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

28 ปุาหวยตนยาง และปุาหวยแมแกว 
ต.เจรญิเมือง 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 

รวมท้ังหมด 7,177.54 4,485,966.25 

พะเยา 1 ปุาดอยบอสม และปุาดอยโปุงนก 
ต.เชียงแรง นํ้าแวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 

45.00 28,125.00 

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

517.09 323,181.00 

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

49.60 31,000.00 

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 เชียง
มวน บานมาง อ.ปง เชียงมวน จ.พะเยา 

2,064.32 1,290,200.00 

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 
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จังหวัด ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

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

55.58 34,737.00 

รวมท้ังหมด 3,938.18 2,461,475 

แพร 1 ปุาบอแกว ปุาแมสูง และปุาแมสิน 
ต.เดนชัย นาพูน อ.เดนชัย วังช้ิน 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.วังช้ิน จ.แพร 163.64 102,275.00 

4 ปุาแมเข็ก ต.หัวฝาย อ.สูงเมน จ.แพร 56.00 35,000.00 

5 ปุาแมคําม ี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 

11 ปุาแมตาฝใ่งซาย ต.ตาผามอก บานปิน อ.ลอง จ.แพร 167.95 104,968.00 

12 ปุาแมเติ๊ก ปุาแมถาง และปุาแมกําปอง 
ต.น้ําเลา บานเวียง หวยมา น้ําซาํ 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 
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จังหวัด ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

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

393.00 245,625.00 

18 ปุาแมยมฝใ่งตะวันออก 
ต.แมปูาก วังช้ิน นาพูน อ.วังช้ิน 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 วังช้ิน อ.วังช้ิน จ.แพร 257.00 160,625.00 

24 ปุาแมสอง ต.สะเอียบ เตาปูน บานกลาง อ.สอง จ.แพร 575.35 359,593.00 

25 ปุาแมแฮด ต.น้ํารดั 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 

รวมท้ังหมด 4,713.14 2,945,713 

นาน 1 ปุาเขานอย ต.ดูใต ไชยสถาน อ.เมอืง จ.นาน 1.80 1,125.00 

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

2,504.50 1,565,312.00 

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 และปาุน้ําสวด 2,364.00 1,477,500.00 
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จังหวัด ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

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

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

744.60 465,375.00 

8 ปุาน้ําวาและปุาหวยสาลี ่
ต.นาเหลือง ตากชุม ไหลนาน สานนา หนองใหม   
อ.สา จ.นาน 

687.50 429,688.00 

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

192.00 120,000.00 

10 ปุาน้ําสาฝใ่งขวาตอนขุน ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.นาน 197.29 123,308.00 

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

1,615.37 1,009,609.00 

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

932.30 582,688.00 

13 ปุาแมสาครฝใ่งขวา ต.อายนาไลย สาน อ.สา จ.นาน 78.42 49,015.62 

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

101.26 63,285.00 

15 ปุาหวยงวงและปุาหวยสาลี ่
ต.ศรสีะเกษ เชียงของ สถาน บอแกว นาทะนุ  
อ.นานอย กิ่ง อ นาหมื่น จ.นาน 

577.00 360,625.00 

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

205.77  128,608.00 

รวมท้ังหมด 10,395.56 6,497,891.62 
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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 
  จังหวัดเชียงราย 

 ทรัพยากรดินเป็นปใจจัยหลักและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ แตในปใจจุบันมีความเสื่อมโทรม 
เนื่องจากการใชที่ดินผิดประเภทเกิดการพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดิน การปลอยที่ดินรกรางวางเปลา 
และการใชสารเคมีในการเกษตรเป็นเวลานาน อยางไรก็ตามที่ผานมาทุกจังหวัดในกลุมไดดําเนินกิจกรรม
หลากหลาย อาทิ การปรับปรุงดิน การปลูกพืชแบบผสมผสาน การสงเสริมการใชสารชีวภาพและแนะนํา
ขั้นตอน/วิธีการใชอยางถูกตอง ดังนี้ 

 1. การใชที่ดินผิดประเภท  เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรอยางรวดเร็วทําใหมีการนําพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรมาใชเป็นพ้ืนที่อยูอาศัย และพ้ืนที่
อุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน 

 2. การพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดิน  เนื่องจาก 
- เกิดจากการประกอบกิจกรรมของมนุษยแ  ไดแก  การทําเกษตรกรรม การตัดถนน 

และการสรางเขื่อน 
- เกิดจากพ้ืนที่ปุาถูกทําลายโดยมนุษยแ ทําใหหนาดินเปิด และถูกกัดเซาะโดยน้ําฝน

หรือน้ําหลากไดงาย 
- จากธรรมชาติ  การกัดเซาะของกระแสน้ําและลม รวมทั้งแรงโนมถวงของโลก 

  3. การปลอยที่ดินรกรางวางเปลา ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณแ 
  4. การใชสารเคมีในการทําการเกษตรทําใหมีสารพิษตกคางในดิน เชน ปุย ยากําจัดศัตรูพืช 

จังหวัดพะเยา  
 ทรัพยากรดินและที่ดิน โดยรวมประสบปใญหาความเสื่อมโทรมของดิน อันเนื่องมาจาก

ปรากฏการณแธรรมชาติ คือ ลม ฝน อุณหภูมิ หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นผลจากกิจกรรม
ของมนุษยแที่ตัดไมทําลายปุาและเปิดปุาเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ การชะลางพังทลายของดิน โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ดอนที่มีการทําเกษตรกรรมในพ้ืนที่ลาดชัน  การใชดินอยางไมถูกตองหลักวิชาการและขาดการบํารุงรักษา
นอกจากนี้เป็นการสูญเสียทรัพยากรดินในพ้ืนที่ปุาซึ่งเป็นการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากของรัฐเป็นของเอกชน  
ในหลากหลายลักษณะการถือครอง ไดแก กลุมที่มีสิทธิในการจําหนายจายโอน (ยกเวนกรณีขอจํากัดหามโอน)
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ไดแก โฉนด และน.ส. 3  และกลุมที่ไมมีสิทธิในการจําหนายจายโอน (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) ทั้งท่ีเป็นสันริมฝใ่งแมน้ําและที่ราบลุม(River basin) ซึ่งอยูถัดออกไป 
 ดินเหลานี้พบตามแถบบริเวณท่ีราบน้ําทวมถึง เป็นดินตะกอนใหมที่น้ําพัดพามาทับถมทุกๆ ปี 
เนื่องจากน้ําทวม สวนใหญจะพบเป็นแนวแคบๆ ตามสันดินริมน้ําและบริเวณพ้ืนที่ ราบใกลเคียง 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 แตโดยทั่ วไปแลว ในดินที่มี
เนื้อดินเป็นดินรวนหรือดินเหนียว มักจะมีชั้นดินทรายสลับอยูในระดับความตางๆ ดินมีสีเทา มีจุดประตลอด
หนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กนอย 
 ดินที่ เกิดจากตะกอนลําน้ําใหมดังกลาว มีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติปานกลาง          
ดินบนสันดินริมน้ําสวนใหญใชปลูกไมผล ยาสูบ และพืชผักตางๆ สวนดินบริเวณพ้ืนที่ราบใชทํานา 
 2. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มีอายุคอนขางนอย (Semi-recent Alluvium) 
ตะกอนลําน้ําเหลานี้เป็นตะกอนที่เนื้อละเอียด หรือเป็นพวกดินเหนียวจะพบในระดับที่สูงกวาบริเวณที่พบดินที่
เกิดจากตะกอนลําน้ํา บริเวณเหลานี้ตามปกติไมมีตะกอนใหมๆ มาทับถมคงสภาพเชนนี้มาชานานแลว ดังนั้น 
ลักษณะหนาตัดของดินจึงพัฒนาดีกวาดินที่พบในสภาพน้ําทวมถึงดินที่เกิดจากตะกอนประเภทนี้จะพบใน
ลักษณะพ้ืนผิวที่เรียกวา ลานตะพักลุมน้ําที่มีอายุคอนขางนอย ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบและจะพบใน
บริเวณสันดินริมน้ําเกา ลักษณะของดินสวนใหญจะเป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางดี 
 ดินบนตะพักลําน้ําคอนขางใหม (Semi-recent terrace) ดินเหลานี้ พบตามบริเวณพ้ืนที่ราบ
หรือคอนขางราบ(ความลาดชันของพ้ืนที่ 0-2 %) ของลานตะพักลํานี้คอนขางใหม บริเวณเหลานี้อยูสูงกวา
บริเวณท่ีราบน้ําทวมถึงเล็กนอย ปกติแลวน้ําจากลําน้ําสายตางๆจะไมทวมถึง วัตถุตนกําเนิดดินเป็นพวกตะกอน
ซึ่งน้ําพัดพามาทับถมไวในอดีต มีอายุแตกตางกันไปแตก็ไมมากนัก 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 % 
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 ดินเหลานี้เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา 
ดินบานสวนใหญมีสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา เนื้อดินเป็นดินรวนปนทราบแปูง ดินรวนปนดินเหนียวปนทราย
แปูงหรือเป็นดินรวนปนดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กนอย สําหรับดินลาง ในดินที่มี
การระบายน้ําเลว มีสีเทาออนหรือสีเทา สวนในดินที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวจะมีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปน
เทา เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแปูงหรือเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กนอยถึงเป็นกลาง ยกเวนใน
ดินชุดเชียงราย จะมีปฏิกิริยาเป็นกรดแก ดินดังกลาวมาทั้งหมดนี้มีจะประสีออกทางสีน้ําตาลและสีเหลือง 
ตลอดหนาตัดดิน(นอกจากดินเชียงรายและดินชุดาน ดินลางจะมีจุดประสีแดง) 
 ดินที่พบบนลานตะพักลําน้ําคอนขางใหมเหลานี้ ในหนาฝนจะมีน้ําขังอยูประมาณ 4-5 เดือน 
ดินมีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติปานกลางถึงต่ํา สวนใหญใชทํานา ซึ่งมีความเหมาะสมดี นอกจากนี้ดินชุด
เชียงราย พาน ลําปาง ตลอดจนดินคลายและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับดินดังกลาวน้ํา จะมีความเหมาะสมนอยกวา 
เนื่องจากดินความอุดมสมบูรณแต่ําสําหรับพืชไร ดินที่สํารวจพบบริเวณเหลานี้มีความเหมาะสมปานกลาง 
เนื่องจากมีปใญหาเก่ียวกับการระบายน้ําของดินในฤดูฝน 
 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 พบบนสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ จนถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย (ความลาดชันของพ้ืนที่ 
1-3% ) ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา หรือสีน้ําตาลเนื้อดินเป็นดินรวน ดินรวนปนทราบแปูงดินรวนปนดินเหนียวปน
ทรายแปูง หรือดินรวนปนดินเหนียว ดินลางมีสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนแดงถึงเป็นสีแดงปนเหลือง เนื้อดิน
เป็นดินรวนปนดินเหนียวปนทรายแปูง ดินรวนปนดินเหนียวหรือปฏิกิริยาดินทั้งบนและลาง เป็นกรดปานกลาง 
ระดับน้ําใตดินอยูต่ํากวา 1 เมตร 
 ดินที่พบบนสันดินริมน้ําเกา มีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติปานกลาง ดินมีความเหมาะสม
ดีในการปลูกพืชไร แตอาจมีปใญหาเนื่องจากพืชอาจไดรับความเสียหายจากน้ําทวมอยางฉับพลันไดบางนานๆ 
ครั้ง  สําหรับนาขาวมีความเหมาะสมนอยมาก เนื่องจากสภาพ้ืนที่มีลักษณะไมเหมาะสม ทําใหเก็บน้ําไวไดยาก 
 4. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา (Old alluvium) ดินเหลาน้ําจะพบบริเวณ
ลานตะพักลุมน้ําเกาหรือที่มีอายุมาก และบริเวณเนินตะกอนรูปพัด ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นและมักเป็นที่
ดอนเนื่องจากดินบริเวณนี้เกิดจากตะกอนลําน้ําที่ทับถมกันมานานแลว ดังนั้น จึงมีอายุมากพอที่จะพัฒนาชั้น
ดินที่สังเกตเห็นไดชัดเชนถือวาเป็นดินเกา ลักษณะของเนื้อดินสวนใหญเป็นเนื้อดินคอนขางหยาบถึงละเอียด
ปานกลาง และในบางแหงจะพบวามีหินกลมปะปนอยูกับเนื้อดิน 
  ดินเหลานี้พบแถบบริเวณพ้ืนที่ลานตะพักลําน้ําเกา และบริเวณเนินตะกอนรูปพัด อยูสูงกวา
บริเวณที่เป็นลานตะพักลําน้ําคอนขางใหมขึ้นมา สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงเป็นลูก
คลื่นลอนชัน(ความลาดชันของพ้ืนที่ 2-16% ) ดินเกิดจากตะกอนที่พัดพามาทับถมไวเป็นเวลานานแลว ชุดดินที่
พบไดแก ดินชุดหางฉัตร ดินชุดสตึก หนวยผสมของดินชุดแมริม และหนวยสัมพันธแระหวางดินดังกลาว มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 18,489 ไร หรือ 4.49% ดินเหลานี้เป็นดินลึกถึงลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี ดินมี
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ความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปานกลาง ดินบนมีสีเขมของน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม เนื้อดินเป็นดินรวน
ปนทรายหรือเป็นดินรวนปนดินเหนียวปนทราย ดินลางมีสีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลืองถึงเป็นสีแดงในดินชั้น
ลางๆ เนื้อดินเป็นดินรวนปนดินเหนียว  เหนียวปนทรายหรือเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินทั้งดินบนและดินลาง
เป็นกรดแก ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร ตลอดปี 
  ดินเหลานี้มีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติต่ํามีความเหมาะสมนอยในการปลูกพืชไร 
เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับดินขาดความอุดมสมบูรณแ มีกรวดปะปนอยูทําใหเป็นอุปสรรคตอการซอนไซของ
รากพืช นอกจากนั้นดินยังมือการกัดกรอนสูงอีกดวย 
  5. ดินที่เกิดจากวัตถุตกคาง (Residuum) ที่เกิดจากการสลายตัวอยูกับที่ของหินพ้ืน (bed 
rock) หรือเกิดจากการสลายตัวของหินดินดานเชิงเขา พวกหินควอทไซทแ หินทราย หินดินดาน หินฟิลไลทแ หิน
แอนดิไซทแ และหินบาซอลทแ ดินที่เกิดข้ึนจะมีเนื้อดินแตกตางกันไปตามชนิดของหิน เชน ดินที่เกิดจากหินทราย
มักจะมีเนื้อดินหยาบ หรือคอนขางเป็นทราย สวนดินที่เกิดจากหินดินดานมักจะมีเนื้อดินละเอียด เชน ดินรวน
เหนียวหรือดินเหนียว บางแหงเป็นดินตื้น บางแหงก็เป็นดินลึก แลวแตอัตราการสลายตัวของหิน โดยมากมักจะ
มีเศษหินปะปนอยูในดินที่ระดับความลึกตางๆ สภาพพ้ืนที่ของดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินประเภทนี้สวน
ใหญแลวมีทั้งแบบลูกคลื่นลอนลาดจนเป็นแบบเนินเขา 
  5.1 ดินที่มีวัตถุตนกําเนิดเป็นหินควอทไซดแและหินทรายที่มีหินดินดาน หินชนวน และกิน
ฟิลไลตแแทรกอยู ดินเหลานี้เป็นดินตื้นถึงลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดี
ปานกลาง พบนบสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ จนถึงเป็นที่เนินเขา (ความลาดชันของพ้ืนที่ 2-20%) ชุดดินที่
สํารวจพบไดแก หนวยสัมพันธแของดินชุดทายางและดินชุดลาดหญา 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 เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ทําใหดินถูกกัดกรอนไดงาย นอกจากนั้น ดินยังมีกอนกรวดกอนหิน
ปะปนอยูมาก และยังขาดความอุดมสมบูรณแอีกดวย 
  5.2 ดินที่มีวัตถุตนกําเนิดเป็นหินดินดาน หินชนวน และหินฟิลไลตแ ดินที่มีวัตถุตนกําเนิด
มาจากหินดังกลาวนี้ ยังอาจแบงออกไดตามความตื้นลึกของดินได ดังนี้ 
  ดินตื้นถึงลึกปานกลาง เป็นดินที่มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปาน
กลาง พบบนสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบจนถึงเป็นเนินเขา (ความลาดชันของพ้ืนที่ 2-20%) ชุดดินที่สํารวจ
พบไดแก ดินชุดเชียงคาน มวกเหล็ก งาว ลี้ และดินชุดวังสะพุง กับหนวยสัมพันธแของดินชุดเหลานี้ มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 337.964 ไร หรือ 8.27 % ดินบนมีสีน้ําตาลเขม สีเขมของน้ําตาลปนเทาหรือสีเขมของ
น้ําตาลปนแดง เนื้อดินเป็นดินรวนปนกรวดเล็กนอยหรือเป็นดินรวนปนดินเหนียวปนกรวดเล็กนอย ดินลางมีสี
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น้ําตาลแกสีน้ําตาลปนเทาหรือสีแดงปนเหลือง จนถึงสีแดงในดินชั้นลางๆ เนื้อดินเป็นดินรวนปนดินเหนียวปนกรวด
ถึงเป็นดินเหนียวปนกรวดปฏิกิริยาดินเป็นกรดแกถึงเป็นกรดปานกลาง ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร 
ตลอดป ี
  ดินเหลานี้มีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติปานกลาง ดินความเหมาะสมนอยหรือไม
เหมาะสมในกาปลูกพืชไร เนื่องจากเป็นดินตื้น มีกอนกรวดกอนหินประปนอยูในเนื้อดิน นอกจากนั้นยังมีการกัด
กรอนสูงอีกดวย 
  ดินลึก ดินเหลานี้มีการระบายน้ําดีถึงคอนขางดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดี    
ปานกลาง พบบนสภาพพ้ืนที่คอนขางรวบเรียบ จนถึงเป็นเนินเขา (ความลาดชันของพ้ืนที่ 2-20%) ชุดดิน       
ที่สํารวจพบไดแกดินชุดวังไฮ ดินชุดบานจอง และหนวยสัมพันธแของดินชุดบานจองกับชุดดินที่เป็นดินตื้น        
ที่ไดกลาวมาแลวขางตน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 133,633 ไร หรือ 3.27% ดินบนมีสีเขมของน้ําตาลปนเทา 
หรือสีน้ําตาล เนื้อดินเป็นดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว ดินลางมีสีแดงปนเหลือง หรือสีแดง เนื้อดินเป็น     
ดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแกถึงเป็นกรดปานกลาง ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร ตลอดปี 
  ดินชุดวังไฮและดินชุดบานจอง มีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติปานกลาง ดินมีความ
เหมาะสมนอยในการปลูกพืชไร เนื่องจากมีการกัดกรอนเกิดขึ้นหรือดินถูกกัดกรอนไดงาย เพราะสภาพพ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันสูง 
  ดินที่เกิดจากหินบาซอลทแ และหินแอนดีไซดแ ชุดดินที่สํารวจพบไดแก ดินชุดสบปราบทาลี่ 
ดินชุดโชคชัย ดินคลอยดินชุดโชคชัยที่มีกอนกรวดปะปนอยู และหนวยสัมพันธแของดินชุดดังกลาวมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 45,362 ไร หรือ 1.10 % ดินชุดสบปราบเป็นดินตื้น ดินชุดทาลี่เป็นดินลึกปานกลาง สวนดิน
ชุดโชคชัยเป็นดินลึก ดินเหลานี้มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปานกลางถึงเร็ว พบบน
สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน(ความลาดชันของพ้ืนที่ 2-16%) ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา
หรือสีน้ําตาล เนื้อดินเป็นดินรวนปนดินเหนียวถึงเป็นดินเหนียว ดินลางมีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดงจนถึงสีแดง
ปนเหลืองหรือสีแดงในดินชั้นลางๆ เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนกรวด ปฏิกิริยาดินบนเป็นดินกรดเล็กนอย สวนใน
ดินลางเป็นกรดแกถึงเป็นกรดปานกลาง ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร ตลอดปี ดินเหลานี้มีความอุดม
สมบูรณแตามธรรมชาติปานกลาง ดินชุดโชคชัยมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร นอกนั้นมีความเหมาะสมนอย
มากหรือไมเหมาะสม เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง เป็นดินตื้นและดินถูกกัดกรอนไดงาย 
   6. ดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินหลายชนิด (Various sources) ทําใหเกิดสภาพพ้ืนที่ตางๆ 
ซึ่งไมอาจจําแนกประเภทของพ้ืนที่ได บริเวณเหลานี้ไดแกบริเวณเนินตะกอนรูปพัดเชิงซอน บริเวณที่มีกอนหิน
อยูตามผิวดิน บริเวณพ้ืนที่ที่ถูกกัดกรอนเป็นรองลึกและบริเวณภูเขาสูง ดินพวกนี้มีลักษณะไมแนนอน พบบน
พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและที่สูงชัน บางแหงมีหินและกอนหินโผลอยูตามผิวดินทั่วไป หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีการกัดกรอน
เกิดขึ้นอยางรุนแรงจนเป็นรองลึกไมสามารถนํามาใชประกอบการเกษตรใดๆ พ้ืนที่เหลานี้มีเนื้อที่รวมกัน
มากกวาครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด คือมีประมาณ 2,471,181 ไร หรือ 60.47 % เป็นพ้ืนที่ที่ไม
เหมาะสมในการทําการเกษตรเพ่ือการคาใดๆ ควรปลอยไวใหเป็นปุาธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหลงสวนพันธุแสัตวแปุา 
แหลงตนน้ําลําธารและสถานที่พักผอนหยอนใจ 
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  โดยทั่วไปดินที่สํารวจพบในจังหวัดแพรนั้น ดินที่ใชในการทํานาสวนใหญมีความอุดมสมบูรณแ
ในระดับปานกลาง สวนดินในบริเวณที่สูงขึ้นไปซึ่งใชในการปลูกพืชไรและบริเวณปุารวมทั้งบริเวณพ้ืนที่สูงชัน
สวนใหญมีความอุดมสมบูรณแอยูในระดับต่ํา ปใญหาตางๆ เกี่ยวกับเรื่องดินนั้น แยกออกเป็นขอใหญๆ ดังนี้ 
  ก.  ปใญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณแของดิน สําหรับดินที่ใชประโยชนแในการทํานา ถึงแมดิน
สวนใหญจะมีความอุดมสมบูรณแอยูในระดับปานกลาง ถาหากมีการบํารุงรักษาที่ดีและใสปุยอยางเพียงพอก็จะ
ใหผลผลิตขาวเพื่อขึ้นอีกมาก เพราะจากการทดลองใชปุยในนาบางแหง ปรากฏวา ใหผลตอบสนองในอัตราสูง
พอสมควรคุมคา สําหรับดินในบริเวณที่ใชปลูกพืชไร ซึ่งสวนใหญมีความอุดมสมบูรณแต่ํา ในบริเวณเหลานี้ไดใช
ประโยชนแในการปลูกพืชไรมานาน โดยไมมีการบํารุงรักษาและใสปุย จึงทําใหดินเสื่อมและความอุดมสมบูรณแลง
อยางรวดเร็ว ทําใหกสิกรทิ้งท่ีดินเหลานั้นไปบุกเบิกที่ใหมอีก ซึ่งกอใหเกิดปใญหาการทําไรเลื่อนลอยตามมา 
  ข.  ปใญหาเกี่ยวกับการปูองกันการพังทลายของหนาดิน ปใญหาการพังทลายของหนาดินนี้
มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีความลาดเทสูง พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชันบริ เวณเชิงเขาและเนินเขา ซึ่ง
บริเวณเหลานี้สวนใหญมักจะเป็นดินชุดหางฉัตร ดินชุดบานจอง ดินชุดมวกเหล็ก และดินชุดลี้ ซึ่งพบในบริเวณ
ที่ที่มีการความลาดเทสูงลอมรอบตัวจังหวัดอยู พื้นที่เหลานี้ถาเป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด หรือ
ลูกคลื่นลอนชันที่มีความลาดเทสูงระหวาง 8-30 % เมื่อจะใชประโยชนแในการเพาะปลูก ควรจะตองมีการ
ปูองกันการพังทลายของหนาดิน อาจจะโดยวิธีการปลูกพืชคลุม การปลูกพืชตามแนวระดับ การทําคันดินหรือ
การทําขั้นบันได เป็นตน แตถาเป็นบริเวณพ้ืนที่สูงชันซึ่งมีความลาดเทมากกวา 30 % แลวไมควรที่ จะนํามาใช
ในการเพาะปลูก เพราะเม่ือเปิดปุาทําการเพาะปลูกแลว ปใญหาการพังทลายของหนาดินก็จะเกิดขึ้นตามมา เมื่อ
สูญเสียหนาดินความอุดมสมบูรณแของดินจะเสื่อมลงอยางรวดเร็ว ซึ่งชาวไรทําการปลูก 2 -3 ฤดู ก็จะทิ้งไปหา   
ที่ใหม ซึ่งเป็นสาเหตุของการทําไรเลื่อยลอยที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือ นอกจากนั้นยังเป็นการทําลายแหลงตนน้ํา 
ลําธารและกอใหเกิดปใญหาตะกอนไหลลงมาไปทับถมในบริเวณเขื่อน และแหลงเก็บน้ําใหตื้นเขินอีกดวย ฉะนั้น
บริเวณพ้ืนที่สูงชันเหลานี้สมควรจะรักษาใหเป็นบริเวณปุาตามธรรมชาติ 
  ค.  ปใญหาดินตื้น  ดินหลายชุดที่มีปใญหาในการนําไปใชประโยชนแในการเพาะปลูก เชน ดินชุด
งาว ดินชุดสบปราบ ดินชุดมวกเหล็ก ดินชุดลี้ และดินชุดทายาง เพราะดินเหลานี้เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก           
ซึ่งนอกจากจะเป็นอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของรากพืชแลว ยังเป็นปใญหาในการใชเครื่องมือทางการเกษตร
ในการไถพรวนอีกดวย ซึ่งบริเวณเหลานี้ไมเหมาะที่จะใชในการเพาะปลูก นอกจากไมใหญบางชนิดที่ชอบขึ้น     
ในดินชนิดนี้ เชน ตนสัก ซึ่งชอบขึ้นในดินชุดมวกเล็ก ดินชุดลี้  และดินชุดงาว ตามภาคเหนือทั่วๆไป 
นอกจากนั้น บริเวณเหลานี้อาจใชเป็นทุงหญาเลี้ยงสัตวแหรือสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจของประชาชนหรือ
รักษาไวใหคงสภาพเป็นปุาตามธรรมชาติ 
  นอกจากนั้นสภาพทางปฐพีวิทยาที่ประกอบดวยเทือกเขาสลับซับซอน และที่ลาดเชิงเขา 
จังหวัดแพรจึงมีความเสี่ยงตอการเกิดหลุบยุบ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 6 อําเภอ 26 ตําบล  ไดแก อําเภอเมืองแพร  
ไดแก ตําบลปุาแดง,ตําบลบานถิ่น,ตําบลสวนเขื่อน,ตําบลชอแฮ อําเภอรองกวางไดแก ตําบลรองกวาง , 
ตําบลบานเวียง,ตําบลไผโทน,ตําบลหวยโรง,ตําบลแมยางรอง อําเภอลอง ไดแก ตําบลหวยออ,ตําบลบานปิน, 
ตําบลตาผามอก,ตําบลเวียงตา,ตําบลปากกาง,ตําบลทุงแลง,ตําบลแมปาน อําเภอสูงเมน ไดแก ตําบลหัวฝาย, 
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ตําบลบานเหลา,ตําบลบานกวาง อําเภอสอง ไดแก ตําบลบานหนุน ,ตําบลบานกลาง ,ตําบลหวยหมาย , 
ตําบลเตาปูน,ตําบลสะเอียบ และอําเภอวังชิ้น ไดแก ตําบลสรอย,ตําบลนาพูน  
  สําหรับปใญหาการเกิดดินถลมในพ้ืนที่ จากขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถลมของศูนยแ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 เขต 9 และเขต10 สรุปวา ลักษณะพ้ืนที่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
อุทกภัยและโคลนถลม มีลักษณะเป็นที่ลุมริมลําน้ํามากที่สุด  และมีลักษณะเป็นที่ราบแองกระทะนอยที่สุด  
สวนลักษณะของภัยอาจปรากฏ ในลักษณะน้ําลนตลิ่งจะเห็นไดมากที่สุด โดยการเกิดโคลนถลมมีโอกาสเกิด
เพียงเล็กนอย 22 แหงเทานั้น อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวตางจากรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งระบุวา       
มีพ้ืนที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากดินถลมและน้ําปุาไหลหลาก จํานวน 4  อําเภอ 7 ตําบล 14 หมูบาน 
  ทั้งนี้ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไดจัดลําดับความรุนแรงของ
การเกิดดินถลมในแตละพ้ืนที่ของจังหวัดแพรไว   โดยพบเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมในระดับปานกลาง  
ในพ้ืนที่อําเภอรองกวาง อําเภอลอง อําเภอสูงเมน อําเภอเมืองและอําเภอวังชิ้น รวม 15 หมูบาน .   
  จังหวัดน่าน 

 ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ าน่าน ส่วนใหญ่มีปัญหาดังนี้ 
   1. ปใญหาการใชที่ดินไมเหมาะสม ไดแก การใชที่ดินไมสอดคลองกับสมรรถนะของที่ดิน     
การใชที่ดินผิดประเภทและการใชที่ดินไมถูกตองตามหลักการอนุรักษแ 

2. ปใญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเป็นปใญหาจากการสืบเนื่องจากการใชที่ดิน 
อยางไมถูกตองและไมเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง พ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติที่มีความลาดชันสูงชะลางพังทลาย  
ทําใหดินเสื่อมโทรม  

3. ปใญหาการใชที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ํา  
   4. ปใญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไดแก ปใญหาการไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และปใญหา      
การกระจายการถือครองที่ดิน พ้ืนที่ที่ใชประโยชนแทางการเกษตรมีหลายพ้ืนที่ถูกถือครองโดยไมมีเอกสารสิทธิ์   
ที่ถูกตองตามกฎหมาย จึงไมมีแรงจูงใจในการบํารุงรักษาที่ดิน 

5. ปใญหามลพิษทางดิน ไดแก สารพิษตกคางจากการใชในการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน  
2.3.3 ทรัพยากรน้ า 

  เนื่องจากพ้ืนที่สวนใหญของกลุมจังหวัดฯ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและปุาไม จึงเป็นแหลง  
ตนน้ําลําธารที่สําคัญของประเทศ โดยมีแหลงน้ําสายหลักท่ีเป็นแหลงน้ําจืดของประเทศ ดังนี้ 
  1) แมน้ําอิง มีตนกําเนิดจากดอยหลวง อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา แลววกลงใตลง         
กว฿านพะเยา อําเภอเมืองพะเยา แลววกข้ึนเหนือ ผานอําเภอดอกคําใต อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผานอําเภอปุา
แดด อําเภอเทิง อําเภอขุนตาล อําเภอพญาเม็งราย แลวลงสูแมน้ําโขงที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย        
มีความยาว 270 กิโลเมตร 
  2) แมน้ํากก มีตนกําเนิดอยูที่ภูเขาทางตอนเหนือของเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมารแ 
ไหลลงทางใตเขาเขตแดนไทยที่ชองแมน้ํากก อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผานเชียงรายไปออกแมน้ําโขง    
ที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายในเขตประเทศไทย มีความยาว 110 กิโลเมตร 
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   3) แมน้ํายม มีตนกําเนิดบริเวณดอยภูลังกาในเทือกเขาผีปในน้ําตะวันออก เขตอําเภอปง 
จังหวัดพะเยา  ผานอําเภอเชียงมวน อําเภอสอง อําเภอหนองมวงไข อําเภอเมืองแพร อําเภอสูงเมน อําเภอลอง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ผานสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร บรรจบกับแมน้ํานานที่ตําบลเกยชัย อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรคแ มีความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร 
  4) แมน้ํานาน มีตนกําเนิดอยูที่ดอยภูแวในเทือกเขาหลวงพระบาง และที่อําเภอปใว  
บนเทือกเขาเพชรบูรณแ จังหวัดนาน ไหลผานอําเภอทาวังผา อําเภอเมืองนาน อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย 
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน อําเภอทาปลา อําเภอลับแล อําเภอตรอน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแ ผานสุโขทัย 
พิษณุโลก พิจิตร แลวไปบรรจบกับแมน้ําปิง ของตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคแ มีความยาว
ประมาณ 740 กิโลเมตร 
 นอกจากนั้น ยังมีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญคือ กว฿านพะเยา ในเขตอําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา มีความกวางประมาณ 4 กิโลเมตร ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร รวมถึง กรมชลประทาน และการไฟฟูา
ฝุายผลิต ไดสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา ฝาย ทํานบ เพ่ือเก็บกักน้ําไปใชประโยชนแตาง ๆ เชน ใชในการเพาะปลูก 
ผลิตกระแสไฟฟูาบรรเทาอุทกภัย เก็บน้ําไวใชฤดูแลง และเพ่ืออุปโภคบริโภค 
 จากตารางที่ 37 พ้ืนที่ชลประทาน รวมทั้ง 4 จังหวัดมีพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด จํานวน 1,228,715 ไร  
ไดรับประโยชนแจํานวน 1,187,950 ไร โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่
ชลประทานทั้งหมด 462,485 ไร ใชประโยชนแได 463,432 ไร รองลงมา คือ จังหวัดแพรมีพ้ืนที่ชลประทาน 
356,070 ไร แตใชประโยชนแไดเพียง 187,107 ไร จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ชลประทานอยูจํานวน 228,380 ไรแต
สามารถใชประโยชนแไดถึง 391,816 ไร และจังหวัดนาน มีพ้ืนที่ชลประทานอยูจํานวน 181,780 ไร สามารถใช
ประโยชนแไดจํานวน 145,595 ไร ตามลําดับ 

ตารางที่ 37 พื้นที่ชลประทาน 

จังหวัด พ้ืนที่ (ไร่) ล าดับที่ของพ้ืนที่
ชลประทานทั้ง

ประเทศ 

ล าดับที่ของพ้ืนที่
รับประโยชน์ทั้ง

ประเทศ 
ชลประทาน รับประโยชน์ 

เชียงราย 462,485 463,432 26 4 
นาน 181,780 145,595 54 31 

พะเยา 228,380 391,816 50 7 

แพร 356,070 187,107 37 21 
รวม 1,228,715 1,187,950   

 ที่มา : สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวทิยา, กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณแ 
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ตารางที่ 38 แผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแลงของโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดใหญอื่นๆ และขนาดกลาง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ชวงฤดูแลง ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

 ที่มา : สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวทิยา, กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณแ 

 จากตารางที่ 38 แผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแลงของโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดใหญอ่ืนๆ และขนาดกลาง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ชวงฤดูแลง ปี 2562 – 63 มีปริมาณน้ํารวม 433.28 ลาน ลบ.ม. พืชที่คาดการณแ 157,764 ไร โดยจังหวัดที่มีปริมาณน้ํามากที่สุด คือ จังหวัดเชียงรายมีปริมาณน้ํา  213.20 ลาน ลบ.ม. 
รองลงมา คือจังหวัดแพรมีปริมาณน้ํา 202.84 ลบ.ม. จังหวัดพะเยามีปริมาณน้ํา 12.83 ลบ.ม. และนอยที่สุดคือ จังหวัดนานนานมีปริมาณน้ํา 4.41 ลบ.ม. ตามลําดับ 

จังหวัด 

น้ า
ต้นทุน
(ล้าน 
ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ า –ล้าน ลบ.ม. พืชที่คาดการณ์ - ไร ่ ระยะเวลาสง่น้ า 

การเกษตร 
อุปโภค-
บริโภค 

อุตสาหก
รรม 

ระบบ
นิเวศ 

อ่ืนๆ รวม 
ข้าวนา
ปรัง 

พืชไร่ พืชผัก อ้อย ไม้ผล 
ไม้
ยืน
ต้น 

บ่อ
ปลา 

บ่อกุ้ง อ่ืนๆ รวม เริ่ม สิ้นสุด 

เชียงราย 214.32 210.48 1.66 - 1.06 - 213.20 40,000 3,200 2,500 - 5,852 - 3,352 - - 54,904 1พ.ย. 
62 

30 เม.ย. 
63 

พะเยา 39.93 12.83 - - - - 12.83 1,700 10,100 - - 160 - - - - 11,960 1พ.ย. 
62 

30 เม.ย. 
63 

แพร 252.94 195.87 0.55 - 1.10 5.32 202.84 - 75,300 - - - - - 10,000 - 85,300 1พ.ย. 
62 

30 เม.ย. 
63 

นาน 17.20 3.86 0.09 - - 0.46 4.41 100 4,800 700 - - - - - - 5,600 1พ.ย. 
62 

30 เม.ย. 
63 
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       สภาพปัญหาทรัพยากรน้ าของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีดังนี้ 
  จังหวัดเชียงราย 
   โดยที่ผานมา จังหวัดไดดําเนินกิจกรรมตางๆ อาทิ การจัดทําแผนแกภัยแลง ขุดลอกแหลงน้ํา 
จัดทําแผนปูองกันน้ําทวม และเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ํา แตก็ยังประสบปใญหาการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะการที่
พ้ืนที่ลุมน้ํามีปริมาณน้ําที่ไมเพียงพอตอความตองการใชน้ําในพ้ืนที่  ปใญหาน้ําทวม และปใญหามลพิษทางน้ํา 
โดยตนเหตุของปใญหามีดังนี้ 
  1. การตัดไมทําลายปุาปุาในพ้ืนที่ตนน้ําลําธาร ทําใหไมสามารถชะลอปริมาณน้ําทําใหไหล
สม่ําเสมอไดตลอดปี จึงมักเกิดปใญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝน สวนชวงฤดูรอนเกิดปใญหาน้ําขาดแคลน เปรียบเทียบ
ไดวาในอดีตน้ําในแมน้ํากกมีระดับสูง เคยลนทวมขึ้นพ้ืนที่ใกลเคียงกับลําน้ําแตในปใจจุบันมีระดับน้ําลดลงมาก 
ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดมาจากการทําไรเลื่อนลอยและการลักลอบตัดไมทําลายปุา 
  2. กรวด ดิน และทรายจํานวนมากไดถูกน้ําพัดพามาทับถมอยางตอเนื่องทุกปี ทําใหอัตรา  
การตื้นเขินทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี 
   3. หนองน้ําตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุม เนื่องจากชาวบานที่อาศัยอยูขางเคียงลงไปใชพ้ืนที่        
ที่ตื้นเขินปลูกผัก บางแหงถูกใชเป็นที่ทิ้งขยะมีเศษวัสดุกอสรางและเศษขยะอยูในลําเหมือง  บางสวนถูกบุกรุก         
เหลือเพียงลําน้ําแคบ ๆ  
   4.  มีการปลอยน้ําเสียจากชุมชนขนาดใหญที่ตั้งอยูตามลําน้ํา ทําใหคุณภาพน้ํา ไมสะอาด มีสารปนเปื้อน 
  5. การพัฒนาแหลงน้ําประสบปใญหาที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการแหลงน้ําไมครอบคลุม
พ้ืนที่เกิดภัยแลงและน้ําทวมขังในฤดูฝน ทั้งนี้มีสาเหตุที่สําคัญ คือ งบประมาณบริหารจัดการน้ําไมเพียงพอ 
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  และแหลงน้ําตื้นเขิน ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ เกิดน้ําทวมขังในพ้ืนที่อยูอาศัยและพ้ืนที่
เกษตรกรรมไดรับความเสียหายและน้ําอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ 
  จังหวัดพะเยา 
      จากการประเมินสถานการณแดานทรัพยากรแหลงน้ํา บนพื้นฐานของการสูญเสียความสามารถ
ในการเก็บกักน้ําของแหลงน้ําตามธรรมชาติ  ไดแก กว฿านพะเยา หนองเล็งทราย แมน้ําอิง ลําน้ําสาขา  
และแมน้ํายม มีความสามารถในการเก็บกักน้ํานอยลงอันเนื่องมาจากตื้นเขินของแหลงน้ํา ซึ่งเกิดจากการชะลาง
พังทลายของดินกอใหเกิดตะกอนลงไปสะสมอยูในแหลงน้ําตาง ๆ รวมทั้งการทับถมของซากวัชพืช การกอสรางฝาย 
หรือทํานบกั้นน้ําโดยไมมีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ํา นอกจากนี้ยังประสบปใญหาการเสื่อมโทรม 
และการสูญเสียแหลงน้ําอันเป็นตนน้ําลําธารจากการลักลอบตัดไมทําลายปุา การบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือขยายพ้ืนที่
เกษตรกรรม การทําไรเลื่อนลอย รวมทั้งการถูกไฟปุาเผาทําลาย จนภูเขากลายสภาพเป็นเขาหัวโลน โดยเฉพาะ
บริเวณเทือกเขาดานตะวันออกเฉียงใตของจังหวัด  เริ่มจากดานใตของอําเภอดอกคําใตเรื่อยขึ้นไปจนถึง  
ทิศเหนือของอําเภอจุน     
   สภาพปใจจุบัน พบวา มีการขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่ชลประทานของโครงการตางๆ รวม 32.7  
ลานลูกบาศกแเมตร คิดเป็นรอยละ 10.98 ของปริมาณความตองการน้ําในปใจจุบัน และมีชวงเวลาการขาดแคลน  
1-11 ปี  โดยลุมน้ํ าสาขาแมน้ํ า อิงตอนกลางมีชวงเวลาการขาดแคลนสูงที่สุด คือ มีจํ านวนปีของ  
ความขาดแคลน 11 ปี และมีปริมาณน้ําขาดแคลน 22.04 ลานลูกบาศกแเมตร/ปี ซึ่งสวนใหญเป็นการขาดแคลนน้ํา
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ในพ้ืนที่รับประโยชนแของโครงการขนาดเล็กที่กระจายอยูตามลําน้ํายอย สวนลุมน้ําสาขาแมลาวมีชวงเวลา  
การขาดแคลนนอยที่สุด โดยมีจํานวนปีของความขาดแคลน 1 ปี และมีปริมาณน้ําขาดแคลน 0.86  
ลานลูกบาศกแเมตร/ปี สําหรับน้ําอุปโภค-บริโภคของชุมชนขนาดใหญ พบวา มีปริมาณน้ําเพียงพอ 
   สภาพอนาคต เมื่อมีการพัฒนาโครงการศักยภาพตามแผน (พิจารณาเฉพาะโครงการ      
ขนาดกลาง) พบวามีการขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่ชลประทานของโครงการตางๆ รวม 32.99 ลานลูกบาศกแเมตร 
คิดเป็นรอยละ 10.95 ของปริมาณความตองการน้ําในอนาคตและมีชวงเวลาการขาดแคลน 1-11 ปี โดยลุมน้ํา
สาขาน้ําแมน้ําอิงตอนกลาง และแมลาว มีการขาดแคลนน้ําเพ่ิมขึ้น 
  จังหวัดแพร่ 
  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ํายมเพ่ือจัดสรรน้ําใหพอเพียงตอการใชประโยชนแ
ของชุมชน โดยในสวนของแหลงน้ําใตดินมีบอน้ําบาดาลที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณี  
กรมโยธาธิการ และกรมอนามัย มีจํานวนรวม 2,323 บอ สวนการจัดการน้ําผิวดินในรูปของการสรางแหลงเก็บน้ํา  
ไดแก โครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีจํานวน 5 โครงการ 26 โครงการ  
และ 596 โครงการ ตามลําดับ โดยสามารถกักเก็บน้ําได 391.3 ลูกบาศกแเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่รับประโยชนแ 
1,538,975 ไร สวนพื้นที่ท่ีเหลือเป็นโครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟูา 108 โครงการ มีพ้ืนที่รับน้ํา 145,210 ไร  
   อยางไรก็ตามในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่จังหวัดแพร ยังจําเป็นตองพิจารณา 
ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวของควบคูไปดวย ไดแก ภัยแลงและอุทกภัย ซึ่งจากขอมูลศูนยแภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตรแ คณะสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปี พ.ศ.  2548 
ระบุวาจังหวัดแพรมีหมูบานที่ไมเสี่ยงตอภัยแลงและเสี่ยงตอภัยแลงในจํานวนใกลเคียงกัน จํานวน 314 หมูบาน
และ 342 หมูบาน โดยพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงถึงเสี่ยงนอย มีจํานวนรอยละ 46.60  ซึ่งสวนใหญมีระดับความเสี่ยงนอย 
รอยละ  39.11 
  จังหวัดน่าน 
  สภาพปัญหาทรัพยากรน้ า 
  1) แหลงน้ําที่มีอยูไมสามารถใชประโยชนแไดอยางเต็มที่เนื่องจากมีขนาดเล็กและตื้นเขิน 
ขาดระบบสงน้ําและเครื่องสูบน้ํา ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี ไปยังไรนาของเกษตรกรนอกเขตชลประทาน 

 2) ขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง 
ในบริเวณพ้ืนที่ใกลลําน้ําหรือแหลงน้ําขนาดเล็ก 
   3) การบุกรุกพ้ืนที่แหลงน้ําจากชาวบานบริเวณแหลงน้ําหลายสายถูกบุกรุกจากชาวบาน 
เพ่ือนําไปใชเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกพืชสวนและไรนา เป็นตน 

 4) คุณภาพน้ําในลําน้ําสายสําคัญบางสายเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลและสารเคมี
ลงสูแมน้ําโดยตรงโดยเฉพาะลําน้ําที่ไหลผานแหลงชุมชนจะมีปใญหาคุณภาพน้ําและมีสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้น  
เป็นจํานวนมาก 

 5) การพัฒนาพ้ืนที่แหลงน้ําที่มีอยูไมไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและมี
สมรรถภาพในการเก็บและการระบายน้ํา 
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 6) ปใญหาน้ําทวมฉับพลันที่เกิดขึ้นในบางชุมชนที่เกิดเนื่องจากลําน้ํามีความลาดชันสูง         
ไมมีแหลงเก็บกักน้ําและชะลอการไหลของน้ํา อีกท้ังยังเป็นพื้นที่ท่ีเป็นทางผานของน้ําอีกดวย 
   การด าเนินงานที่ผ่านมา สําหรับการแกไขในเรื่องนี้ จังหวัดไดจัดทําโครงการชลประทาน 
ทั้งที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ เพ่ือปูองกันและแกไขปใญหาการขาดแคลนน้ําและความตองการน้ําใน          
ชวงฤดูแลง รวมทั้งการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือเป็นแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภคจากหลายหนวยงาน 
   ส่วนแนวโน้มในอนาคต ควรใหความสําคัญกับความตองการที่เพ่ิมขึ้นของการใชน้ํา          
ในดานตางๆ อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทําให    
เกิดความไมสมดุลในดานการใชน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนที่เกี่ยวของ อาจกอใหเกิดปใญหาตางๆตามมา 
ปใญหาเหลานี้ก็ยังคงเป็นปใญหาที่สําคัญท่ีควรไดรับการแกไขอยางตอเนื่อง 

2.3.4 ปัญหามลพิษทางอากาศ 
  การเฝูาระวังและติดตามสถานการณแจุดความรอนในชวงกอนและหลังวันประกาศหามเผา 
แสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมและลดจานวนจุดความรอนสะสมตามชวงเวลาดังกลาวยอนหลัง 3 ปี พบวา 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวนจุดความรอน กอนและหลังชวงประกาศวันหามเผาเพ่ิมขึ้น 3 จังหวัด และลดลง 
1 จังหวัดคือจังหวัด นาน และจังหวัดที่มีจุดความรอยสะสมเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือจังหวัดเชียงรายที่มีจุดความรอย
ของปี พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561 ถึง 87 จุด ซึ่งถาพิจารณาจํานวนการเพ่ิมขึ้นจุดความรอนในชวง
กอนและหลังวันประกาศหามเผาแลวจะเห็นไดวา กอนการหามเผา จังหวัดเชียงรายมีจุดความรอน 65 จุด  
และหลังประกาศการหามเผา มีจุดความรอนเพิ่มขึ้นสูงถึง 833 จุด ซึ่งมีจุดความรอนเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง 12 เทา  
ดังตารางที่ 37 ซึ่งผลจากการสรุปขางตนอาจจะสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของปใญหาไฟปุาและหมอกควัน        
ในพ้ืนที่ที่มีความรุนแรงมากข้ึน  สงผลใหเกิดมลพิษในอากาศ ทําใหเกิดปใญหาหมอกควันและคาฝุุนละอองที่สูง
เกินเกณฑแมาตราฐาน รวมไปถึงปใญหาคุณภาพน้ําจากผืนปุาที่เป็นพ้ืนที่รับน้ํา ซึ่งจะนําไปสูปใญหาสุขภาพ     
ของผูที่ไดรับหมอกควันนั้นเขาไป 

ตารางที่ 39 จุดความรอนสะสม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  กอน ระหวาง และหลัง ชวงวันประกาศหามเผา 

จังหวัด 

จ านวนจุดสะสม 
ปี 2560 (จุด) 

จ านวนจุดสะสม 
ปี 2561 (จุด) 

จ านวนจุดสะสม 
ปี 2562 (จุด) 

ความแตกต่าง 

ก่อ
น 

ระ
หว่

าง
 

หล
ัง 

ก่อ
น 

ระ
หว่

าง
 

หล
ัง 

ก่อ
น 

ระ
หว่

าง
 

หล
ัง 

ปี 60-62 ปี 61-62 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

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 

รวม 110 705 417 275 453 365 465 2,508 1,549 355 1132 190 1,184 

ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2562. 
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  จากตารางที ่40 จํานวนจุดความรอนสะสม ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562
รวมทั้ง 4 จังหวัดมีจํานวนจุดความรอนสะสม 4,522 จุด เมื่อพิจารณาจากการใชประโยชนแที่ดินแลว พบวา  
ปุาอนุรักษแมีการเกิดมีจํานวนจุดความรอนสะสมมากที่สุดจํานวน 1,530 จุด รองลงมาเขตปุาสงวนแหงชาติ     
มีจํานวนจุดความรอนสะสมจํานวน 1,503 จุด และเขต สปก. มีจํานวนจุดความรอนสะสมจํานวน 154 จุด   
 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดที่มีจํานวนจุดความรอนสะสม มากที่สุดคือ จังหวัดเชียงราย
มีจํานวนจุดความรอนสะสม 1,951 จุด รองลงมา คือจังหวัดนาน มีจํานวนจุดความรอนสะสม 1,340 จุด      
จัหวัดแพรมีจํานวนจุดความรอนสะสม 690 จุด และจังหวัดพะเยามีจํานวนจุดความรอนสะสม 541 จุด 
ตามลําดับ  

ตารางที ่40 จํานวนจุดความรอนสะสม ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 

จังหวัด 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

รวมท้ังหมด 
ป่าอนุรักษ ์

ป่าสงวน
แห่งชาติ 

เขต สปก. พ้ืนที่เกษตร 
พ้ืนที่ริมทาง

หลวง
(50เมตร) 

ชุมชนและ
อื่น ๆ 

เชียงราย 569 103 81 63 4 42 1,951 
พะเยา 334 147 24 19 1 16 541 
แพร 154 468 24 27 0 17 690 
นาน 473 785 25 31 1 25 1,340 
รวม 1,530 1,503 154 140 6 100 4,522 

 ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย. 2562. 

  จากตารางที่ 39 เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ เผาไหมสะสม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ปี 2561 – 2562 จากสถิติภาพรวมพ้ืนที่เผาไหมสะสมมีแนวโนมเพ่ิมจากปี พ.ศ. 2562 จํานวน 1,654,718 คิด
เป็นรอยละ 7.27 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ พ้ืนที่เผาไหมสะสมเพ่ิมขึ้นนอยที่สุด 
จากเดิมจํานวนรอยละ 2.86 รองลงมาจังหวัดนาน มีพ้ืนที่พ้ืนที่เผาไหมสะสมเพ่ิมขึ้น จํานวนรอยละ 4.46 
อันดับที่สามจังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่เผาไหมสะสมเพ่ิมขึ้นมาจากเดิมจํานวนรอยละ 4.98 และ จังหวัดแพร 
มากที่สุด รอยละ 5.29 ตามลําดับ(รายละเอียดดังตารางที ่40)  
 เมื่อเปรียบเทียบแนวโนมของพ้ืนที่เผาไหมแลวจะเห็นไดชัดวามีแนวโนมพ้ืนที่เผาไหมเพ่ิมจาก
ปีที่ผานมา แมวานโยบายการบริหารจัดการไฟปุาและหมอกควันในชวงกอนและหลังวันประกาศหามเผาของแต
ละจังหวัดที่มีมาตราการคุมเขมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เผาไหมพบวาสวนใหญเป็นพ้ืนที่ปุา และพ้ืนที่
เกษตรกรรม ดังนั้นจึงควรเรงหามาตราการปูองกันและเฝูาระวังการเผาไหมในพ้ืนที่ดังกลาว โดยในพ้ืนที่ปุา   
ควรตรวจตราโดยเจาหนาที่และชาวบานที่อยูขางเคียง สําหรับในพ้ืนที่ เกษตรควรมีนโยบายในการบริหาร
จัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การสรางความเขาใจกับกลุมเกษตรกร ตลอดจนการหาอาชีพทดแทน     
เพ่ือลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร  
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ตารางที่ 41 เปรียบเทียบพื้นที่เผาไหมสะสม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2561 – 2562 

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด

(ไร่) 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ความแตกต่าง 

พื้นที่เผาไหม้ 
(ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
(ของพื้นที่
จังหวัด) 

พื้นที่เผาไหม้ 
(ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
(ของพื้นที่
จังหวัด) 

พื้นที่เผาไหม้ 
(ไร่) 

เปอร์เซ็นต ์

เชียงราย 7,236,002 127,653 1.76 334,671 4.63 207,018 2.86 
พะเยา 3,867,363 94,493 2.44 287,172 7.43 192,679 4.98 
แพร 4,051,936 189,939 4.69 404,430 9.98 214,491 5.29 
นาน 7,601,930 289,200 3.80 628,445 8.27 339,245 4.46 

รวม 22,757,231 701,285 3.08 1,654,718 7.27 953,433 4.19 
 ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2562. 

  จากตารางที่ 42  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีการใชประโยชนแที่ดิน จํานวน 1,654,718 ไร  
โดยมีการใชพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติ จํานวน 885,102 ไร ปุาอนุรักษแ จํานวน 534,239 ไร และพ้ืนที่เกษตร 
จํานวน 89,663 ไร ตามลําดับ ทั้งนี้โดยมีจังหวัดนาน มีการใชประโยชนแที่ดินมากที่สุด จํานวน 628,445 ไร 

ตารางที่ 42 การใชประโยชนแท่ีดิน ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

จังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวม (ไร่) 
ป่าอนุรักษ ์ เขตสปก. ป่าสงวน

แห่งชาติ 
พ้ืนที่ริมทาง

หลวง 
(50เมตร) 

พ้ืนที่เกษตร ชุมชนและ
อื่น ๆ 

น่าน 255,415 14,086 329,411 414 19,149 9,971 628,445 
แพร่ 83,286 26,031 265,127 625 18,945 10,417 404,430 

เชียงราย 50,757 24,580 213,813 559 38,053 6,910 334,671 
พะเยา 144,781 8,957 76,751 190 13,516 9,976 287,172 
รวม 534,239 73,654 885,102 1,788 89,663 37,274 1,654,718 

 ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2562. 

คุณภาพอากาศ 
 สําหรับตัวชี้วัดคุณภาพอากาศของจังหวัดกลุมภาคเหนือตอนบน 2 รอยละของจํานวนวันที่

ปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑแมาตรฐาน จํานวนคุณภาพอากาศ (PM10) ณ สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากตารางที่ 40 พบวาสภาพอากาศที่มีผลกระทบตอสุขภาพประชาชนในพื้นที่มากที่สุด  
คือ จังหวัดเชียงราย ที่อําเภอแมสาย ปริมาณฝุุนละอองในอากาศ เกินคามาตรฐานโดยเฉพาะชวงวันที่   
15 ก.พ. -15 เม.ย. 62  อยูในระดับสีแดงมีผลกระทบตอสุขภาพอยู 2 พ้ืนที่ คือ มีคาฝุุนสูงสุดบริเวณ ต.เวียง 
และ ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย คาฝุุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาสูงสุดที่ตรวจพบ  
199 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร  จํานวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 คาสูงสุดที่ตรวจพบ 158 ไมโครกรัม     
ตอลูกบาศกแเมตร   
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 รองลงมาคือจังหวัดนานพบปริมาณฝุุนละอองในอากาศ เกินคามาตรฐานโดยเฉพาะ         
ชวงวันที่  15 ก.พ. -15 เม.ย. 62  อยู ในระดับสีแดงมีผลกระทบตอสุขภาพอยู  1 พ้ืนที่  ต.หวยโกเน                 
อ.เฉลิมพระเกียรติมีคาฝุุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาสูงสุดที่ตรวจพบ 172 ไมโครกรัม        
ตอลูกบาศกแเมตร จํานวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 คาสูงสุดที่ตรวจพบ 135 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร   

 จังหวัดพะเยาพบในพ้ืนที่  ต .เวียง อ.เมือง อยู ในระดับเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ                 
มีคาฝุุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาสูงสุดที่ตรวจพบ 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร  
จํานวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 คาสูงสุดที่ตรวจพบ 96 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร   

 และจังหวัดแพรพบในพ้ืนที่ ต.นาจักร อ.เมือง อยูในระดับเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ           
มีคาฝุุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาสูงสุดที่ตรวจพบ 79 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร  
จํานวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 คาสูงสุดที่ตรวจพบ 59 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร  ตามลําดับ 

 เมื่อวิเคราะหแแนวโนมสถานการณแคุณภาพอากาศโดยรวมมีแนวโนมรุนแรงขึ้นทุกปี เนื่องจาก
ปใญหาหมอกควันที่สูงขึ้นในพ้ืนที่ เกิดจากลมที่พัดสูภาคเหนือมีกําลังออนลง ประกอบกับหมอกควันที่มาจาก
ดานใตของจังหวัดที่มาจากตางพ้ืนที่และหมอกควันจากแนวชายแดน และการลักลอบเผาปุา จึงทําใหเกิด   
หมอกควันหนาแนนไมกระจายตัวสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในที่สุด 

ตารางที่ 43 สถานการณแคุณภาพอากาศโดยรวม ระหวาง วันท่ี 8 เมษายน - 14 เมษายน 2562 

พื้นที่ 
PM2.5  

(ug/m3) Avg 
24Hr 

PM10 
(ug/m3) 

Avg 24Hr 

O3 (ppb) 
Avg 8Hr 

CO (ppm) 
Avg 8Hr 

NO2 

(ppb) 
SO2 

(ppb) 
AQI 

คุณภาพ
อากาศ 

เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง 84 112 29 0.94 10  177 เร่ิมมี
ผลกระทบตอ

สุขภาพ 
ต.เวียงพานคํา อ.

แมสาย 
158 199 17 2.23   268 มีผลกระทบ

ตอสุขภาพ 
พะเยา ต.เวียง อ.เมือง 96 120     193 เร่ิมมี

ผลกระทบตอ
สุขภาพ 

แพร ต.นาจักร 
 อ.เมือง 

59 79 38.17 1  1 103 เร่ิมมี
ผลกระทบตอ

สุขภาพ 
นาน ต.ในเวียง  

อ.เมือง 
79 114 17 0.70 7 0 159 เร่ิมมี

ผลกระทบตอ
สุขภาพ 

ต.หวยโกเน 
 อ.เฉลิมพระ

เกียรติ 

135 172 12 1.42 8 1 245 มีผลกระทบ
ตอสุขภาพ 

ที่มา : สวนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
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 หากพิจารณาจํานวนวันที่มีคาคุณภาพอากาศและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน โดยใช  
คา PM 2.5 เป็นตัวชี้วัด เนื่องเป็นฝุุนละอองที่มนุษยแนั้นไมสามารถกรองได จึงแพรกระจายเขาสูทางเดินหายใจ 
กระแสเลือด และเขาสูอวัยอ่ืนๆ ในรางกายได ตัวฝุุนเป็นพาหะนําสารอ่ืนเขามาดวย เชน แคดเมียม  ปรอท 
โลหะหนัก และสารกอมะเร็งอ่ืนๆ นอกจากนี้องคแการอนามัยโลก หรือ WHO กําหนดใหฝุุน PM 2.5 จัดอยูใน
กลุมที่ 1 ของสารกอมะเร็ง อีกดวย  จากสถานการณแในชวงปีพ.ศ. 2562 พบวาจังหวัดนาน มีจํานวนวันที่
คุณภาพอากาศและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานมากที่สุด จํานวน 76 วัน ถัดมาเป็นจังหวัดเชียงราย 61 วัน 
และพะเยา 58 วัน ในสวนของจังหวัดแพรไดรับผลกระทบจากปใญหาหมอกควันนอยที่สุด คือ 10 วัน  
 จากขอมูลปใญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการไฟปุาที่เกิดขึ้นซึ่งสงผลกระทบทําใหเกิด
หมอกควันที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ และเป็นปใญหาทุกปีในชวงเดือน ม.ค.-พ.ค. จึงเป็นปใญหาเรงดวนที่ควร
แกไข เนื่องจากสงผลกระทบทางตรงตอสุขภาพของคนในพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันสงผลกระทบตอภาครวมทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการทองเที่ยว ทั้งนี้มีผลโดยตรงตอการเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
อันเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญชองกลุมภาคเหนือตอนบน 2   
 

 
ภาพที่ 2 จํานวนวันทีคุ่ณภาพอากาศและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2562 

   2.3.5 สถานการณ์ภัยแล้ง 
  ภัยแลง ลักษณะการเกิดภัยแลงในพื้นที่กลุมภาคเหนือตอนบน 2  มีลักษณะเนื่องจากปริมาณ
น้ําในแมน้ํา ลําน้ํา ลําหวย อางเก็บน้ําแหงขอด ไมมีปริมาณน้ําอุปโภค-บริโภค หรือมีไมเพียงพอสําหรับใชเพ่ือ
การเกษตรกรรม ซึ่งลักษณะภัยแลงตามที่กลาวมา จะกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ ในชวงเดือนกุมภาพันธแ -
พฤษภาคม 
  ประชาชนสวนใหญในพ้ืนที่ ยังอาศัยน้ําในแมน้ํา ลําน้ํา ลําหวย อางเก็บน้ํา เพ่ือใชในการ
อุปโภค บริโภค และใชเพ่ือการเกษตร เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งชวง ภาวะฝนแลงและปริมาณน้ําในแมน้ํา ลําน้ํา     
ลําหวย อางเก็บน้ําแหงขอด ประชาชนไดรับความเดือดรอน ปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับใชในการอุปโภค 
บริโภคและใชเพื่อการเกษตร 
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  การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณแภัยแลง ดวยในทุกปีในพ้ืนที่กลุมภาคเหนือตอนบน 2 
จะไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศแหงแลงฝนทิ้งชวง และภาวะฝนแลง สาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมถูกทําลาย จากขอมูลสถานการณแภัยแลง                 
ปี พ.ศ.2560/61 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเห็นไดวา สถานการณแภัยแลงของกลุมจังหวัดฯ            
ในปี พ.ศ. 2560/61 มีพื้นท่ีเสี่ยงภัย รวม 28 อําเภอ 122 ตําบล มีพ้ืนที่ 189,095 ไร และมีพ้ืนที่เกษตรที่ไดรับ
ความเสียหาย 679,266 ไร ถาเปรียบเทียบในจังหวัดกลุมภาคเหนือตอนบน 2 แลวพบวาจังหวัดชียงรายเป็น
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยที่สงผลตอพ้ืนที่เกษตรที่ไดรับความเสียหายมากที่สุดในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 พ้ืนที่
เกษตรที่ไดรับความเสียหาย จํานวน 401 ,957 ไร รองลงมาคือจังหวัดพะเยา มี พ้ืนที่เกษตรที่ไดรับ           
ความเสียหาย จํานวน 120,015 ไร จังหวัดแพร มีพ้ืนที่เกษตรที่ไดรับความเสียหาย จํานวน 96,466 ไร และ
จังหวัดที่มีสถานการณแภัยแลงที่มีความเสียหายนอยที่สุดคือ จังหวัดนาน มีพ้ืนที่เกษตรที่ไดรับความเสียหาย 
จํานวน 60,828 ไร ตามลําดับ  ซึ่งภัยแลงมีขนาดหรือขอบเขตอยูในระดับ 1-2 ซึ่งองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงพ้ืนที่ อําเภอ จังหวัดยังสามารถรับมือได 

ตารางที่ 44 สรุปสถานการณแภัยแลง  ปี พ.ศ. 2560/61 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  
จังหวัด 

พ้ืนที่เสี่ยงภัย พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย
(ไร่) อ าเภอ ต าบล เนื้อที่ (ไร่) 

เชียงราย 3 4 41,879 401,957 

พะเยา 7 22 15,927 120,015 
แพร 3 15 18,090 96,466 
นาน 15 81 113,199 60,828 
รวม 28 122 189,095 679,266 

           ที่มา : กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  จากตารางที่  45  วิ เคราะหแแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ปี 2562/63 พบวาจังหวัด 
เชียงรายมีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงมากที่สุด จํานวน 404,091 ไร รองลงมา คือ จังหวัดแพร มีแผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแลง จํานวน 115,796  ไร จังหวัดพะเยา มีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง จํานวน 86,571 ไร  
และจังหวัดนาน มีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง นอยที่สุดจํานวน  53,400 ไรตามลําดับ 

ตารางที่ 45 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ปี 2562/63 

จังหวัด เขตเพาะปลูก 
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63 (ไร่) 

ข้าวรอบท่ี 2 พืชไร่ พืชผัก 
รวมพืชไร่

พืชผัก 
รวมท้ังหมด 

เชียงราย ในเขตชลประทาน 126,100 4,500 3,400- 7,900 134,000 
นอกเขตชลประทาน 203,363 59,229 7,499 66,728 270,091 

รวม 329,463 63,729 10,899 74,628 404,091 
พะเยา ในเขตชลประทาน 1,700 10,100 - 10,100 11,800 

นอกเขตชลประทาน 21,300 45,471 8,000 53,471 74,771 
รวม 23,000 55,571 8,000 63,571 86,571 
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จังหวัด เขตเพาะปลูก 
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63 (ไร่) 

ข้าวรอบท่ี 2 พืชไร่ พืชผัก 
รวมพืชไร่

พืชผัก 
รวมท้ังหมด 

แพร ในเขตชลประทาน - 75,300 - 75,300 75,300 
นอกเขตชลประทาน 6,800 32,746 950 33,696 40,496 

รวม 6,800 108,046 950 108,996 115,796 
นาน ในเขตชลประทาน 100 4,800 700 5,500 5,600 

นอกเขตชลประทาน 4,500 40,000 3,300 43,300 47,800 
รวม 4,600 44,800 4,000 48,800 53,400 

 ที่มา : ฝุายจัดสรรน้ําที่ 1 สวนบริหารจดัการน้ํา, สํานกับริหารจัดการน้ําและอทุกวิทยา, 2562. 

 2.3.6 สถานการณ์ไฟป่า 
 จากสถานการณแท่ีผานมาการเกิดไฟปุากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เมื่อเปรียบเทียบ   การเกิดไฟไหม
ปุาและหมอกควัน ระหวางปีงบประมาณ 2561 และ 2562  พบวาขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 60 - 20 ส.ค. 61 จังหวัดมีการดับไฟปุา
มากที่สุดคือ นาน 70 ครั้ง มีพ้ืนที่พ้ืนที่ถูกไฟไหม 1,163.70 ไร รองลงมา คือ แพร 55 ครั้ง   มีพ้ืนที่พ้ืนที่ถูกไฟไหม 526 ไร 
จังหวัดเชียงราย ดับไฟปุา 43 ครั้ง มีพ้ืนที่พ้ืนที่ถูกไฟไหม 281.60 ไร และนอยที่สุดคือจังหวัดพะเยา ดับไฟปุา 30 ครั้ง มี
พ้ืนที่พ้ืนที่ถูกไฟไหม 250 ไร เมื่อเปรียบเทียบขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 61 - 20 ส.ค. 62 พบวาจังหวัดมีการดับไฟปุามากที่สุดคือ 
จังหวัดเชียงราย ดับไฟปุา 347 ครั้ง พ้ืนที่พ้ืนที่ถูกไฟไหม 7,775.94  ไร รองลงมา คือ จังหวัดนาน ดับไฟปุา 230 ครั้ง พ้ืนที่
พ้ืนที่ถูกไฟไหม 3,877 ไร จังหวัดพะเยา ดับไฟปุา 203 ครั้ง พ้ืนที่พ้ืนที่ถูกไฟไหม 3,241 ไร และที่เกิดไฟปุานอยที่สุดคือ  
จังหวัดแพร ดับไฟปุา135 ครั้ง พ้ืนที่พ้ืนที่ถูกไฟไหม 2,449 ไร  

 เมื่อเปรียบเทียบจากสถิตการเกิดไฟปุาปี 2561 และ ปี 2562 แลวพบวา ปี 2562 มีแนวโนม
การเกิดไฟปุามากที่สุดถึง 915 ครั้ง พ้ืนที่พ้ืนที่ถูกไฟไหม 17,342.94 ไร  แนวโนมการเกิดไฟปุาเพ่ิมขึ้นคิดเป็น
เพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 21.63 (รายละเอียดตารางที่ 45) 

ข้อมูลจ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง  และมีส่วนร่วม 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัด 
จ านวนเครือข่าย 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เชียงราย 
 

16 เครือขาย 5 เครือขาย 23 ครือขาย เครือขายหมูบานวัดดงเรือน และเครือขายโสนนอย ศูนยแ
ปูองกันภัย 

พะเยา 14 เครือขาย 20 เครือขาย 30 เครือขาย เครือขายสนับสนุนการรณรงคแประชาสัมพันธแ 
แพร 
 

- - 1/16 
เครือขาย/โรงเรียน 

เครือขายเยาวชนในการปูองกันแกไขปใญหามลพิษหมอก
ควันและไฟปุา 

 1/266 
เครือขาย/หมูบาน 

1/323 
เครือขาย/หมูบาน 

1/323 
เครือขาย/หมูบาน 

เครือขายราษฏรในการปูองกันแกไขปใญหามลพิษหมอก
ควันและไฟปุา 

นาน 15 เครือขาย 10 เครือขาย 10 เครือขาย เครือขายเยาวชนรณรงคแลดปใญหาหมอกควันและไฟปุา 
 5 ตําบล/เครือขาย 15 หมูบาน/เครือขาย 5 เครือขาย เครือขายหมูบานปูองกันและลดไฟปุาในพื้นที่ปุาสงวน 
 - 1 เครือขาย 3 เครือขาย เครือขายพลังงานลดการเผา 
 41 หมูบาน/เครือขาย - - หมูบานปูองกันไฟปุาในพื้นที่อุทยานแหงชาติในพื้นที่

จังหวัดนาน 

กลุ่มจังหวัด 92 เครือข่าย 52 เครือข่าย 73 เครือข่าย  

ที่มา : ส านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
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ตารางที่ 46 เปรียบเทียบการเกดิไฟไหมปาุและหมอกควัน พื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ระหวางปีงบประมาณ 2561 และ 2562 

จังหวัด ข้อมูลวนัที่ 1 ต.ค. 60 - 20 ส.ค.  61 ข้อมูลวนัที่ 1 ต.ค. 61 - 20 ส.ค.  62 
ดับไฟป่า (คร้ัง) พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) ดับไฟป่า (คร้ัง) พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ (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 ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวเป็นขอมูลที่จะแสดงใหระดับ
ความกาวหนาของคนในกลุมและในแตละจังหวัดพรอมทั้งจุดเดนและจุดเดนในการพัฒนาคนเพ่ือนําสูการแกไข
ปใญหาและการพัฒนาคนในกลุมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตอไป 

ดัชนีการพัฒนาคน ประกอบดวย 1) ดานสุขภาพ 2) ดานการศึกษา 3) ดานชีวิตการงาน 4)      
ดานรายได 5) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 6) ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ดานการคมนาคมและ
การสื่อสาร และ 8) ดานการมีสวนรวม โดยดัชนียอยในแตละด้ําน มี 4 ตัวชี้วัดเทา ๆ กัน รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 
32 ตัวชี้วัด 
 สําหรับดัชนีพัฒนาคนของกลุมจังหวัดภาคเหนือบน 2 ในปี 2562  อยูที่ 0.6334 หากพิจารณา
ระดับการพัฒนาคนในแตละจังหวัดพบวา จังหวัดพะเยามีความกาวหนามากที่สุด โดยอยู 0.6393 ถัดมาคือ
จังหวัดแพร นาน และจังหวัดเชียงราย หากพิจารณาในแตละดานพบวา การพัฒนาที่โดดเดนมากที่สุดไดแก 
ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม ในขณะที่ดานที่พัฒนานอยที่สุดคือ ดานสุขภาพและดานการศึกษา   
(รายละเอียดดังตารางที่ 45)  

ตารางที่ 47 ดัชนีการพัฒนาคนของกลุมจังหวัดและประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 
 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ภาคเหนือบน2 
ประเทศ 

ดัชนียอยดานสขุภาพ 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 

ดัชนียอยดานชวีิตการงาน 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 

ดัชนียอยดานทีอ่ยูอาศัยและสภาพแวดลอม 0.9415 0.9701 0.97 0.9397 0.9553 0.8595 
ดัชนียอยดานชวีิตครอบครัวและชุมชน 0.5781 0.5973 0.6452 0.7485 0.6423 0.647 

ดัชนียอยดานการคมนาคมและการส่ือสาร 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 และ       
ดานการศึกษา ดังภาพที่ 8  

 
ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบดัชนีการพัฒนาคนในมิติตางๆ  

ของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 เทียบกับประเทศ 

3. สรุปประเด็นส าคัญและความต้องการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีปใญหาสําคัญเรงดวนที่ตองการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ   
ในการแขงขันที่สูงขึ้น แบงเป็น 4 ดานหลัก ดังนี้ 
 3.1. ด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ 
 1) ปัญหาความไม่พร้อมด้านโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  เพ่ือรองรับ         
การขยายตัวของการคาการลงทุนและการทองเที่ยวกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ํ าโขง ( GMS)  
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แมวารัฐบาลจะลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง
ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ อาทิ สะพานมิตรภาพแหงที่ 4 (เชียงของ-หวยทราย) รองรับการเชื่อมโยง
เสนทาง R3A ทาเรือเชียงแสนแหงที่ 2 ทาอากาศยานนานาชาติ การพัฒนาจุดผานแดน เป็นตน แตยังขาด  
การเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ใหเป็นระบบโลจิสติกสแที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดตนทุนในการขนสงสินคา
และบริการ จึงมีความจําเป็นตองเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะการขนสง
ระบบรางใหเชื่อมโยงจากอําเภอเดนชัย จังหวัดแพรไปถึงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สรางศูนยแเปลี่ยน
ถายรูปแบบการขนสง และศูนยแกระจายสินคา (DC) รวมถึงเสนทางถนนที่มีมาตรฐานเชื่อมไปยังจุดผานแดน 
พัฒนาจุดผานแดนใหมีมาตรฐาน รวมทั้งเรงทําความตกลงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกการคา  
และการขนสงขามพรมแดนใหเป็นมาตรฐานสากล 
 
 



ห น า  | 79 
 

 

ห 
ห

น
า 

| 7
9 

 

 2) ปัญหาความไม่พร้อมของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ 
จึงมีความจําเป็นตองเรงพัฒนาผูประกอบการ SMEs และแรงงานที่เกี่ยวของในดานภาษา วัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบานในกลุม GMS และ AEC กฎระเบียบทางการคาการลงทุนและการขนสง ทักษะการเจรจา
การคา จับคูทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสแและบุคลากรที่เกี่ยวของ พัฒนามาตรฐานของ
สินคาและบริการเพ่ือการสงออก จัดกิจกรรมสงเสริมการคาการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงจัดงานแสดง
และจําหนายสินคา เป็นตน 
 3) ปัญหาความไม่พร้อมของชุมชนและสังคมรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานและประชากร
บริเวณชายแดน ซึ่งเป็นตนเหตุของปใญหาทางดานสังคม ยาเสพติด แรงงานตางดาว อาชญากรรม สาธารณสุข 
และความมั่นคง จึงมีความจําเป็นตองเรงบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยวางแผนแมบทการจัดการเมือง/ชุมชนชายแดน 
เรงรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว การสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน เป็นตน  
 3.2. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม    
 1) ปัญหาด้านการผลิตสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัดฯ  โดยเฉพาะขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ 
ป ร ะส บปใญ หาต นทุ น ก า รผ ลิ ต สู ง  ผ ลผลิ ต เ ฉลี่ ย ต อ ไ ร ต่ํ า  คุณ ภ าพของ ผลผลิ ต ไ ม ส ม่ํ า เ ส ม อ  
มีการใชสารเคมีเกินความจําเป็น สภาพดินเสื่อมโทรม สงผลเสียตอสุขภาพของเกษตรและผูบริโภค จึงมีความ
จําเป็นตองเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรอยางครบวงจร เริ่มตั้งแตการพัฒนากระบวนการผลิต  
การควบคุมคุณภาพ การตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP สงเสริมกระบวนการแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิต
เกษตรหลัก เพ่ือกระจายสูตลาดระดับบน รวมถึงสงเสริมการพัฒนาไปสูเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียแ  
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ตอบสนองตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะขาว กาแฟ ชา ผักปลอดสารพิษ เป็นตน
 2) ปัญหาความยากจนและคุณภาพชี วิตของเกษตรกร  เนื่ องจากผลผลิตเกษตร 
มีปใญหาดานการตลาด เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ลิ้นจี่ ลําไย และพืชไรอ่ืนๆ จึงมีความจําเป็นตองตองสงเสริมการ
ปลูกพืชที่สรางรายไดและผลตอบแทนสูงกวา เชน ยางพารา และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
และยกระดับมาตรฐานยางพาราของกลุมจังหวัดฯ จึงตองเตรียมความพรอมใหเกษตรกรผูปลูกยางพารา 
รวมกลุมเป็นสหกรณแเพ่ือเชื่อมโยงเครือขาย พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูป พัฒนาเป็น
ตลาดกลางซื้อขายยางพารา (Hub) ของภาคเหนือ และสูการสงออกเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติสกแไปสู สปป.ลาว 
และประเทศจีน นอกจากนั้น ยังไดเสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคแกรเกษตรกรตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรใหมั่นคงเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ 
 3) ปัญหาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการในพื้นที่ และความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัดฯ กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม ยังไมไดรับการพัฒนาอยางเป็นรูปธรรม 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
กลุมจังหวัดฯ และกลุมประเทศ GMS ประกอบกับขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่ดึงดูดหรือจูงใจให
นักทองเที่ยวเขามาทองเทีย่วหรือพํานักนานในพ้ืนที่กลุมจังหวัดฯ จึงมีความจําเป็นที่ตองพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ที่มีศักยภาพโดดเดน โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ โดนนําวิถี
ชี วิ ตล านนาที่ เ ขมแข็ งและวัฒนธรรมชนเผ าที่หลากหลายมาเป็นจุดขายดานการทองเที่ ยวที่ มี 
อัตลักษณแ และเชื่อมโยงเป็นเครือขายในกลุมจังหวัดฯ กลุมประเทศ GMS และ AEC เชน การทองเที่ยวในลําน้ําโขง 
การทองเที่ยวตามเสนทาง R3A เป็นตน 
 2) ปัญหาด้านมาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว ที่ยังไมไดมาตรฐานในระดับ
สากล จึงมีความจําเป็นตองพัฒนาทักษะผูประกอบการ ไกดแนําเที่ยว ชุมชนรอบแหลงทองเที่ยว ใหมีความรู
ความสามารถทางดานการทองเที่ยว และมีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย 
และชาวตางประเทศ พัฒนาจุดแวะพัก หองน้ําใหไดมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดทําปูายสื่อความหมาย
ในแหลงทองเที่ยวใหชัดเจน มีภาษาสากล เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูจากการทองเที่ยว เป็นตน 
 3) ปัญหาการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ยังไมสามารถเขาถึง
กลุมนักทองเที่ยวโดยตรง อีกทั้งการสรางสรรคแกิจกรรมการทองเที่ยวยังไมสอดคลองกับความตองการของ
นักทองเที่ยว  
 3.4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และแหล่งต้นน้ าถูกท าลาย สงผลใหระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงและเสื่อมถอยอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นตองเรงฟ้ืนฟูอนุรักษแพื้นที่ปุาไมและแหลงตนน้ํา     
เพ่ิมความอุดมสมบูรณแของปุาชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนรวม ตลอดจนการปลูกพืชเพ่ืออนุรักษแดินและน้ํา รวมทั้ง
การทําฝายในพ้ืนที่ตนน้ํา การจัดโซนนิ่งการอนุรักษแปุา และพ้ืนที่ที่อนุญาตใหชาวบานสามารถเขาไปใช
ประโยชนแ ซ่ึงสามารถพัฒนาใหเป็นแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดแพรและจังหวัดนาน 
 2) ปัญหาภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งอุทกภัย น้ําปุาไหลหลาก และดินโคลนถลมของกลุม
จังหวัดฯ มีสถิติของการเกิดภัยสูงและอยูในลําดับตนของประเทศ จึงมีความจําเป็นเรงดวนในการยกระดับพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการปใญหา สรางความรูความเขาใจ และบูรณาการหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยตางๆ ตลอดจนการเตรียมการในการปูองกันและเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่เสี่ยงภัย   
 3) ปัญหาหมอกควันและไฟป่า พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2 ประสบปใญหาหมอกควันและไฟปุา
อยางรุนแรงในชวงตนปี ตรวจพบการเพ่ิมสูงขึ้นของปริมาณฝุุนขนาดเล็ก (PM10) และ ฝุุนละอองขนาดเล็ก    
ไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)กอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพของประชาชน รวมถึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดฯ จึงมีความจําเป็นเรงดวนตองเพ่ิมศักยภาพชุมชนในการปูองกันและแกไขปใญหา
หมอกควันและไฟปุา ปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน  
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4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในช่วงท่ีผ่านมา (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
เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธแ คือ 
 1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยสรางความรวมมือและความสัมพันธแกับประเทศ
เพ่ือนบานในกลุมประเทศ GMS และ BIMSTEC มีโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดงานแสดงและจําหนาย
สินคาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งจัดตอเนื่องเป็นประจําทุกปี โครงการสงเสริมความรวมมือทีมไทย
แลนดแลานนา เพ่ือสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธแดานการคาการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน เป็นตน 
 2. การสงเสริมการคา การลงทุน โดยสงเสริมผูประกอบการ SMEs ใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับภูมิภาค มีโครงการที่สําคัญ เชน โครงการสงเสริมความรูผูประกอบการในกลุมจังหวัดเพ่ือการคากับ
ประเทศ GMS BIMSTEC และประเทศอ่ืนๆ โครงการพัฒนาสินคาชุมชน (ดานการออกแบบผลิตภัณฑแจากผา) 
เป็นตน 
 3. การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดยประสาน
กับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคแกรกปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษา พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานในการขนสง ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ การผลิตบุคลากรดาน Logistics ในระดับอุดมศึกษา
และบุคลากรดานการผลิต การพัฒนาระบบฐานขอมูลเชื่อมโยงระหวางกัน และการเตรียมความพรอมรองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS มีโครงการที่สําคัญ เชน การจัดทําเว็บไซดแระบบฐานขอมูล
เชิงยุทธศาสตรแกลุมจังหวัดฯ โครงการกอสรางศูนยแประชุมและแสดงสินคานานาชาติกลุมจังหวัด เพ่ือรองรับ
การจัดกิจกรรมสําคัญของกลุมประเทศ GMS โครงการจัดทําแผนแมบทกลุมจังหวัดฯ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง 
NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โครงการศึกษาผลกระทบตอสังคมและชุมชนในการพัฒนาความรวมมือ
การคาการลงทุนกับกลุมประเทศ GMS เป็นตน 
  ผลการดําเนินงานตามเปูาหมายของประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 คือ รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคา
การคาชายแดนของกลุมจังหวัดฯ เพ่ิมขึ้น รอยละ 15 ตอปี พบวาบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว กลาวคือ  
มีการขยายตัวของมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดฯ ในปีงบประมาณ 2557 และ 2559 ตามลําดับ 
ส าหรับสินค้าน าเขา-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. การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเนนการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหผลผลิตสินคาเกษตร การปรับปรุงคุณภาพการผลิตตามหลักการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และลดตนทุนการผลิตสินคาเศรษฐกิจหลัก มีโครงการสําคัญ เชน โครงการยกระดับมาตรฐานยางพารา 
โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพาราแบบครบวงจร โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวของกลุมจังหวัดฯ 
โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมมูลคา (ขาว/ขาวโพด) เพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร เป็นตน 
 2. การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร องคแกรเกษตรกร และผูประกอบการอุตสาหกรรม      
โดยสงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขาย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการสําคัญ เชน โครงการ
เครือขายเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกรและองคแกรเกษตรกรตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกตแตามพระราชดําริ (ปิดทองหลังพระ) เป็นตน 
 3. สงเสริมการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันทางการตลาดและสรางชองทางการจําหนายสินคาเฉพาะกลุม (Niche Goods) มีโครงการสําคัญ 
เชน โครงการกอสรางตลาดกลางของสหกรณแเพ่ือบริการแกสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปพรอมเครื่องอบความชื้น
ขาว/ขาวโพด โครงการบริหารจัดการสินคาเกษตร เป็นตน 
 ผลการดําเนินการตามเปูาหมายของประเด็นยุทธศาสตรแที่  2 คือ รอยละของแปลง/ฟารแม              
ที่ไดใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตทางการเกษตรสําคัญตอแปลง/ฟารแมที่รับการตรวจจากระทรวง
เกษตรและสหกรณแ รอยละ 100 พบวามีผลการดําเนินงาน รอยละ 99.95 และ 99.97 ในปีงบประมาณ 2557 
และ 2559 ตามลําดับ 

ตารางที่ 48 แสดงรอยละของแปลง/ฟารแมทีไ่ดรับมาตรฐาน GAP ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
รอยละของแปลง/ฟารแมที่ไดใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตทาง
การเกษตรสําคัญตอแปลง/ฟารแมที่รับการตรวจจากระทรวงเกษตรและสหกรณแ 

99.92 99.95 99.97 

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณแจังหวัดพะเยา  
หมายเหต ุผลผลิตการเกษตรที่สําคัญ ประกอบดวย ขาว ลําไย ลิ้นจี่ สัตวแน้าํจืด และสุกร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ โดยมี
กลยุทธแดังนี้ 
 1. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตรแ ศิลปวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ  
โดยปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม และเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวตอเนื่องในกลุม
จังหวัดฯ รวมถึงพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเฉพาะกลุม มีโครงการสําคัญ เชน โครงการตรูเดอลานนา
ตะวันออก โครงการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรม (เสนทางวัฒนธรรม) และสงเสริมครูปใญญา 9 สาขา 
โครงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมลานนาตะวันออก โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ วัฒนธรรมและ
สุขภาพ 6 เวียง (เวียงลอ เวียงสอง เวียงภูเพียง เวียงวรนคร เวียงเชียงแสน เวียงกาหลง) เป็นตน 
 2.  พัฒนาเป็นศูนยแกลางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน GMS โดยสงเสริมความ
รวมมือการทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน สรางเครือขายและพัฒนาสมรรถนะองคแกรการทองเที่ยวมี
โครงการสําคัญ เชน โครงการกอสรางศูนยแประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออกและกลุมประเทศ 
GMS โครงการสงเสริมการทองเที่ยวลานนาตะวันออกกับกลุมประเทศ GMS เป็นตน 
 3.  พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทองเที่ยวสูสากล รวมถึงพัฒนาการ
ประชาสัมพันธแและการตลาด มีโครงการสําคัญ เชน โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดฯ 
โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการและการตลาดสูสากลแกบุคลากรดานการทองเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด โครงการประกวดแหลงทองเที่ยวเพ่ือยกระดับคุณภาพสูสากล โครงการ
ศูนยแบริการนักทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ เป็นตน 
 ผลการดําเนินการตามเปูาหมายของประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 คือ รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยวรอยละ 10 ตอปี พบวา รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึนรอยละ 11.09 ในปีงบประมาณ 2558 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
มีกลยุทธแ ดังนี้ 
 1.  พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปใญญาทองถิ่น โดยจัดทําฐานขอมูล    
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมการใชประโยชนแในการศึกษาเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทรัพยากร
ชีวภาพ มีโครงการสําคัญ เชน โครงการทําฐานขอมูลเพ่ือการศึกษาและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปใญญาทองถิ่นพ้ืนที่กลุมปุาภูคา-แมยม กลุมปุาศรีลานนา-ขุนตาล โครงการนํารองแหลงเรียนรู        
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวม เป็นตน 
 2.  รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ โดยแกไขปใญหาการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมอาชีพใหชุมชนมีอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการสําคัญ 
เชน โครงการแกไขปใญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนกลุมปุาภูคา -แมยม กลุมปุาศรีลานนา-    
ขุนตาล โครงการสงเสริมการอนุรักษแระบบนิเวศตนน้ําโดยชุมชนมีสวนรวม โครงการนํารองปรับเปลี่ยน        
พืชเกษตรกรรมเป็นไมเศรษฐกิจและไผในพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรม เป็นตน 
 3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษแและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชเทคโนโลยี        
มีโครงการสําคัญ เชน โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยระบบเทคโนโลยี
และชุมชน เป็นตน 
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 4.  สรางภาคีและสงเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการแกไข
ปใญหาหมอกควันและไฟปุา การบริหารจัดการสาธารณภัยตางๆ ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการปูองกัน
และแกไขปใญหาอุทกภัยและดินโคลนถลม มีโครงการสําคัญ เชน โครงการปูองกันแกไขปใญหาหมอกควันและ
ไฟปุาในพ้ืนที่กลุมจังหวัดฯ โครงการปูองกันและแกไขปใญหาอุทกภัยและดินโคลนถลมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย       
กลุมจังหวัดฯ โครงการเสริมสรางภาคีเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดลอม                
ในกลุมจังหวัดฯ โครงการสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และพิบัติภัยธรรมชาติกลุมจังหวัดฯ เป็นตน 
 ผลการดําเนินการตามเปูาหมายของประเด็นยุทธศาสตรแที่ 4 คือ ระดับความสําเร็จการดําเนินการตาม
แผนบูรณาการดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อปูองกันและเตือนภัยจากอุทกภัย สภาวะหมอกควัน และ
ดินโคลนถลม ซึ่งวัดจากระดับชั้นของความสําเร็จ (Milestones) ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 สรุปทบทวนผลการ
ดําเนินงานในปีที่ผานมา เพ่ือรวมกําหนดประเด็นสําคัญในการแกไขปใญหา ขั้นตอนที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี กําหนดโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดผลลัพธแของแตละโครงการ พรอมกําหนดคาเปูาหมาย          
ในลักษณะที่ดีกวาปีที่ผานมา หรือเกิดความสูญเสียนอยกวาในอดีต ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตามแผน       
ปฏิบัติการฯ ไดแลวเสร็จครบถวน ขั้นตอนที่ 4 มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเปูาหมายทุกตัวชี้วัด 
ขั้นตอนที่  5 มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกวาเปูาหมายทุกตัวชี้วัด แล ะจัดทํารายงานสรุปผล              
การดําเนินงาน พบวามีผลการดําเนินงานเทากับ 3.57 และ 3.42 ในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ตามลําดับ 

ตารางที่ 49 ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามแผนบรูณาการดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามแผนบูรณาการดานการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม เพื่อปูองกันและเตือนภัยจากอุทกภัย สภาวะหมอกควัน และดิน
โคลนถลม 

3.57 3.42 na na 
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ส่วนที่ 2 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

1. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  
   ไดดําเนินการวิเคราะหแสภาพแวดลอม โดยกําหนดปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอกของกลุมจังหวัด   
ไดนําเอาขอมูลหลักฐานเชิงประจักษแที่ เป็นจริงมาวิเคราะหแ  หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค           
โดยคณะกรรมการไดสรุปประเด็นของแตละดาน แลวนํามาจัดน้ําหนักลําดับความสําคัญของแตละขอในแตละ
ดานโดยใชมาตรวัดระดับ 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรแท (Likert Scale)  และมีการสถิติในการวิเคราะหแ 
คือ คาเฉลี่ยและการกําหนดเกณฑแการแปลความหมาย  รายละเอียด ดังนี้ 
 เกณฑ์ความหมายของระดับความส าคัญของสภาวะแวดล้อม 
  5  หมายถึง  มีความสําคัญมากที่สุด 
    4  หมายถึง  มีความสําคัญมาก 
   3  หมายถึง  มีความสําคัญปานกลาง  
   2  หมายถึง  มีความสําคัญนอย 
   1  หมายถึง  มีความสําคัญนอยที่สุด 
  เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญสภาพแวดล้อม 
   4.21 -  5.00  หมายถึง  มีความสําคัญมากท่ีสุด  
    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) 
ล าดับ จุดแข็ง (Strength) คะแนน 
S1 1. เป็นกลุมจังหวัดที่มีชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม GMS ซึ่งเป็นโอกาส         

ในการดําเนินกิจกรรมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวรวมกัน 
4.33 

S2 2. มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่นกลุมลานนาตะวันออกที่สามารถนําไปใช
ประโยชนแในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาหัตถอุตสาหกรรม 

4.34  

S3 3. ระบบโลจิสติกสแที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเมืองหลักในเขตภูมิภาคเอเชียอาคเนยแและ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง GMSและประเทศขางเคียง 

4.14  

S4 4. โครงการหลวงและศูนยแศึกษาพัฒนาตามโครงการพระราชดําริที่เขามามีบทบาทสําคัญ      
ในการสนับสนุนการพัฒนาในเขตพ้ืนที่กลุมจังหวัด 

4.16  

S5 5. มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือขาว ยางพารา ลําไย ลิ้นจี่ และ ชา กาแฟ ที่สามารถทํารายได
ใหกับกลุมจังหวัดทั้งเป็นสินคาสดและแปรรูป 

4.15  
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ล าดับ จุดแข็ง (Strength) คะแนน 
S6 6. เป็นศูนยแกลางทางการศึกษา มีผลงานวิจัยและพัฒนา และสรางองคแความรูเทคโนโลยี         

ที่มีศักยภาพ ที่มีองคแความรูและเทคโนโลยีเอ้ือตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัด  

4.00 

S7 7. มีการสั่งสมองคแความรูของปราชญแชุมชน  3.85 
S8 8. มีความม่ันคงและความปลอดภัยทางครอบครัวและสังคม 3.90 
S9 9. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็นฐานในใหกับการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 4.30 
 รวม 4.13 

จุดอ่อน (Weakness) 
ล าดับ จุดอ่อน (Weakness)  คะแนน 
  W1 1. มีปใญหาหมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจาก การเผาปุา     

การเผาในที่โลง และการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิต
ของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

4.48 

W2 2. มีการบุกรุกและตัดไมทําลายปุาเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลกระทบ
กับพ้ืนที่ปุาตนน้ํา ความสมดุลของระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
กอใหเกิดปใญหาการชะลางหนาดินในพื้นที่ลาดชัน อุทกภัย ภัยแลง 

4.40 

W3 3. ชุมชนทองถิ่นยังไมสามารถนําทรัพยากรการทองเที่ยวและทุนทางสังคมที่มีอยู รวมทั้ง
โอกาสของความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานมาใชประโยชนแในการพัฒนาการทองเที่ ยว    
อยางคุมคาและยั่งยืน 

4.18 

W4 4. ขาดระบบการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ และไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนแ      
ดานเกษตรกรรมอยางคุมคา 

4.40 

W5 5. ผลผลิตทางการเกษตรไมไดคุณภาพและขาดมาตรฐาน 4.03 
W6 6. การขยายตัวของพ้ืนที่ เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที่มี 

ประสิทธิภาพ สงผลกระทบโดยตรงตอการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง โดยเฉพาะการกําจัดขยะ
มูลฝอยคุณภาพแหลงน้ําผิวดินมีแนวโนมแยลง สาเหตุหลักมาจากน้ําเสียของชุมชนเมือง 
ชุมชนที่อาศัยริมน้ํา การทองเที่ยว(รีสอรแท โรงแรม) และการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใชในพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

4.22 

W7 7. ขาดการรวมกลุมและเครือขายความรวมมือกันทางการคาทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศทําใหเป็นอุปสรรคในกระจายสินคาและบริการ 

4.11 

W8 8. สินคาชุมชนมีลักษณะคลายคลึงกัน และขาดองคแความรูดานในการพัฒนา 4.19 
รวม 4.30  
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โอกาส (Opportunity) 
ล าดับ โอกาส (Opportunity)  คะแนน 

O1 1. การพัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบราง ที่แพร (อําเภอเดนชัย) เชียงราย (อําเภอเชียงของ)   
ทําใหเพิ่มโอกาสการสรางมูลคาการคา เศรษฐกิจชายแดน 

4.30 

O2 2. การนําความโดดเดนมาพัฒนาสูสินคาและบริการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ กลุมทองเที่ยว
อารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุแ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย นาน พะเยา กลุมทองเที่ยว     
เชิงธรรมชาติพ้ืนที่จังหวัด เชียงราย นาน ทําใหเพิ่มโอกาสการสรางรายไดจากการทองเที่ยว 

4.34  

O3 3. การเพ่ิมจํานวนนักทองเที่ยวโดยผานการจัดตั้งกลุมทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย นาน รวมทั้งการดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีการใชจายสูงในกลุมเปูาหมายจากการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวพํานักระยะยาว ทองเที่ยวเชิงผจญภัย ในพ้ืนที่จังหวัดนาน 

4.12  

O4 4. ตลาดการทองเที่ยวขยายตัว จากการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในกลุมประเทศ GMS    
ซึ่งมีความโดดเดนดานประวัติศาสตรแ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่คลายคลึงกัน 
สามารถพัฒนาเป็นเสนทางการทองเที่ยวที่หลากหลายรวมกันและดึงดูดนักทองเที่ยว         
จากประเทศจีนและนานาชาติ 

4.19  

O5 5. การสงเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตร การปลูกพืชผักปลอดภัยเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ชวยทําใหปใญหาสิ่งแวดลอมทั้งปุาไม และหมอกควันไดรับการดูแล และสรางความยั่งยืนใหกับ
ระบบนิเวศนแ 

4.19  

O6 6. มีการเปิดเสรีทางการคาและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะ GMS 
และประชาคมอาเซียน (AEC) สงผลตอโอกาสการขยายการคาการลงทุน 

4.14 

O7 7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางเรือและอากาศเพ่ือรองรับนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นประตูการคาเชื่อมโยงประเทศในกลุม GMS และ ประชาคม
อาเซียน (AEC) 

4.12 

O8 8. นโยบายภาครัฐที่สงเสริมใหเที่ยวเมืองรอง สงผลใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวกลุมภาคเหนือ
ตอนบน 2 มากยิ่งขึ้น 

4.16 

O9 9. การทองเที่ยวมีฐานทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่มีความแตกตางและสามารถพัฒนา
เชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางกลุมจังหวัด สามารถจัดกลุมการทองเที่ยว (CLUSTER)         
ไดหลากหลายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองเกาที่มีชีวิต   ลานนาตะวันออก           
การทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ การทองเที่ยวชายแดน การทองเที่ยวเมืองเกามีชีวิต สงผลให        
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีโอกาสไดรับการสนับสนุนภาคการทองเที่ยวจากรัฐบาล 

4.14 

รวม 4.19  
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อุปสรรค (Threat) 
ล าดับ อุปสรรค (Threat)  คะแนน 

T1 1. ปใญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกและความไมแนนอนของตลาดสินคาเกษตร      
การคาดการณแความตองการของตลาดตอสินคาเกษตรไมมีความแนนอน สงผลตอการผลิต
สินคาเกษตรและราคาสินคาเกษตร ทําใหเกษตรกรตองเผชิญกับราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 

4.22  

T2 2. แรงกดดันจากมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษีเพ่ิมขึ้น เชน มาตรฐานการผลิต สินคา มาตรฐาน
ดานความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม และมาตรฐาน      
ดานทรัพยแสินทางปใญญา 

4.08  

T3 3. จีนและเวียดนามเป็นคูแขงที่สําคัญในการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ในตลาดลางซึ่งจะมีผลตอการแขงขันทางการคาท้ังเชิงปริมาณและมูลคา 

4.14  

T4 4. การพัฒนาบุคลากรในภาคเอกชนและทองถิ่น ขาดการความตื่นตัวในการเพ่ิมขีดสามารถ
แขงขันไดในตลาดสากล 

4.68 

T5 5. ภัยธรรมชาติมีแนวโนมรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบปใญหาอุทกภัย ภัยแลง การพังทลาย   
ของดิน หมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็ก และแผนดินไหวเป็นประจํา และมีแนวโนมรุนแรงขึ้น 
สาเหตุมาจากปใจจัยภายในที่มีการรุกพ้ืนที่ปุาซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดชันเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและ
การเผาปุา 

4.19 

T6 6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิ ตภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลง          
สภาพภูมิอากาศกอใหเกิดปใญหาตอการเกษตร โดยทําใหปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
สงผลใหเกิด ความไมม่ันคงดานอาหาร และรายไดของเกษตรกร 

4.22 

T7 7. ปใญหาการ เผาปุ าของประเทศเ พ่ือนบ าน ทํ า ให เ พ่ิมปใญหาฝุุ นละอองใน พ้ืนที่                  
กลุมภาคเหนือตอนบน 2   
 

4.14 

T8 8. ปใญหาการลักลอบเขาเมืองของแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งมีความเสี่ยง       
ทั้งในเชิงความมั่นคง สาธารณสุข และเศรษฐกิจที่มีการใชทรัพยากรและแยงงานคนในพ้ืนที่
โดยไมสรางรายไดและมูลคาเพ่ิมใหกับพื้นที ่

4.01 

T9 9. มีปใญหายาเสพติดและการกระทําผิดกฎหมายในบริเวณชายแดน เชน การเคลื่อนยาย       
ยาเสพติดหรือการคามนุษยแ ผานเชียงราย 

4.22 

T10  10. ขาดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่จะตามมาจากการเจริญเติบโต
ของการทองเที่ยว 

4.18 

รวม 4.21 
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1.1 ทิศทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
 
 

 
ภาพท ี่ 4 ทิศทางของการพัฒนากลุมจังหวัด 

            จากการวิเคราะหแและใหน้ําหนักปใจจัยตางๆ  พบวาในภาพรวม คาเฉลี่ยของจุดแข็ง เทากับ  4.13 
(ความสําคัญระดับมาก) จุดออน เทากับ 4.25 (ระดับความสําคัญมากที่สุด) โอกาส เทากับ 4.19 (ระดับ
ความสําคัญระดับมาก) และอุปสรรค เทากับ 4.21 (ระดับความสําคัญมากที่สุด) จึงนําคาเฉลี่ยสูงสุดของปใจจัย
ภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน พบวา จุดออนและอุปสรรคมีคาเฉลี่ยสูงสุดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรแ 
จึงมีสภาวการณแอยูที่กลุมทาทาย ทั้งนี้กลยุทธแที่ควรดําเนินการ คือ เป็นกลยุทธแเพ่ือการลดจุดออนและ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามโดยมีเปูาหมายหลักคือการปูองกันหรือหลีกเลี่ยงใหสถานการณแของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 รับมือกับปใญหาและสถานการณแที่กําลังเผชิญจากขอมูลดังกลาวจะนํามากําหนดเป็นแนวทางการ
พัฒนากลุมจังหวัดตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแขง็ (S) 4.13  จุดอ่อน (W) 4.30 
โอกาส (O) 4.19  อุปสรรค (T) 4.21 
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1.2 ทิศทางการพัฒนารายประเด็น   
      จากการพิจารณารายประเด็นการพัฒนา โดยพิจารณาสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก การคา   

การลงทุน การเกษตร การทองเทีย่วและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เป็นสําคัญ โดยไดทําการวิเคราะหแจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในแตละประเด็นการพัฒนา   
รายละเอียดดังนี้  

 1.2.1 การค้าการลงทุน  
จุดแข็ง (S) 4.18  จุดอ่อน (W) 4.11 
โอกาส (O) 4.16  อุปสรรค (T) 4.23 

 
ภาพท ี่ 5 ทิศทางของการพัฒนากลุมจังหวัดดานการคาการลงทุน  

             จากการวิเคราะหแและใหน้ําหนักปใจจัยตางๆ พบวาในภาพรวมดานการคาการลงทุน คาเฉลี่ย
ของจุดแข็ง เทากับ 4.18(ความสําคัญระดับมาก) จุดออน เทากับ 4.11 (ระดับความสําคัญมาก) โอกาส เทากับ 
4.16 (ระดับความสําคัญระดับมาก) และอุปสรรค เทากับ 4.23 (ระดับความสําคัญมากที่สุด) จึงนําคาเฉลี่ย
สูงสุดของปใจจัยภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน พบวา จุดแข็งและอุปสรรคมีคาเฉลี่ยสูงสุดทิศทางการ
พัฒนาการคาการลงทุน ซึ่งสภาวการณแดังกลาว ทําใหทิศทางการคาการลงทุนอยูที่กลุมปรับตัว ทั้งนี้ กลยุทธแที่
ควรดําเนินการ คือ เป็นกลยุทธแที่เป็นจุดแข็งดานการคาการลงทุนมาชวยปูองกันหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคดาน
การคาการลงทุน ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวจะนํามากําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาดานการคาและการลงทุน
ของกลุมจังหวัดตอไป  
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 1.2.2 การเกษตร  
จุดแข็ง (S) 4.04  จุดอ่อน (W) 4.23 
โอกาส (O) 4.20  อุปสรรค (T) 4.19 

 
ภาพท ี่ 6 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        
เป็นกลยุทธแการใชประโยชนแจากโอกาสเพ่ือมาปิดจุดออนหรือทําใหจุดออนดานการเกษตรนั้นลดลงจากขอมูล
ดังกลาวจะนํามากําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาดานเกษตรของกลุมจังหวัดตอไป  
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  1.2.3 การท่องเที่ยว  
จุดแข็ง (S) 4.22  จุดอ่อน (W) 4.19 
โอกาส (O) 4.23  อุปสรรค (T) 4.16 

 
ภาพท ี่ 7 ทิศทางของการพัฒนากลุมจังหวัดดานการทองเที่ยว 

             จากการวิ เคราะหแและใหน้ํ าหนักปใจจัยตางๆ  พบวาในภาพรวม คาเฉลี่ยของจุดแข็ง  
เทากับ 4.22 (ความสําคัญระดับมากที่สุด)  จุดออน เทากับ 4.19 (ระดับความสําคัญมาก) โอกาส เทากับ 4.23 
(ระดับความสําคัญระดับมากท่ีสุด) และอุปสรรค เทากับ 4.16 (ระดับความสําคัญมาก) จึงนําคาเฉลี่ยสูงสุดของ
ปใจจัยภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน พบวา จุดแข็งและโอกาสมีคาเฉลี่ยสูงสุดทิศทางการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว จึงมีสภาวการณแอยูที่กลุมดาวรุง ทั้งนี้กลยุทธแที่ควรดําเนินการ คือ กลยุทธแเชิงรุก เป็นกลยุทธแที่ใชจุด
แข็งขอไดเปรียบกับโอกาสที่ดีมากําหนดเป็นกลยุทธแเชิงรุกดานการทองเที่ยว จากขอมูลดังกลาวจะนํามา
กําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดตอไป  
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1.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จุดแข็ง (S) 4.09  จุดอ่อน (W) 4.37 
โอกาส (O) 4.15  อุปสรรค (T) 4.16 

 
ภาพท ี่ 8 ทิศทางของการพัฒนากลุมจังหวัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม             

 จากการวิเคราะหแและใหน้ําหนักปใจจัยตางๆ พบวาในภาพรวม คาเฉลี่ยของจุดแข็ง เทากับ 4.09 
(ความสําคัญระดับมาก) จุดออน เทากับ 4.37 (ระดับความสําคัญมากที่สุด) โอกาส เทากับ 4.15 (ระดับ
ความสําคัญระดับมาก) และอุปสรรค เทากับ 4.16 (ระดับความสําคัญมาก) จึงนําคาเฉลี่ยสูงสุดของปใจจัย
ภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน พบวา จุดออนและอุปสรรคมีคาเฉลี่ยสูงสุดทิศทางการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงมีสภาวการณแอยูที่กลุมทาทาย ทั้งนี้ กลยุทธแที่ควรดําเนินการ คือ          
เป็นกลยุทธแเพ่ือการลดจุดออนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามโดยมีเปูาหมายหลักคือการปูองกันหรือหลีกเลี่ยง        
ใหสถานการณแดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รับมือกับ       
ปใญหาและสถานการณแที่ กําลั ง เผชิญจากขอมูลดั งกลาวจะนํามากําหนดเป็นแนวทางการพัฒนา                       
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลุมจังหวัดตอไป  
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SWOT and TOWS Matrix เพื่อจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

จุดแข็ง (Strength - S) 
(S1 – S9) 

จุดอ่อน(Weakness - W) 
(w 1 – w 8) 

 ยุทธศาสตร์ S - O ยุทธศาสตร์ W – O 
 
 

โอกาส 
(Opportunities – 
O) 
(O1 – 9) 
 
 

1) ใชโอกาสการสงเสริมการปลูกพืชในระบบวน
เกษตร การสนใจปลูกพืชปลอดสารพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอมประกอบกับการมีโครงการหลวงและ
ศูนยแศึกษาพัฒนาตามโครงการพระราชดาริที่เขามา
มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาและ
เพิ่มมูลคาพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในเขตพื้นที่กลุม
จังหวัดรวมทั้งใชประโยชนแจากการมีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลคาและศักยภาพของพืชเศรษฐกิจที่สํา คัญ
ตลอดจนใหสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของกลุม
จังหวัดอยางตอเนื่อง   
2) ใชโอกาสการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
พื้นที่จังหวัดเชียงราย และการสนับสนุนดาน
เศรษฐกิจชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
(สปป.ลาวและเมียนมา) ประกอบกับการมีระบบโล
จิสติกสแที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเมืองหลักใน
เขตภูมิภาคเอเชียอาคเนยแและอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง GMSและประเทศขางเคียง รวมกับโอกาสการ
พัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบราง ที่แพร (อําเภอ
เดนชัย) เชียงราย (อําเภอเชียงของ) ในการดําเนิน
กิจกรรมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
รวมกันอยางเต็มศักยภาพเช่ือมโยงกับเมืองหลักใน
เขตภูมิภาคเอเชียอาคเนยแและอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง GMSและประเทศขางเคียง  
3) การนําความโดดเดนของแหลงทองเที่ยวของ
กลุมจังหวัดเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวภายในกลุม
ประเทศ GMS ซึ่ งมีความโดดเดนด าน
ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่
คลายคลึงกันมาพัฒนาสูสินคาและบริการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคแ กลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
และกลุมชาติพันธุแเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีการใช
จายสูงในกลุมเปูาหมายจากการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ การทองเที่ ยวพํานักระยะยาว การ
ทองเที่ยวเชิงผจญภัย โดยพัฒนาเสนทางทองเที่ยว
เชิงอนุรักษแ วัฒนธรรมและสุขภาพ เช่ือมโยงใน

1) สรางโอกาสความตองการพืชผักและอาหาร
ปลอดภั ย  พัฒนากา ร เ กษตรปลอดภั ย และ
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา 
โดยเฉพาะสินคาที่มีศักยภาพในพื้นที่ เชน ขาวเจา 
ขาวเหนียว ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม (ลิ้นจี่ 
ลําไย ขาวโพด สมุนไพร พริกใหญ) เป็นตน โดยเนน
การพัฒนาแบบครบวงจร  
2) ใชโอกาสการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
พื้นที่จั งหวัดเ ชียงราย และการสนับสนุนดาน
เศรษฐกิจชายแดนเป็นโอกาสใหเกิดการกระจาย
รายได และการสรางงานใหคนในชุมชน โดยรวมมือ
กันพัฒนาสินคาที่มีศักยภาพสามารถแขงขันได 
รวมทั้งสินคาท่ีตอบสนองตลาดในกลุมประเทศเพื่อน
บาน และ AEC โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พมา เวียดนามและสปป. ลาว เป็นตลาดเปูาหมายที่
มีประชากรจานวนมากและมีกําลังซื้อสูง สนับสนุน
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยโดยใชตลาดนาดวย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานความ
ปลอดภัย ลดตนทุนการผลิต การแปรรูป/บรรจุ
ภัณฑแ การวิจัยพัฒนา และการสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกรและผูประกอบการดวยขอมูล
สารสนเทศการตลาดและการผลิตที่ครบถวนและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทาง Zoneing by 
Agrimap  
3) การนําความโดดเดนมาพัฒนาสูสินคาและบริการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ กลุมทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนาและกลุมชาติพันธุแ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
นาน พะเยา กลุมทองเที่ยวเชิงธรรมชาติพื้นที่จังหวัด 
เชียงราย นาน เพื่อเพิ่มโอกาสการสรางรายไดจาก
การทองเที่ยวดวยการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นให
สามารถนําทรัพยากรการทองเที่ยวและทุนทางสังคม
ที่มีอยู รวมทั้งโอกาสของความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานมาใชประโยชนแในการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางคุมคาและยั่งยืน  
4) การสงเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตรชวยทํา

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
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จุดแข็ง (Strength - S) 
(S1 – S9) 

จุดอ่อน(Weakness - W) 
(w 1 – w 8) 

กลุมจังหวัด ระหวางกลุมจังหวัด และประเทศใน
กลุม GMS และ ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ 
เสนทางทองเที่ยวลําน้ําโขง และเสนทางทองเที่ยว
ตามเสน R3A เสนทางทองเที่ยววัฒนธรรมลานนา
ตะวันออก  
4)  การนํ า เสนอมรดกทางวัฒนธรรมที่ เ ป็น
เอกลักษณแเฉพาะทองถิ่นกลุมลานนาตะวันออก 
รวมกับการมีเยาวชนท่ีมีคุณภาพและการสั่งสมองคแ
ความรูของปราชญแชาวบาน ไปใชประโยชนแในการ
พัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาหัตถอุตสาหกรรมและบริการการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพโดยการใหความสําคัญกับความมีสวน
รวมของชุมชน ประกอบกัยนโยบายภาครัฐที่
สงเสริมใหเที่ยวเมืองรอง สงผลใหนักทองเที่ยวเขา
มาเที่ยวกลุมภาคเหนือตอนบน 2 มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็น
การชวยกระตุนเศรษฐกิจของพื้นที่  
5) ใชโอกาสการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติสราง
ความตระหนักในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในการบริหารจัดการนําการมี
ระบบการจัดการนําและพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา
ธรรมชาติขนาดใหญที่สําคัญ เพื่อลดปใญหาที่
เกี่ยวกับน้ําและการใชน้ํา รวมทั้งสนับสนุนการใช
พลังงานทดแทนอยางเป็นระบบตลอดจนการ
สงเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตรชวยทําให
ปใญหาสิ่งแวดลอมทั้งปุาไม และหมอกควันไดรับ
การดู แ ลอย า ง เป็ นร ะบบ เพื่ อการอนุ รั กษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

ใหปใญหาสิ่งแวดลอมทั้งปุาไม และหมอกควันไดรับ
การดูแล และสรางความยั่งยืน   
5) ใชโอกาสการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติสราง
ความตระหนักในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การมีระบบการจัดการน้ําและ
พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําธรรมชาติขนาดใหญที่สําคัญ 
เพื่อลดปใญหาที่เกี่ยวกับน้ําและการใชน้ํา รวมทั้ง
สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนอยางเป็นระบบ
ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง โดยเฉพาะ
กําจัดขยะมูลฝอยและการรักษาคุณภาพแหลงน้ํา   
ผิวดินอยางไดมาตรฐาน  
6) ใชโอกาสจากนโยบายที่ เกื้ อหนุนของภาครัฐ      
ในการปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อเสริม  
การพัฒนาในทุกภาคสวน  

 ยุทธศาสตร์ S - T ยุทธศาสตร์ W – T 
ข้อจ ากัด  
(Threats – T) 
(T1 – T10) 

1) ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแและ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี ทั้งดิน น้ํา ปุาไม หมอก
ควัน รวมถึงการปูองกันแกไขปใญหาภัยธรรมชาติ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
2) ปูองกันการหลั่งไหลเขามาของแรงงานอยางเสรี
ด ว ย ก า ร พัฒ น า บุ ค ล า ก ร ด า น ก า ร เ ก ษ ต ร 
อุตสาหกรรมและการทองเที่ย วใหมีคุณภาพ
สามารถแขงขันกับแรงงานตางชาติได  
3) ใหโครงการหลวงและศูนยแศึกษาพัฒนาตาม

1) การปูองกันและแกไขปใญหาไฟปุาหมอกควันและ
ฝุุนละอองแบบบูรณาการ 
 2) สรางความพรอมรับมือจากภัยจากธรรมชาติ  
ดวยการบูรณาการหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่ อ
สนับสนุนขอมูลสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี 
เครื่องมือและapplication เกี่ยวกับการเตือนภัยที่
เขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถลด
ความสูญเสียจากภัยจากธรรมชาติ (T5)  
3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรจากการ

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
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จุดแข็ง (Strength - S) 
(S1 – S9) 

จุดอ่อน(Weakness - W) 
(w 1 – w 8) 

โครงการพระราชดาํริที่เขามามีบทบาทสําคัญใน
การสนับสนุนการพัฒนาในเขตพื้นที่กลุมจังหวัด
และสถาบันการศึกษาเป็นกําลังสาํคัญในการวิจัย 
พัฒนาและถายทอดความรู สนบัสนุนขอมูลในการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปเพื่อสรางโดยใชตลาดน้ําดวยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ มาตรฐานความปลอดภัย 
ลดตนทุนการผลิต /การแปรรูป/บรรจุภณัฑแ การ
วิจัยพัฒนา และการสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรและผูประกอบการใหสามารถคาดการณแ
ความตองการของตลาดตอสินคาเกษตร  
เทคโนโลยีการผลติสินคาเกษตร การแปรรูปและ
การเช่ือมตอการอตุสาหกรรมการเกษตร  
4) ทําการตลาดดานการเกษตร อุตสาหกรรมและ 
การทองเที่ยวโดยใชความไดเปรียบจากระบบโลจิ
สติกสแทีม่ีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเมืองหลักใน
เขตภูมภิาคเอเชียอาคเนยแและอนภุูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง GMSและประเทศขางเคยีง  

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสูการปลูกพืชในระบบวนเกษตร 
สนับสนุนการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ
จัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การสงเสริมใหนํ้าเศษ
วัสดุทางการเกษตร ไปใชประโยชนแ เพื่อลดการเผา
วัสดุทางการเกษตร และสงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการปูองกันแกไขปใญหา
หมอกควัน  
4) การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง โดยเฉพาะการกําจัด
ขยะมูลฝอยและรักษาคุณภาพแหลงน้ําผิวดินดวย
ความมีสวนรวมของทองถิ่น ชุมชนและเอกชน
ผูประกอบการ 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
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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 ๆ 
มีรายละเอียดดังนี้  
 

 

 
ภาพท ี่ 9 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
 

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 
พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ MICE เพื่อสร้าง
รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม
การท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัดอย่างย่ังยืน 
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 2.1 แผนระดับท่ี 1        
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ภายใตวิสัยทัศนแประเทศไทย “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา    
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรแชาติ 

1. ความมั่นคง 
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   

  2.2  แผนระดับท่ี 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. พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ  
  7. โครงการพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสแและดิจิทัล  
  8. ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม  
  9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  10. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
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  11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
  12. การพัฒนาการเรียนรู 
  13. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ 
  14. ศักยภาพการกีฬา 
  15. พลังทางสังคม 
  16. เศรษฐกิจฐานราก 
  17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
  18. การเติบโตอยางยั่งยืน 
  19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 
  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
  21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
  23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 2.2.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ .ศ.  2560 – 2564) 
 ยุทธศาสตรแที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ 
 ยุทธศาสตรแที่ 2 การสรางความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 ยุทธศาสตรแที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรแที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรแที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรแที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ   
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรแที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสแ 
ยุทธศาสตรแที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรแที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรแที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 2.3 แผนระดับท่ี 3  
 2.3.1) นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล  

1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยแ  
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
3. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย  
6. การพัฒนาพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  
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7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  

 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล  
1. การแกไขปใญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน  
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  
7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

 8. การแกไขปใญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและ           
ฝุายราชการประจํา 

9. การแกไขปใญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต  
10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน  
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย  

 12. การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟใงความเห็นของประชาชนและการดําเนินการ
เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญ 

 2.3.2) แผนการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) 
 ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับ

การทองเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑแสรางสรรคแท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
 ยุทธศาสตรแที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใต

แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียแ ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความ
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 ยุทธศาสตรแที่  3 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสมดุลแกระบบนิเวศ เ พ่ือรองรับ            
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคม     
ผูสูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกวาระดับประเทศ 10 ปี  
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2.4 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนา 
  การกําหนดประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความสอดคลองกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2   
 ตารางท่ี 50 ความเชื่อมโยงของแผนระดับ 1  แผนระดับ 2  สูแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

แผนระดับที่ 1  แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ  นโยบายความมั่นคง

แห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาคเหนือ 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

-ดานเศรษฐกิจ -เสริมสรางความ
มั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร 

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

-การสรางความเขมแข็ง     
ทางเศรษฐกิจและแขงขัน     
ไดอยางยั่งยืน 
-การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกสแ 
-การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ
พื้นที่พิเศษ 
-การตางประเทศ ประเทศ
เพื่อนบาน และภมูิภาค 
-วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิจัย
และวัฒนธรรม 
เป็นปใจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนา 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา    
การลงทุน และโลจสิติกสแเชื่อมโยง  
กับตางประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสราง     
ความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ   
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมลูคาสินคาเกษตร
ปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และMICE  
เพื่อสรางรายไดสูชุมชนและเช่ือมโยงหวง
โซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดอยางยั่งยืน 
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แผนระดับที่ 1  แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ  นโยบายความมั่นคง

แห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาคเหนือ 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน  
 

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

การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษยแ  
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา    
การลงทุน และโลจสิติกสแเชื่อมโยง  
กับตางประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสราง     
ความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ   
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมลูคาสินคาเกษตร
ปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และMICE  
เพื่อสรางรายไดสูชุมชนและเช่ือมโยงหวง
โซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

-ดานสาธารณสุข 
-ดานสังคม  

 -ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 
 

-การสรางความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา    
การลงทุน และโลจสิติกสแเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ 
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แผนระดับที่ 1  แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ  นโยบายความมั่นคง

แห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาคเหนือ 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสราง     
ความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ   
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมลูคาสินคาเกษตร
ปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และMICE  
เพื่อสรางรายไดสูชุมชนและเช่ือมโยงหวง
โซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

-ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
-ดานพลังงาน  
 

-รักษาความมั่นคง
ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
-เสริมสรางความ
มั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร 

-การบริหารจัดการน้ําทั้ง
ระบบ 
-พื้นที่และเมืองนาอยู
อัจฉริยะ 

-การเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ดํารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ    
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดย การมีสวนรวมของชุมชน   
สูการเป็นกลุมจังหวดัสเีขียว 
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ตารางที่ 51 ความเชื่อมโยงของแผนระดับ 1  แผนระดับ 3  สูแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

นโยบายระดับท่ี1 แผนระดับที่ 2 นโยบายระดับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาฉบับท่ี 12 

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายหลัก  

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายเร่งด่วน  

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

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

-มาตรการเศรษฐกจิเพื่อรองรับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
- การใหความชวยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
- การยกระดบัศักยภาพของ
แรงงาน  
-การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสูอนาคต 

ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคณุภาพ 
สามารถสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยนื และ
กระจายประโยชนแอยางทั่วถึง รวมทั้งตอ
ยอดการผลิตสินคาและบริการที่มี
ศักยภาพสูงดวยภูมิปใญญาและ
นวัตกรรม 
ยุทธศาสตรแที่ 2 ใชโอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาคGMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
ยุทธศาสตรแที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรียแและเกษตรปลอดภัย
เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ี
สรางมลูคาเพิ่มสูง 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา   
การลงทุน และโลจสิติกสแเชื่อมโยง      
กับตางประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสราง    
ความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ    
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมลูคาสินคาเกษตร
ปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และMICE 
เพื่อสรางรายไดสูชุมชนและเช่ือมโยง
หวงโซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดอยางยั่งยืน 
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นโยบายระดับท่ี1 แผนระดับที่ 2 นโยบายระดับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาฉบับท่ี 12 

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายหลัก  

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายเร่งด่วน  

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
 

 -การทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม 
- การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู
และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย  
 

-การเตรยีมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ 
-การสนับสนุนใหมีการศึกษา 
การรับฟใงความเห็นของ
ประชาชนและการดําเนินการ
เพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญู 

ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แกไขปใญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผูสูงอายุอยางมสีวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา   
การลงทุน และโลจสิติกสแเชื่อมโยง     
กับตางประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสราง    
ความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ   
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมลูคาสินคาเกษตร
ปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และMICE  
เพื่อสรางรายไดสูชุมชนและเช่ือมโยง
หวงโซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวของ 
กลุมจังหวัดอยางยั่งยืน 
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นโยบายระดับท่ี1 แผนระดับที่ 2 นโยบายระดับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาฉบับท่ี 12 

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายหลัก  

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายเร่งด่วน  

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
 

 - การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

-การแกไขปใญหาใน           
การดํารงชีวิตของประชาชน  
- การปรับปรุงระบบสวสัดิการ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แกไขปใญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผูสูงอายุอยางมสีวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา
สภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา   
การลงทุน และโลจสิติกสแเชื่อมโยง      
กับตางประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสราง    
ความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ   
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมลูคาสินคาเกษตร
ปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และMICE 
เพื่อสรางรายไดสูชุมชนและเช่ือมโยง
หวงโซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดอยางยั่งยืน 
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นโยบายระดับท่ี1 แผนระดับที่ 2 นโยบายระดับท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาฉบับท่ี 12 

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายหลัก  

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายเร่งด่วน  

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

5.ยุทธศาสตร์การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 -การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษา
สิ่งแวดลอมเพื่อสราง
การเติบโตอยางยั่งยืน 

การจัดเตรียมมาตรการรองรับ
ภัยแลงและอุทกภัย 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4   ดํารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ    
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชน    
สูการเป็นกลุมจังหวดัสเีขียว 
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3. จุดเน้นในการพัฒนา (Positioning)  
  การวิเคราะหแจุดแข็งกับโอกาส (Strength - Opportunities) ที่เกิดขึ้น กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
มีศักยภาพในดานที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปใญญาทองถิ่นที่เป็น
เอกลักษณแของกลุมลานนาตะวันออกที่สามารถนําไปใชประโยชนแในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและ        
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาหัตถกรรมอุตสาหกรรม/สินคาชุมชน  เป็นฐานการผลิตสินคาเกษตร โดยมีพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม (ลิ้นจี่ ลําไย) มีแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับประเทศ
ในกลุม GMS และ AEC ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ      
พรอมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ  
 การวิเคราะหแจุดออนกับโอกาส (Weakness - Opportunities) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่หลากหลาย เหมาะแกการประกอบธุ รกิจดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมเขามาทองเที่ยวในกลุมจังหวัดเป็นจํานวนมาก แตมีการบุกรุก
พ้ืนที่ปุาเพ่ือใชในการทําเกษตรกรรมมากขึ้น ทําใหทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทําลายลง กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 มีพ้ืนที่ราบที่เหมาะสมแกการทําเกษตรกรรม แตผูประกอบการและผูผลิตสินคาทางการเกษตร      
มีรูปแบบการประกอบอาชีพเลียนแบบขาดความหลากหลาย สงผลใหราคาสินคาเกษตรตกต่ําและยังขาด  
ความรวมมือการรวมกลุมเพ่ือสรางความเขมแข็งทางการแขงขัน 
 การวิเคราะหแจุดแข็งกับขอจํากัด (Strength – Threats) ปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยกับ 9 ประเทศ  
ในเอเชีย ไดรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือที่จะมีผลประโยชนแรวมกัน โดยกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีพ้ืนที่ชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานอยางประเทศลาว ประเทศเมียนมารแ  
จะมีการเขามาลงทุนในพ้ืนที่ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กันอยางเสรีมากขึ้น สงผลใหมีแรงงาน
เคลื่อนยายอยางเสรีจากตางประเทศเขามาเป็นแรงงานทํางานในกลุมมากขึ้น และจะเขามาแยงงาน            
คนในกลุมจังหวัด และคาดการณแจะมีปใญหาสังคม อาชญากรรมเพ่ิมข้ึนดวย 
 การวิเคราะหแจุดออนกับขอจํากัด (Weakness – Threats) เป็นปใญหาที่เกิดจากภัยตามธรรมชาติ 
เชน แผนดินไหว น้ําทวม ไฟปุา หมอกควัน 
 ดังนั้นการวิเคราะหแขอมูลพ้ืนฐาน และการวิเคราะหแ SWOT ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
พบวากลุมจังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาเสริมจุดแข็งและแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในภายในกลุมจังหวัด ซึ่งเป็น
การกําหนดยุทธศาสตรแแบบเชิงรุก โดยจุดแข็งนั้นมีพ้ืนที่ตั้งกลุมจังหวัดติดกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาค       
ลุมน้ําโขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และมีความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานที่เป็นปใจจัย
ในการเชื่อมโยงสูประเทศเพ่ือนบาน ทั้งดานถนน สะพานขามแมน้ําเชื่อมระหวางประเทศ รถไฟ การเดินทาง   
ทั้งทางน้ําและอากาศ จึงนํามาเป็นโอกาสในการดําเนินกิจกรรมในดานการคา การลงทุน และการทอ งเที่ยว   
อีกทั้งภายในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั้นลักษณะของภูมิลักษณะที่ อุดมสมบูรณแ ทั้งดานของ  
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ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม และมีแมน้ําไหลสายที่ไหลผาน มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เชน ขาว 
ลําไย ลิ้นจี่ กาแฟ โคเนื้อ กระบือ เป็นตน และจังหวัดภายในกลุมจั งหวัดนั้นมีประวัติศาสตรแที่ยาวนาน 
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประเพณีที่โดดเดน จึงเป็นศักยภาพที่จะนํามาพัฒนาทั้งดานการเกษตร และ    
การทองเที่ยว  

ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ไดเห็นชอบกําหนดแนวทางการเสนอ
แผนเขาสูการพิจารณาของรัฐมนตรี  โดยกําหนดระดับแผนไว 3 ระดับ ซึ่ งแผนพัฒนากลุมจังหวัด       
ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นแผนในระดับ 3 เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ตองสอดคลองกับแผนในระดับ 1 (เปูาหมาย    
การพัฒนาระดับประเทศ) และ 2 (แนวทางการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือบรรลุตามเปูาหมายยุทธศาสตรแ)       
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงไดนําศักยภาพของกลุมจังหวัดมากําหนดเปูาหมายการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือ
ยกระดับฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ และระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเปูาหมายของการพัฒนากลุม
จังหวัดมุงตอบสนองเปูาหมายของแผนยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี ในดานของการสรางความสามารถในการแขงขัน
ทางดานเศรษฐกิจ และการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรแที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่กําหนดใหภาคเหนือ
มีการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยวบริการสุขภาพ
และการศึกษาที่ไดมาตรฐาน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียแ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณแ และ  
การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ (Positioning) 
 1. ศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม GMS 
     เมืองการคาชายแดนเชื่อมโยงประเทศในกลุม GMS เนื่องจากกลุมจังหวัดฯ มีชองทาง  
การขนสงสินคา เชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางน้ํา และดานการคาชายแดน
สําคัญ อีกทั้งมีทําเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตรแทางดานการคมนาคมขนสงสูกลุมประเทศ GMS เป็นจังหวัด
ชายแดนที่เป็นประตูสูการคา การลงทุนการทองเที่ยว และ Logistics สูประเทศ สปป.ลาว ประเทศพมา และ
ประเทศจีนตอนใต นอกจากนี้มีโครงการนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมจังหวัดใหเป็นเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบราง รวมทั้งสรางความสัมพันธแกับ
ประเทศ เพ่ือนบาน GMS ตามกรอบความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและสังคมเอ้ือตอกิจกรรมการคา การลงทุน 
การทองเที่ยวอีกดวย   
 2. เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศ GMS และ 
ประเทศอาเซียน +6  
 เป็นศูนยแกลางเมืองทองเที่ยวอารยธรรม “ลานนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรม ชนเผาที่โดดเดน 
สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงามและเชื่อมโยงประเทศในกลุม GMS ไดแก ไทย 
พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต และประเทศอาเซียน +6  บรูไนดารุสซาลาม, พมา, กัมพูชา, 
อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินสแ, มาเลเซีย, ลาว, สิงคโปรแ, ไทย และเวียดนาม รวมกับประเทศที่อยูนอกอาเซียน         
อีก 6 ประเทศ คือ จีน, ญี่ปุุน, เกาหลีใต, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนดแ และอินเดีย 
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 3. เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย 
    กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มี มีพ้ืนที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณแ เอื้อตอการเป็นแหลง

พัฒนาพันธุแพืชและพันธุแสัตวแ สามารถผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่สําคัญของภาคเหนือ รวมทั้งมีพืชเฉพาะถิ่นที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานระดับสากลเป็นที่ตองการของผูบริโภคระดับบน เชน  ขาว  ชา กาแฟ ลําไย ยางพารา โคเนื้อ 
และสมุนไพร 

 

ภาพที่ 10 แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ (Positioning) 

 
จากผลการวิเคราะหแศักยภาพพ้ืนฐานของกลุมจัวหวัด การวิเคราะหแสภาวะแวดลอม การกําหนด    

แนวทางการพัฒนาจังหวัดที่สําคัญ ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดใชศักยภาพในพ้ืนที่และกรอบ     
การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 เพ่ือจะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ แตอยางไรก็ตามกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยังคงมีปใญหาการเสื่อมโทรม     
ของทรัพยากรธรรมชาติที่ตองไดรับการแกไขปใญหา ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ของกลุมจังหวัดอยางยั่งยืนแลว
กลุมภาคเหนือตอนบน 2 จึงมีเปูาหมายของการพัฒนาและประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ตอไป  
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4.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
เป้าหมายการพัฒนา : 

“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 
สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ ( Mission) :  
1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเที่ยว และโลจิสติกสแเชื่อมโยงสูสากลใหมีการขยายตัว

เพ่ิมขึ้น 
2.  สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมมูลคา 
3.  พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก ดํารงไว  

ซึ่งศิลป วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณแและเป็นอัตลักษณแและสุขภาพ 
4. อนุรักษแ  พัฒนา  และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ 

สมบูรณแ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี 
เป้าประสงค์หลัก (Goals) 

1) เป็นศูนยแกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) 
และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน และเพิ่มรายไดจากการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ  
(กลุม GMS , AEC และประเทศอ่ืนๆ) รวมทั้งลดคาใชจายของผูประกอบการ 

2) เพ่ิมผลิตภาพและมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตร         
ที่ไดมาตรฐานเพ่ือมุงสูตลาดโลก 

3) พัฒนาการทอง เที่ ยว เ พ่ิมมูลค าและคุณภาพผลิตภัณฑแ  และคุณค าสินค าและบริการ                   
เนนฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพ่ิมมูลคาการทองเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได 

4) ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษแฟ้ืนฟูใหมีความอุดมสมบูรณแและสิ่งแวดลอมและพลังงาน  
ไดรับบริหารจัดการตามมาตรฐานดวยความมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1   : พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยง  

กับตางประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2   : การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3   : พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ MICE        
เพ่ือสรางรายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพ่ิมการทองเที่ยวของ      
กลุมจังหวัดอยางยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4   : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดย การมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยงกับตางประเทศ 

วัตถุประสงค์ : เป็นศูนยแกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) 
และ AEC เ พื ่อเ พิ ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และเพิ่มรายไดจากการสงออกสินคาไปยัง
ตางประเทศ (กลุม GMS , AEC และประเทศอ่ืนๆ) รวมทั้งลดคาใชจายของผูประกอบการ 
ตัวช้ีวัด :  1) อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัด (คาเปูาหมาย : รอยละ 1.66) 
  2) อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมสาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา  
                และการคมนาคม ตอผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด (คาเปูาหมาย : รอยละ 7.7) 
  3) อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินตอผลิตภัณฑแมวลรวม 
     ทั้งหมด(คาเปูาหมาย : รอยละ 3) 
แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการกระตุน การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา        
และจัดกิจกรรมสงเสริมการคา การลงทุนกับกลุมจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบาน 

2) สงเสริมการคา  การลงทุน โดยพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกสแ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดยจัดตั้ง       

ศูนยแบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันดานโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานขอมูล                    
วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรดาน Logistics ทุกระดับ และจัดการความรวมมือระหวางหนวยงาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  

  การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ิมผลิตภาพและมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตร     
ที่ไดมาตรฐานเพ่ือมุงสูตลาดโลก 
ตัวช้ีวัด :  1) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมภาคเกษตรตอผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด 
                (คาเปูาหมาย : รอยละ 20) 

2) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมภาคอุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด (คาเปูาหมาย : รอยละ 3) 
3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑแ มวลรวมภาค อุตสาหกรรม (คาเปูาหมาย : รอยละ 2) 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเนนความเป็น

เอกลักษณแเฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดตนทุนการผลิตโดยใชหลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุง
คุณภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคา พัฒนากลุมธุรกิจและผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร  

2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม และมูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลิตภัณฑแและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3) สรางความเขมแข็งตอเกษตรกร องคแกรเกษตรและผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนที่ และสรางความเขมแข็ง
ของกลุมธุรกิจและผูประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4) สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน   
ทางการตลาดแกกลุมผูผลิตสินคาเกษตร รวมทั้งสรางชองทางการจัดจําหนายเฉพาะกลุม (Niche Product) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ MICE 
    เพ่ือสรางรายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพ่ิมการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด  
      อยางยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ : พัฒนาการทองเที่ยวเพ่ิมมูลคาและคุณภาพผลิตภัณฑแ และคุณคาสินคาและบริการเนนฐานเศรษฐกิจ 
ที่ยั่งยืน เพ่ิมมูลคาการทองเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได 

ตัวชี้วัด : 1) อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิต ภัณฑแมวลรวมดานการทองเที่ยวตอผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด  
(คาเปูาหมาย : รอยละ 1) 
  2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑแมวลรวมภาคบริการของกลุมจังหวัด (GPP ภาคบริการนอกเหนือจาก
บริการภาครัฐ) (คาเปูาหมาย : รอยละ 2) 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ             
โดยปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตอเนื่อง
จังหวัดในกลุม และสงเสริมความรวมมือในลักษณะโครงขายการทองเที่ยว กับประเทศในกลุม GMS 

2) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทองเที่ยว โดยใหชุมชนมีสวนรวม ตลอดจน
พัฒนาการประชาสัมพันธแและการตลาดการทองเที่ยว 

3) สงเสริมความพรอมและพัฒนาศักยภาพแกประชาชนทุกวัย และชุมชนรวมทั้งพัฒนาบุคลากร  
และโอกาสทางการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมในการปรับตัวสูการทองเที่ยว หลังจากเขาสู AEC 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ 
    พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว 
วัตถุประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษแฟ้ืนฟูใหมีความอุดมสมบูรณแและสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ไดรับบริหารจัดการตามมาตรฐานดวยความมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว 

ตัวช้ีวัด : 1) สัดสวนพื้นที่ปุาไมตอพ้ืนที่จังหวัด(รายกลุมจังหวัด) ไมนอยลง (คาเปูาหมาย : รอยละ 50) 
        2) ฝุุนละอองในพ้ืนที่อยูในเกณฑแมาตรฐาน (คาเปูาหมาย : รอยละ 80) 
  3) จํานวนเครือขายความรวมมือในการปูองกัน เฝูาระวัง และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น  
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แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปใญญาทองถิ่น โดยการจัดทําฐานขอมูล    

ความหลากหลายทางชีวภาพระดับทองถิ่น เพ่ือประโยชนแในการศึกษาเรียนรู และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศนแ โดยการแกปใญหาการบุกรุก

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปุา ปลูกหญาแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตนน้ําและปุาชุมชน การจัดทํา Food Bank 
การจัดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การปูองกันไฟปุารวมทั้งการสงเสริมอาชีพในชุมชน 
ในพ้ืนที่ปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจาย เพ่ิมรายได ขยายโอกาส และความเป็นอยูที่ดีอยางยิ่ง 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษแและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเทคโนโลยี  GIS     
ในการจัดทําฐานขอมูลและนําไปใช 

4) สรางภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวม  
ทุกระดับ ตลอดจนการสรางความรู ความเขาใจและบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการ      
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง 

5) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว 
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7. ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 – 2565)  

(จังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน) 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด :  “ประตูการค้าสากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

ประเด็นการพัฒนา  แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

1. พัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และ 

โลจิสติกส์เชื่อมโยง
กับต่างประเทศ 

- เพ่ิมมูลค่า
การค้า
ต่างประเทศ
ของกลุ่ม
จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2 
 

1) อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
ม ว ล ร ว ม ข อ ง ก ลุ่ ม
จังหวัด (ร้อยละ) 
2) อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมสาขาการขนส่ง 
สถานที่เก็บสินค้า และ
ก า ร ค ม น า ค ม  ต่ อ
ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวม
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

3 
(7.11) 

 
 
3 

(9.30) 
 
 
 
 
 

3 
(4.04) 

 
 
3 

(11.65) 
 
 
 
 
 

-8.50 
 
 
 

-8.50 
 
 
 
 
 
 

2.17 
 
 
 

8.3 
 
 
 
 
 
 

1.66 
 
 
 

7.7 
 
 
 
 
 
 

1.30 
 
 
 

2.7 
 
 
 
 
 
 

1.การวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรม (innovation) 
  1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตและการบริโภคสินค้าจาก
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 
  1.2 การพัฒนาฐานข้อมูลตลาดและปริมาณการน าเข้าและการ
ส่งออก (Trade & Market Intelligence) ที่เป็นการค้าชายแดน
และการค้าผ่านแดน 
  1.3 เงินลงทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  1.4 อัตราการแลกเปลี่ยน 
  1.5 การท าประกันภัย 
  1.6 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) 
  1.7 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ภาครัฐจะต้องลงทุน 

แบบ กจ.1 
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ประเด็นการพัฒนา  แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

3) อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมสาขาตัวกลาง
ท า ง ก า ร เ งิ น ต่ อ
ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวม
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

3 
(3.59) 

3 
(7.61) 

-8.50 3 3 0.7 2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ 
  2.1 การพัฒนาระบบการค้า และระบบสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต 
(Sourcing System) 
  2.2 การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงต่างๆ 
  2.3 มีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจากการค้าชายแดน 
ที่เป็นธรรม 
3. การเพิ่มมูลค่าพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน 
  3.1 เสริ มสร้ างขี ดความสามารถทางการแข่ งขั นของ
ผู้ประกอบการ เพ่ือรองรับการขยายการค้า การลงทุน การค้า
ชายแดน และการค้าผ่านแดน 
  3.2 การส่งเสริมและการพัฒนารวมกลุ่ม เพ่ือสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 
  3.3 การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
ต่างๆ มาใช้ในด้านการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ยุคใหม่ และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านสินค้าและบริการ 
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ประเด็นการพัฒนา  แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

  3.4 การพัฒนาและการสร้างต้นแบบนักธุรกิจ โดยเฉพาะนัก
ธุรกิจสตาร์ทอัพ นักการค้ามืออาชีพ/นักธุรกิจท้องถิ่นมืออาชีพ 
4. การบริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม และแบรนด์และนวัตกรรม 
(Innovation) 
  4.1 การพัฒนาผู้ประกอบการค้าชายแดน 
  4.2 การพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง 
  4.3 การพัฒนาผู้ประกอบการคลังสินค้า 
  4.4 การพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่ง 
  4.5 ลดขั้นตอนการท างานในการขนส่ง (พ.ร.บ. อ านวยความ
สะดวก) 
5. การขนส่งสินค้าและการจัดการบริหารการบริการ(Logistics) 
และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
  5.1 การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและบริหาร
จัดการ 
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ประเด็นการพัฒนา  แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

  5.2 การพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารด้านโลจิสติกส์ 
(ต้นทุนการขนส่ง การกระจายสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง) 
  5.3 การบริหารจัดการด้านศุลกากรรวมทั้งพัฒนาหน่วย
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การค้าผ่านแดน ส่งออก/น าเข้า 
เป็นต้น) 
  5.4 ความร่วมมือจากกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน และ GMS 
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางน้ า/ทางบก ที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกัน (การท า MOU) 
  5.5 ผลักดันและแก้ปัญหาทางด้านการค้า การขนส่งสินค้า
ร่วมกับภาคเอกชนในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและ GMS 
6. พัฒนาระบบกลไกการตลาด 
  6.1 การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าทั้ งในและ
ต่างประเทศ (ส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ (Marketing 
Online)  /  ส่ ง เสริ มการใช้ นวั ตกรรมทางตลาด ( Digital 
Marketing) 
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ประเด็นการพัฒนา  แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

  6.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ 
(แสดงและจ าหน่ายสินค้าและบริการ / Road Show สินค้าและ
บริการ) 
  6.3 ส่งเสริมให้นักธุรกิจไปลงทุน/ร่วมทุนกับต่างประเทศ 
(Local to Global)   
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

2. การสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ 

- ยกระดับ
สินค้า
การเกษตร 
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

1 )  สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภ า ค เ ก ษ ต ร ต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด (ร้อยละ) 
2 )  สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด (ร้อยละ) 
3) อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์ มวล
รวมภาค อุตสาหกรรม 
(ร้อยละ) 

20 
 
 
 
 
7 
 
 
 
4 

20 
 
 
 
 
7 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
2 
 
 
 

-4 

20 
 
 
 
 
2 
 
 
 

-2 

20 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 

20 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 

0.8 

1. การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
  1.1 ส่งเสริมสินค้าคุณภาพดีเฉพาะถิ่น และมีศักยภาพทางการตลาด 
  1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเศรษฐกิจ
หลักที่มีการผลิตในปริมาณมาก (Mass Goods) 
  1.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยการปรับปรุงคุณภาพ
การผลิตตามหลักการผลิตที่ดีและเหมาะสม ภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัย และสนับสนุนการแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ ที่ตอบนองผู้บริโภค 
  1.4 พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ตามแนวทาง Productivity 
  1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้าง
นวัตกรรม และมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
  1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร 
  2.1 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรด้านเทคโนโลยี  
การเกษตรในพ้ืนที่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2 พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร  โดยระบบ  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  2.3 สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ 
  2.4 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 
  3.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  3.2 สร้างช่องทางการจ าหน่ ายสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร  เฉพาะกลุ่ม (Niche Goods) 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

  3.3 การส่งเสริมให้มีศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิต     
ทางการเกษตรและสินค้าการเกษตรในพ้ืนที่ 
  3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาดและระบบการขนส่ง 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565   

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

3. พัฒนาและ
ยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม 
สุขภาพ และ MICE 
เพ่ือสร้างรายได้สู่
ชุมชนและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม 
จังหวัดอย่างยั่งยืน 
 
 

- เพ่ิมมูลค่า
การ
ท่องเที่ยว
เพ่ือเพ่ิม
รายได้
ภายใต้
คุณค่า
และอัต
ลักษณ์
ล้านนา
ตะวันออก 
 

1) อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
ม ว ล ร ว ม ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
ม ว ล ร ว ม ทั้ ง ห ม ด  
(ร้อยละ) 
2) อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคบริการของกลุ่ม
จังหวัด  
(GPP ภาคบริการนอก 
เหนือจากบริการภาครัฐ) 
(ร้อยละ) 
 

2 
 
 
 
 
 
5 

2 
 
 
 
 
 
5 

-2 
 
 
 
 
 

-4 

1 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
2 

0.8 
 
 
 
 
 
2 

1. ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ขอบเขต และเป้าหมาย 
  1.1 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้เชิงวัฒนธรรม 
  1.2 การประเมินศักยภาพและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว  
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ
และการท่องเที่ยวชุมชน 
  1.3 การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวส าหรับ
การท่องเที่ยวเชิง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพและ
การท่องเที่ยวชุมชน 
  1.4 การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพและการท่องเที่ยว
ชุมชน   
  1.5 วางแผนการเชื่อมโยงและจัดเส้นทาง (routes) การท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด 
  1.6 การพัฒนาแหล่งข้อมูลและ Tourist Center ส าหรับชุมชน 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565   

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่ องเที่ ยวในบริ เวณ 
แหล่งท่องเที่ยว 
  2.1 การพัฒนา ก าหนดและประเมินการให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพและการท่องเที่ยว
ชุมชนตามมาตรฐาน 
  2.2 การศึกษาแนวทางการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) - ช่วงเวลาและจ านวน 
  2.3 การพัฒนากลไกความร่วมมือ และพัฒนาภาคีเครือข่าย
รวมทั้งขุมชนในการร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
  2.4 การพัฒนาระบบและมาตรการเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
การให้ความช่วยเหลือ สร้างความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใน
พ้ืนที ่
  2.5 การเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวและ
พัฒนาแนวทางปรับปรุง ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยว 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565   

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

3. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  3.1 การพัฒนาบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
(มัคคุเทศก์ / ผู้น าเที่ยว/ / เยาวชน / ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุ 
เป็นต้น) 
  3.2 การปรับปรุงทัศนคติและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพและการท่องเที่ยว
ชุมชน 
  3.3 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติของบุคลากรด้านการเชิงนิเวศศิลปวัฒนธรรม 
สุขภาพและการท่องเที่ยวชุมชน 
4. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ยว 
  4.1 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพและการท่องเที่ยวชุมชน 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565   

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

  4.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศศิลปวัฒนธรรม 
สุขภาพและการท่องเที่ยวชุมชนและการพัฒนาสัญลักษณ์
(Landmark) ในพ้ืนที ่
  4.3 การจัดการขยะและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชน  
  4.4 การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก และพัฒนาแนวทาง
ปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานตามอารยะสถาปัตย์สามารถอ านวยความ
สะดวกให้ผู้สูงอายุ เด็กและผู้พิการ(ทางลาดห้องน้ า ลานจอดรถ 
ไฟฟ้า ประปา น้ าดื่ม) 
  4.5 การส่งเสริมคุณภาพที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว (รองรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ) 
  4.6 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์

เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

4. ด ารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ การ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่
การเป็นกลุ่มจังหวัดสี
เขียว 

-สร้างภาคี
เครือข่าย
เพ่ือบริหาร
จัดการ 
รักษาความ
สมบูรณ์ เพ่ือ
อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ให้มีความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 

1) สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อ
พ้ืนที่จังหวัด(รายกลุ่ม
จังหวัด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2) ฝุ่นละอองในพ้ืนที่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน  
(ร้อยละ) 
3) จ านวนเครือข่าย  
ความร่วมมือในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และ    
มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  
 

50 
 
 
 

80 
 
 

149 
 
 
 

50 
 
 
 

80 
 
 

156 
 
 
 

50 
 
 
 

80 
 
 

163 
 
 
 

50 
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1. พัฒนาระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
  1.1 การพัฒนาระบบและโครงสร้างการท างานเชิงบูรณา
การของหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ 
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.3 การส่งเสริมให้เกิดการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัด 
และระดับชุมชนท้องถิ่น  
  1.4 การก าหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  1.5 การจัดท าระบบประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในระดับพ้ืนที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์

เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
  2.2 การป้องกันการพังทลายของดิน 
  2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน ดูแลป่าไม้ 
  2.4 การสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติ
แก่ประชาชน 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.1 การฟ้ืนฟูและปรบัปรุงคุณภาพดินโดยเฉพาะในพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
  3.2 การฟ้ืนฟูสภาพป่า/ระบบนิเวศน ์
  3.3 การส่งเสริมเกษตรกรและภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ าและอนุรักษ์ดิน 
  3.4 การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
  3.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์

เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

  3.6 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟ
ป่า หมอกควัน 
  3.7 การเผยแพร่องค์ความรู้/สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ป่าและการอนุรักษ์ดินให้ชุมชนในพ้ืนที่ 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน 
  4.1 การให้ความรู้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชทดแทนที่สามารถ
ท ารายได้ให้เกษตรกรเพ่ือลดการเผาตอซัง 
  4.3 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และประชาชนร่วมมือป้องกันและแก้ ไขปัญหาไฟป่ า  
หมอกควัน (เช่น สร้างแนวกันไฟ การเฝ้าระวังตรวจตรา  
เป็นต้น) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์

เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561 
– 

พ.ศ.
2565 

  4.4 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและขยายผล
องค์ความรู้ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า หมอกควัน 
  4.5 การส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในพ้ืนที่
ชายแดนเพ่ือร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ - - - - - - - 
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สรุปงบหน้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับบทบทวน พ.ศ. 2565 

ล า 
ดับ
ที ่

ประเด็นการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
กิจกรรม

หลัก 

จ านวน
กิจกรรมหลกั 
(Function) 

งบประมาณ (บาท) 
2651-2565 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุนและ 
โลจสิติกส์เชื่อมโยงกับ ต่างประเทศ 

1 40 12 1,690,000,000 140,000,000 454,350,000 13,504,666,885 11,846,000,000 27,635,016,885 

2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลติภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิม่มลูคา่
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่มศีักยภาพ 

1 38 43 322,612,000 374,900,000 444,344,700 2,102,001,350 1,772,512,950 5,016,371,000 

3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ 
และ MICE เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน
และเชื่อมโยงห่วงโซ่มลูค่าเพิ่มการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

1 56 18 240,897,400 294,897,400 970,267,431 1,381,738,654 1,195,076,314 4,082,877,199 

4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุม่
จงัหวัดสีเขียว 

1 13 10 209,440,690 211,983,600 314,121,100 701,398,953 723,924,813 2,160,869,156 

5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

1 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

รวมงบกลุ่มจังหวัด 4 148 83 2,467,950,090 1,026,781,000 2,188,083,231 17,694,805,842 15,542,514,077 38,920,134,240 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 
โครงการ ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า  
การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

1,690,000,000 140,000,000 454,350,000 13,504,666,885 11,846,000,000 27,635,016,885 

1. โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน 1,690,000,000 140,000,000 454,350,000 13,504,666,885 11,846,000,000 27,635,016,885 
- กิจกรรมหลัก 1.1 

พัฒนา
อุตสาหกรรม
แฟช่ันล้านนา
ตะวันออกสู่
ต่างประเทศ 

2 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
น่าน เชียงราย 
พะเยา แพร ่

40,000,000 40,000,000 50,000,000 40,000,000 40,000,000 210,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.2 
พัฒนา
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารและ
อุสาหกรรมเกษตร
เชิงนวัตกรรม 

 
 
 
 
 

2 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย สนง.
พาณิชย์จังหวัด
เชียงราย 

20,000,000 20,000,000 8,500,000 20,000,000 20,000,000 88,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.3 
พัฒนาศูนย์
ประสานงาน
(Command 
Center) และน า
ร่องการจัดท า
ระบบข้อมลู
สารสนเทศนอร์
ทเทิร์นไทยแลนด์ 
ฟูดวัลเลย์ของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอบน 2 

2 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 55,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมหลัก 1.4 
จัดงานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้าใน
กลุ่มจังหวัด/กลุม่
ประเทศ GMS 
และ ASEAN+6 

 
 
 
 

2 1 ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.5 
พัฒนาและส่งเสรมิ
ผู้ประกอบการให้มี
ประสิทธิภาพ
สามารถแข่งขันได้
ในระดับภมูิภาค 

2 1 
 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย 
พะเยาแพร่ น่าน 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 200,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.6 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิชายแดน
ภาคเหนือตอนบน 2 

2 1 ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.7 
พัฒนาโครงข่าย
ภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 
2 เช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

 
 
 
 
 

2 1 แขวงทางหลวงแพร่ - - 300,000,000 - - 300,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.8 
ศึกษาออกแบบ
แผนแม่บทโลจิ
สติกส์ เพื่อรองรับ
รถไฟทางคู่
เชื่อมโยง เด่นชัย – 
พะเยา – เชียงของ 

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา /ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์
และขนส่ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

- - - 15,000,000 - 15,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.9 
ศึกษาและ
ออกแบบทางเลี่ยง
เมือง เพื่อขนส่งโล
จิสติกส์ ชุมชน
ชายแดนบ้านฮวก 
อ าเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา 

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 20,000,000 - 20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.10 
ศึกษาเพื่อก าหนด
ต าแหน่งจุดพัก
กระจายสินค้าและ
จุดพักรถ (Rest 
Area) ที่เหมาะสม 
จังหวัดพะเยา 

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา /ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์
และขนส่ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

- - - 15,000,000 - 15,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรหลัก 1.11 
ศึกษารูปแบบการ
พัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานี
ขนส่งทางราง 
(Transit 
Oriented 
Development) 
จังหวัดพะเยา 

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา /ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์
และขนส่ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

- - - 30,000,000 - 30,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.12 การพัฒนา
ศูนย์ถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามศาสตร์
พระราชาดา่น
ชายแดนสากลห้วย
โก๋น 

2 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาน่าน 

- - 10,000,000 15,000,000 15,000,000 40,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.13 
ก่อสร้าง ทางหลวง
หมายเลข 103 
ตอน ร้องกวาง – 
งาว ตอน 3 
 

2 2 กรมทางหลวง 700,000,000 
 

-  1,200,000,000 - 1,900,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.14  
ก่อสร้าง ทางหลวง
หมายเลข 11 ตอน 
ล าปาง - เด่นชัย ตอน 1 

2 2 กรมทางหลวง 200,000,000 - 850,000 650,000,000 850,000,000 1,700,850,000 

- กิจกรรมหลัก 1.15 
ก่อสร้าง ทางหลวง
หมายเลข ทาง
เลี่ยงเมืองร้องกวาง 
ตอน ร้องกวาง - 
อ.เวียงสาตอน 5 

2 2 กรมทางหลวง 650,000,000 - - - 1,100,000,000 1,750,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.16 
ก่อสรา้งปรับปรุงขยาย
ระบบประปา การ
ประปาสว่นภมูิภาค
สาขาแมส่าย – (ห้วย
ไคร้)-(แม่จัน)-(เชียง
แสน) อ าเภอแมส่าย 
อ าเภอแม่จัน อ าเภอ
เชียงแสน จังหวดั
เชียงราย (รองรบัการ
พัฒนาพื้นทีเ่ขต
เศรษฐกจิพิเศษ) 

3 2 การประปาส่วน
ภูมิภาค/การประปา
ส่วนภูมภิาคสาขา
แม่สาย 

- - - 916,094,000 - 916,094,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.17 
พัฒนาโครงข่าย
ระบบผลิต - จ่าย
น้ าประปาในเพื่อ
รองรับการพัฒนา
เมือง ของจังหวัด
เชียงราย 

3 2 การประปาส่วน
ภูมิภาค/การประปา
ส่วนภูมภิาคสาขา
เชียงราย 

- - - 367,927,000 - 367,927,000 

- กิจกรรมหลัก 1.18 
ก่อสร้างระบบผลิต 
วางท่อจ่าย
น้ าประปา ให้กับ
ศูนย์ราชการ  
(แห่งใหม่)  
จังหวัดแพร ่

3 2 การประปาส่วน
ภูมิภาค/การประปา
ส่วนภูมภิาคสาขา
แพร่ 

- - - 185,971,885 - 185,971,885 

- กิจกรรมหลัก 1.19 
ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบประปา
ภายหลังการรับ
โอน กปภ.สาขาท่า
วังผา (ป่ากลาง) 
อ าเภอปัว  
จังหวัดน่าน 

3 2 การประปาส่วน
ภูมิภาค/การประปา
ส่วนภูมภิาคสาขา
ท่าวังผา 

- - - 69,674,000 - 69,674,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.20 
ศึกษาออกแบบ
อาคารด่าน
ชายแดนในพ้ืนท่ี
ส่วนสนับสนุน  
อ.ภูซาง จ.พะเยา 

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 50,000,000 - 50,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.21 
ศึกษาออกแบบ
แผนแม่บทโลจิ
สติกส์ เพื่อรองรับ
รถไฟทางคู่
เชื่อมโยงเด่นชัย – 
พะเยา – เชียงของ 

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา/ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์
และขนส่ง/
มหาวิทยาลยัพะเยา 

- - - 50,000,000 - 50,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.22 
พัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงในพื้นที่
จังหวัดพะเยา และ
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 
2 

 
 

2 2 แขวงทางหลวง
พะเยา 

- - - 8,890,000,000 8,890,000,000 17,780,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.23 
เพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวงหมายเลข 129 
ตอนทางเลีย่งเมือง
แพร่ ช่วง กม.0+000 – 
กม. 10+418 ระยะทาง 
10.418 กโิลเมตร 
เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานช้ัน
ทางสูงขึ้น และ
ก่อสรา้งทางขนาน
บริเวณย่านชุมชน 
รวมทั้งปรบัปรุงขยาย
สะพาน 

2 1 แขวงทางหลวงแพร่ - - - 45,000,000 45,000,000 90,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.24 
ก่อสรา้งทางหลวง
หมายเลข 1023 ตอน
แพร่ – อ าเภอลอง – 
อ าเภอวังช้ิน ช่วง กม. 
23+000 – กม. 
73+700 ระยะทาง 
50.700 กม. 
 

2 1 แขวงทางหลวงแพร่ - - - 45,000,000 45,000,000 90,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.25 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข 
101 ตอนแยกเจรญิ
ราษฎร์ – หนองหน้า 
– ร้องกวาง ช่วง กม.
251 + 107 – กม. 
274+000 ระยะทาง 
22.893 กม. และ
ก่อสร้างทางขนาน
บริเวณยา่นชุมชน 
รวมทั้งปรับปรุง
ขยายสะพาน 

2 1 แขวงทางหลวงแพร่ - - - 45,000,000 45,000,000 90,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.26 
บูรณะปรับปรุง
ทางหลวง
หมายเลข 1093 
ตอนภูชี้ฟ้า – ผา
ตั้ง ระหว่าง กม. 
40+426 – กม.
89+767 ระยะทาง 
25.000 กม. 

2 1 แขวงทางหลวง
เชียงราย 2 

- - - 45,000,000 45,000,000 90,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.27 
ก่อสร้างทางหลวง
เข้าด่านสะพานฯ 
แม่น้ าโขงทีเ่ชียงของ 
ระหวา่ง กม. 0+000 
– กม. 4+500 
ระยะทาง 4.500 กม. 

2 1 แขวงทางหลวง
เชียงราย 2 

- - - 45,000,000 45,000,000 90,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.28 
เพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวงหมายเลข 1124 
ตอนปางกุม่ – วังช้ิน 
ช่วง กม. 16+707 – 
กม. 48+000 ระยะทาง 
31.293 กม. 

2 1 แขวงทางหลวงแพร่ - - - 45,000,000 45,000,000 90,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.29 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข 
1202 ตอนพะเยา – 
สันตน้แหน ระยะทาง 
16.00 กม. ให้มี
มาตรฐานช้ันทางสูงขึ้น 
 

2 1 แขวงทางหลวง
พะเยา 

- - - 45,000,000 45,000,000 90,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.30 
พัฒนาผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารและ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
เกษรตรเชิง
นวัตกรรม 

2 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

- - - 10,000,000 10,000,000 20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.31 
พัฒนาโครงข่าย
ภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 
2 เช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อน 

2 1 ส านักงาโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 30,000,000 65,000,000 95,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.32 
พัฒนาโครงข่าย
ภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 
2 เช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

2 1 - แขวงทางหลวง
แพร่ 
- แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ 2 
- แขวงทางหลวง
พะเยา 
- แขวงทางหลวง
น่านท่ี 2 
 

- - - 400,000,000 - 400,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.33 
พัฒนาพื้นที่ด่าน
ชายแดนและเมือง
ชายแดนบ้านฮวก 
จังหวัดพะเยา และด่าน
ชายแดนถาวรห้วยโก๋น 
จังหวัดน่าน เพื่อ
เช่ือมโยงอนุภาคลุ่มน้ า
โขง 

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 60,000,000 - 60,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.34 
ออกแบบและจดัท า
แผนแมบ่ทโลจิสติกส์ 
เพื่อรองรับรถไฟทางคู่
เช่ือมโยงเดน่ชัย – 
พะเยา – เชียงของ 

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 30,000,000 - 30,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.35 
ออกแบบพื้นที่ส่วน
สนับสนุนด่าน
ชายแดนถาวร 
บ้านฮวก อ าเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา 
 

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 45,000,000 - 45,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.36
ซ่อมทางผิวแอสฟลัต์ 
ทางหลวงหมายเลข 
1148 ตอนควบคมุ 
0102 ตอน ผาหลกั - 
สะเกนิ ระหว่าง กม.
51+775 - กม.55+000  
ต.ยอด อ.สองแคว จ.
น่าน         

2 1 แขวงทางหลวงน่าน
ที่ 2  กรมทางหลวง 

- - - - 20,000,000 20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.37 
เพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวง บนทางหลวง
หมายเลข 101 ตอน 
แยกปากจั๊วะ – แยก
เจริญราษฎร์  ต.สูง
เม่น อ.สูงเม่น , ต.แม่
จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร ่

 
 
 
 
 

2 1 แขวงทางหลวงแพร่  
กรมทางหลวง 

- - - - 25,000,000 25,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.38 
เพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวง บนทางหลวง
หมายเลข 11 ตอน 
หนองน้ าเขยีว - ปาง
เคาะ  ต.ห้วยไร่ อ.เด่น
ชัย จ.แพร ่

2 1 แขวงทางหลวงแพร่  
กรมทางหลวง 

- - - - 45,000,000 45,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.39 
เพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวง บนหลวง
หมายเลข 1020 ตอน 
ปล้อง - ขุนตาล ที่ กม. 
55+440 - กม.56+500
เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานช้ัน
ทางสูงขึ้น และ
ก่อสรา้งปรับปรุงทาง
และสะพานหรอืจุด
อันตราย ต.ง้ิว อ.เทิง                 
จ.เชียงราย 

 
 
 

2 1 แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ 2  กรม
ทางหลวง 

- - - - 48,000,000 48,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.40
ปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 1091 ตอน 
จุน - ห้วยคอกหมู 
เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานช้ัน
ทางสูงขึ้น และ
ก่อสรา้งปรับปรุงทาง
และสะพานหรอืจุด
อันตราย   ต.นาปรัง  อ.
ปง  จ.พะเยา 

2 1 แขวงทางหลวง
พะเยา  กรมทาง
หลวง 

- - - - 45,000,000 45,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.41
ปรับปรุงอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัย 
บนทางหลวงหมายเลข 
1 ตอน  แยกแม่กรณ์ – 
ห้วยพลู  ระหว่าง กม.
938+600 - กม.
939+800 บา้นดู่ ต.
นางแล อ.เมือง จ.
เชียงราย 

 
 

2 1 แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ 1 

- - - - 10,000,000 10,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.42
ปรับปรุงอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัย 
บนทางหลวงหมายเลข 
1 ตอน ห้วยพลู – แม่
ค าระหว่าง กม.
959+825 - กม.
959+950 บา้นสันตน้
ฮ่าง ต.แม่จนั อ.แม่จนั 
จ.เชียงราย 

2 1 แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ 1 

- - - - 10,000,000 10,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.43
ปรับปรุงอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัย 
บนทางหลวงหมายเลข 
1 ตอน ร่องขุ่น – แยก
แม่กรณ ์ระหวา่ง กม.
919+250 - กม.
919+850 บ้านรอ่งขุ่น 
ต.ปา่อ้อดอนชัย อ.
เมือง จ.เชียงราย 

 
 

2 1 แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ 1 

- - - - 7,000,000 7,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.44
ปรับปรุงอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัย 
(ไฟฟา้แสงสว่าง) บน
ทางหลวงหมายเลข 
101  ตอน แยกปาก
จั๊วะ – แยกเจริญ
ราษฎร์  ต.สูงแมน่ อ.
สูงเม่น และ ต.แม่จั๊วะ 
อ.เด่นชัย จ.แพร ่

2 1 แขวงทางหลวงแพร่  
กรมทางหลวง 

- - - - 14,000,000 14,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.45
ปรับปรุงอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัย 
(ไฟสญัญาณจราจร
แบบ Smart VA) บน
ทางหลวงหมายเลข 
101 ตอน แยกปากจัว๊ะ 
– แยกเจรญิราษฎร์  ต.
สูงเม่น อ.สูงเมน่ , ต.
แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.
แพร ่

 

2 1 แขวงทางหลวงแพร่  
กรมทางหลวง 

- - - - 18,000,000 18,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.46
ก่อสรา้งอาคาร
พรมแดน (ซุ้มประต)ู 
จุดผา่นแดนถาวรห้วย
โก๋น อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวดัน่าน 

2 1 ด่านศุลกากรทุ่ง
ช้าง/จังหวัดน่าน 

- - - - 30,000,000 30,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.47 
การพัฒนาพืน้ที่ด่าน
ชายแดนสากลห้วยโก๋น
เช่ือมโยงเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน
ประเทศอนภุูมภิาคลุม่
น้ าโขง (GMS) 

2 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา น่าน 

- - - - 20,000,000 20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.48 
การส่งเสรมิและ
พัฒนาผลติภณัฑ์เชิง
สรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มขดี
ความสามารถด้าน
การค้าการลงทุน กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

 

2 1 - มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 
- ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 
- ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - - 36,000,000 36,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลักที่ 1.49 
การส่งเสรมิช่องทาง
การตลาดภายใต้บรบิท 
New normal เพื่อ
เพิ่มช่องทางการจดั
จ าหนา่ยและแสดง
สินค้าทั้งในรปูแบบ 
offline-online market 
place 

2 1 - ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง  

- - - - 50,000,000 50,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.50 
พัฒนาทางหลวง
หมายเลข 1 และ
โครงข่ายเพื่อ
สนับสนุนเช่ือมโยง
การค้าชายแดน และ
การท่องเทีย่วเชิง
วัฒนธรรม ในกลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

 
 
 

2 1 แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ 1 กรม
ทางหลวง 

- - - - 30,000,000 30,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.51 
ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภยัทาง
ถนนเส้นทางวดัร่อง
ขุนเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว และการคา้
ชายแดนจังหวดั
เชียงราย 

2 1 แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ 1 กรม
ทางหลวง 

- - - - 18,000,000 18,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.52 
พัฒนาทางหลวงหน้า
มหาวิทยาลยัพะเยา 
เพื่อส่งเสรมิดา้นความ
ปลอดภัยประชาชน 
และภาพรวมการ
ท่องเที่ยวกลุม่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

2 1 แขวงทางหลวง
พะเยา กรมทาง
หลวง 

- - - - 35,000,000 35,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธภิาพการ
ผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

322,612,000 374,900,000 444,344,700 2,102,001,350 1,772,512,950 5,016,371,000 

1. โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค 322,612,000 374,900,000 444,344,700 2,102,001,350 1,772,512,950 5,016,371,000 
- กิจกรรมหลัก 1.1  

ส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตตาม
ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนของกลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 1 - ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
พะเยา เชียงราย 
แพร่ น่าน  
- ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย 

33,500,000 60,000,000 70,444,700 60,000,000 60,000,000 283,944,700 

- กิจกรรมหลัก 1.2    
พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
ได้มาตรฐาน เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้า
คุณภาพปลอดภยั
ได้มาตรฐาน 

 
 

2 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน 

50,000,000 50,000,000 60,000,000 50,000,000 220,553,000 430,553,000 



 หน้า | 155 
บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.3  
เสรมิสร้างเพิ่ม
ศักยภาพการผลติ
สัตว์น้ าของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 1 ส านักงานประมง
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.4     
ส่งเสริมและ
พัฒนาพืช
เฉพาะถิ่นตาม
ภูมิศาสตร์ (กาแฟ) 

2 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 75,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.5      
ผลิตโคเนื้อ
คุณภาพเพื่อ
การตลาดแบบ
ครบวงจรยั่งยืน 
และอาหาร
ปลอดภัยสู่
อาเซียน 

 
 
 

2 1 ส านักงาน 
ปศุสัตว์พะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน 

24,212,000 50,000,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000 204,212,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.6  
การพัฒนา
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรม
สินค้าอาหาร
ปลอดภัยแปรรปู
มูลค่าสูงลาน
ตะวันออก 

2 
 

1 - มหาวิทยาลัย
พะเยา 
- ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
พะเยา 

20,000,000 20,000,000 60,000,000 20,000,000 20,000,000 140,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.7  
ส่งเสริมการผลติ
ไผ่เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร 

2 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดน่าน 
เชียงราย พะเยา 
แพร่ 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 75,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.8  
ผลิตและแปรรูป
ไก่ประดู่หางด าเชิง
คุณภาพครบวงจร 
ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 

2 1 ส านักงานปศุสตัว์
น่าน เชียงราย 
พะเยา แพร ่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.9  
ยกระดับวสิาหกิจ
เข้าสู่สังคม
ผู้ประกอบการ 

2 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
พะเยา เชียงราย 
แพร่ น่าน 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 200,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.10  
ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายการ
เรียนรู้ของ
เกษตรกรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.11  
พัฒนาและอนุรักษ์
กระบือไทยเพื่อ
ความยั่งยืนและ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 1 ส านักงานปศุสตัว์
แพร่ เชียงราย 
พะเยา น่าน 

10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 55,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.12    
การผลิตการตลาด
และการแปรรูป
สินค้าเกษตรของ
สถาบันเกษตรกร 

2 1 ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดพะเยา 
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) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.13  
พัฒนา Cluster 
อุตสาหกรรมกลุ่ม
ล้านนาตะวันออก 

2 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 49,000,000 89,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.14   
การเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา
ศักยภาพการผลติ
ปลานิลใหม้ี
คุณภาพและ
ปลอดภัยแบบ
ครบวงจร ด้วย
การวิจัยและ
นวัตกรรม 4.0 สู่
การเพิ่มมลูค่าและ
การพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน 

 
 

2 1 มหาวิทยาลยัพะเยา - - 12,000,000 - - 12,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.15 เกษตร
อินทรีย์วิถีน่าน 
สร้าง
ฐานเศรษฐกิจ 
สร้างชีวิตที่ด ี

2 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

- - - 11,000,000 - 11,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.16   
ส่งเสริมการเกษตร
ในรูปแปลงใหญ ่

2 2 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.17   
ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

- สินค้าเกษตร 

2 2 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.18  
ส่งเสริมสินค้า
เกษตรปลอดภัย
และเกษตร
อินทรีย์ 

2 2 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.19     
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโดยลด
ต้นทุน 

2 2 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.20   
ตรวจรับรอง
คุณภาพข้าว GAP 

2 2 กรมการข้าว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.21   
ส่งเสริมการใช้
สารอินทรียล์ดการ
ใช้สารเคมีทาง
การเกษตร  

2 2 กรมพัฒนาท่ีดิน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 8,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.22    
เฝ้าระวังป้องกัน  

- ควบคุม บ าบัด 
และชันสูตรโรค
สัตว ์

 

2 2 กรมปศุสตัว ์ 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 34,000,000 



 หน้า | 161 
บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.23   
ส่งเสริมพัฒนา
ระบบบ าบดัน้ า
เสียดา้นการ ปศุ
สัตว ์

2 2 กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 12,500,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.24  
การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อพัฒนาเกษตร
และอุตสาหกรรม
ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 
2 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ผศ.ดร.ฐิติรตัน ์ 
เชี่ยวสุวรรณ คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร)  

- - - 70,000,000 30,000,000 100,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.25 การพัฒนา
ฐานการผลิตข้าว
อินทรีย์ตาม
ศาสตร์พระราชา
และการแปรรูป
ข้าวให้เป็น

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ผศ.ดร.ฐิติรตัน ์ 
เชี่ยวสุวรรณ คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร)  

- - - 50,000,000 50,000,000 100,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

ผลิตภณัฑ์อาหาร
แลละยามลูค่าสูง
เพื่อสร้างรายได้ให้
เกษตรกรในเขต
ภาคเหนือตอนบน
อย่างยั่งยืน 

- กิจกรรมหลัก 
1.26 นวัตกรรม
ทางการตลาดเพื่อ
การกระจายสินค้า
เกษตรของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนสู่
ตลาดโลก 

2 2 มหาวิทยาลยั
พะเยา(ผศ.ดร.ฐติิ
รัตน ์เชี่ยวสุวรรณ 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร)) , สนง.
พาณิชย์จังหวัดแพร ่
น่าน พะเยา 
เชียงราย  
 
 
 
 
 
 
 

- - - 5,000,000 3,500,000 8,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.27  
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิม
ศกัยภาพการผลติ
ไม้ผลเศรษฐกิจ
เพื่อยกระดับสู่
ตลาดโลก  

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา
(ผศ.ดร.ฐิติรตัน์ 
เชี่ยวสุวรรณ คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) , สนง.
พาณิชย์จังหวัดแพร่ 
น่าน พะเยา 
เชียงราย  

- - - 39,000,000 - 39,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.28  
FOOD 
INNOPOLIS : 
ครัวอาหารของ
โลก (ข้าว ชา 
กาแฟ สับปะรด 
สมุนไพร และพืช
เศรษฐกิจของ
จังหวัด) 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา(ดร.
ชัชวาล วงค์ชัย , ดร.บญุ
ร่วม คิดคา้ , ดร.วิพร
พรรณ์ เนื่องเมก็ คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ) , 
เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา จ.นา่น 
(น.ส.นลัทพร คูหา)  
เกษตรจังหวดัเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน ม.แม่
โจ้แพร่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.
ราชภัฏเชียงราย 

- - - 200,000,000  200,000,000  400,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.29 
การพัฒนาระบบการ
ผลิตข้าวมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงแบบ
ครบวงจร และ
ส่งเสริมการจดั
จ าหน่ายไปสู่ตลาด
อนุภูมิภาคและ
ตลาดสากล เพื่อการ
พึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืนของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา    
(ดร.บญุฤทธิ์ สินคา้งาม 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 
และส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
พะเยา ส านักงานเกษตร
จังหวัดพะเยา 

- - -   60,000,000    40,000,000  100,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.30 
การเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตต้นพันธุ์ในการ
ผลิตพืชเกษตร
อุตสาหกรรมมูลค่า
สูงโดยเทคโนโลยี
สมัยใหม่  

 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ผศ.ดร.สุภคั มหัทธ
นพรรค ศูนย์
เครื่องมือกลาง), 
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 

- - -   10,000,000   10,000,000  20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.31 พัฒนา
ต้นแบบเกษตร
อินทรีย์วิถีล้านนา
ตะวันออก  

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา  
(ดร.วิพรพรรณ์ 
เนื่องเม็ก ดร.บญุ
ร่วม คิดค้า คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 
และส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพะเยา 
ส านักงานเกษตร
จังหวัดพะเยา 
 

- - -  43,000,000   32,000,000  75,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.32 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนื้อให้เป็น
สิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตรเ์พื่อ
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(น.สพ.สมชาต ิคณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ)  

- - -  15,000,000     5,000,000  20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.33  
การขับเคลื่อนศูนย์
ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงการเกษตร
และความอยูร่อดของ
มนุษยชาต ิสู่การบูร
ณาการรว่มกบัชุมชน 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(น.สพ.สมชาต ิคณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ)  

- - -   15,000,000   10,000,000  25,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.34 
หน่วยพัฒนา
ผู้ประกอบการ
นวัตกรรมรายใหม ่
(สตาร์ทอัพ) ด้าน
เกษตรและอาหาร
ภาคเหนือ 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ 
พิทักษ์พล อุทยาน
วิทยาศาสตร์)สนง.
อุตสาหกรรมจังหวัด
พะเยา 

- - -   30,000,000   10,000,000  40,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.35 
นวัตกรรมผลติภณัฑ์
เครื่องส าอาง และ
อาหารแปรรปูจากข้าว
ในจังหวดัพะเยาสู่
ความพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนื 

 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(คณะวิทยาศาสตร์)  

- - -     6,000,000      6,000,000  12,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.36 
โครงการพฒันา
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมสนิค้า
อาหารปลอดภยัแปร
รูปมลูคา่สูงล้านนา
ตะวนัออก 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา
(ผศ.ดร. สุภัค มหัทธ
นพรรค ศูนย์
เครื่องมือกลาง) 
สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดพะเยา  
เทศบาลต าบลแม่กา                         

- - -   60,000,000    60,000,000  120,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.37 การพัฒนา
ศูนย์ตรวจสอบ
คุณภาพผลผลติ
และเครื่องมือ
การเกษตรเพื่อ
การผลิตเกษตร
ปลอดภัยและ
อุตสาหกรรม
ศักยภาพในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา
ตะวันออก 

 
 
 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ผศ.ดร. สุภัค มหัทธ
นพรรค) และสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
พะเยา เทศบาล
ต าบลแม่กา                         

- - - 169,400,000    10,000,000  179,400,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.38 
โครงการการ
พัฒนาการท่องเทีย่ว
เชิงเกษตรเพื่อสร้าง
ผลกระทบทาง
เศรษฐกจิของสินคา้
อาหารปลอดภยัและ
เพิ่มรายได้เกษตรกร
และผู้ประกอบการใน
ชุมชน  

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ผศ.ดร.สุภคั มหัทธ
นพรรค ศูนย์
เครื่องมือกลาง), 
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 

- - -   20,000,000   20,000,000  40,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.39 โรงเรือน
ปลูกพืชอ้จฉริยะ
แบบเคลื่อนที่เพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน
ตามกระบวนทัศน์
สหประชาชาต ิ

 
 
 
 
 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ดร. ชัชวาล วงค์ชัย 
คณะวิทยาศาสตร์) 

- - -   7,000,000      7,000,000  14,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.40 
การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลติกระบอืตลอด
ห่วงโซก้ารผลติอาหาร
ปลอดภัย 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา       
(ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 
อินต๊ะวิชา คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ) 

- - -     2,000,000      2,000,000  4,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.41 
โครงการเพิม่ศักยภาพ
เกษตรอินทรยี์และไม้
ผลด้วยระบบน้ าแบบ
ประหยัด 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา  
( ผศ.ดร.สุขทัย  
พงษ์พัฒนศิริ 
วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม) 

- - -    5,000,000      5,000,000  10,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.42 
ผลติภณัฑ์นวตักรรม
อาหาร ยา และ
เครื่องส าอางค ์จาก
กล้วยคาเวนดิช 
สับปะรด ลูกหมอ่น 
ข้าวก่ า เผอืกก่ า 
นมควาย และ
ผลติภณัฑ์จากผึ้ง
โพรงเมืองพะเยา 
 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา  
(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย 
คณะวิทยาศาสตร์) 

- - -   10,000,000    10,000,000  20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.43 การพัฒนา
ส่วนประกอบของ
เวย์โปรตีนและ
อาหารเสริม
ทางการกีฬาและ
สุขภาพจากข้าว
เกษตรอินทรีย์
และพืชเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนและ
พัฒนากลไกทาง
การตลาดส าหรับ
ชุมชนในการจัด
จ าหน่ายใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ

 
 
 
 
 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ผศ.ดร.มณิทร รักษ์
บ ารุง คณะ
วิทยาศาสตร์)  

- - -   35,000,000  - 35,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.44 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์น้ ามดั
นวดเพื่อสุขภาพ
และการกีฬาจาก
พืชและสมุนไฟ
ท้องถิ่นในพื้นที่
ภาคเหนือและ
พัฒนากลไกทาง
การตลาดส าหรับ
ชุมชนในการจัด
จ าหน่ายใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา  
(ผศ.ดร.มณิทร รักษ์
บ ารุง คณะ
วิทยาศาสตร์)  

- - -  35,000,000  - 35,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.45  
การเพาะปลูก
กาแฟ คัดคุณภาพ
กาแฟ และการ
ปรุงกาแฟ
คุณภาพสูง 
 

2 2 เกษตรจังหวัดพะเยา 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(น.ส.ธันยภรณ์ บญุ
โพธิ์แก้ว ,นายปริญ 
ตั้งเจริญชัย คณะ
วิทยาศาสตร์) 

- - -   10,000,000   10,000,000  20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.46 
การส ารวจความ
หลากหลายของพืช
วงศ์ขิงในเขตจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2 
และการแปรรปูพืช
วงศ์ขิงเพื่อเป็นอาหาร
และยามลูคา่สูง 

2 2 เกษตรจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลยั
พะเยา(น.ส.พันธิตา 
กมล , ดร.ชัชวาล 
วงค์ชัย คณะ
วิทยาศาสตร์) 

- - -   10,000,000   10,000,000  20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.47 
ความหลากหลายของ
พืชสมุนไพรกบัการ
เพาะเลีย้งชันโรงและ
ผึ้งโพรง เพื่อการ
พัฒนาอาหารและยา
คุณภาพสูงเขต
ภาคเหนือตอนบน 2 

2 2 เกษตรจังหวัดพะเยา 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ 
สรรพสัตย์ , ดร.
ชัชวาล วงค์ชัย คณะ
วิทยาศาสตร์) 

- - -   10,000,000   10,000,000  20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.48 
การตรวจวิเคราะห์
และการจัดการระบบ
ป้องกันพยาธิน าโรค
ในปลาและสัตว์อิง
อาศัยของพยาธิจาก

2 2 เกษตรจังหวัดพะเยา 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ดร.ประลองยุทธ 
ศรีปาลวิทย์ , ดร.
ชัชวาล วงค์ชัย คณะ
วิทยาศาสตร์) 

- - -   10,000,000    10,000,000  20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

แหล่งน้ าจดืและบ่อ
เลีย้งปลาเศรษฐกิจ
เพื่อการควบคมุ
คุณภาพของปลาน้ า
จืดเขตภาคเหนอื
ตอนบน 2 

- กิจกรรมหลัก 
1.49 การส่งเสรมิ 
พัฒนาการ
เพาะปลูก และ
วิเคราะหค์ุณคา่
ทางโภชนาการ
ของผักพ้ืนบ้าน
ปลอดภัยเพื่อเป็น
ฐานรองรับแหล่ง
พืชผักคุณภาพสูง
ของครัวโลก 

 
 
 
 
 

2 2 เกษตรจังหวัดพะเยา 
,มหาวิทยาลยั
พะเยา(ดร.ชัชวาล 
วงค์ชัย , พรประภา  
แสนหลวง คณะ
วิทยาศาสตร์ , ผศ.
ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่น
มงคล ศูนย์วิจัย
สัตว์ทดลอง) 

- - -   10,000,000    10,000,000  20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก  1.50 
การเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพการ
ผลติปลานลิให้มี
คุณภาพและ
ปลอดภัยแบบครบ
วงจร ด้วยการวจิัย
และนวตักรรม 4.0 สู่
การเพิ่มมูลค่าและการ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ดร. เกรยีงไกร สตีะ
พันธุ์) 

- -   12,000,000    12,000,000    24,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.51 
การพัฒนาระบบ
ฟารม์อัจฉริยะ และ
นวัตกรรมการผลติ
สารใหป้ระโยชน์เชิง
หน้าที่ข้ันสูงจาก
ทรัพยากรชีวภาพใน
เขตภาคเหนอืตอนบน 
2 เพื่อเพิ่มมลูคา่ใน
ธุรกิจอาหารเพื่อ
สุขภาพแบบครบวงจร 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา (ดร.
รวสิรา รืน่ไวย์ คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ) 

- - -   12,000,000   12,000,000  24,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.52 นวัตกรรม
การผลิตปลาสม้
และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากปลา
ส้มเพื่อสุขภาพสู่
ตลาดโลก 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ดร.วนดิา แซ่จึง คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ) 

- - -   10,000,000    10,000,000  20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.53 ยกระดับ
ศักยภาพ
อุตสาหกรรม ชา 
– กาแฟ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 2 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง/ วว. พว. 
มทร.ล้านนา ชร./ 
ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย/
ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย 

- - - 17,500,000 30,000,000 47,500,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.54 พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
สมุนไพรไทยสู่
มาตรฐานสากล 
ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 
2 

2 2 มทร.ล้านนา
เชียงราย/วว. สทน. 
พว. 

- - - 12,500,000 20,000,000 32,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.55 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลติขา้ว และการ
พัฒนาผลติภณัฑ์จาก
ข้าว ด้วน วทน.แบบ 
ครบวงจรในกลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 2 ส านักงานเกษตร
จังหวัดพะเยา/วว. 
สทน. 

- - - 2,000,000 - 2,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.56 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเลีย้ง
และแปรรูปแพะ
ปลอดภัย 

2 2 ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน/
สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร 
มทร.ล้านนาล าปาง 

- - - - 5,000,000 5,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.57 
ยกระดับศกัยภาพ
อุตสาหกรรมชา – 
กาแฟและสมุนไพร
ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

 
 

2 1 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

- - - 80,000,000 - 80,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.58 พัฒนา
ศักยภาพการผลติ
และการแปรรูป
สับปะรดปลอดภัย
เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2 1 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

- - - 5,000,000 5,000,000 10,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.59 การศึกษา
ความเป็นไปได้
การผลิตและ
การตลาด การ
พัฒนาจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน การ
ผลิต การแปรรูป 
การสืบค้น
ย้อนกลับ และ
นวัตกรรม 

 
 
 

2 1 - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน 
 - ส านักงานเกษตร
จังหวัดน่าน 
 - ส านักงานเกษตร
จังหวัดพะเยา 

- - - 6,166,750 6,166,750 12,333,500 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.60 การ
เพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์ไก่
สวยงามและนกยูง
ไทยเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน ์

2 1 - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน 
- มหาวิทยาลัย
พะเยา 

- - - 3,000,000 3,000,000 6,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.61 
นวัตกรรมการผลติ
ปลาสม้นลิ และ
ผลติภณัฑ์แปรรูป
จากปลาส้มเพื่อ
สุขภาพ 

2 1 - มหาวิทยาลัย
พะเยา 
- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน 

- - - 2,000,000 2,000,000 4,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.62 ส่งเสริมการ
ปลูกไผ่เศรษฐกิจ 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 
 
 

2 1 สนง.เกษตรจังหวัด
น่าน 

- - - 8,413,800 8,413,800 16,827,600 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.63 น าร่องการ
ส่งเสริมการปลูก
มะม่วงหิมพานต์
อินทรีย์ เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - 10,120,800 10,120,800 20,241,600 

- กิจกรรมหลัก 1.64 
การพัฒนาศักยภาพ
การผลติสนิค้าปศุ
สัตวล์้านนา
ตะวนัออก เพื่อเพิ่ม
มูลคา่ทางเศรษฐกิจ 

2 1 ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน 

- - - - 2,420,300 2,420,300 

- กิจกรรมหลัก 1.65 
เพิ่มขดีในการแข่งขัน
การเกษตรของพืช
ทางเลือก 

2 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่าน   
- ส านักงานเกษตรจังหวัด
น่าน เชียงราย พะเยา แพร่ 

- - - 24,000,000 24,000,000 48,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.66 
ยกระดับศกัยภาพ
อุตสาหกรรมชา-กาแฟ
และสมุนไพรในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 1 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

- - - - 80,000,000 80,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.67 จากผืนดินสู่
ถิ่นฟ้า ต้นแบบ
แห่งการบริหาร
จัดการดา้นอาหาร
และการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

2 1 มหาวิทยาลยัพะเยา - - - - 45,000,000 45,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.68 เพิ่ม
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมแปร
รูปมูลค่าสูงเพื่อ
การส่งออก
ภาคเหนือตอนบน 
2 (ขายก่อนปลูก) 

2 1 - มหาวิทยาลัย
พะเยา 
- ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
พะเยา 
- เทศบาลต าบลแม่
กา 
- คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สภาบัน
(กกร.) 
 
 

- - - 70,000,000 - 70,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.69 จัดตั้งและ
ด าเนินการอุทยาน
วิทยาศาสตร์
เกษตรแปรรูป
มูลค่าเพิม่สูง
ล้านนาตะวันออก 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา  - - - 375,000,000 - 375,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.70 ปรับปรุง
ระบบการผลิต
และแปรรูปอาหาร
จากเนื้อสัตว์
ปลอดภัยส าหรับ
ผู้บริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 ส านักงานปศุสตัว์
เชียงราย 

- - - 60,000,000 - 60,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 
1.71 ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์
กลุ่มจังหวัดเหนือ
บน 2 

2 1 - ส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
- ศูนยเ์มลด็พันธุ์ข้าว
พะเยา  
- ส านกังานปศุสตัว์ 4 
จังหวัด  
- ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย น่าน แพร่  
- มหาวิทยาลัยพะเยา  
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง  
- ส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์ 4 จังหวดั 

- - - - 56,518,000 56,518,000 

- กิจกรรมหลัก 1.72 
การเกษตรวิถี
ท่องเที่ยวล้านนา
ตะวนัออก 

2 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดน่าน 
เชียงราย พะเยา 
แพร่ 

- - - - 20,000,000 20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.73 
พัฒนาศักยภาพการ
ผลติปศุสตัว์ลา้นนา
ตะวนัออกเพื่อเพิ่มมลู
ค้าทางเศรษฐกิจ 

2 1 ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - - 2,420,300 2,420,300 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.74 
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผลผลติโคเนื้อดว้ยการ
ปรับปรุงอาหารหยาบ
เปลือกข้าวโพด 

2 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน 

- - - - 15,000,000 15,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.75 
พัฒนาศักยภาพ
หน่วยปฏิบตัิการเฝา้
ระวังและตรวจสอบ
สารพิษตกคา้งใน
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่กลุม่จังหวดั
ภาคเหนือบน 2 

2 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย 

- - - - 20,000,000 20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.76 

เมืองอาหาร
ปลอดภัย : 
ปรับปรุงระบบ
การผลิตและแปร
รูปอาหารจาก
เนื้อสัตว์ปลอดภัย
ส าหรับผู้บริโภค 
 

5 1 เทศบาลนคร
เชียงราย 

- - - 60,000,000 60,000,000 120,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.77 
สร้างพื้นทีต่้นแบบ
ล้านนาเมืองอาหาร
ปลอดภัย 

5 1 เทศบาลนคร
เชียงราย 

- - - 10,000,000 10,000,000 20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.78
การพัฒนา
อุตสาหกรรมแปร
รูปมลูค่าสูงและ
ยกระดับมาตรฐาน
สินค้ากลุ่มลานนา
ตะวันออก 

2 1 -มหาวิทยาลยัพะเยา 
- สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน,  
- คณะกรรมการรว่ม
ภาคเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) 

- - - - 58,500,000 58,500,000 

- กิจกรรมหลัก 1.79 
การพัฒนา
อุตสาหกรรมแปร
รูปมลูค่าสูงกลุม่
ล้านนาตะวันออก 

2 1 - ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั
เชียงราย พะเยา แพร ่
น่าน 
- มหาวิทยาลัยพะเยา  
- มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง  
-คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) 
 

- - - - 49,000,000 49,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 

- กิจกรรมหลัก 1.80
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีหุ่นยนต์
และพัฒนาระบบโด
รนเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและ
สร้าง Young 
Smart Farmer ยุค
ใหม ่

2 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชยีงราย 

- - - - 30,000,000 30,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.81 ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์
กลุ่มจังหวัด 
เหนือบน 2  
แบบบูรณาการ 

2 1 - ส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - - 43,000,000 43,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ MICE เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดอย่างย่ังยืน 

240,897,400 294,897,400 970,267,431 1,381,738,654 1,195,076,314 4,082,877,199 

1.โครงการบูรณาการการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 240,897,400 294,897,400 970,267,431 1,381,738,654 1,195,076,314 4,082,877,199 
- กิจกรรมหลัก 1.1  

ยกระดับ
ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว
สู่มาตรฐานสากล 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

  10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000  10,000,000 50,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.2  
ท่องเที่ยววิถีไทย 
ใส่ใจสุขภาพ 
(Sport Tourism) 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแพร่ น่าน 
เชียงราย พะเยา 

 50,000,000   50,000,000   52,149,800  50,000,000  50,000,000 252,149,800 

- กิจกรรมหลัก 1.3
ประชาสมัพันธ์
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และสุขภาพ  
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ 
ตอนบน 2 

2 1 ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

50,000,000  50,000,000  20,000,000  50,000,000  50,000,000 220,000,000 



 หน้า | 187 
บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.4  
หมู่บ้านเพื่อการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 1 ส านักงานพัฒนา
ชุมชนพะเยา เชียงราย 
แพร่ น่าน 

- 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.5  
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่มรดกทาง
วัฒนธรรมของ
เมืองน่าน 

2 1 เทศบาลเมืองน่าน - - 67,817,631 - - 67,817,631 

- กิจกรรมหลัก 1.6  
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเขตเทศบาล
เมืองนา่น (น าลาย
ไฟฟ้า สายโทรศัพท์
ลงใตด้ิน) 

2 1 เทศบาลเมืองน่าน - - 628,000,000 - - 628,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.7  
ศึกษาออกแบบ
รายละเอียด
อารยะสถาปัตยส์ิ่ง
อ านวยความ
สะดวกผู้สูงอาย ุ

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 50,000,000 - 50,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.8 
ศึกษาความ
เหมาะสมการ
จัดตั้งศูนย์ที่พัก
อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุแบบครบ
วงจร 

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 50,000,000 - 50,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.9 
ศึกษาออกแบบ
ถนนรอบกว๊าน
พะเยาและไฟส่อง
สว่าง 

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 20,000,000 - 20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.10 เสริมสร้าง
ทักษะภาษา
พัฒนาอาชีพสู่
ชุมชน เพื่อ
ยกระดับ
ฐานเศรษฐกิจน่าน 

 
 
 

2 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาน่าน 

- - - 6,000,000 - 6,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.11    
ไตรกีฬา
สามเหลี่ยมทองค า 

2 2 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.12 
ห้องน้ าเพื่อการ
ท่องเที่ยวบน
เส้นทาง R3A เพื่อ
การท่องเที่ยว 

2 2 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

17,600,000 17,600,000 17,600,000 17,600,000 17,600,000 88,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.13 
บอกรักสองฝั่งโขง
เชื่อมโยงอารย
ธรรมล้านนาสูล่้าน
ช้าง 

2 2 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 22,500,000 

- กิจกรรมหลัก1.14 
ปั่นจักรยานเส้นทาง
สายโรแมนติก 
Chaingrai love to 
ride ชมวิวสอง
แผ่นดิน 

2 2 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.15  
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2 1 ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - 10,000,000 10,000,000 20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.16 
โครงการยกระดบั
กิจกรรมการท่องเทีย่ว
ในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อ
การกระจายรายได้
ทางการท่องเที่ยวใน
พื้นที่กลุม่จังหวดั
ล้านนาตะวันออก  

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา
(ดร. ประกอบศริิ ภักดี
พินิจ คณะวิยาการ
จัดการและสารสนเทศ
ศษสตร์) 

- - -   10,000,000   10,000,000  20,000,000 

- กิจกรรมหลัก1.17  
พัฒนาดิจิทัลคอน
เทนส์และแอป
พลิเคชันส่งเสริม
การท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา
(ผศ.ดร.ฐิติรตัน์ เช่ียว
สุวรรณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) , 
สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดแพร่ 
น่าน พะเยา เชียงราย 
  
 

- - - 10,000,000 8,000,000 18,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.18 การพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้สูงอาย ุเฉพาะ
ทางด้านสุขภาพ
ทางเพศ (Sexual 
Health) 

3 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(น.ส.กฤติพิชญ์ 
ฐิติพิชญานันท์ คณะ
พยาบาลศาสตร์) 

- - -     5,000,000     1,000,000  6,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.19 การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาระบบ
การดูแลผูสู้งอายุ 

3 2 ท้องถิ่นจังหวดัพะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน 
ร่วมกบั มหาวทิยาลยั
พะเยา (ผศ.ดร.ปะราล ี 
โอภาสนันท์ คณะพยาบาล
ศาสตร์) 

- - -   30,000,000    20,000,000  50,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.20 ผู้สูงอายุกับ
การรู้เท่าทันสื่อใน
ยุคสังคมดจิิทัล 

3 2 ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด พะเยา เชียงราย  
แพร่ นา่น 
ร่วมกบั มหาวทิยาลยั
พะเยา (ผศ.ดร.ปะราล ี 
โอภาสนันท์ คณะพยาบาล
ศาสตร์) 
 

- - -  20,000,000    15,000,000  35,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.21 
ส่งเสริมการสรา้ง
อาชีพและรายไดใ้ห้
ผู้สูงอายุแบบบรูณา
การในเขตภาคเหนอื
อย่างยั่งยนื 

3 2 มหาวิทยาลยัพะเยา  
(ดร.ศรสีุดา จงสิทธิผล 
วิทยาลัยการจัดการ) 

- - -   25,800,000                  -    25,800,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.22 พัฒนา
ศักยภาพผู้น า
ชุมชนเพื่อสร้าง
ความมั่งคั่งแบบ
บูรณาการในเขต
ภาคเหนืออย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง
ประเทศไทย 4.0 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา  
(ดร.ศรสีุดา จงสิทธิผล 
วิทยาลัยการจัดการ) 

- - -   18,800,000                 -    18,800,000 

- กิจกรรมหลัก 1.23 
พัฒนาการบรหิาร
จัดการโฮมสเตย์ในเขต
ภาคเหนืออยา่งบรูณา
การเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกลุม่
ผู้สูงอาย ุ

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา  
(ดร.ศรสีุดา จงสิทธิผล 
วิทยาลัยการจัดการ) 

- - -   23,900,000                 -    23,900,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.24 
การศึกษาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติดอย
หลวง-ดอยหนอก
เมืองพะเยา และ
การอนุรกัษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
และฐานข้อมลู
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แหล่ง
ต้นน้ าล าธาร และ
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ   

2 2 ท่องเที่ยวจังหวัด
พะเยา ,ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
พะเยา , มหาวิทยาลัย
พะเยา 
(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ,  
ดร.บุญช่วง บุญสุข 
คณะวิทยาศาสตร์) 

- - -   10,000,000    10,000,000  20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.25 
การสร้างชุมชนการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ดูแลผูสู้งอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
พื้นที่สูงและ
ชายแดนภาคเหนือ
ตอน 

3 2 มหาวิทยาลยัพะเยา  
(ผศ.ดร.มณิทร รักษ์
บ ารุง คณะ
วิทยาศาสตร์)  

- - -   20,000,000  - 20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.26 ศูนย์วิจัย
เรียนรู้นกยูงไทย
นานาชาติ
(International 
Green Peafowl 
Research 
Institute) 
ภายใต้ความ
ร่วมมือแห่ง
ภาคพื้นเอเซีย 
แปซิฟิกและ
อนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่า
ใกล้สูญพันธ์ุ และ
อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 
 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
ดร.ส าราญ ทองแพง 
และ ดร.ฤทัยภัทร 
พิมลศร ี

- -   10,000,000    80,000,000    60,000,000  150,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลักท่ี 
1.27 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแนว
ทางการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษ
ล้านนาตะวันออก
เชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบ้าน 

2 1 มหาวิทยาลยัพะเยา 
(คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศ
ศาสตร์) 

- - - - 14,000,000 14,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.28 
จัดสรา้งศูนยค์วบคุม
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (War 
Room) 

2 2 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเชียงราย 

- - - 82,000,000 - 82,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.29 
การท่องเที่ยวใน
พื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อ
การกระจายรายได้
ทางการท่องเที่ยวใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ล้านนาตะวันออก 

 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา - - - 5,000,000 - 5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.30 การส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวและ
เขตพัฒนาพิเศษ 

2 2 มหาวิทยาลยัพะเยา - - - 14,000,000 - 14,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.31 ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
เชิงนิเวศ และ 
เชิงสุขภาพให้มี
คุณภาพเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

2 2 - แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 

- - - 37,000,000 - 37,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.32  
ล้านนาตะวันออก
ต้นแบบรักษ์นกยูง
ไทยสู่การท่องเที่ยว
เช่ือมโยงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บน
เส้นทาง One Belt 
and One Road 
 

2 1 ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 15/ ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
13/ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

- - 20,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.33 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใต้
โครงการ
พระราชด าริ   

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแพร่/ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ–้
แพร่ เฉลิมพระเกียต ิ

10,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 60,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.34 กีฬาเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ
การเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแพร่ น่าน 
เชียงราย พะเยา 

- - - 8,000,000 8,000,000  16,000,000  

- กิจกรรมหลัก 
1.35 Lanna 
Tea&Coffee 
Trail Run 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - 12,000,000 12,000,000  24,000,000  

- กิจกรรมหลัก 
1.36 วนาบ าบัด 
เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพล้านนา
ตะวันออก 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแพร่/ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ–้
แพร่ เฉลิมพระเกียต ิ

- - - 3,000,000 3,000,000  6,000,000  
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.37 
Lanna North 2 
Night Run 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - 6,000,000 6,000,000  12,000,000  

- กิจกรรมหลัก 1.38 
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพน้ าพรุ้อน 4 
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - 2,000,000 2,000,000  4,000,000  

- กิจกรรมหลัก 
1.39 พัฒนา
รูปแบบการ
ท่องเที่ยว Green 
Tourism 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 3,000,000 3,000,000  66,000,000  

- กิจกรรมหลัก 
1.40 พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหนอง
หลวง (เส้นทาง
จักรยาน) ระยะที่ 
2 

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงราย 

- - - 70,000,000 - 70,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.41 พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชาติพันธ์ุ
ล้านนาตะวันออก 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน 

47,597,400 47,597,400 30,000,000 20,000,000 20,000,000 165,194,800 

- กิจกรรมหลัก 
1.42 พัฒนา 
อัตลักษณ์อารย
ธรรมล้านนา
ภาคเหนือตอนบน 
2 

2 1 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน 

21,000,000 50,000,000 35,000,000 50,000,000 50,000,000 206,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.43 มหกรรม
อาหารท้องถิ่นเพื่อ
การท่องเที่ยว 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - 3,000,000 3,000,000 6,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.44 พัฒนาแหล่ง
เรียนรูม้รดก
วัฒนธรรมผา้
ล้านนาตะวันออก 

 
 

2 1 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนา่น/ส านักงาน
พัฒนาฝมีือแรงงานจังหวัด
พะเยา/ มหาวิทยาลัย
พะเยา/ ส านักงานแรงงาน
จังหวัดพะเยา 

- - - 25,000,000 25,000,000 50,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.45 พัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้นอก
ห้องเรียนเพื่อ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
โบราณสถาน 
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
เมืองเก่าสู่การ
เชื่อมโยง
ประวัติศาสตร ์

2 1 มหาวิทยาลยัพะเยา/ 
ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา 

- - - 4,000,000 4,000,000 8,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.46 พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในพื้นที่
ล้านนาตะวันออก 
(Creative Lanna 
Cluster) 

 
 

2 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดแพร่
ร่วมกับสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

- - - 2,000,000 2,000,000 4,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.47 เตรียมความ
พร้อม ความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
นักท่องเที่ยว 

2 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดแพร่ ,
มหาวิทยาลยัพะเยา 

- - - 2,000,000 2,000,000 4,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.48 พัฒนาต่อ
ยอดชุมชน
ท่องเที่ยว  OTOP 
นวัตวิถีสู่ความ
ยั่งยืน 

2 1 ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงราย   

- - - 6,500,000 6,500,000 13,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.49  
See North 2 

2 1 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้
แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

- - - 2,000,000 2,000,000 4,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.50 พัฒนา
ดิจิทัลและ
แอปพลิเคชั่น
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 1 มหาวิทยาลยัพะเยา - - - 2,000,000 2,000,000 4,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.51  
การท่องเทีย่วเช่ือมโยง
ทางวัฒนธรรม กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 กบัประเทศ
กลุม่อนุภูมภิาคลุ่มน้ า
โขง 

2 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

- - - 4,000,000 4,000,000 8,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.52  
การออกแบบและ
พัฒนากรีนซติี้เชิง
วัฒนธรรมและเมือง
เก่าเชิงนิเวศ จ.
เชียงราย จ.พะเยา จ.
แพร่ และ จ.นา่น   

2 1 มหาวิทยาลยัพะเยา - - - 4,000,000 4,000,000 8,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.53 แผนแม่บท
การพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์
เชื่อมโยงอารย
ธรรมล้านนา  
สู่ล้านช้าง 
 

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 20,000,000 20,000,000 40,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.54 ออกแบบ
และพัฒนาเมือง
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
เชื่อมโยงอารย
ธรรม ลา้นนา-
ล้านช้าง 
(เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน) 

2 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พะเยา 

- - - 4,000,000 4,000,000 8,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.55 ยกระดับ
การพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 

2 1 ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - - 6,000,000 6,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.56 พัฒนาถ้ า
หลวง-ขุนน้ านาง
นอนและยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและ

2 1 มหาวิทยาลยัพะเยา - - - - 28,837,660 28,837,660 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

สร้างเศรษฐกิจ ให้
เป็นการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและ
อุทยานธรณีระดับ
จังหวัด (Geo 
Park) 4 จังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 
2 

- กิจกรรมหลัก 
1.57 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพลา้นนา
ตะวันออก 

2 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน 

- - - - 29,000,000 29,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.58 พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ชาติพันธ์ุล้านนา
ตะวันออก 

 
 
 

2 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน 

- - - - 36,000,000 36,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.59 
ต่อยอดและสรา้ง
มูลคา่เพิม่ของมรดก
วัฒนธรรมผา้ทอสู่การ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2 1 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดน่าน 

- - - - 10,000,000 10,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.60 
มหกรรมอาหาร
ท้องถิ่นล้านนาเพื่อ
การท่องเที่ยว 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงรายพะเยา 
แพร่ น่าน 

- - - - 6,000,000 6,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.61 
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัคร
ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวกลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแพร,่เชียงราย,
พะเยา,น่าน/
มหาวิทยาลยัพะเยา 

- - - - 2,000,000 2,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.62 
การส่งเสรมิอนุรกัษ์
แหล่งท่องเทีย่วเชิง
นิเวศและการพัฒนา
พื้นที่ชุ่มน้ าเวยีง

2 1 มหาวิทยาลยัพะเยา - - - - 4,000,000 4,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

หนองหลม่ พื้นที่ชุ่ม
น้ าซับน้ าจ าและ
พื้นที่ชุ่มแม่น้ าลดั
รอบเมอืงแพรเ่พื่อ
เป็นฐานเศรษฐกิจและ
แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาตแิห่งใหม ่

- กิจกรรมหลัก 1.63 
การส่งเสรมิท่องเทีย่ว
ผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 
จังหวัดล้านนา
ตะวนัออก เช่ือมโยง
อนุภูมภิาคลุม่น้ าโขง 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย,
พะเยา, แพร่, น่าน 

- - - - 12,000,000 12,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.64 
เช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กลุม่
ล้านนาตะวันออก 

2 1 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

- - - - 8,000,000 8,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.65 
ยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพเพื่อ

2 1 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

- - - - 50,000,000 50,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

รองรบัการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพภายใต้
ความปกติใหม่ (New 
Normal) 

- กิจกรรมหลัก 1.66 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายใต้โครงการ
พระราชด าริการฟื้นฟู
และจัดการองค์ความรู้
สมุนไพรพ้นบ้านตาม
แนวทางพระราชด าริ 
เพื่อความมั่นคงยั่งยืน
ของชุมชนและเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 

2 1 ม.แม่โจ้ – แพร่ เฉลิม
พระเกียรต ิ

- - - - 20,000,000 20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.67 
“Local สู่เลอค่า” การ
พัฒนาผูป้ระกอบการ
ทางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพบนฐานนเิวศ
วัฒนธรรมชุมชน
ล้านนาตะวันออก 

2 1 มหาวิทยาลยัพะเยา 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (น่าน) 

- - - - 15,000,000 15,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.68 
การปรบัปรุงภูมิทศัน์
หออัตลักษณ์นคร
น่าน เพื่อการ
ท่องเที่ยวสู่สังคม
เศรษฐกจิและชุมชน
อย่างยั่งยนื สบืสาน
การเรียนรูสู้่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2 1 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดน่าน 

- - - - 9,000,000 9,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.69 
ศูนย์เพิม่พูน
ศักยภาพเมอืงเพื่อ
รองรบัการท่องเที่ยว 

3 1 เทศบาลนครเชียงราย - - - 50,000,000 50,000,000 100,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.70
ปรับปรุงระบบไฟฟา้
เป็นเคเบลิใตด้ิน 

2 1 เทศบาลนครเชียงราย - - - 227,438,654 227,438,654 454,877,308 

- กิจกรรมหลัก 1.71
จัดสรา้งศูนยค์วบคุม
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 เทศบาลนครเชียงราย - - - 82,000,000 82,000,000 164,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.72
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
รองรับกิจกรรมทุก

2 1 เทศบาลนครเชียงราย - - - 55,000,000 55,000,000 110,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

ฤดูกาล(จัดงานเชียงราย
ดอกไม้งาม , จัดงาน
แข่งเรือยาวสาน
สัมพันธ์แม่น้ ากก , จัด
งานเชียงรายสีสัน
ดอกไม้ฤดูร้อน) 

- กิจกรรมหลัก 1.73 
ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพลา้นนา
ตะวนัออก แบบ
บูรณาการ 

2 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน 

- - - - 21,000,000 21,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.74 
การส่งเสรมิท่องเทีย่ว
ผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 
จังหวัดล้านนา
ตะวนัออก เช่ือมโยง
อนุภูมภิาคลุม่น้ าโขง 
แบบบรูณาการ แบบ
บูรณาการ 

2 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

- - - - 6,000,000 6,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่
การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

209,440,690 211,983,600 314,121,100 701,398,953 723,924,813 2,160,869,156 

1. โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 209,440,690 211,983,600 314,121,100 701,398,953 723,924,813 2,160,869,156 
- กิจกรรมหลัก 1.1 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ 

5 1 ทสจ. เชียงราย พะเยา 
และน่าน สบอ.13 
(แพร่)  
ส่วนจัดการต้นน้ า 
ส่วนประสานโครงการ
พระราชด าริฯ  
หน่วยงานพื้นที่สังกัด
ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 2   
และ 3 
สบอ.15 (แพร่)  
พลังงานจังหวัดน่าน 
 
 
 
 
 
 

65,521,550 90,000,000 85,162,000 90,000,000 90,000,000 420,683,550 
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โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.2
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าในพื้นที่ 
กลุ่มจังหวัดภาค 
เหนือตอนบน 2 

5 1 ทสจ.น่าน พะเยา  
แพร่ เชียงราย  สบอ. 
13 (แพร่) (ส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการ
ไฟป่า)  สบอ.15 
(เชียงราย) (ส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการ
ไฟป่า)  พลังงาน
จังหวัดน่าน  
ประชาสมัพันธ์จังหวัด
เชียงราย  น่าน พะเยา 
แพร่ 

27,983,300 35,495,000 33,730,300 44,334,513 44,334,513 185,877,626 

- กิจกรรมหลัก 1.3 
เตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบตัิ
กลุ่มจังหวัดภาค 
เหนือตอนบน  2 

 
 
 
 
 

5 1 ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

10,682,400 10,682,400 10,682,400 10,682,400 10,682,400 53,412,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.4   
พัฒนาศูนย์เรียนรู้  
สาธารณภัยสู่
มาตรฐานสากล 
ประจ ากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

5 1 ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
เขต 15  
ส านักงาน ปภ.จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

30,061,000 11,700,000 68,830,200 130,593,840 13,100,000 254,285,040 

- กิจกรรมหลัก 1.5    
เพิ่มศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติกลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

5 1 ทสจ.น่านส่วน
ประสานโครงการ
พระราชด าริ และ
กิจการพิเศษ หน่วย
จัดการต้นน้ า น้ ากาด 
ส่วนอุทยานแห่ง ชาติ 
สบอ. 13 (แพร่)  สนง.
พลังงานจังหวัดน่าน 
แพร่ พะเยา เชียงราย 
 
 
 
 
 
 

72,687,440 61,601,200 64,211,200 28,001,200 28,001,200 254,502,240 
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โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.6  
บ าบัดคณุภาพน้ าใน
แหล่งน้ าจากชุมชน
ก่อนไหลลงสูแ่หล่งน้ า
ส าคญั โดยระบบ
พลังงานแสงอาทติย ์

5 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย 

- - 30,000,000 40,000,000 - 70,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.7  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเชิง
บูรณาการตามหลัก 
การธนาคารน้ าใตด้ิน 

5 1 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย 

- - 10,000,000 - - 10,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.8 
การจัดการขยะ
ชุมชนและวัสดุ
เชื้อเพลิงเหลือใช้
แบบพ่ึงพาตนเอง 

5 1 ส านักงานทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย 

- - 9,000,000 - - 9,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.9 
สร้างเครือข่าย
อนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพด้านพันธุ์
พืช 

5 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพะเยา น่าน 

- - - 2,782,000 2,782,000 5,564,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.10 
รณรงค์งดเผาฟาง
และตอซังพืชและ
รณรงค์ไถกลบ  
ตอซัง 

5 2 กรมพัฒนาท่ีดิน 260,000 260,000 260,000 260,000 - 1,040,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.11 
สร้างความร่วมมือ
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นท่ี เพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 
 
 
 
 
 
 

5 2 กระทรวงทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

750,000 750,000 750,000 750,000 - 3,000,000 
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โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 1.12 
เสรมิสร้างศักยภาพ
ด้านก ากับ  ดูแล
ประกอบกิจการน้ า
บาดาลตาม
พระราชบญัญตัิน้ า
บาดาล พ.ศ.2520 

5 2 กระทรวงทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

700,000 700,000 700,000 700,000 - 2,800,000 

- กิจกรรมหลัก 1.13 
ป้องกันและ
ปราบปรามการตดัไม้
ท าลายปา่ระดับ
จังหวัด 

5 2 กระทรวงทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 3,350,000 

- กิจกรรมหลัก 1.14  
การตดิตามและ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนนิงานตามแนว
พระราชด าริ ภายใต้
โครงการบรหิาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวพระราชด าริ

5 2 กระทรวงทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 625,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

และกิจการพิเศษของ
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

- กิจกรรมหลัก 
1.15 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติพื้นที่
เวียงหนองหล่ม
เชื่อมโยงแม่สาย-
เชียงแสน 

5 2 มหาวิทยาลยัพะเยา
(ดร. สุขทัย พงศ์
พัฒนศิริ วิทยาลัย
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม)  

- - -   10,000,000    10,000,000  20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.16โครงการ
จัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการมลูฝอย
และวัสดุเหลือใช้
เชิงพาณิชย ์ขนาด
เล็กพ่ึงพาตนเอง 
4 จังหวัด 

 
 

5 2 มหาวิทยาลยัพะเยา 
วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- - -   10,000,000    10,000,000  20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.17 พัฒนา
เทคโนโลยีการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา
หมอกควันเชิง
บูรณาการ ในเขต
ภาคเหนือตอนบน
โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

5 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย , 
มหาวิทยาลยัพะเยา  
(ผศ.ดร.ฐิตริัตน ์เช่ียว
สุวรรณ คณะเทคโนโลย ี
 
สารสนเทศและการสื่อสาร)  

- - -   15,000,000    10,000,000  25,000,000 

- กิจกรรมหลัก 
1.18 การศึกษา
ภาวะเครียดของ
พืชในป่าไม้ที่ไดร้ับ
อิทธิพลจากการ
เกิดภาวะแล้งและ
ไฟป่าเขตจังหวดั 
พะเยา เชียงราย 
แพร่ น่านและ 
โปรแกรมการปลูก
พืชอาหารทดแทน
ในพื้นที่ภูเขา

5 2 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
พะเยา  , 
มหาวิทยาลยัพะเยา  
(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย 
คณะวิทยาศาสตร์) 

- - -   10,000,000    10,000,000  20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

หัวโล้น เพื่อยึด
หน้าดินและชะลอ
การพังทลาย 

- กิจกรรมหลัก 
1.19 ยกระดับ
บริหารจดัการเชิง
บูรณาการเพื่อ
ป้องกันหมอกควัน
ไฟป่าในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

5 1 - ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 
- ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน เชียงราย 
พะเยา แพร ่
 
 
 

- - - 250,000,000 - 250,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 
1.20 พัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้
สมุนไพร และปา่
ไม้ ส าหรับ เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และประชาชน
ทั่วไป 

2 2 เทศบาลนครเชียงราย - - - 22,000,000 - 22,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.21 
การบริหารจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และสา
ธารณภยั โดยการมี
ส่วนร่วมแบบบูรณา
การกลุ่มจังหวัด
เหนือตอนบน 2 

2 1 - ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 
- ส านักงาพลังงาน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 , 13 

- - - - 458,729,700 458,729,700 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เขต 15 เชียงราย 
- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขต
เชียงราย 

- กิจกรรมหลัก 

1.22 พัฒนา
เรียนรู้สมุนไพร 
และป่าไม้
ส าหรับเด็ก 
เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป 

 
 
 

4 1 เทศบาลนคร
เชียงราย 

- - - 26,500,000 26,500,000 53,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

แหล่ง 
งป. 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2564 

- กิจกรรมหลัก 

1.23 พัฒนา
แหล่งน้ า
สาธารณะหนอง
แสนตอ 

5 1 เทศบาลนคร
เชียงราย 

- - - 9,000,000 9,000,000 18,000,000 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
แผนงาน เพ่ิมมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. โครงการ บูรณาการการค้า การลงทุน  
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

เพ่ิมมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพ่ิมมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.66 
2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการ
ขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั้งหมด ร้อยละ 7.7 
3) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลาง
ทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ร้อยละ 3 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/มูลค้าการค้าต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
7.  ระยะเวลา  5 ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ 
- 210,000,000 บาท 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่ 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุสาหกรรมเกษตรเชิง
นวัตกรรม 
- 88,500,000 บาท 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 

แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาศูนย์ประสานงาน(Command Center) และน าร่องการ
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์  
ฟูดวัลเลย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบน 2 
- 55,000,000 บาท 
-ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มจังหวัด/กลุ่มประเทศ 
GMS และ ASEAN+6 
- 100,000,000 บาท 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพสามารถ
แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค 
- 200,000,000 บาท 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยาแพร่ น่าน 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน 
- 50,000,000 บาท 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 8.7 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- 300,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงแพร่ 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8.8 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาออกแบบแผนแม่บทโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับรถไฟทางคู่
เชื่อมโยง เด่นชัย – พะเยา – เชียงของ 
- 15,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา /ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 8.9 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาและออกแบบทางเลี่ยงเมือง เพ่ือขนส่งโลจิสติกส์  
ชุมชนชายแดนบ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.10 กิจกรรมหลักท่ี 8.10 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาเพ่ือก าหนดต าแหน่งจุดพักกระจายสินค้าและจุดพักรถ 
(Rest Area) ที่เหมาะสม จังหวัดพะเยา 
- 15,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา /ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 8.11 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งทางราง 
(Transit Oriented Development) จังหวัดพะเยา 
- 30,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา /ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 8.12 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาด่าน
ชายแดนสากลห้วยโก๋น 
- 40,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง – งาว ตอน 3 
- 1,900,000,000 บาท  
- กรมทางหลวง 

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11ตอน ล าปาง – เด่นชัย  
ตอน 1 
- 1,700,850,000 บาท  
-กรมทางหลวง 

8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง ตอน  
ร้องกวาง - อ.เวียงสาตอน 5 
- 1,750,000000 บาท 
- กรมทางหลวง 

8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สาย – (ห้วยไคร้)-(แม่จัน)-(เชียงแสน) อ าเภอแม่สาย 
อ าเภอแม่จัน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
- 916,094,000 บาท 
- การประปาส่วนภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 
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8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาโครงข่ายระบบผลิต - จ่ายน้ าประปาในเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเมือง ของจังหวัดเชียงราย 
- 367,927,000 บาท 
- การประปาส่วนภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก่อสร้างระบบผลิต วางท่อจ่ายน้ าประปา ให้กับศูนย์ราชการ 
(แห่งใหม่) จังหวัดแพร่ 
- 185,971,885 บาท 
- การประปาส่วนภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภายหลังการรับโอน  
กปภ.สาขาท่าวังผา (ป่ากลาง) อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
- 69,674,000 บาท 
- การประปาส่วนภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาออกแบบอาคารด่านชายแดนในพ้ืนที่ส่วนสนับสนุน อ.ภู
ซาง จ.พะเยา 
- 50,000,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาออกแบบแผนแม่บทโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับรถไฟทางคู่
เชื่อมโยงเด่นชัย – พะเยา – เชียงของ 
- 50,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา/ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง/มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.22 กิจกรรมหลักท่ี 22 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
- 17,780,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงพะเยา 

8.23 กิจกรรมหลักท่ี 23 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 129 ตอนทางเลี่ยงเมือง
แพร่ ช่วง กม.0+000 – กม. 10+418 ระยะทาง 10.418 กิโลเมตร 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานชั้นทางสูงขึ้น และก่อสร้างทางขนานบริเวณ
ย่านชุมชน รวมทั้งปรับปรุงขยายสะพาน 
- 90,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงแพร่ 
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8.24 กิจกรรมหลักท่ี 24 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 ตอนแพร่ – อ าเภอลอง – 
อ าเภอวังชิ้น ช่วง กม. 23+000 – กม. 73+700 ระยะทาง 50.700 
กม. 
- 90,000,000 บาท  
- แขวงทางหลวงแพร่ 

8.25 กิจกรรมหลักท่ี 25 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกเจริญราษฎร์ 
– หนองหน้า – ร้องกวาง ช่วง กม.251 + 107 – กม. 274+000 
ระยะทาง 22.893 กม. และก่อสร้างทางขนานบริเวณย่านชุมชน 
รวมทั้งปรับปรุงขยายสะพาน 
- 90,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงแพร่ 

8.26 กิจกรรมหลักท่ี 26 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- บูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนภูชี้ฟ้า – ผาตั้ง 
ระหว่าง กม. 40+426 – กม.89+767 ระยะทาง 25.000 กม. 
- 90,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงเชียงราย 2 

8.27 กิจกรรมหลักท่ี 27 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก่อสร้างทางหลวงเข้าด่านสะพานฯ แม่น้ าโขงที่เชียงของ ระหว่าง 
กม. 0+000 – กม. 4+500 ระยะทาง 4.500 กม. 
- 90,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงเชียงราย 2 

8.28 กิจกรรมหลักท่ี 28 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1124 ตอนปางกุ่ม – วังชิ้น 
ช่วง กม. 16+707 – กม. 48+000 ระยะทาง 31.293 กม. 
- 90,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงแพร่ 

8.29 กิจกรรมหลักท่ี 29 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนพะเยา – สัน
ต้นแหน ระยะทาง 16.00 กม. ให้มีมาตรฐานชั้นทางสูงขึ้น 
- 90,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงพะเยา 

8.30 กิจกรรมหลักท่ี 30 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอาหารและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษรตร
เชิงนวัตกรรม 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
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8.31 กิจกรรมหลักท่ี 31 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือน 
- 95,000,000 บาท 
- ส านักงาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

8.32 กิจกรรมหลักท่ี 32 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- 400,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงแพร่ 
- แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 
- แขวงทางหลวงพะเยา 
- แขวงทางหลวงน่านที่ 2 

8.33 กิจกรรมหลักท่ี 33 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนและเมืองชายแดนบ้านฮวก จังหวัด
พะเยา และด่านชายแดนถาวรห้วยโก๋น จังหวัดน่าน เพ่ือเชื่อมโยง
อนุภาคลุ่มน้ าโขง 
- 60,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

8.34 กิจกรรมหลักท่ี 34 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ออกแบบและจัดท าแผนแม่บทโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับรถไฟทางคู่
เชื่อมโยงเด่นชัย – พะเยา – เชียงของ 
- 30,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

8.35 กิจกรรมหลักท่ี 35 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ออกแบบพ้ืนที่ส่วนสนับสนุนด่านชายแดนถาวร บ้านฮวก อ าเภอ
ภูซาง จังหวัดพะเยา 
- 45,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

8.36 กิจกรรมหลักท่ี 36 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 
0102 ตอน ผาหลัก - สะเกิน ระหว่าง กม.51+775 - กม.55+000  
ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน    
- 20,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงน่านที่ 2  กรมทางหลวง      

8.37 กิจกรรมหลักท่ี 37 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน 
แยกปากจั๊วะ – แยกเจริญราษฎร์  ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น , ต.แม่จั๊วะ 
อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
- 25,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงแพร่  กรมทางหลวง 
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8.38 กิจกรรมหลักท่ี 38 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน 
หนองน้ าเขียว - ปางเคาะ  ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
- 45,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงแพร่  กรมทางหลวง 

8.39 กิจกรรมหลักท่ี 39 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง บนหลวงหมายเลข 1020 ตอน 
ปล้อง - ขุนตาล ที่ กม. 55+440 - กม.56+500เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ชั้นทางสูงขึ้น และก่อสร้างปรับปรุงทางและสะพานหรือจุด
อันตราย ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 
- 48,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2  กรมทางหลวง 

8.40 กิจกรรมหลักท่ี 40 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานชั้นทางสูงขึ้น และก่อสร้างปรับปรุงทางและ
สะพานหรือจุดอันตราย ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 
- 45,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงพะเยา  กรมทางหลวง 

8.41 กิจกรรมหลักท่ี 41 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 1 
ตอน  แยกแม่กรณ์ – ห้วยพลู  ระหว่าง กม.938+600 - กม.
939+800 บ้านดู่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 
- 10,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 

8.42 กิจกรรมหลักท่ี 42 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 1 
ตอน ห้วยพลู – แม่ค าระหว่าง กม.959+825 - กม.959+950 บ้าน
สันต้นฮ่าง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
- 10,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 

8.43 กิจกรรมหลักท่ี 43 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน  
ร่องขุ่น – แยกแม่กรณ์ ระหวา่ง กม.919+250 - กม.919+850 บ้านรอ่งขุ่น ต.
ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชยีงราย - 7,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 

8.44 กิจกรรมหลักท่ี 44 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย (ไฟฟ้าแสงสว่าง) บนทาง
หลวงหมายเลข 101  ตอน แยกปากจั๊วะ – แยกเจริญราษฎร์   
ต.สูงแม่น อ.สูงเม่น และ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
- 14,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงแพร่  กรมทางหลวง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.45 กิจกรรมหลักท่ี 45 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย (ไฟสัญญาณจราจรแบบ 
Smart VA) บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ – 
แยกเจริญราษฎร์  ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น , ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
- 18,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงแพร่  กรมทางหลวง 

8.46 กิจกรรมหลักท่ี 46 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ก่อสร้างอาคารพรมแดน (ซุ้มประตู) จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
- 30,000,000 บาท 
- ด่านศุลกากรทุ่งช้าง/จังหวัดน่าน 

8.47 กิจกรรมหลักท่ี 47 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนสากลห้วยโก๋นเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุนประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
- 20,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

8.48 กิจกรรมหลักท่ี 48 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการค้าการลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 
- 36,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.49 กิจกรรมหลักท่ี 49 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท New normal เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายและแสดงสินค้าทั้งในรูปแบบ offline-
online market place 
- 50,000,000 บาท 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

8.50 กิจกรรมหลักท่ี 50 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 และโครงข่ายเพ่ือสนับสนุน
เชื่อมโยงการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 30,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง 
 
 
 



หน้า | 230 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.51 กิจกรรมหลักท่ี 51 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนเส้นทางวัดร่องขุนเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย 
- 18,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง 

8.52 กิจกรรมหลักท่ี 52 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาทางหลวงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยประชาชน และภาพรวมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
- 35,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ประเด็นการพัฒนาที ่2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

                            การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
แผนงาน ยกระดับสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. โครงการ เพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

ยกระดับสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ยกระดับสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

1) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั้งหมด ร้อยละ 20 
2) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมด ร้อยละ 3 
3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาค อุตสาหกรรม 
ร้อยละ 2 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/สินค้าการเกษตรมีมาตรฐานรองรับ

เพ่ิมข้ึน 
7.  ระยะเวลา  5 ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 283,944,700 บาท 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน  
- ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 

แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 
- 430,553,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เสริมสร้างเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ าของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
- 100,000,000 บาท 
- ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมและพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์ (กาแฟ) 
- 75,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ผลิตโคเนื้อคุณภาพเพ่ือการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืน และ
อาหารปลอดภัยสู่อาเซียน 
- 204,212,000 บาท 
- ส านักงานปศุสัตว์พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย
แปรรูปมูลค่าสูงลานตะวันออก 
- 140,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการผลิตไผ่เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
- 75,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่ 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

- ผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางด าเชิงคุณภาพครบวงจร ในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
- 50,000,000 บาท  
- ส านักงานปศุสัตว์น่าน เชียงราย พะเยา แพร่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ 
- 200,000,000 บาท  
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- 100,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทยเพ่ือความยั่งยืนและท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 55,000,000 บาท 
- ส านักงานปศุสัตว์แพร่ เชียงราย พะเยา น่าน 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การผลิตการตลาดและการแปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบัน
เกษตรกร 
- 150,000,000 บาท 
- ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนา Cluster อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก 
- 89,000,000 บาท 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิล
ให้มีคุณภาพและปลอดภัยแบบครบวงจร ด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรม 4.0 สู่การเพิ่มมูลค่าและการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
- 12,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

- เกษตรอินทรยี์วิถีน่าน สรา้งฐานเศรษฐกิจ สร้างชีวิตที่ด ี

- 11,000,000 บาท 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ 
- 50,000,000 บาท 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
- 5,000,000 บาท 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 

8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
- 5,000,000 บาท 
- ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยลดต้นทุน 
- 5,000,000 บาท 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตรวจรับรองคุณภาพข้าว GAP 
- 5,000,000 บาท 
- กรมการข้าว 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
- 8,000,000 บาท 
- กรมพัฒนาที่ดิน 

8.22 กิจกรรมหลักท่ี 22 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม บ าบัด และชันสูตรโรคสัตว์ 
- 34,000,000 บาท 
- กรมปศุสัตว์  

8.23 กิจกรรมหลักท่ี 23 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียด้านการ ปศุสัตว์ 
- 12,500,000 บาท 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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8.24 กิจกรรมหลักท่ี 24 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 100,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสวุรรณ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

8.25 กิจกรรมหลักท่ี 25 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชาและการ
แปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแลละยามูลค่าสูงเพ่ือสร้าง
รายได้ให้เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืน 
- 100,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสวุรรณ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

8.26 กิจกรรมหลักท่ี 26 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- นวัตกรรมทางการตลาดเพ่ือการกระจายสินค้าเกษตรของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่ตลาดโลก 
- 8,500,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)) , สนง.พาณิชย์จังหวัดแพร่ น่าน 
พะเยา เชียงราย 

8.27 กิจกรรมหลักท่ี 27 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ไม้ผลเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับสู่ตลาดโลก 
- 39,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) , สนง.พาณิชย์จังหวัดแพร่ น่าน 
พะเยา เชียงราย 

8.28 กิจกรรมหลักท่ี 28 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- 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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8.29 กิจกรรมหลักท่ี 29 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาระบบการผลิตข้าวมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงแบบครบ
วงจร และส่งเสริมการจัดจ าหน่ายไปสู่ตลาดอนุภูมิภาคและตลาด
สากล เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 100,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา    (ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) และส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพะเยา ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

8.30 กิจกรรมหลักท่ี 30 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การเพ่ิมศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์ในการผลิตพืชเกษตร
อุตสาหกรรมมูลค่าสูงโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- 20,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค ศูนย์เครื่องมือ
กลาง), สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 

8.31 กิจกรรมหลักท่ี 31 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาตะวันออก 
- 75,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา  
(ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ดร.บุญร่วม คิดค้า คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ) และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
พะเยา ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

8.32 กิจกรรมหลักท่ี 32 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 20,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (น.สพ.สมชาติ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 

8.33 กิจกรรมหลักท่ี 33 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความ
อยู่รอดของมนุษยชาติ สู่การบูรณาการร่วมกับชุมชน 
- 25,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (น.สพ.สมชาติ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 
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8.34 กิจกรรมหลักท่ี 34 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- หน่วยพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่ (สตาร์ทอัพ) ด้าน
เกษตรและอาหารภาคเหนือ 
- 40,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล อุทยาน
วิทยาศาสตร์)สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 

8.35 กิจกรรมหลักท่ี 35 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และอาหารแปรรูปจากข้าวใน
จังหวัดพะเยาสู่ความพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- 12,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะวิทยาศาสตร์) 

8.36 กิจกรรมหลักท่ี 36 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมสินค้าอาหาร
ปลอดภัยแปรรูปมูลค่าสูงล้านนาตะวันออก 
- 120,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค ศูนย์เครื่องมือ
กลาง) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา                         

8.37 กิจกรรมหลักท่ี 37 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตและเครื่องมือ
การเกษตรเพื่อการผลิตเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมศักยภาพ
ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 
- 179,400,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค) และสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา                         

8.38 กิจกรรมหลักท่ี 38 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือสร้างผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของสินค้าอาหารปลอดภัยและเพ่ิมรายได้เกษตรกร
และผู้ประกอบการในชุมชน 
- 40,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค ศูนย์เครื่องมือ
กลาง), สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 

8.39 กิจกรรมหลักท่ี 39 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- โรงเรือนปลูกพืชอ้จฉริยะแบบเคลื่อนที่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามกระบวนทัศน์สหประชาชาติ 
- 14,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร. ชัชวาล วงค์ชัย คณะวิทยาศาสตร์) 
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8.40 กิจกรรมหลักท่ี 40 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกระบือตลอด
ห่วงโซ้การผลิตอาหารปลอดภัย 
- 4,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา ( ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ) 

8.41 กิจกรรมหลักท่ี 41 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรอินทรีย์และไม้ผลด้วยระบบน้ าแบบ
ประหยัด 
- 10,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา ( ผศ.ดร.สุขทัย พงษ์พัฒนศิริ  
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

8.42 กิจกรรมหลักท่ี 42 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอางค์ จากกล้วยคา
เวนดิช สับปะรด ลูกหม่อน ข้าวก่ า เผือกก่ า นมควาย และ
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงเมืองพะเยา 
- 20,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะวิทยาศาสตร์) 

8.43 กิจกรรมหลักท่ี 43 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาส่วนประกอบของเวย์โปรตีนและอาหารเสริมทางการ
กีฬาและสุขภาพจากข้าวเกษตรอินทรีย์และพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนและพัฒนากลไกทางการตลาดส าหรับชุมชนใน
การจัดจ าหน่ายในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
- 35,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.มณิทร รักษ์บ ารุง คณะ
วิทยาศาสตร์) 

8.44 กิจกรรมหลักท่ี 44 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามัดนวดเพ่ือสุขภาพและการกีฬาจากพืช
และสมุนไฟท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคเหนือและพัฒนากลไกทาง
การตลาดส าหรับชุมชนในการจัดจ าหน่ายในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ 
- 35,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.มณิทร รักษ์บ ารุง คณะ
วิทยาศาสตร์) 
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8.45 กิจกรรมหลักท่ี 45 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การเพาะปลูกกาแฟ คัดคุณภาพกาแฟ และการปรุงกาแฟ
คุณภาพสูง 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 
(น.ส.ธันยภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว ,นายปริญ ตั้งเจริญชัย  
คณะวิทยาศาสตร์) 

8.46 กิจกรรมหลักท่ี 46 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การส ารวจความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 และการแปรรูปพืชวงศ์ขิงเพ่ือเป็นอาหารและ
ยามูลค่าสูง 
- 20,000,000 บาท 
- เกษตรจังหวัดพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา(น.ส.พันธิตา กมล , ดร.
ชัชวาล วงค์ชัย คณะวิทยาศาสตร์) 

8.47 กิจกรรมหลักท่ี 47 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ความหลากหลายของพืชสมุนไพรกับการเพาะเลี้ยงชันโรงและผึ้ง
โพรง เพ่ือการพัฒนาอาหารและยาคุณภาพสูงเขตภาคเหนือ
ตอนบน 2 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา , มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ , ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะ
วิทยาศาสตร์) 

8.48 กิจกรรมหลักท่ี 48 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การตรวจวิเคราะห์และการจัดการระบบป้องกันพยาธิน าโรคใน
ปลาและสัตว์อิงอาศัยของพยาธิจากแหล่งน้ าจืดและบ่อเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจเพ่ือการควบคุมคุณภาพของปลาน้ าจืดเขตภาคเหนือ
ตอนบน 2 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา/ มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ , ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะ
วิทยาศาสตร์) 
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8.49 กิจกรรมหลักท่ี 49 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การส่งเสริม พัฒนาการเพาะปลูก และวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของผักพ้ืนบ้านปลอดภัยเพื่อเป็นฐานรองรับแหล่งพืชผัก
คุณภาพสูงของครัวโลก 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ,มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย , พรประภา  แสนหลวง คณะวิทยาศาสตร์ , 
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคล ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง) 

8.50 กิจกรรมหลักท่ี 50 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิล
ให้มีคุณภาพและปลอดภัยแบบครบวงจร ด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรม 4.0 สู่การเพิ่มมูลค่าและการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
- 24,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร. เกรียงไกร สีตะพันธุ์) 

8.51 กิจกรรมหลักท่ี 51 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ และนวัตกรรมการผลิตสารให้
ประโยชน์เชิงหน้าที่ขั้นสูงจากทรัพยากรชีวภาพในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 2 เพื่อเพ่ิมมูลค่าในธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร 
- 24,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.รวิสรา รื่นไวย์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ) 

8.52 กิจกรรมหลักท่ี 52 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- นวัตกรรมการผลิตปลาส้มและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาส้มเพื่อ
สุขภาพสู่ตลาดโลก 
- 20,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.วนิดา แซ่จึง คณะเกษตรศาสตร์ฯ) 

8.53 กิจกรรมหลักท่ี 53 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ชา – กาแฟ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
- 47,500,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า 

8.54 กิจกรรมหลักท่ี 54 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

- พัฒนาและยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล ใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 32,500,000 บาท 
- มทร.ล้านนาเชียงราย/วว. สทน. พว. 
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8.55 กิจกรรมหลักท่ี 55 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว 
ด้วน วทน.แบบ ครบวงจรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 2,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา/วว. สทน. 

8.56 กิจกรรมหลักท่ี 56 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงและแปรรูปแพะปลอดภัย 
- 5,000,000 บาท 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน/สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนาล าปาง 

8.57 กิจกรรมหลักท่ี 57 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมชา – กาแฟและสมุนไพรในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 80,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8.58 กิจกรรมหลักท่ี 58 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสับปะรดปลอดภัยเพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- 10,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8.59 กิจกรรมหลักท่ี 59 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การศึกษาความเป็นไปได้การผลิตและการตลาด การพัฒนา
จัดการข้อมูลพื้นฐาน การผลิต การแปรรูป การสืบค้นย้อนกลับ 
และนวัตกรรม 
- 12,333,500 บาท 
- - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 - ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
 - ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

8.60 กิจกรรมหลักท่ี 60 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่สวยงามและนกยูงไทยเพ่ือการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
- 6,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 



หน้า | 242 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.61 กิจกรรมหลักท่ี 61 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- นวัตกรรมการผลิตปลาส้มนิล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาส้ม
เพ่ือสุขภาพ 
- 4,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

8.62 กิจกรรมหลักท่ี 62 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- 16,827,600 บาท 
- สนง.เกษตรจังหวัดน่าน 

8.63 กิจกรรมหลักท่ี 63 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- น าร่องการส่งเสริมการปลูกมะม่วงหิมพานต์อินทรีย์ เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
- 20,241,600 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.64 กิจกรรมหลักท่ี 64 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ล้านนาตะวันออก เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
- 2,420,300 บาท 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

8.65 กิจกรรมหลักท่ี 65 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรของพืชทางเลือก 
- 48,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   
- ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่ 

8.66 กิจกรรมหลักท่ี 66 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมชา-กาแฟและสมุนไพรในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 80,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8.67 กิจกรรมหลักท่ี 67 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จากผืนดินสู่ถิ่นฟ้า ต้นแบบแห่งการบริหารจัดการด้านอาหารและ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 
- 45,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
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8.68 กิจกรรมหลักท่ี 68 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพ่ือการส่งออก
ภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) 
- 70,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 
- เทศบาลต าบลแม่กา 
- คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สภาบัน(กกร.) 

8.69 กิจกรรมหลักท่ี 69 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดตั้งและด าเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์เกษตรแปรรูป
มูลค่าเพ่ิมสูงล้านนาตะวันออก 
- 375,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.70 กิจกรรมหลักท่ี 70 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงระบบการผลิตและแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ปลอดภัย
ส าหรับผู้บริโภค 
- 60,000,000 บาท 
- ส านักงานปศุสัตว์เชียงราย 

8.71 กิจกรรมหลักท่ี 71 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดเหนือบน 2 
- 56,518,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  
- ส านักงานปศุสัตว์ 4 จังหวัด  
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย น่าน แพร่  
- มหาวิทยาลัยพะเยา  
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ 4 จังหวัด 

8.72 กิจกรรมหลักท่ี 72 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

- การเกษตรวิถีท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่ 
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8.73 กิจกรรมหลักท่ี 73 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ล้านนาตะวันออกเพ่ือเพ่ิมมูลค้า
ทางเศรษฐกิจ 
- 2,420,300 บาท 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.74 กิจกรรมหลักท่ี 74 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อด้วยการปรับปรุงอาหารหยาบ
เปลือกข้าวโพด 
- 15,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

8.75 กิจกรรมหลักท่ี 75 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในสินค้าการเกษตรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน 2 
- 20,000,000 บาท 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 

8.76 กิจกรรมหลักท่ี 76 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เมืองอาหารปลอดภัย : ปรับปรุงระบบการผลิตและแปรรูป
อาหารจากเนื้อสัตว์ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 
120,000,000 บาท 
-เทศบาลนครเชียงราย 

8.77 กิจกรรมหลักท่ี 77 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สร้างพ้ืนที่ต้นแบบล้านนาเมืองอาหารปลอดภัย 
- 20,000,000 บาท 
- เทศบาลนครเชียงราย 

8.78 กิจกรรมหลักท่ี 78 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงและยกระดับมาตรฐาน
สินค้ากลุ่มลานนาตะวันออก 
58,500,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร ่น่าน,  
- คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 

8.79 กิจกรรมหลักท่ี 79 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงกลุ่มล้านนาตะวันออก 
- 49,000,000 บาท 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดเชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- มหาวิทยาลัยพะเยา  
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
-คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.80 กิจกรรมหลักท่ี 80 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และพัฒนาระบบโดรนเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรและสร้าง Young Smart Farmer ยุคใหม่ 
- 30,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

8.81 กิจกรรมหลักท่ี 81 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดเหนือบน 2 แบบบูรณาการ 
- 43,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที ่3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และMICE 
                             เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
แผนงาน เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. โครงการ บูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ ภายใต้คุณค่าและ 
อัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ ภายใต้คุณค่าและ 
อัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของ 
กลุ่มจังหวัด (GPP ภาคบริการนอก เหนือจากบริการภาครัฐ) ร้อยละ 2 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
7.  ระยะเวลา  5 ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
- 50,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ (Sport Tourism) 
- 252,149,800 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ น่าน เชียงราย 
พะเยา 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 220,000,000 บาท 
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 100,000,000 บาท 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองน่าน 
- 67,817,631 บาท 
- เทศบาลเมืองน่าน 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตเทศบาลเมืองน่าน (น าลายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์ลงใต้ดิน) 
- 628,000,000 บาท 
- เทศบาลเมืองน่าน 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาออกแบบรายละเอียดอารยะสถาปัตย์สิ่งอ านวยความ
สะดวกผู้สูงอายุ 
- 50,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ
แบบครบวงจร 
- 50,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาออกแบบถนนรอบกว๊านพะเยาและไฟส่องสว่าง 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

 
8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เสริมสร้างทักษะภาษาพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน เพื่อยกระดับ
ฐานเศรษฐกิจน่าน 
- 6,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองค า 
- 50,000,000 บาท 
- ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ห้องน้ าเพ่ือการท่องเที่ยวบนเส้นทาง R3A เพ่ือการท่องเที่ยว 
- 88,000,000 บาท 
- ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง 
- 22,500,000 บาท 
- ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปั่นจักรยานเส้นทางสายโรแมนติก Chaingrai love to ride 
ชมวิวสองแผ่นดิน 
- 1,000,000 บาท  
- ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเพ่ือการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดล้านนาตะวันออก 
- 20,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณะวิยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์) 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาดิจิทัลคอนเทนส์และแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
- 18,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) , สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เฉพาะทางด้านสุขภาพทาง
เพศ (Sexual Health) 
- 6,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (น.ส.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ คณะพยาบาล
ศาสตร์) 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ 
- 50,000,000 บาท 
- ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ คณะ
พยาบาลศาสตร์) 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ผู้สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อในยุคสังคมดิจิทัล 
- 35,000,000 บาท 
- ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
พะเยา เชียงราย  แพร่ น่าน 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา (ผศ.ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ คณะ
พยาบาลศาสตร์) 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้สูงอายุแบบบูรณาการใน
เขตภาคเหนืออย่างยั่งยืน 
- 25,800,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล วิทยาลัยการ
จัดการ) 

8.22 กิจกรรมหลักท่ี 22 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนเพ่ือสร้างความมั่งคั่งแบบบูรณาการ
ในเขตภาคเหนืออย่างยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
- 18,800,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล วิทยาลัยการ
จัดการ) 

8.23 กิจกรรมหลักท่ี 23 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในเขตภาคเหนืออย่างบูรณา
การเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ 
- 23,900,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล วิทยาลัยการ
จัดการ) 
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8.24 กิจกรรมหลักท่ี 24 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวง-ดอยหนอกเมือง
พะเยา และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ แหล่งต้นน้ าล าธาร และการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ   
- 20,000,000 บาท 
- ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ,ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติพะเยา , 
มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ,  
ดร.บุญช่วง บุญสุข คณะวิทยาศาสตร์) 

8.25 กิจกรรมหลักท่ี 25 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่สูงและชายแดนภาคเหนือ
ตอนบ 
- 20,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะวิทยาศาสตร์) 

8.26 กิจกรรมหลักท่ี 26 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศูนย์วิจัยเรียนรู้นกยูงไทยนานาชาติ(International Green 
Peafowl Research Institute) ภายใต้ความร่วมมือแห่งภาคพ้ืน
เอเซีย แปซิฟิกและอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ และอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
- 150,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ส าราญ ทองแพง และ ดร.ฤทัยภัทร 
พิมลศรี 

8.27 กิจกรรมหลักท่ี 27 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
- 14,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.28 กิจกรรมหลักท่ี 28 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- จัดสร้างศูนย์ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (War Room) 
- 82,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
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8.29 กิจกรรมหลักท่ี 29 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการกระจาย
รายได้ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 
- 5,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.30 กิจกรรมหลักท่ี 30 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเขตพัฒนาพิเศษ 
- 14,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.31 กิจกรรมหลักท่ี 31 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
- 37,000,000 บาท 
- แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 

8.32 กิจกรรมหลักท่ี 32 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ล้านนาตะวันออกต้นแบบรักษ์นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทาง One Belt and One 
Road 
- 40,000,000 บาท 
- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15/ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
13/ มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.33 กิจกรรมหลักท่ี 33 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการพระราชด าริ   
- 60,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่/ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียติ 

8.34 กิจกรรมหลักท่ี 34 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- กีฬาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 16,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ น่าน เชียงราย 
พะเยา 

8.35 กิจกรรมหลักท่ี 35 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- Lanna Tea&Coffee Trail Run 
- 24,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา  
แพร่ น่าน 
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8.36 กิจกรรมหลักท่ี 36 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- วนาบ าบัด เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนาตะวันออก 
- 6,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียติ 

8.37 กิจกรรมหลักท่ี 37 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- Lanna North 2 Night Run 
- 12,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา  
แพร่ น่าน 

8.38 กิจกรรมหลักท่ี 38 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อน 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
- 4,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา  
แพร่ น่าน  

8.39 กิจกรรมหลักท่ี 39 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism 
- 66,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา  
แพร่ น่าน 

8.40 กิจกรรมหลักท่ี 40 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง (เส้นทางจักรยาน) 
ระยะที่ 2 
- 70,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 

8.41 กิจกรรมหลักท่ี 41 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก 
- 165,194,800 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เชียงราย  
แพร่ น่าน 

8.42 กิจกรรมหลักท่ี 42 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- พัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบน 2 
- 206,000,000 บาท 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 
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8.43 กิจกรรมหลักท่ี 43 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- มหกรรมอาหารท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
- 6,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา  
แพร่ น่าน 

8.44 กิจกรรมหลักท่ี 44 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออก 
- 50,000,000 บาท 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน/ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดพะเยา/ มหาวิทยาลัยพะเยา/ ส านักงานแรงงานจังหวัด
พะเยา 

8.45 กิจกรรมหลักท่ี 45 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
โบราณสถาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสู่การ
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ 
- 8,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา/ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

8.46 กิจกรรมหลักท่ี 46 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ล้านนา
ตะวันออก (Creative Lanna Cluster) 
- 4,000,000 บาท 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ร่วมกับสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.47 กิจกรรมหลักท่ี 47 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เตรียมความพร้อม ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 
- 4,000,000 บาท 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ,มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.48 กิจกรรมหลักท่ี 48 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน 
- 13,000,000 บาท 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย   

8.49 กิจกรรมหลักท่ี 49 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- See North 2 
- 4,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
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8.50 กิจกรรมหลักท่ี 50 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาดิจิทัลและแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 4,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.51 กิจกรรมหลักท่ี 51 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 กับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
- 8,000,000 บาท 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.52 กิจกรรมหลักท่ี 52 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การออกแบบและพัฒนากรีนซิตี้เชิงวัฒนธรรมและเมืองเก่าเชิง
นิเวศ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ และ จ.น่าน   
- 8,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.53 กิจกรรมหลักท่ี 53 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- แผนแม่บทการพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอารยธรรม
ล้านนาสู่ล้านช้าง 
- 40,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

8.54 กิจกรรมหลักท่ี 54 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยง
อารยธรรม ล้านนา-ล้านช้าง (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
- 8,000,000 บาท 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

8.55 กิจกรรมหลักท่ี 55 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
- 6,000,000 บาท 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.56 กิจกรรมหลักท่ี 56 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและสร้างเศรษฐกิจ ให้เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอุทยานธรณีระดับจังหวัด (Geo 
Park) 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 
- 28,837,660 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
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8.57 กิจกรรมหลักท่ี 57 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนาตะวันออก 
- 29,000,000 บาท 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

8.58 กิจกรรมหลักท่ี 58 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา
ตะวันออก 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

8.59 กิจกรรมหลักท่ี 59 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมของมรดกวัฒนธรรมผ้าทอสู่การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- 10,000,000 บาท 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 

8.60 กิจกรรมหลักท่ี 60 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- มหกรรมอาหารท้องถิ่นล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 
- 6,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายพะเยา  
แพร่ น่าน 

8.61 กิจกรรมหลักท่ี 61 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 2,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่,เชียงราย,พะเยา
,น่าน/มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.62 กิจกรรมหลักท่ี 62 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการพัฒนา
พ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่ม พ้ืนที่ชุ่มน้ าซับน้ าจ าและพ้ืนที่ชุ่ม
แม่น้ าลัดรอบเมืองแพร่เพ่ือเป็นฐานเศรษฐกิจและแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติแห่งใหม่ 
- 4,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.63 กิจกรรมหลักท่ี 63 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนา
ตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
- 25,000,000 บาท 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย,พะเยา,  
แพร่, น่าน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.64 กิจกรรมหลักท่ี 64 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มล้านนาตะวันออก 
- 8,000,000 บาท 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  

8.65 กิจกรรมหลักท่ี 65 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) 
- 50,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8.66 กิจกรรมหลักท่ี 66 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการพระราชด าริการฟ้ืนฟูและ
จัดการองค์ความรู้สมุนไพรพ้นบ้านตามแนวทางพระราชด าริ เพ่ือ
ความมั่นคงยั่งยืนของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
- 20,000,000 บาท 
- ม.แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

8.67 กิจกรรมหลักท่ี 67 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- “Local สู่เลอค่า” การพัฒนาผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนล้านนาตะวันออก 
- 15,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (น่าน) 

8.68 กิจกรรมหลักท่ี 68 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อการท่องเที่ยวสู่
สังคมเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน สืบสานการเรียนรู้สู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- 9,000,000 บาท 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 

8.69 กิจกรรมหลักท่ี 69 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศูนย์เพ่ิมพูนศักยภาพเมืองเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
- 100,000,000 บาท 
- เทศบาลนครเชียงราย 

8.70 กิจกรรมหลักท่ี 70 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 
- 454,877,308 บาท 
- เทศบาลนครเชียงราย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.71 กิจกรรมหลักท่ี 71 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดสร้างศูนย์ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 164,000,000 บาท 
- เทศบาลนครเชียงราย 

8.72 กิจกรรมหลักที่ 72 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับกิจกรรมทุกฤดูกาล(จัดงาน
เชียงรายดอกไม้งาม , จัดงานแข่งเรือยาวสานสัมพันธ์แม่น้ ากก , 
จัดงานเชียงรายสีสันดอกไม้ฤดูร้อน) 
- 110,000,000 บาท 
- เทศบาลนครเชียงราย 

8.73 กิจกรรมหลักที่ 73 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนาตะวันออก แบบบูรณาการ 
- 21,000,000 บาท 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

8.74 กิจกรรมหลักที่ 74 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนา
ตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง แบบบูรณาการ แบบ
บูรณาการ 
- 6,000,000 บาท 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที ่4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
                            โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
แผนงาน สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการ รักษาความสมบูรณ์ เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
           สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. โครงการ บูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการ รักษาความสมบูรณ์ เพ่ือ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการ รักษาความสมบูรณ์ เพ่ือ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

1) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัด(รายกลุ่มจังหวัด) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
2) ฝุ่นละอองในพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 
3) จ านวนเครือข่าย  ความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง  
และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/เพ่ิม

ภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันแก้ไข 
สาธารณภัย 

7.  ระยะเวลา 5 ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
- 420,683,550 บาท 
- ทสจ. เชียงราย พะเยา และน่าน สบอ.13 (แพร่)  
ส่วนจัดการต้นน้ า ส่วนประสานโครงการพระราชด าริฯ  หน่วยงาน
พื้นที่สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2  และ 3 
สบอ.15 (แพร่) พลังงานจังหวัดน่าน 
 

แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่กลุ่ม
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 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

- เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
- 53,412,000 บาท 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศูนย์เรียนรู้สาธารณภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 254,285,040 บาท 
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15  
- ส านักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
- 254,502,240 บาท 
- ทสจ.น่าน 
ส่วนประสานโครงการพระราชด าริ และกิจการพิเศษ หน่วย
จัดการต้นน้ า น้ ากาด ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ. 13 (แพร่)  
ส านักงานพลังงานจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา  และเชียงราย 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- บ าบัดคุณภาพน้ าในแหล่งจากชุมชนก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ า
ส าคัญโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
- 70,000,000 บาท 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- บริหารจัดการทรัพยากรน  าเชิงบูรณาการตามหลักการ
ธนาคารน  าใต้ดิน 

- 10,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การจัดการขยะชุมชนและวัสดุเชื้อเพลิงเหลือใช้แบบพึ่งพา
ตนเอง 
- 9,000,000 บาท 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุ์
พืช 
- 5,564,000 บาท 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 
น่าน 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืชและรณรงค์ไถกลบตอซัง 
- 1,040,000 บาท 
- กรมพัฒนาที่ดิน 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สร้างความร่วมมือด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพ้ืนที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- 3,000,000 บาท 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เสริมสร้างศักยภาพด้านก ากับดูแลประกอบกิจการน้ าบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.2520   
- 2,800,000 บาท 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าระดับจังหวัด 
- 3,350,000 บาท 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การติ ดตามและขับ เคลื่ อนการด า เ นิ น งานตามแนว
พระราชด าริ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริและกิจการพิเศษของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- 625,000 บาท 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
พ้ืนที่เวียงหนองหล่มเชื่อมโยงแม่สาย - เชียงแสน 
- 20,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา(ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ  วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้เชิง
พาณิชย์ ขนาดเล็กพ่ึงพาตนเอง 4 จังหวัด 
- 20,000,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอก
ควันเชิงบูรณาการ ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยการมีส่วมร่วม
ของชุมชน 
- 25,000,000 บาท 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , มหาวิทยาลัยพะเยา  
(ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) 

8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การศึกษาภาวะเครียดของพืชในป่าไม้ที่ได้รับอิทธิพลจากการ
เกิดภาวะแล้งและไฟป่าเขตจังหวัด พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
และ โปรแกรมการปลูกพืชอาหารทดแทนในพ้ืนที่ภูเขาหัวโล้น 
เพ่ือยึดหน้าดินและชะลอการพังทลาย 
- 20,000,000 บาท 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติพะเยา , มหาวิทยาลัยพะเยา  
(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะวิทยาศาสตร์) 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟ
ป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
- 250,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
เชียงราย พะเยา แพร่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร และป่าไม้ ส าหรับ เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
- 22,000,000 บาท 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสา
ธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดเหนือ
ตอนบน 2 
- 458,729,700 บาท 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 
- ส านักงาพลังงานจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 , 13 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย 

8.22 กิจกรรมหลักท่ี 22 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาเรียนรู้สมุนไพร และป่าไม้ส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และประชาชนทั่วไป 
- 53,000,000 บาท 
- เทศบาลนครเชียงราย 

8.23 กิจกรรมหลักท่ี 23 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะหนองแสนตอ 
- 19,000,000 บาท 
- เทศบาลนครเชียงราย 

 



 

 

ภาคผนวก 





ภาคผนวก ข 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน 

หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา - - - 
ตัวชี้วัดวัด
ความส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ตัวชี้วัด : 
  1.มูลคา่ผลิตภัณฑม์วลรวมของกลุ่ม
จังหวัด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3) 
  2.สัดส่วนมลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมสาขา
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการ
คมนาคม ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมทัง้หมด 
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3) 
  3.สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมสาขา
ตัวกลางทางการเงินต่อผลติภณัฑม์วลรวม
ทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ตัวชี้วัด : 
  1.อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1.66) 
  2.อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง 
สถานท่ีเก็บสินคา้ และการคมนาคม 
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมทั้งหมด  
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7.73) 
   3.อัตราการขยายตวัของมลูค่า
ผลติภณัฑม์วลรวมสาขาตวักลางทาง
การเงินต่อผลติภณัฑม์วลรวมทั้งหมด 
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1.68) 

เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ที่ส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน 
การเกษตร และการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ  
จึงมีการปรับลดคา่เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ในแต่ละประเด็นการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
ตัวชี้วัด : 
  1.สัดส่วนมลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค
เกษตรต่อผลติภณัฑ์มวลรวมทั้งหมด 
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20) 
  2.สัดส่วนมลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลติภณัฑ์มวลรวม
ทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7) 
  3.อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์ มวลรวมภาค 
อุตสาหกรรม  (คา่เป้าหมาย : ร้อยละ 7) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
ตัวชี้วัด : 
  1.สัดส่วนมลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20) 
  2.สดัส่วนมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวม
ภาคอตุสาหกรรมต่อผลติภณัฑม์วลรวม
ทั้งหมด (คา่เป้าหมาย : ร้อยละ 2) 
  3.อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์ 
มวลรวมภาค อุตสาหกรรม  
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2) 
 
 
 
 
 



หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
ตัวชี้วัด : 
  1.สัดส่วนมูลค่าผลิต ภณัฑม์วลรวมด้าน
การท่องเที่ยวต่อผลิตภณัฑม์วลรวม
ทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2) 
  2.อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวล
รวมภาคบริการของกลุม่จังหวัด (GPP 
ภาคบริการนอกเหนือจาก 
บริการภาครัฐ) (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
ตัวชี้วัด : 
  1.อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิต 
ภัณฑม์วลรวมด้านการท่องเที่ยวตอ่
ผลิตภณัฑ์มวลรวมทั้งหมด  
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1) 
  2.อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์
มวลรวมภาคบริการของกลุ่มจังหวัด 
(GPP ภาคบริการนอกเหนือจากบริการ
ภาครัฐ) (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 4) 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
ตัวชี้วัด : 
  1.สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่จังหวัด(ราย
กลุ่มจังหวัด) ไม่น้อยลง (ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ 50) 
  2.ฝุ่นละอองในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
  3.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และมสี่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
ตัวชี้วัด : 
  1.สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ต่อพ้ืนท่ี
จังหวัด(รายกลุ่มจังหวัด) ไม่น้อยลง 
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50) 
  2.ฝุ่นละอองในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
  3.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การป้องกัน เฝ้าระวัง และมสี่วนรว่ม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  

 

ประเด็นการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ  
เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเช่ือมโยง 
ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว 
ของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ MICE 
เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเช่ือมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

ทบทวนประเด็นการพัฒนาที่ 3  
โดยเพิ่มเรื่อง MICE เข้าในประเด็น
การพัฒนา  เพื่อให้ครอบคลุม 
กับการผลักดันและขับเคลื่อน  
MICE ในกลุ่มจังหวัดฯ 

 
 




