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หนา1 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
     ดวย คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑแและวิธีการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดโดยแผนดังกลาวจะตองยึดนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนรายสาขา/เฉพาะดานตาง ๆ ที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว เป็นกรอบในการจัดทําแผนโดยใหความสําคัญกับแผนพัฒนาภาคชี้นําการพัฒนาในภาครวม
ในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งมุงเนนการทํางานแบบ
เครือขายรวมกันทุกภาคสวน โดยคํานึงถึงความพรอมของทุกภาคสวน เพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตรแการพัฒนา
กลุมจังหวัดใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และรวมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนากลุมจังหวัด  

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรแกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในฐานะเป็นเจาภาพในการประสานเพ่ือ
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรแและแผนพัฒนาของกลุมจังหวัดรวมทั้งการถายทอดเปูาหมายระดับกลุม
จังหวัดไปสูเปูาหมายระดับจังหวัด ตลอดจนเป็นหนวยงานบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของ
กลุมจังหวัด  สงเสริมการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแ เกี่ยวกับการนํายุทธศาสตรแไปสูการ
ปฏิบัติ  อีกทั้งเป็นหนวยงานศึกษา วิเคราะหแ จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด ประสานเชื่อมโยงกลยุทธแในระดับ
ตาง ๆ การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ และการเป็นศูนยแกลางขอมูลยุทธศาสตรแกลุมจังหวัด รวมทั้ง
ประชุมหารือรวมกันระหวางสวนราชการ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งผูแทนภาคประชาสังคม และ
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟใงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย 
พะเยา แพร นาน)  เพ่ือทําใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดครอบคลุมในทุกมิติและเกิดจากการทํางานรวมกันในทุก
ภาคสวน ในขณะเดียวกันเมื่อมีแผนพัฒนาจังหวัดแลว ในทุกปีจังหวัดจะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีเพ่ือขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมตางๆ ในจังหวัดใหเป็นไปตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 จึงไดมีการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานและวิเคราะหแศักยภาพของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) เพ่ือรองรับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ.2566-2570)   โดยมีเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ ขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่เป็นขอมูลปใจจุบันและเป็นอนุกรมอยางนอย 3 ปี ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนบริบทกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร 
นาน)  และวิเคราะหแศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ.2566-2570)  
 และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2566 ตอไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 1.2.1 เพ่ือจัดทําขอมูลพ้ืนฐานและบริบทกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (เชียงราย พะเยา แพร 
นาน) 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะหแศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) 
จังหวัดเชียงรายและเสนอแนวทางในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) 
 
1.3.ขอบเขตการด าเนินงาน  
  

   
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบการดําเนินการ 
 
1.3. ขอบเขตการด าเนินงาน  
 1.3.1) จัดท าข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ประกอบดวย ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ การใช
ประโยชนแที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน (การคมนาคมขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ไฟฟูา ประปา โครงสราง
พ้ืนฐานที่สําคัญ) และขอมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่มีผลตอการพัฒนากลุมจังหวัด  
 1.3.2) จัดท าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยเป็นขอมูลที่เป็นปใจจุบันและเป็นอนุกรมเวลาอยางนอย 3 ปี พรอมวิเคราะหแและเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญ
เพ่ือสะทอนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของกลุมจังหวัดพรอมเหตุผลประกอบและขอมูลสนับสนุนอื่นๆที่
แสดงใหเห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปใญหา  

การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

เชียงราย 

แพร ่

น่าน 

พะเยา 

บริบทและ

สถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป  

นโยบายตาม

แผนระดับที่ 1 

และระดับที่ 2  

แผนการพฒันากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570)  
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  1) ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย ขอมูลที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลัก
ที่สําคัญของกลุมจังหวัด  การคาชายแดน การทองเที่ยว และเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายไดและหนี้สินเฉลี่ย
ตอครวัเรือน) โดยมีขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะหแและเปรียบเทียบเพ่ือสะทอนภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของกลุมจังหวัด พรอมเหตุผลประกอบและขอมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นศักยภาพ
หรือระดับความรุนแรงของปใญหา  
  2) ดานสังคมและความมั่นคง ประกอบดวยขอมูลดานสังคมที่สําคัญของกลุมจังหวัด เชน 
ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ยาเสพติด เป็นตน โดยมีขอมูลสนับสนุน
ที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะหแและเปรียบเทียบเพ่ือสะทอนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของกลุมจังหวัด 
พรอมเหตุผลประกอบและขอมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปใญหา 
  3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ เชน ปุาไม ดินและที่ดิน แหลงน้ํา ขยะ มลพิษ เป็นตน โดยมีขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ
รวมทั้งมีการวิเคราะหแและเปรียบเทียบเพื่อสะทอนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของกลุมจังหวัด พรอมเหตุผล
ประกอบและขอมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปใญหา   
 1.3.3) วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  โดย
ใชเครื่องมือการวิเคราะหแตามหลักวิชาการวางแผนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปใญหา และอุปสรรค
ของกลุมจังหวัด มีการวิเคราะหแความเชื่อมโยงเปูาหมายการพัฒนาตามหลัก Logical Framework สอดคลอง
กับขอมูลเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด ดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) และผลการ
วิเคราะหแศักยภาพและประเด็นปใญหาในดานตางๆ เพื่อนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา   
 1.3.4) เสนอแนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  
 
1.4.ระยะเวลาด าเนินการ  
 ระยะเวลาด าเนินการ 60  วัน  
 
1.5.การส่งมอบและเงื่อนไขการเบิกจ่าย 

การสงมอบและเงื่อนไขการเบิกจายรายงานผลการดําเนินงานของการจัดทําขอมูลพื้นฐานและ
วิเคราะหแศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) เพ่ือรองรับแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้  

1.5.1 รายงานฉบับสมบูรณแ จํานวน 5 เลม พรอม CD/DVD  โดยที่ปรึกษาจะดําเนินการตามกิจกรรม
โครงการ ประกอบดวย 

  1) ขอมูลพื้นฐานและบริบทกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่มีเนื้อหาครอบคลุม  ขอมูลดาน

กายภาพ ขอมูลดานเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยว ดานเกษตร และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   2) ขอมูลวิเคราะหแศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (เชียงราย พะเยา แพร 

นาน)ของแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ.2566-2570) 
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   3)  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาที่สําคัญ (Positioning) ของกลุมจังหวัด เพ่ือใชเป็นขอมูล

พ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ.2566-2570) 

 1.5.2 ขอมูลการนําเสนอโดยสรุปจากขอ 5.1 เป็นไฟลแ powerpoint เพ่ือสามารถนํามาใชนําเสนอ

ผูบริหาร และนําเสนอเอกสารกระดาษ A 3 อารแตมัน จํานวน 20ชุด   
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บทท่ี 2  
บริบทเพื่อการพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
 1) ที่ตั้งและอาณาเขต  
      กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน  
อยูทางตอนบนของประเทศระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร มชีายแดนดานเหนอืติดกับประเทศเมียนมา 
ระยะทาง 130 กโิลเมตร  ลักษณะเป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร และเป็นแนวแมน้ํา 30 กิโลเมตร คือ สวนที่
เป็นแมน้ํากกและแมน้ํารวก  มีชายแดนดานตะวันออกติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 437 กิโลเมตร (เป็นแนว
ภูเขายาว 219 กิโลเมตร และแนวแมน้ําโขงยาว 219 กิโลเมตร) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดานตะวันตก
ติดกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะทาง 181.1 กิโลเมตร ที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปาง 225 กิโลเมตร 
และดานใตติดกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ที่จังหวัดอุตรดิตถแ ระยะทาง 313.339 กิโลเมตร กลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพ้ืนที่รวม 36,024 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นรอยละ 7.02 ของพ้ืนที่ของประเทศ
ไทย ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด 513,115 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดเชียงรายมีพื้นท่ีมากที่สุด 11,678 ตารางกิโลเมตร 
 

 
 

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

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  มีพ้ืนที่สวนใหญเป็นปุาไมและภูเขามีความสูงจากน้ําทะเล
สูงสุดที่ดอยภูคา 1,980 เมตร และความสูงเฉลี่ยคือ 76.16 เมตร ของดอยสูงที่สุดในประเทศไทย มีแมน้ําสําคัญ 
ไดแก แมน้ําโขงไหลมาจากประเทศจีนและผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แมน้ํายมมีตนกําเนิดที่จังหวัด
พะเยา แมน้ํานานมีตนกําเนิดที่จังหวัดนาน แมน้ํากกมีตนกําเนิดจังหวัดเชียงตุง ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา  
แมน้ําอิงตนกําเนิดที่จังหวัดพะเยา เป็นสาขาหนึ่งของแมน้ําโขง โดยไหลลงแมน้ําโขงที่ บานปากอิง หมู 16                
ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นตน 
 3) การปกครอง 
   การแบงเขตการปกครองของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย 50 อําเภอ     
369 ตําบล 4,134 หมูบาน 
 
ตารางท่ี 2 เขตการปกครองของกลุมจังหวัดฯ 
 
 

 

 

 
 

 
                                                                              ทีม่า : กรมการปกครอง 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 

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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 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 (ขอมูล ณ วันที่  20 เมษายน  2563  ) 
 
ตารางท่ี 3 เขตการปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             ที่มา: 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 5) ประชากร 

  จํานวนประชากรในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  มีแนวโนมลดลง โดยในปี พ.ศ. 2563 มี
จํานวนประชากร ทั้งสิ้น  2,675,025 คน แบงเป็น ชาย 1,307,190 คน หญิง  1,367,835 คน ลดลงจาก ปี 
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีประชากร รวม 2,690,613 คน  แบงเป็นชาย 1,316,044 คน หญิง 1,374,569 คน  คิดเป็น
รอยละ 0.58  ทั้งนี ้ ในปี พ.ศ. 2563 มีสัดสวนของชายและหญิงเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด คิดเป็นรอยละ 
58.86 และ 41.14 ตามลําดับ ในขณะที่ปี พ.ศ. 2561 ประชากร รวม 2,691,424 คน  แบงเป็นชาย 
1,317,909 คน หญิง 1,373,515 คน หากพิจารณาแยกตามจังหวัดพบวา จํานวนประชากรในของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เริ่มลดลงในจังหวัดพะเยา แพร และนาน ทั้งนี้  สอดคลองกับบริบทของประเทศที่เขาสู
สังคมสูงวัย  
 
ตารางท่ี 4 จํานวนประชากรของกลุมจังหวัดฯ ปี 2560 – 2563 
 

จังหวัด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ชาย หญิง รวม 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 1,298,304 629,960 665,066 1,295,026 

พะเยา 233,093 244,007 477,100 232,129 243,086 475,215 230,476 241,880 472,356 226,519 238,403 464,922 

แพร 216,655 230,909 447,564 215,246 229,844 445,090 213,494 228,232 441,726 210,973 226,377 437,350 

นาน 241,149 238,689 479,838 240,313 238,676 478,989 239,661 238,566 478,227 239,738 237,989 477,727 

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 1,307,190 1,367,835 2,675,025 

                              ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบียน ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2564 

 

จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. รวม 
เชียงราย 1 1 - 70 72 144 
พะเยา 1 - 2 33 36 72 
แพร 1 - 1 25 57 84 
นาน 1 - 1 18 80 100 
รวม  4 1 4 146 245 400 
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ภาพที่ 3  จํานวนประชากรของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 

ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบยีน ของสาํนักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 2564 

2.2  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 

    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 โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงคุนหมิงรวมกวา                              
1,800 กิโลเมตร นอกจากนี้ ไทยและจีนรวมมือกันกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 4 เชียงของ-หวยทราย 

2,692,117 2,691,424 2,690,613 

2,675,025 

2,665,000

2,670,000

2,675,000

2,680,000

2,685,000

2,690,000

2,695,000

2560 2561 2562 2563
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  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 
 

 
  

ภาพที่ 4 โครงการรถไฟรางคูเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ 

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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 นอกจากนี้ มีโครงการรถไฟรางคู เดนชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของการรถไฟ              
แหงประเทศไทย และเป็น 1 ใน 2 สวนตอขยายของทางรถไฟสายเหนือ มีวัตถุประสงคแรองรับการเดินทางและ
ขนสงสินคาภาคเหนือ รวมถึง รองรับศูนยแเปลี่ยนถายสินคาเชียงของที่กําลังกอสรางจะเชื่อมการคาระเบียง
เศรษฐกิจแนวเหนือ -ใตจากไทยไปลาว จีน เวียดนาม และเขตเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล                             
เดิมมีกําหนดการสรางในปี พ.ศ. 2560 แตเลื่อนออกไปในปี พ.ศ. 2564 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ครม.    
มีมติอนุมัติโครงการกอสรางรถไฟทางคูสายเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ รวมระยะทาง 323 กม. วงเงินรวม 
85,345 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี [5] กระทรวงคมนาคมเรงใหการรถไฟแหงประเทศไทย เริ่ม
เวนคืนที่ดินและเปิดการประมูลภายในปี 2564 และมีกําหนดการกอสราง 5 ปี เปิดบริการในปี 2571 

4) ท่าอากาศยาน 
    กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีทาอากาศยานที่อยู ในการดูแลของบริษัท          
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แหง คือ ทาอากาศยานนานาชาติแมฟูาหลวงเชียงราย มีสายการบิน 
เชน การบินไทย, Air Asia, Nok Air, Bangkok Airways, Lion Air และมีทาอากาศยานที่อยูในการดูแลของ
กรมการบินพลเรือน จํานวน 2 แหง คือ ทาอากาศยานแพร และ ทาอากาศยานนาน 
   5) ท่าเรือ 
    กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีทาเรือ 3 แหง ประกอบดวยทาเรือพาณิชยแ 
เชียงแสนแหงที่ 1 และ 2 และทาเรือเชียงของ ซึ่งทั้ง 3 แหง อยูในการดูแลของการทาเรือแหงประเทศไทย 
 
2.3  แหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีที่ส าคัญ 
  1) แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
 
ตารางท่ี 5 ความโดดเดนของแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 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 

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 
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จังหวัด 
การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชมุชน 

และวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร ์

 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

 

การท่องเที่ยว    
เชิงศาสนา 
และวิถีพุทธ 

การท่องเที่ยว 
ด้านกีฬา  

และนันทนาการ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

บานหาดบาย  
11. ดอยผาตั้ง  
12. หาดผาได  
13. ภูชี้ฟูา  
14. ดอยชาง ดอยวาวี  
15. บอน้ํารอนธรรมชาต ิ 

 
 
 

 
 
 
 

พะเยา 1. ศูนยแวัฒนธรรมไทลื้อ 
2. หมูบานเศรษฐกิจพอเพยีง
บานบัว 
3. วิถีชีวิตชุมชน ชาติพันธุแ 
(อีสานลานนา) 
4.ชุมชนทําครก บานง้ิว  
5. ชุมชนโบราณบานตุเนใต  
6. หมูบานปิดทองหลังพระ   
   (บานตเอมใน)  
7. ชุมชนบอสิงสอง 
   (ผาหัวเรือ)  
 

1. บานรอยปีคุณหลวงศร ี
   นครานุกูล 
2. โบราณสถาน 
   บานรองไฮ  
3. หอวัฒนธรรมนิทัศนแ  
4. โบราณสถานเวยีงลอ 
5. อนุสาวรียแพอขุนงําเมือง 
6. การศึกษาอนุสรณแ 
    ผูเสียสละ พตท. 2324 
7. โบราณสถานเวยีงบัว 

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

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

1. อางเก็บน้ําหวย   
   ชมพ ู– ผาเทวดา 
2. เสนทางจักรยานรอบ 
   กว฿านพะเยา 
3. การทองเท่ียว     
   ศึกษาธรรมชาติหวยเมี้ยง 
4. อางเก็บน้ําแมปืม 
5. หาดน้ําดัง อาํเภอปง 
6. อางเก็บน้ําหวยตุม 
7. หนองเล็งทราย 
8. อางเก็บน้ํารองสัก 
9. อางเก็บน้ําหวยสม 
10. น้ําขุนเอี่ยน 
11. เทศกาล 
     ดอกคําใตงาม 

แพร  1. หมูบานนาคูหา/ บานนาตอง/  
    บานทุงโฮง (ชุมชนที่เป็น   

1. คุมเจาหลวงเมืองแพร  
2. กําแพงเมืองแพร  

1. วนอุทยาน แพะเมืองผี 
2. บอน้ําพุรอน บานแมจอก  

1. วัดพระบาทมิ่งเมือง 
    วรวหิาร  

1. อางเก็บน้ําแมสอง      
    (ปใ่นจักรยาน ลองแกง) 
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การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชมุชน 
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การท่องเที่ยว 
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และนันทนาการ 

    แหลงปลูกตนฮอม) 
2. ชุมชนบานหวยออ  
    (เมืองลอง)  
3. บานไตลื้อ (บานถิ่น) 
4. หมูบานรองฟอง        
    แหลงอุตสาหกรรม 
    การเยบ็ผาและเหลก็  
5. หมูบานคางใจ ชุมชน  
    กะเหรีย่งหูกวาง  
6. บานแชฟาูกะเหรีย่งหูยาน  
7. บานบุญยืน มลาบรี  
    (ผีตองเหลือง) 
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 

3. คุมวงศแบุรี 
4. คุมวิชัยราชา 
5. วัดธรรมานุภาพ    
    (พระธาตุศรีนาตอง) 
6 .ถ้ําผานางคอย  
7. อนุสรณแสถานเสรีไทย  
    และเสนทางแพะเปยีง  
8. พพิิธภัณฑแวดัศรีดอนคํา    
   และพิพธิภัณฑแพราโต  
9. บานศิลปินแหงชาต-ิ 
    บานผาตีนจก 
 
10. พิพิธภัณฑแโกมล 
    ผาโบราณ 
11. สถานีรถไฟบานปิน  
     ศิลปะการกอสราง   
     แบบบาวาเรียน  
12. บานประทับใจ  
13. อุทยานแหงชาติ 
     ลิลิตพระลอ  
14. พิพิธภัณฑแเสรีไทย 
15. พิพิธภัณฑแเสรีไทย   
     อ.หนองมวงไข 
16. พิพิธภัณฑแไมสัก    
     (โรงเรียนการปาุไม) 
 

3. น้ําตกแมเกิ๋งหลวง  
    อุทยานแหงชาตเิวียงโกศัย 
4. น้ําตกหวยโรง  
5. ภูเขาหินปะการัง  
6. สวนหินมหาราช  
   อาํเภอลอง 
7. มอนเสาหินพิศวง  
8. อุทยานแหงชาติ แมยม  
    อําเภอสอง 
9. น้ําตกเชิงทอง 
10. แกงหลวง 

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

2. หนองบัวลอย 
3. ถ้ําผานางคอย         
    (วิ่งเทรล ยิงธนู) 
4. ภูพญาพอ 
5. ถ้ําเอราวัณ           
    (ปีนหนาผา ลองแกง) 
6. อางเก็บน้ําแมถาง  
    อ.รองกวาง 
7. อางเก็บน้ําแมสาย 

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 

1. อนุสรณีวีรกรรมทุงชาง   
2. พิพิธภัณฑ 
    สถานแหงชาตินาน 
3. พิพิธภัณฑแ 
   วัดพระเกิด   
4. ตึกรังสีเกษม   
5. หออัตลักษณแ  
    นครนาน   
6. หอศิลปริมนาน   
7. กําแพงเมืองเกา 
    และคูเมือง  
8. คุมเจาราชบุตร   

1. ดอยวาว ดอยติว้ 
2. เสาหินนานอย   
3. อุทยานแหงชาติ    
   ขุนสถาน   
4. อุทยานแหงชาติศรีนาน   
5. อุทยานแหงชาติภูคา   
6. อุทยานแหงชาติขุนนาน   
7. อุทยานแหงชาติ  
    ถ้ําสะเกิน   
8. อุทยานแหงชาติแมจริม  
9. อุทยานแหงชาตินันทบุรี   
10. วังศิลาแลง  

1. วัดพระธาตุแชแหง 
    พระอารามหลวง   
2. วัดพระธาตุชางคํ้า  
    วรวหิาร 
3. วัดภูมินทรแ 
4.วัดสวนตาล   
5. วัดมิ่งเมือง  
6. วัดศรีพันตน  
7. วัดหนองบัว  
8. วัดบุญยืน  
9. วัดภูเก็ต  
10. วัดพระธาตุเขานอย   

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 

    - บานนาอุดม อ.เชียงกลาง 
10. ชุมชนบานดอนชัย (ทุงชาง) 
11. ชุมชนชาวมง 
     - บานมณีพฤกษแ 
     - บานถ้ําเวยีงแก 
     - บานขุนสถาน 
     - บานปุากาง 
     - บานสองแคว 
12. ชุมชนชาวอิว้เมี่ยน 
     - บานปุากาง 
     - บานน้าํมาก  
     อ.เวยีงสา 
     - บานน้าํงาว 
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 

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) 
19. อนุสาวรียแ                
    17 ทหารกลา 
    อ.เฉลิมพระเกยีรติ    
    เมืองยาง ต.บานเส้ียว 

11. น้ําตกศิลาเพชร 
12. ดอยพญาเสือโครง   
13. ถ้ําผาตูบ   
14. น้ําตกตาดมาน   
     น้ําตกสะปใน  

11. วัดหนองแดง   
12. วัดโปุงคํา (สันติสุข)  
13. วัดดอนมูล 
14. วัดศรีมงคล (วัดกเง)  
     อ.ทาวังผา 
15. วัดถ้ําเชตะวัน 
16. วัดพระธาตจุอมพริก 
17. วัดบอหลวง 
18. พระแกวมรกต  
     อ.บานหลวง 
19. พระธาตุจอมทอง 

 
 

                                                              ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2562  
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ตารางท่ี 6 แสดงเทศกาลและประเพณีที่สําคัญในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 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            
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 จีน 
พมา เวียดนาม และกัมพูชา เป็นการสงเสริมการทองเที่ยวและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งจะสงผลดีตอการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและ
ประเทศไทย รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธแกับประเทศเพื่อนบานใหแนบแนน เช่ือมโยงเศรษฐกิจการคา
ระหวางประเทศ เป็นการผูกมิตรไมตรีที่ดีตอกัน อันจะนําไปสูการขยายฐานความสัมพันธแใหแนน
แฟูนมากยิ่งข้ึน สงผลดีในปใจจุบันและอนาคตทางดานการคา การลงทุน การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ในประเทศลุมแมน้ําโขง จึงทําใหเป็นงานที่ยิ่งใหญและสงผลดีตอการพัฒนาประเทศ จัดขึ้นราวปลาย
เดือนตุลาคมหรือตนพฤศจิกายนของทุกปี 
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 
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จังหวัด เทศกาลประเพณี 
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 มก ราคม พ.ศ.1805       
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 และขาวของเครื่องใช 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   
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ซึ่งพระสงฆแทั้งหมดลวนแลวแตเป็นพระอรหันตแที่พระพุทธเจาอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจา และ
ในวันมาฆบูชานี้พระพุทธเจาไดแสดงพระโอวาทปาติโมกขแในที่ประชุมสงฆแ เนื้อหาโดยสรุป                     
คือใหละเวนความชั่วทุกชนิด ทําความดี และทําจิตใจใหผองใส และเมื่อวันมาฆบูชาไดเวียนมาบรรจบ
ครบรอบทุกปี เทศบาลนครเชียงรายรวมกับคณะสงฆแจังหวัดเชียงรายจึงได จัดงานประเพณี           
แหโคมไฟ ไหดอก ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อ ใหพุทธศาสนิกชนรวมกันสรางบุญกุศล         
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   
แกชีวิต ซึ่งประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปฺุด ถือเป็นประเพณีลานนาที่ปฏิบัติสืบตอกั นมา       
ชานาน เพราะวาแตละปีอาจมีวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา ที่ตรงกับวันพุธ เพียงแค 1 ครั้ง 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 อําเภอแม ใจ ในงานมีมหรสพ       
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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       
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 ซึ่งเลาสืบตอกันมา
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 
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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 เป็นวัดที่แสดงถึงความสัมพันธแทาง 
ประวัติศาสตรแระหวางลานนากับสุโขทัยไดเป็นอยางดี เพราะเช่ือวากันวาผูสรางวัดคือ พญายุธิษฐิระ 
เจาเมืองสองแคว ไดเขามาสวามิภักดิ์พระเจาติโลกราชเจาเมืองเชียงใหม คราศึกกรุงศรีอยุธยากับ 
ลานนา พระเจาติโลกราช ใหพญายุธิษฐิระมาครองเมืองพะเยา และพระองคแไดสรางวัดอรัญญวาสี  
คือ วัดบุญนาคขึ้น ดังนั้นองคแเจดียแที่วัดแหงน้ีจึงไดรับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย 
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 รุงเชาวันขึ้น 15 ค่ําจะมีการทําบุญตักบาตร กลางคืนมีการเวียนเทียน                   
รอบองคแพระธาตุและวิหาร 
2.งานแอ่วสงกรานต์น้ าใจเมืองแป้ นุงมอฮอมแตงามตา จัดงานบริเวณศูนยแหัตถกรรมเวียงโกศัย    
ในวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี ภายในงานจะมีการแตงกายดวยชุดมอฮอมลอมวงกินขันโตก และ
เลนสงกรานตแกัน 
3.งานกิ๋นสลาก คลายประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลาง โดยชาวบานจะจัดเครื่องไทยทาน                
เขียนสลากช่ือของตนติดไวแลวนําไปรวมกันที่หนาพระประธาน พระสงฆแจะจับสลากขึ้นมา                     
ใหมรรคนายกประกาศ เจาของสลากก็นําเครื่องไทยทานของตนไปถวายแดพระสงฆแ โดยงานนี้จะจัด
ขึ้นตามวัดตางๆ ชวงเดือน 10 ของทุกปี 
4.งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน วันขึ้น 3 ค่ําเดือน 3 เป็นวันกําฟูา กอนวันกําฟูา 1 วัน คือ วันขึ้น                
2 ค่ําเดือน 3 จะถือเป็นวันสุกดิบแตละบานจะทําขาวปูุน หรือ ขนมจีน พรอมทั้งน้ํายา และน้ําพริกไว
เลี้ยงดูกัน มีการทําขาวหลามเผาไวในกระบอกขาวหลามออน มีการทําขาวจี่ ขาวจี่ทําโดยนําขาว
เหนียวที่น่ึงสุกแลวนํามาปใ้นเป็นกอนขนาดพอเหมาะ อาจจะใสใสหวานหรือใสใสเค็มหรือไมใสใสเลย 
ก็ได เสียบเขากับไมทาโดยรอบดวยไข แลวนําไปปิ้งไฟจนสุกหอม ขาวจี่จะนําไปเซนไหวผีฟูา                  
และแบงกันกินในหมูญาติพี่นอง พอถึงวันกําฟูาทุกคนในบานจะไปทําบุญที่วัด มีการใสบาตร                  
ดวยขาวหลาม ขาวจี่ ตกตอนบายจะมีการละเลนไปจน ถึงกลางคืน การละเลนที่นิ ยมไดแก           
ชวงชัย มอญซอนผา นางดง ฯลฯ งานประเพณีกําฟูาไทยพวนประเพณีกําฟูาของไทยพวนบานทุงโฮง 
เพื่อจะใหเยาวชนรุนหลังไดรําลึกถึงบรรพบุรุษของไทยพวนอยางลึกซึ้งและหวงแหน และสราง     
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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   
รดน้ําดําหัวชาง ที่ตนเคยบังคับใหทํางาน และเพื่อใหระลึกถึงบุญคุณที่ชางมีตอตน จึงจัดใหมีพิธี       
แหน้ําชางขึ้นมาสืบตอกันมาถึงปใจจุบัน 
6.ประเพณีตากธรรม"  (ธรรมในลานนา หมายถึง คัมภีรแ ใบลาน) เป็นประเพณีโบราณที่ 
ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถรไดใหกุศโลบาย เพื่อเก็บรักษาและสืบตอวรรณกรรม คัมภีรแใหยืนยาว        
โดยมีกระบวนการในการรักษาคัมภีรแผานพิธีกรรมความเช่ือ โดยการนําคัมภีรแโบราณปใ๊บสาที่อยู                
ในหอไตร ออกมาตากแดด  ควบคุมความช้ืน เก็บรักษาโดยการหอผาและการเขียนคัมภีรแชุดใหม
ขึ้นมาโดยประเพณีตากธรรม มีความเกี่ยวของกับการสรางความรูใหมและการสืบทอดคัมภีรแใบลาน 
กลาวคือกอนท่ีจะมีประเพณีตากธรรม ประมาณเดือน ๔ เหนือ ของทุกปี พระสงฆแและชาวบานจะใช
ความรูดานพุทธศาสนาและความรูในศาสตรแตางๆ ท่ีตนมีอยูมาเขียน หรือ บันทึก เรื่องราวของชุมชน 
กอนที่จะนํามาเทศนแ (บอกเลา) และรวมแหงฉลองในพิธรตากธรรม หลังจากนั้นก็ถวายคัมภีรแธรรม
เหลานั้นใหกับวัดจนกลายเป็น "ประเพณีตากธรรม" ประเพณีตากธรรมแสดงใหเห็นวา ครูบามหาเถร 
เป็นนักปราญชแลานนา ท่ีมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการจัดการความรู
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)  
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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  
 
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 โดยอัญเชิญพระเจาทองทิพยแ             
องคแจําลอง ออกแหไปรอบเมืองใหประชาชนไดสรงน้ําสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแกตนเอง                 
ในวันปีใหม ภายในวัดจัดใหมีพิธีสะเดาะเคราะหแ สืบชะตาเมืองอีกดวย  
7.งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อย  สําหรับงานประเพณีนมัสการพระธาตุเ ขานอย 
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
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จังหวัด เทศกาลประเพณี 
รวมกันของคนในชุมชน 
9.งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  งานแขงเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ตอมาใน 
พ.ศ. 2479 ไดจัดใหมีการแขงเรือในงานทอดกฐินสามัคคี และไดสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐิน
พระราชทานในปใจจุบัน เรือท่ีเขาแขง  แตละลําใชไมซุงขนาดใหญ ขุดเป็นเรือ เอกลักษณแเดนของเรือ
แขงเมืองนาน คือ หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาคชูคอสงางาม หางเรือเป็นหางพญานาคงอนสูง ดวยคน
เมืองนานเช่ือวาบรรพบุรุษของตน   คือ เจาขุนนุน ขุนฟอง เกิดจากไขพญานาคเป็นสัญลักษณแแหง
ความอุดมสมบูรณแ การตอเรือแขง    เป็นรูปพญานาคจึงถือเป็นการบูชาบุญคุณพญานาคผูเป็นเจา
แหงลําน้ําและบรรพบุรุษของชาวเมืองนาน การประชันฝีมือฝีพายจัดขึ้น ณ บริเวณแมน้ํานาน (เชิง
สะพานพัฒนาภาคเหนือ)  
10.ประเพณีล่องเรือไฟอ าเภอนาน้อย  ไดยึดถือปฏิบัติกันมานานตั้งแตปีพุทธศักราช 2480         
โดยชาวอําเภอนานอย มีความเช่ือในประเพณีวาเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระแมคงคา การเอาไฟ
เผาความทุกขแ ประเพณีลองเรือไฟของภาคอีสาน เรียกวา “ไหลเรือไฟ” สวนที่อําเภอนานอยเรียกวา
ประเพณีลองเรือไฟตรงกับวันข้ึน 15 ค่ํา เดือนยี่ (เหนือ) ชาวบานเรียกวางานยี่เป็งหรือวันลอยกระทง 
ในปใจจุบัน เรือไฟในสมัยโบราณนั้นมีรูปแบบที่เรียบงาย โดยทําจากตนกลวยและลําไมไผที่หาไดมา
จัดทําเป็นโครงเรือไฟงายๆ พอที่จะทําใหลอยน้ําได การประดับตกแตงเรือไฟภายในจะประดับดวย
ดอกไม ธูป เทียน ตะเกียง สําหรับจุดใหสวางไสว กอนจะปลอยเรือไฟลงแมน้ํา เทาที่หลักฐานปรากฏ
มีแนวทางที่คลายกันอยูบนพื้นฐานความเช่ือตางๆ อาทิ ความเช่ือในการเอาไฟเผาความทุกขแ (พิธีเผา
หลัวพระเจา) จะทํากันที่บริเวณวัด ความเช่ือเกี่ยวกับการขอขมาและระลึกพระคุณของพระแมคงคา 
เป็นตน ในปใจจุบันไดจัดทําเรือไฟรูปแบบตางๆ โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชประกอบใน
การจัดทํา และประดับตกแตงดวยไฟฟูาใหสวยงามสวางไสวเต็มลําน้ํา อําเภอนานอย ไดจัดงานอยาง
ยิ่งใหญตอเนื่องกันมา เพื่อรักษาประเพณี ภูมิปใญญา วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยู สืบตอ
ไปสูคนรุนหลัง  
11.งานประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นงานรื่นเริงของชาวมงทุกๆ ปี จะจัดขึ้นหลังจากไดเก็บเกี่ยวผลผลิต    
ในรอบปีเรียบรอย   และเป็นการฉลองความสําเร็จในการเพาะปลูกของแตละปี ซึ่งจะตองทําพิธีบูชาผี
ฟูา - ผีปุา - ผีบาน ที่ใหความคุมครอง และดูแลความสุขสําราญตลอดทั้งปี แตละหมูบานจะทําการ
ฉลองกันตามวัน และเวลาที่สะดวกของแตละหมูบาน ซึ่งจะอยูในชวงเดือนธันวาคม 

                                                              ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2562  
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3)   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 

 3.1) จังหวัดเชียงราย 
           จังหวัดเชียงรายมีกลุมชนหลายชาติพันธุแอาศัยอยูทั้ งตามที่ราบและบนดอยสูง            

ซ่ึงชาติพันธุแแตละกลุมจะมีศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแตกตางกันไปตามแตวิถีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษไดปฏิบัติ
สืบทอดกันมา โดยประชากรในเชียงรายสามารถจําแนกออกเป็นชนชาติตาง ๆ ไดดังนี้ 

   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             
ในประเทศไทยพบชายไทยเขินบริเวณอําเภอสันปุาตอง สันกําแพง แมแตง ดอยสะเก็ด และในอําเภอเมือง              
จังหวัดเชียงใหม คนไทยสวนใหญเรียกวาไทยเขิน เพราะวาทําเครื่องเขินเกง มีเมืองหลวงอยูที่เมืองเชียงตุง         
รัฐฉาน ประเทศพมา 

   3. อาขา หรือ อีกอ มีรูปรางเล็ก แตแข็งแรงล่ําสัน ผิวสีน้ําตาลออน หยาบกร าน          
มีภาษาพูดคลายภาษามูเซอและลีซอ ไมมีตัวอักษรใช ผูหญิงนิยมไวผมยาวแตรวบผมไว แลวใสหมวกทับ คอสวม
เครื่องประดับใสเสื้อผาสีดํา ผูชายโกนหัวไวผมเปีย ชาวอาขานิยมตั้งบานเรือนอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล               
1,200 เมตร 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 ติดกับฝใ่ งแมน้ําเตา 
ทางดานเหนือของเมืองซีเมา เมืองทะลาง และใตเมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่
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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 

 3.2) จังหวัดพะเยา  
   จังหวัดพะเยามีกลุมชาติพันธุแสําคัญไดแก ไทลื้อ มง ปะโอ ภูไท ลัวะ ลาวเวียงจันทรแ ลีซู 

และอ้ิวเมี่ยน รายละเอียดความเป็นมาของแตกลุมชาติพันธุแมีรายละเอียดดังนี้  
   1. ชนชาติพันธุแไทลื้อเป็นกลุมชนชาติพันธุแ ที่พูดภาษาตระกูลไท คือ “ ไทลื้อ ” หรือ                     
“ ไตลื้อ ” มีถิ่นฐานดั้งเดิม อยูในเขตสิบสองพันนา ชาวไทลื้อนิยมตั้งบานเรือนอยูตามท่ีราบลุมแมน้ําและท่ีราบ
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  

   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
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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 

2.3) 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       
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จึงไดชื่อวาพวน ชาวพวนนิยมตั้งถิ่นฐานสรางที่ทํากิน บริเวณลุมแมน้ํา มีอาชีพเกษตรกรรม ทําไรไถนา ชาวพวน        
ไดอพยพเขามาอยูในประเทศไทยหลายพ้ืนที่ เชน นครนายก สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิง เทรา 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   
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 การขอฝนอุปโภคและพิธีฝากขาวไวกับทาวทั้งหกดาน
ภาษา ภาษาอึมปี้ (Mpi) จัดอยูในตระกูลภาษาทิเบโต-เบอรแมา สายโลโลใต กลุมยอยฮาโนอิช มีลักษณะใกลเคียง
กับภาษาของบีซู และภูนอย สวนใหญมอีาชีพ ทําไมกวาด เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตวแ 
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2.4) 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 อําเภอทาวั งผา อําเภอสองแคว อําเภอเชียงกลาง และอําเภอทุงชาง เลยไปถึง                         
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

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

บริเวณชุมชนบานหนองบัว ตําบลปุาคา อําเภอทาวังผา และแถวตําบลยอด อําเภอสองแคว) สําเนียงพูดใกลเคียง
กับภาษาไทยอีสานปนลาวพวน 

 2. ไทลื้อฝใ่งสิบสองปในนาตะวันตก ไดแก เมืองยู เมืองยอง เมืองเชียงลาบ เมืองเสี้ยว 
(อาศัยอยูแถบลุมแมน้ํายาง บริเวณชุมชนตําบลยม ตําบลจอมพระ(บานถอน) อําเภอทาวังผา แถบลุมแมน้ําปใว 
ตําบลศิลาเพชร ตําบลศิลาแลง อําเภอปใว ถึงตําบลหวยโกเน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ) สําเนียงพูดเหมือนสําเนียง              
คนยองในจังหวัดลําพูน-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 
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 7. ชาติพันธุแลั๊วะ ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมอยูในจังหวัดนานของไทย และบริเวณชายแดน                 
แขวงสายะบุรีของประเทศลาว 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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บทที่ 3  
การวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   

 
3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 

 1)  ภาพรวมทางเศรษฐกิจ  
 ภาพรวมทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบวา จากปีพ.ศ. 2562 

ผลิตภัณฑแมวลรวมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ. ราคาตลาด มีมูลคาเทากับ 217,353 ลานบาท โดยมีอัตราลดลง 
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑแมวลรวมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ราคาตลาด  ประจําปี พ.ศ. 2561 มีมูลคา 212,190 
ลานบาท  คิดเป็นรอยละ 0.89 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดเชียงรายมีมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมสูงสุด  
107,265 ลานบาท โดยการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในชวง 5 ปี              
ที่ผานมา ตั้งแตปี พ.ศ. 2558 – 2562  พบวาภาพรวมทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในปี 
พ.ศ. 2562 มี อัตราการเจริญเติบโตคิดเป็นรอยละ 14.76 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558    

 
ตารางที่ 7 แสดงผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี พ.ศ. 2558 - 2562 (ราคาตลาด) 
 

จังหวัด 
พ.ศ.2558 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2559 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2560 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2561 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2562 
(ล้านบาท) 

อัตราการ
เจริญเตบิโต 
พ.ศ. 2562 

เทียบกบั พ.ศ. 
2558  

(ร้อยละ) 
เชียงราย 95,226 99,986 103,596 104,087 107,265 12.65 

พะเยา 32,709 33,602 34,959 34,822 36,747 12.35 

แพร 26,195 28,442 28,897 30,477 31,665 20.88 

นาน 29,157 30,354 31,264 33,224 34,630 18.77 

กลุ่มฯ 183,288 192,384 198,716 202,610 210,307 14.74 

                 ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564  
 

หากพิจารณาขอมูลในปี พ.ศ. 2562 ถึงโครงสรางของผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  สัดสวน พบวา สัดสวนของผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดเชียงราย คิดเป็นรอยละ 51 ถัดมา
เป็นจังหวัดพะเยา คิดเป็นรอยละ 18  นาน และ แพร คิดเป็นรอยละ 16 และ 15 ตามลําดับ  เมื่อจําแนกตาม
จังหวัด พบวา ในชวง 5 ปีที่ผานมา จังหวัดแพรมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2562 สูงที่สุด
เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2558 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตอยูที่รอยละ 20.88 ในขณะลําดับที่สองคือ จังหวัดนาน มี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 18.77  อันดับที่สามคือจังหวัดเชียงราย อยูที่รอยละ 12.65  
และจังหวัดพะเยาอยูท่ีรอยละ 12.35  
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ภาพที่ 5 สัดสวนของผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2562 
ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564 

 

2) โครงสร้างการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

เมื่อวิเคราะหแโครงสรางการผลิตของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบวาใน ปีพ.ศ. 2562  จาก
ผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จํานวน   210,307 ลานบาท  พบวา โครงสรางการ
ผลิตตามสาขาเศรษฐกิจหลัก สวนใหญเป็นภาคบริการ คิดเป็นมูลคาของผลิตภัณฑแมวลรวม เทากับ 135,778 
ลานบาท ถัดมาเป็นภาคเกษตรกรรม เทากับ  55,734 ลานบาท และ ภาคอุตสาหกรรม เทากับ 18,798 ลาน
บาท   

 
ภาพที่ 6  โครงสรางการผลิตของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564 

 

  สําหรับผลผลิตมวลรวมจังหวัดตอหัวตอปี ในปี พ.ศ. 2562 อยูท่ี 89,302  บาทตอหัวตอปี ซึ่ง
มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อเทียบปี พ.ศ. 2561  สอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตของกลุมที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้หาก
จําแนกผลผลิตมวลรวมตอหัวตอปีหรืออีกนัยยะหนึ่งคือ รายไดตอหัวตอปีของคนรายจังหวัด พบวา รายไดตอ
หัวของคนในจังหวัดพะเยามากที่สุด 97,306 บาทตอคน ถัดมาเป็นจังหวัดเชียงราย 95,895 บาทตอคน อันดับ
ที่สามจังหวัดแพร 78,276 บาทตอคน และจังหวัดนาน 75,676 บาทตอคน  

เชียงราย, 51% 

พะเยา, 17% 

แพร, 15% 

นาน, 16% 

เชียงราย พะเยา แพร นาน 

เกษตร 
26% 

อุตสาหกรรม  
9% 

บริการ  
65% 

เกษตร อุตสาหกรรม  บริการ  
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ตารางท่ี 8 แสดงผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ณ. ราคาตลาด ปี พ.ศ. 2560 - 2562 
หนวย: ลานบาท 

สาขาหลัก เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กลุ่มฯ 
 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาคการเกษตร 30,822 27,737 28,440 11,720 11,196 11,247 5,494 5,881 6,094 8,765 9,497 9,953 56,801 54,311 55,734 
เกษตรกรรม ป่าไม้และการประมง 30,822 27,737 28,440 11,720 11,196 11,247 5,494 5,881 6,094 8,765 9,497 9,953 56,801 54,311 55,734 
ภาคนอกการเกษตร 72,773 76,351 78,825 23,332 23,626 25,500 23,404 24,596 25,571 22,499 23,727 24,677 142,008 148,300 154,573 
ภาคอุตสาหกรรม 8,368 8,620 8,556 2,329 2,266 2,565 3,927 4,348 4,374 2,745 3,176 3,303 17,369 18,410 18,798 

  การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 830 977 834 99 143 262 622 665 619 257 274 256 1,808 2,059 1,971 
  การผลิต 5,934 6,116 5,999 1,776 1,666 1,778 2,758 3,161 3,172 2,066 2,497 2,600 12,534 13,440 13,549 
  ไฟฟูา ก฿าซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 1,368 1,210 1,373 385 348 388 426 382 415 333 296 328 2,512 2,236 2,504 
  การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล 

335 316 349 113 108 137 141 140 168 100 109 118 689 673 772 

ภาคบริการ 64,406 67,731 70,270 20,960 21,360 22,936 19,477 20,248 21,198 19,754 20,551 21,374 124,597 129,890 135,778 
  การกอสราง 4,750 5,406 5,307 1,858 1,852 1,956 1,533 1,525 1,608 1,855 1,917 1,963 9,996 10,700 10,834 
  การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตแและ
จักรยานยนตแ 

16,915 16,687 17,273 4,252 4,166 4,389 2,912 3,226 3,466 3,736 3,999 4,256 27,815 28,078 29,384 

  การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 3,751 4,740 5,073 638 668 762 973 890 925 616 455 480 5,978 6,753 7,240 
  ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 3,414 3,888 4,272 128 146 159 271 304 327 174 196 224 3,987 4,534 4,982 
  ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 973 1,135 1,330 270 313 395 393 385 525 308 326 370 1,944 2,159 2,620 
  กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7,889 8,120 8,522 2,849 3,007 3,099 2,742 2,872 2,938 2,825 3,029 3,139 16,305 17,028 17,698 
  กิจกรรมอสังหาริมทรัพยแ 3,923 4,388 4,744 1,407 1,590 1,808 1,485 1,669 1,910 1,602 1,766 1,898 8,417 9,413 10,360 
  กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรแ และเทคนิค 153 138 193 8 9 13 7 11 13 1 2 3 169 160 222 
  กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 543 632 681 51 51 50 30 33 36 114 146 182 738 862 949 
  การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ 

4,821 5,238 5,117 2,588 2,732 2,777 2,634 2,780 2,906 2,746 2,937 3,013 12,789 13,687 13,813 

  การศึกษา 11,752 11,457 11,265 4,685 4,476 5,074 4,382 4,409 4,345 3,914 3,739 3,738 24,733 24,081 24,422 
  กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะหแ 3,758 4,267 4,828 1,621 1,765 1,841 1,513 1,648 1,741 1,341 1,478 1,541 8,233 9,158 9,951 
  ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 237 277 328 168 190 224 105 122 145 84 98 117 594 687 814 
  กิจกรรมบริการดานอื่นๆ 1,335 1,349 1,336 437 395 387 372 335 312 426 461 449 2,570 2,540 2,484 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GPP) 103,596 104,087 107,265 34,959 34,822 36,747 28,897 30,447 31,665 31,264 33,224 34,630 198,716 202,580 210,307 
GPP ต่อหัว (บาท) 89,556 90,073 93,182 90,847 90,847 97,282 73,555 78,465 82,678 69,967 74,664 78,156 83,214 87,056 89,302 
ประชากร (1,000 คน) 1,158 1,156 1,151 389 383 378 394 388 383 447 445 443 2,388 2,372 2,355 

 
ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2564
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   เมื่อพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการผลิตของกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 พบวา มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมภาคบริการและอุตสาหกรรม มีสัดสวนเพ่ิมขึ้น  สําหรับ
มูลคาทางภาคเกษตร แมในปี พ.ศ. 2562 จะเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผาน แตยังนอยกวามูลคาภาคเกษตร            
ในปี พ.ศ. 2560  

 
ภาพที่ 7 โครงการสรางการผลิตของผลิตภัณฑแมวลรวมของภาคเหนือตอนบน 2 ตั้งแตปีพ.ศ. 2560-2562 

                                    ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564 

 
  

ภาพที่ 8   การเปรียบเทียบโครงการสรางการผลิตของผลิตภัณฑแมวลรวมของภาคเหนือตอนบน 2 
ระหวางปี พ.ศ. 2558-2562 

                         ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ, 2564 
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 จากภาพที่ 8 สะทอนใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตของภาคเหนือตอนบน 2 โดย
ความสําคัญของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน ในชวง 5 ปีที่ผานพบวา การเปลี่ยนแปลง
ของมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมในปี พ.ศ. 2562 ภาคเกษตรลดลง รอยละ 5.75 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม และบริการในปีพ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555
คิดเป็นรอยละ 25.33 และ 24.39 ตามลําดับ   
 
ตารางท่ี 9  ผลผลิตมวลรวมตอหัวประชากรของภาคเหนือตอนบน 2 
 

ป ี 2558 2559 2560 2561 2562 
อัตราการเจรญิเตบิโตของ
ประชากรในกลุ่มภาคเหนือ

ตอนบน 2 (ร้อยละ) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GPP) 
183,287 192,384 198,716 202,580 210,307 14.74 

GPP ต่อหัว (บาท) 75,990 80,093 83,214 87,056 89,302 17.52 

ประชากร (1,000 คน) 2,412 2,402 2,388 2,372 2,355 -2.36 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 2564 
 

จากตารางที่ 9 สําหรับผลผลิตมวลรวมตอหัวประชากร ซึ่งเป็นตัวแทนของรายไดตอหัวของประชากร
พบวา อัตราการเจริญเติบโตของรายไดตอหัวของประชากรในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดย
ในปีพ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558  เพ่ิมข้ึนรอยละ  17.52  

 
3) สาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคเหนือตอนบน 2 

หากจําแนกสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคเหนือตอนบน 2  เมื่อเปรียบเทียบมูลคาสาขาเศรษฐกิจ
สําคัญของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ระหวางป ีพ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังตอไปนี้   

3.1) ภาคเกษตรกรรม มูลคาผลผลิตมวลรวมสาขาเกษตรกรรม ปุาไมและการประมงมีการ
เจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น รอยละ 2.62    

 

 
 

ภาพที่ 9 การเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรม ของภาคเหนือตอนบน 2 
ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2564 

 
 

2.62 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

เกษตรกรรม ปุาไมและการประมง 
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  3.2) ภาคอุตสาหกรรม  

 
ภาพที่ 10 สัดสวนภาคอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2564 

  
สําหรับภาคอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบวา สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก           

การผลิต คิดเป็นรอยละ 72 ของมูลคาภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้  สาขาเศรษฐกิจที่มีความโดดเดน ไดแก                  
สาขาการจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล  และสาขาไฟฟูา ก฿าซ ไอน้ํา         
และระบบปรับอากาศ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นเป็นรอยละ 14.71 และ 11.99 ตามลําดับ  ในขณะที่
สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน อัตราการเจริญเติบโตลดลง คิดเป็นรอยละ 4.27  
 
 

 
ภาพที่ 11 การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2562  

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564 

 
 
 

11% 

72% 

13% 
4% 

  การทําเหมืองแรและเหมืองหนิ 

  การผลิต 

  ไฟฟูา ก฿าซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 

  การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสยี ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

-4.27 

0.81 

11.99 

14.71 

-10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

  การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 

  การผลิต 

  ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 

  การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย 
และสิ่งปฏิกูล 
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  3.3) ภาคบริการ 
  

 
ภาพที่ 12 สัดสวนภาคบริการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2564 

 
สําหรับสาขาเศรษฐกิจสําคัญในภาคบริการ ไดแก สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตแ

และจักรยานยนตแ  สาขาการศึกษา และ สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  ในขณะที่                  
สาขาเศรษฐกิจที่มีเจริญเติบโตสูงที่สุด ไดแก สาขา กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรแ และเทคนิค สาขาขอมูล
ขาวสารและการสื่อสาร สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ สาขากิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุนและสาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพยแ 
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  การกอสราง   การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตแและจักรยานยนตแ 

  การขนสงและสถานที่เก็บสินคา   ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 

  ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร   กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 

  กิจกรรมอสังหาริมทรัพยแ   กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรแ และเทคนิค 

  กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน   การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 

  การศึกษา   กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะหแ 

  ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ   กิจกรรมบริการดานอื่นๆ 
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ภาพที่ 13 การเจริญเติบโตของสาขาเศรษฐกิจในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ในปีพ.ศ. 2562  

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ , 2564 

 
3.2  การวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยว 

สําหรับสาขาทองเที่ยว เป็นสาขาเศรษฐกิจหลักของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งในสวนนี้จะทํา
การแสดงถึงอุปสงคแดานการทองเที่ยว ไดแก ลักษณะของผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยว  
อุปทานการทองเที่ยว ไดแก จํานวนหองพักและอัตราเขาพัก ตลอดจนการคาดการณแจํานวนนักทองเที่ยวและ
รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 รายละเอียดดังนี้  

 
1) จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว  

ตารางท่ี 10  สถิติขอมูลจํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ ปี  
                 พ.ศ. 2560 – 2563 
 

 
จังหวัด 

จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน (คน) รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

ก่อน covid 19 covid 19 ก่อน covid 19 covid 19 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

เชียงราย 3,442,162 3,676,497 3,726,670 2,173,683 26,053.86 28,617.71 29,398.60 14,950 

พะเยา 630,725 657,452 656,918 411,082 1,286.52 1,397.20 1,419.00 829 

แพร่ 817,216 856,088 864,213 514,970 1,573.38 1,722.40 1,761.10 985 

น่าน 900,126 943,944 947,512 645,167 2,462.93 2,671.12 2,722.60 1,560 

กลุ่มจังหวัดฯ 5,790,229 6,133,981 6,195,313 3,744,902 31,377 34,408 35,301 18,324 

1.25 

4.50 

7.21 

9.69 

21.35 

3.93 

10.06 

40.51 

10.09 

0.92 

1.42 

8.66 

18.49 

-2.20 

-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

  การก่อสรา้ง 

  การขายสง่และการขายปลกี การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์

  การขนสง่และสถานท่ีเก็บสนิคา้ 

  ที่พกัแรมและบริการดา้นอาหาร 

  ขอ้มลูข่าวสารและการสื่อสาร 

  กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 

  กิจกรรมอสงัหาริมทรพัย ์

  กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร ์และเทคนิค 

  กิจกรรมการบริหารและการบริการสนบัสนนุ 

  การบริหารราชการ การปอ้งกนัประเทศ และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

  การศกึษา 

  กิจกรรมดา้นสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์

  ศิลปะ ความบนัเทิง และนนัทนาการ 

  กิจกรรมบริการดา้นอื่นๆ 
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อัตราการ
เจริญเตบิโต
ระหว่างป ี

 
5.94 1.00 -39.55 

 
9.66 2.59 -48.09 

         ที่มา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา,2564  

จากขอมูลตารางที่ 10 จํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ  ปี 
พ.ศ. 2560 – 2563  พบวา ในปี พ.ศ. 2563 จํานวนผูมาเยี่ยมเยียน และรายไดจากการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดลดลง โดยจํานวนผูมาเยี่ยมเยือน ลดลงเหลือ 3,744,902 คน ซึ่งลดลงจากปีพ.ศ. 2562 คิดเป็นรอยละ 
39.55 รายไดจากการทองเที่ยว ลดลงเหลือ 18,324 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปีพ.ศ. 2562 คิดเป็นรอยละ -
48.09 แตเนื่องดวยสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบ
ตอจํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เนื่องจากนโยบายเวน
ระยะหางทางสังคม หรือ Social Distancting  จึงสงผลใหประชาชนอยูบาน ทํางานที่บาน                                      
(work from home) และลดการทองเที่ยวลง ทําใหจํานวนและรายไดจากการทองเที่ยวลดลง ทั้งนี้ หากไมได
เกิดเหตุการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พบวา จํานวนผูมาเยี่ยมเยีอน
และรายไดจากทองเที่ยวยังคงเพ่ิมขึ้น โดยปี พ.ศ. 2562 มีผูเยี่ยมเยีอน จํานวน 6,195,313 คน เพ่ิมขึ้นคิดเป็น
รอยละ 1 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561  และรายไดจากการทองเที่ยวในปี พ.ศ. 2562 จํานวน35,301.30 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 892.87 ลานบาท รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน รอยละ 2.59  เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561  

 
  

ภาพที่ 14 จํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยวจําแนกตามจังหวัด 
ที่มา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา,2564 

 

 จากภาพที่ 14 แสดงถึงจํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยวจําแนกตามจังหวัด 
สะทอนใหเห็นถึงการไดรับผลกระทบจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) นั้น กระทบตอสถานการณแการทองเที่ยวทุกจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนบน 2   ซึ่งจากการ
จําแนกรายจังหวัด พบวาทั้งในดานจํานวนและรายไดจากการทองเที่ยว พบวา จังหวัดเชียงรายสัดสวนของ
จํานวนผูมาเยี่ยมเยีอนและรายไดจากการทองเที่ยวมากท่ีสุด ถัดมาเป็นจังหวัดนาน แพร และพะเยา  

เมื่อแบงชวงการทองเที่ยวเพ่ือทําการพิจารณาถึงผลกระทบของสถานการณแการแพรระบาดของ                
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกเป็น 2 ชวง ประกอบดดวย ชวงกอน COVID-19 คือ                    

0
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4,000,000

เชียงราย พะเยา แพร นาน 

จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

เชียงราย พะเยา แพร นาน 
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พ.ศ. 2562 และชวงหลัง COVID-19 คือ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ จะเห็นไดวาสัดสวนของจํานวนผูเยี่ยมเยือนและ
รายไดจากการทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดดังภาพที่ 15 

 

 
ภาพที่ 15  จํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากผูที่เดินทางมาทองเที่ยวจําแนกรายจังหวัด 

                                                                ที่มา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2564 

  
จากภาพที่ 15 ในชวงกอนสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สัดสวนของจํานวนผูมาเยี่ยมเยือนสวนใหญ รอยละ 60.15 เดินทางไปจังหวัดเชียงราย และรายไดจากการ
ทองเที่ยวของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 สวนใหญรอยละ 83.28 ของรายไดทั้งหมดเกิดจากการทองเที่ยว                 
ในจังหวัดเชียงราย ถัดมาเป็นจังหวัดนาน แพร และพะเยา หลังจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบวา สัดสวนของจํานวนผูเยี่ยมเยือนสวนใหญยังคงเดินทางมาจังหวัด
เชียงราย แตสัดสวนลดเหลือ รอยละ58.04 และรายไดจากการทองเที่ยว  รอยละ 81.59 ของรายไดทั้งหมด 
เกิดจากการทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายเชนเดียวกับกอนสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) แตอยางไรก็ตามสัดสวนของจํานวนผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากการทองเที่ยวจังหวัดนาน 
แพร พะเยาไดเพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนมีความเป็นไปไดที่จะมีความสัมพันธแกับจํานวนผูติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจาก จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีจํานวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ  
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2) ประเภทของผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยว  

 เมื่อจําแนกประเภทของผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากการทองเที่ยว ออกเป็นคนไทยและคนตางชาติ 
รายละเอียดดังตอไปนี้  
 
ตารางท่ี 11   ประเภทของผูเยี่ยมเยือนของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 
 
 จ านวนผู้เย่ียมเยือนชาวไทย (คน) จ านวนผู้เย่ียมเยือนชาวต่างชาติ (คน) 

2562(R) 2563(P) %การ
เปลี่ยนแปลง 

2562(R) 2563(P) %การ
เปลี่ยนแปลง 

เชียงราย 3,091,201 2,059,088 - 33.39 637,947 114,595 - 82.04 

พะเยา 630,220 403,380 - 35.99 27,157 7,702 - 71.64 

แพร 797,280 496,734 - 37.70 68,366 18,236 - 73.33 

นาน 931,822 639,790 - 31.34 22,073 5,377 - 75.64 

ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

5,450,523 3,598,992 -  33.97 755,543 145,910 - 80.69 

ภาคเหนือ 30,578,137 19,308,624 -36.85 5,434,512 992,179 -81.74 

ประเทศ 229,748,960 123,214,821 - 46.37   77,393,030 13,815,291 - 82.15   

          ที่มา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา,2564  

จากตารางที่ 11 จําแนกประเภทของผูเยี่ยมเยือน เป็นชาวไทยและชาวตางประเทศ ซึ่งจากการแพร 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทําใหในปี 2563 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย และ
ชาวตางประเทศลดลง ซึ่งเดิมในปี 2562 จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย มีจํานวน 5,450,523 คน  ในปี 2563 
ลดลงเหลือ 3,598,992คน ลดลงไปจากปี 2562 คิดเป็นรอยละ 33.97 เชนเดียวกัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ 
การลดลงของนักทองเที่ยวชาวไทยในภาพรวมของภาคเหนือและประเทศ พบวา  ผลกระทบที่เกิดขึ้น กับกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในแงจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยนอยกวาผลกระทบระดับภาคเหนือและภาพรวม
ของประเทศ ในสวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เดิมในปี 2562 จํานวนนักทองเที่ยว มีจํานวน 5,434,512 คน  
ในปี 2563 ลดลงเหลือ 992,179 คน ลดลงไปจากปี 2562 มากถึงรอยละ 80.69 แตนอยกวาการลดลงของ
ภาพรวมของภาคเหนือและภาพรวมประเทศ  
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ตารางท่ี 12   รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมภาคเหนือตอนบน 2  จําแนกตามประเภทของผูเยี่ยมเยือน 
 

 รายได้ผู้เย่ียมเยือนชาวไทย (ล้านบาท) รายได้ผู้เย่ียมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านบาท ) 

2562(R) 2563(P) 
%การ

เปลี่ยนแปลง 
2562(R) 2563(P) 

%การ
เปลี่ยนแปลง 

เชียงราย 22,474.22 13,968.15 -37.85 6,817.49 981.40 -85.60 

พะเยา 1,359.93 818.52 -39.81 43.23 10.82 -74.97 

แพร 1,574.20 919.33 -41.60 186.49 65.27 -65.00 

นาน 2,623.31 1,533.67 -41.54 100.60 25.87 -74.28 

ภาคเหนือตอนบน 2 28,031.66 17,239.67 - 38.50 7,147.81 1,083.36 -  84.84 

ภาคเหนือ 139,624.90 84,372.17 -39.57 55,714.77 9,607.10 -81.74 

ประเทศ 1,081,759.09 482,468.09 -55.40 1,646,144.75 310,066.12 -81.16 

ที่มา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา,2564 
 

จากตารางที่ 12 แสดงถึงรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ  พบวา จากตารางที่ 13 
รายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทย ในปี 2563 จํานวน  17,239.67 ลานบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 รอยละ 
38.50 ในขณะที่รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในปี 2563 จํานวน 1,083.36 ลานบาท ลดลงจากปี                    
พ.ศ. 2562 รอยละ 84.74 ทั้งนี้ สาเหตุจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
สงผลใหประเทศไทยมีความเขมงวดในการเขาประเทศ ซึ่งจากมาตรการดังกลาวสงผลกระทบตอรายไดจากการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยผลกระทบที่ไดรับทําใหสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ลดลงมากกวาในสัดสวนของรายไดจากการทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวในภาคเหนือ
และภาพรวมของประเทศ  
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3) จ านวนห้องพักและอัตราเข้าพัก  

ตารางท่ี 13 อัตราการเขาพักและจํานวนผูเขาพักในกลุมภาคเหนือบน 2  
 

จังหวัด 
อัตราการเข้าพัก จ านวนผู้เข้าพัก (คน) 

2562 (R) 2563 (P) 
การ

เปลี่ยนแปลง 
2562 (R) 2563 (P) 

การ
เปลี่ยนแปลง 

เชียงราย 54.92 38.31 -16.61 3,166,462 1,880,917 -40.60 

พะเยา 47.71 33.58 -14.13 290,150 182,280 -37.18 

แพร 52.78 38.09 -14.69 368,672 223,158 -39.47 

นาน 59.53 44.10 -15.43 751,115 520,574 -30.69 

ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

53.74 38.52 -28.31 4,576,399 2,806,929 -38.67 

ภาคเหนือ 61.91 38.67 -23.24 24,614,226 13,838,264 -43.78 

รวมท้ังหมด 70.08 29.51 -40.57 169,113,911 73,928,653 -56.28 

 ที่มา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา,2564 

 

จากตารางที่ 13 แสดงถึงอัตราการเขาพักและจํานวนผูเขาพักในกลุมภาคเหนือบน 2 จากขอมูล                    
ในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 พบวา การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให
อัตราเขาพักในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2 ลดลง ซึ่งหากพิจารณาอัตราการเขาพักเฉลี่ ย พบวา ในชวงปี                    
พ.ศ. 2562 มีอัตราการเขาพักเฉลี่ย รอยละ 53.74 หลังจากเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลงทั้งชาวไทยและชาวตางชาติสงผลใหอัตราการเขาพัก
เฉลี่ยเพียง 38.52 ซึ่งลดลงจากเดิมรอยละ 28.31 ในขณะที่จํานวนผูเขาพัก โดยภาพรวมลดลงจากเดิม                    
ในป ีพ.ศ. 2562 อยูที่จํานวน  4,576,399 คน ลดลงเหลือจํานวน 2,806,929 คน คิดเป็นรอยละ 38.67  

ทั้งนี้จากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบ
อยางมากในภาคการทองเที่ยวทั้งในแงของจํานวนนักทองเที่ยว และรายไดจากการทองเที่ยว ทั้งนี้  มิใชเพียง
ผูประกอบการที่พักโรงแรมเทานั้น แตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไมวาจะเป็น ธุรกิจการขนสง 
ธุรกิจจําหนายสินคาของที่ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนําเที่ยว และธุรกิจทองเที่ยวลวนไดผลกระทบ
เชนเดียวกัน  

 
 
 
 
 



ห น า  | 41 
 

 

ห 
ห

น
า 

| 4
1 

 

4) การคาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวและ

รายไดจากการทองเที่ยวลดลง พบวา หากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ยังไมคลี่คลาย ในปี พ.ศ. 2564 คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวลดลงเหลือ 3,588,201 คน และ

รายไดจากการทองเที่ยวมีแนวโนมลดลงเหลือเพียง 4,274.18 ลานบาท   

 
ภาพที่ 16 การพยากรณแจํานวนนักทองเที่ยวของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 

                       ที่มา คํานวณจากขอมูลของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา,2564 

 

 
ภาพที่ 17 การพยากรณแรายไดจากทองเที่ยวของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 

                       ที่มา คํานวณจากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,2564 

จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงกับการทองเที่ยว แมวาในอนาคตสถานการณแจะคลี่คลายการกลับมาของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ                
มีความจําเป็นตองใชเวลาระยะหนึ่งเนื่องจากทุกประเทศท่ัวโลกไดรับผลกระทบจากสถานการณแดังกลาวเชนกัน 
ดังนั้น มาตรการทองเที่ยวที่สามารถจะกระตุนการทองเที่ยวไดคือการสงเสริมและสนับสนุบให การทองเที่ยว
ภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) เป็นหลัก ภาคธุรกิจการทองเที่ยวจําเป็นตองมีการปรับตัว เนื่องจากพฤติกรรม
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การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป เชน ธุรกิจนําเที่ยว ควรปรับรูปแบบใหสอดคลองกับรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจะเป็นการทองเที่ยวกลุมเล็กและกลุมเฉพาะมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการทองเที่ยวที่มา
ทองเที่ยวเป็นกลุมใหญจะลดลงดวยมาตรการรักษาระยะหาง ในขณะที่ธุรกิจที่พักโรงแรม จําเป็นตองมีกิจกรรม
ที่สามารถรักษาระยะหางในโรงแรมมากขึ้นเนื่องจากอยูภายใตมาตรการของภาครัฐ  ในสวนการปรับตัวของ
ธุรกิจรถทัวรแโดยสารอาจตองปรับไปทํา Day-trip สําหรับนักทองเที่ยวภายในประเทศ เป็นตน  
 สําหรับมาตรการดานการทองเที่ยวที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความจําเป็นตองมีการวางแผน
เกี่ยวกับยุทธศาสตรแดานการทองเที่ยว คือ การปรับเปลี่ยนลักษณะการทองเที่ยวและพัฒนาตลอดจน               
เตรียมความพรอมใหเขากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในวิถีปกติระยะถัดไป (Next Normal) เป็นชวงของการ
ประคองหรือฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจทองเที่ยวจะตองมีการเตรียมการหลังจากสถานการณแโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) คลี่คลาย ซึ่งจากมิ่งสรรพแ ขาวสอาด (2563)  ไดมีการนําเสนอแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในชวงหลังโควิด-19 ซึ่งสามารถปรับเป็นกลยุทธแในการพัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได ดังนี้  

1) ทําการตลาดและสรางแบรนดแเมืองอยางตอเนื่องในฐานะพ้ืนที่ปลอดเชื้อ สําหรับกลุ  มนักท  องเที่ยว
ที่แสวงหาความปลอดภัยและตองการอยูแบบระยะยาว ใหการเดินทางมาประเทศไทยเป็น Hi Tripและ Hi 
Trust 

2) สรางระบบการเดินทางแบบปลอดเชื้อตลอดหวงโซอุปทานของการทองเที่ยวในพ้ืนที่ปลอดเชื้อ 
3) ออกแบบโครงขายการสัญจรในยานทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวหนาแนน และไมสามารถสัญจรได

อยางอิสระเพ่ือลดความเสี่ยงการใชเสนทาง เชน การเดินหรือขี่จักรยานเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชขนสงพาหนะหรือ
การใชรถทัวรแขนาดใหญ และใหสามารถใชชีวิตในยานการทองเที่ยวตามเสนทางไดอยางครบวงจร (คมกริช 
ธนะเพทยแและคณะ, 2563) 

 4) วางโซนและผสมผสานการใชประโยชนแพ้ืนที่ใหมีความหลากหลายและครบครันโดยใหเป็นโซนที่มี
ความแตกตางทั้งสี่ระดับกระจายตัวจากพ้ืนที่พักอาศัยภายในระยะที่สะดวกกับการเดินทางของนักทองเที่ยว
โดยไมจําเป็นตองใชการขนสงสาธารณะ (คมกริชธนะเพทยแและคณะ, 2563) 

 5) การยกระดับสุขอนามัยของอุตสาหกรรมบริการทองเที่ยวตองทําพรอมกันไปกับการยกระดับ
มาตรฐานดานสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของรัฐในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชน บริการ            
ที่พักและสถานบันเทิงตาง ๆ ก็ตองมีการลงทุนเพ่ือยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยจากโรคระบาด               
ในโรงแรมระบบติดตอระหวางแขกที่เขาพักกับการรับบริการอาจตองผานอินเทอรแเน็ตเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ในการบริการแขกที่เขาพักมากขึ้นในบริการ Room Service และHousekeeping เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับ
ลูกคารูสึกปลอดภัยจากโรค เป็นตน  
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3.3 การวิเคราะห์การค้าชายแดนและสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
  1) การค้าชายแดน  

 สําหรับการคาชายแดนของกลุมภาคเหนือตอนบน 2  มีการคาชายแดน 2 จังหวัด ไดแก  
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนาน โดยมีดานศุลกากรและจุดผานแดนเป็นชองทางการคากับประเทศเพ่ือนบาน
ในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน (GMS) คือ ประเทศเมียนมา สปป.ลาว และ สปป.จีน ตอนใต  

 1.1) ด่านศุลกรและจุดผ่านแดน 
   กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีดานศุลกากรอยูทั้งหมด 5 แหง ประกอบดวย ดานศุลกากรแมสาย 
ดานศุลกากรเชียงแสน ดานศุลกากรเชียงของ ดานศุลกากรบานฮวก และดานศุลกากรทุงชาง 
  1.1 ดานอําเภอแมสาย ฝใ่งตรงขามคือดานทาขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา หางจากอําเภอเมืองเชียงราย                       
60 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ตั้งอยูเชิงสะพานขามแดนไทย -พมา เป็นตลาดชายแดนไทย - พมา                   
และเป็นจุดเดินทางทองเที่ยวไปเชียงตุงได เดินทางโดยรถยนตแ 
   1.2 ดานอําเภอเชียงแสน ฝใ่งตรงขามคือดานเมืองตนผึ้ง แขวงบอแกว สปป.ลาว หางจาก
อําเภอเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตั้งอยูที่บริเวณทาเรือหนาที่วาการอําเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางทองเที่ยว
ตามลําน้ําโขงโดยทางเรือไปถึงเชียงรุง สิบสองปในนาจีนตอนใต ดานอําเภอเชียงแสน 
   1.3 ดานอําเภอเชียงของ ฝใ่งตรงขามคือดานเมืองหวยทราย แขวงบอแกว สปป.ลาว หางจาก
อําเภอเมืองเชียงราย 114 กิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณทาเรือบั๊ค เป็นจุดขามไปทองเที่ยวเมืองหวยทราย    
และเดินทางตามลําน้ําโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทนแ สปป.ลาว แลวกลับเขาประเทศไทย  
ที่จังหวัดหนองคาย  
   1.4 ดานศุลกากรทุงชาง ตั้งอยูที่บานเฟือยลุง ตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน  
แตตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ซึ่งมีผลใหตําบลหวยโกเนอันเป็น
ที่ตั้งของดานพรมแดนหวยโกเนแยกไปขึ้นกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ประกอบกับไดมีการจัดสราง  
ที่ทําการแหงใหมของดานศุลกากรทุงชางที่บานปุาเปือย ตําบลปอน อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 
   1.5 ดานศุลกากรบานฮวก ตั้งอยูตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ฝใ่งตรงขามคือแขวง
ไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นชองทางที่ราษฎรของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางติดตอคาขายกันไดทุกวันตั้งแต
เวลา 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน  
   1.2) ด่านชายแดน 
 
ตารางท่ี 14 รวมจุดผานแดนบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา – สปป.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, 2563    
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   1.3)  จุดผ่านแดนไทย – เมียนมา ดังนี้ 
   จังหวัดเชียงราย มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง และจุดผอนปรนมี 5 แหง ไดแก 
   ถาวร  1. สะพานขามแมน้ําสาย เขตเทศบาลแมสาย อําเภอแมสาย 
     2. สะพานขามแมน้ําสายแหงที่ 2 ตําบลสันผักฮ้ี อําเภอแมสาย 
         เป็นเขตติดตอกับเมืองทาข้ีเหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา  
                      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 ประเทศเมียนมา 
   1.4) จุดผ่านแดนไทย – สปป.ลาว ดังนี้ 
   จังหวัดเชียงราย มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง และจุดผอนปรนมี 6 แหง ไดแก 
   ถาวร  1.  ดานอําเภอเชียงของ เป็นเขตติดตอกับเมืองหวยทราย  
            (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 

 1.5) มูลค่าการชายแดน  
    สําหรับภาคมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยพิจารณา จาก

ดานศุลกากร  4 ดาน ตั้งแตปี พ.ศ. 2560 - 2563 มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ตารางท่ี 15  สถิติการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ตั้งแตปี พ.ศ. 2560-2563  
 หนวย : ลานบาท  

พื้นที่  สถิติ
การค้า

ชายแดน  

ปี พ.ศ. อัตราการเจรญิเตบิโต  

ก่อน covid 19* 
(2560-2562) 

covid 19* 
(2562-2563) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

กลุม
จังหวัด

ภาคเหนือ
ตอนบน 2  

นําเขา 30,434.47 31,253.23 32,360.70 31,904.13 3.54 -1.41 

สงออก 42,644.60 51,478.33 48,849.33 42,502.28 -5.11 -12.99 

มูลคา
การคารวม 

73,079.07 82,731.56 81,210.03 74,406.41       -1.84 -8.38 

ดุลการคา 12,210.13 20,225.10 16,488.63 10,598.15 -18.47 -35.72 

อัตราการเจริญเติบของ
ดุลการคาระหวางปี  

        65.64  -     18.47  -  35.72    

                         ที่มา : ดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงแสน ดานศุลกากรเชียงของ และดานศุลกากรทุงชาง,2564 

  จากตารางที่ 15  แสดงใหเห็นการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบวา มูลคา                
การชายแดนในชวง 3 ปีที่มา คือ ตั้งแตปี พ.ศ. 2561 บริบทกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีแนวโนมลดลง 
โดยในปี พ.ศ. 2561 มูลคาการคารวมอยูที่ 82,791.56 ลานบาท ในชวง ปี พ.ศ. 2562  มูลคาการคารวมอยูที่ 
81,210.03 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2561 เทากับ -1,521.53 ลานบาท  และในปี พ.ศ. 2563 มูลคา   
การคารวม ลดลงเหลือ 74,406.41 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 จํานวน -6,803.62 ลานบาท                  
เมื่อพิจารณาในแงของดุลการคา พบวา การคาชายแดนบริเวณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดดุลการคา
อยางตอเนื่อง เนื่องจากการนําเขาสินคาจากประเทศไทยยังเป็นที่นิยมและจําเป็นกับประเทศเพ่ือนบานไมวาจะ
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เป็นเมียนมาและสปป.ลาว ตลอดจนยังสามารถลําเลียงสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน(ตอนใต)อีกดวย 
จึงเป็นผลทําใหการคาชายแดนบริเวณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดดุลมาโดยตลอด   แตอยางไรก็ตาม
อัตราการไดดุลการคาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลง อยางตอเนื่อง ในปี พ.ศ. 2562 ไดดุลการคา
เทากับ 16,488.63 ลานบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 รอยละ 18.47 ทั้งนี้ เนื่องจากคาเงินบาทแข็งตัวตลอดปี 
สงผลใหการสงออกสินคาลดลง อีกทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทําใหประเทศคูคาสงสินคาจากประเทศไทยลดลง 
(ชมภูนุช แตงออน, 2562)  โดยในปี พ.ศ. 2563 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดดุลการคา 10,598.15 
ลานบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นรอยละ 35.72  เมื่อพิจารณาชวงเวลากอนและหลังการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จากสถิติการคาชายแดนแสดงใหเห็นวาการสงออกและการ
นําเขาสินคา มูลคาการคารวม และดุลการคา พบวา หลังจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พบวาการคาชายแดนชะลอตัวทั้งในดานการสงออกและการนําเขา สืบเนื่องจากมาตรการการ
ปูองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหมีการเปิดทําการจุดผานแดน
เพ่ือการขนสงสินคารวมเพียง 37 แหง จาก 97 แหงทั่วประเทศ และมาตรการเขมงวดในการขนสงสินคาจึง
สงผลใหการคาชายแดนชะลอตัว  

 
ภาพที่ 18 มูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จําแนกตามดานศุลกากร  

ที่มา คํานวนจากขอมูลจากดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงแสน ดานศุลกากรเชียงของ และดานศุลกากรทุงชาง,2564 
 

 จากภาพที่ 19 แสดงถึงมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จําแนกตาม              
ดานศุลกากร พบวา มูลคาการคาชายแดนสูงสุด อยูที่ดานศุลกากรทุงชาง จังหวัดนาน  ถัดมาคือ ดานศุลกากร
เชียงของ ดานศุลกากรแมสาย และดานศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมการคา
ชายแดนจากมูลคาการคารวม พบวา การคาชายแดนผานดานศุลการกรแมสาย มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง แมในชวงสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี พ.ศ. 2563 

 8,245.24  
 9,876.72  

 11,646.67  

 16,260.72  
 15,331.16  

 19,162.65  

 12,265.72  

 6,312.12  

 21,747.49  
 24,174.58  

 28,130.33  
 25,732.41  

 27,755.18  
 29,517.61   29,167.31  

 26,101.16  

 -
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 20,000.00

 25,000.00
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พ.ศ .  2560  พ.ศ .  2561  พ.ศ .  2562  พ.ศ .2563  

แมสาย เชียงแสน เชียงของ ทุงชาง  
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การคาชายแดนบริเวณดังกลาวก็ยังคงเพ่ิมขึ้น ในขณะที่การคาชายแดนผานดานศุลกากรเชียงของ มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นเชนกัน แตในปี พ.ศ. 2563 มูลคาการคาชายแดนผานศุลกากรเชียงของลดลง เนื่องจากมีมาตรการ
ปูองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสปป.ลาว ซึ่งมีมาตรการล็อกดาวนแ
เมืองสําคัญสงผลใหมีการระงับการเดินทางเขา-ออก สปป.ลาว ยกเวนรถบรรทุกขนสงสินคาเทานั้น แต
รถบรรทุกขนสงที่มาจากตางประเทศ ตองมาทําเปลี่ยนถายสินคาภายในสปป.ลาว และใหกลับออกไป จากนั้น
การขนสงในประเทศตองใชคนขับรถเป็นคนในประเทศเทานั้น ไมอนุญาตใหคนตางประเทศขับรถผาน                
สปป.ลาว สงผลใหผูประกอบการไทยตองรับภาระตนทุนที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากคนขับรถในสปป.ลาว มีการ
เรียกรองคาจางท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังตองมีคาใชจายการเดินทางกลับของคนขับรถชาวไทยที่เป็นผูขับรถขนสงมาจาก
ตนทาง ดังนั้นทําใหมีความจําเป็นหลีกเลี่ยงการขนสงในชองทางนี้ และเปลี่ยนไปขนสงสินคาทางอ่ืนแทน ซึ่ง
มาตรการดังกลาวสงผลใหมูลคาชายแดนผานดานศุลกากรเชียงของลดลง  ในสวนการคาชายแดนบริเวณดาน
ศุลกากรทุงชางมีแนวโนมคงที่  แตลดลงเชนกันในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)   
 ในสวนการคาชายแดนผานดานศุลกากรเชียงแสน มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตกอน
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เนื่องจากในปี พ.ศ. 2562        
การปรับเปลี่ยนเสนการสงออกไกแชแข็งที่ลดลง เนื่องจากผานทาเรือแหลมฉบังแทน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 
2563) อีกท้ังในปี พ.ศ. 2563 ในชวงสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ผูประกอบการที่ทําการสงขนสงทางแมน้ําโขง ผานทาเรือพาณิชยแเชียงแสน ประสบปใญหาการปิดทาเรือกวนเหลย
ในประเทศจีน อีกทั้ง ขอจํากัดดานการขนสงสินคาเขาจีน มีการกําหนดโควตานําเขาสินคา อาทิ เนื้อสัตวแ,           
เนื้อไกแชแข็ง เป็นตน เหลานี้เป็นปใจจัยที่ทําใหมูลคาการคาชายแดนผานดานศุลกากรเชียงแสนลดลง  
 
ตารางท่ี 16  มูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดฯ จําแนกตามดานศุลกากรตั้งแต ปี พ.ศ. 2560 - 2563 

                  หนวย : ลานบาท 

ด่านศุลกากร 
ปี พ.ศ. 

อัตราการเจรญิเตบิโต 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
ก่อน covid 19* 
(2560-2562) 

covid 19* 
(2562-2563) 

แม่สาย นําเขา 234.97 297.96 471.38 1,461.83 58.20 210.12 

สงออก 8,010.27 9,578.76 11,175.29 14,798.89 16.67 32.43 

มูลค่าการค้ารวม 8,245.24 9,876.72 11,646.67 16,260.72 17.92 39.62 

ดุลการค้า 7,775.30 9,280.80 10,703.91 13,337.06 15.33 24.60 
เชียงแสน นําเขา 899.9 709.88 583.8 279.31 -17.76 -52.16 

สงออก 14,431.26 18,452.77 11,681.92 6,032.81 -36.69 -48.36 

มูลค่าการค้ารวม 15,331.16 19,162.65 12,265.72 6,312.12 -35.99 -48.54 

ดุลการค้า 13,531.36 17,742.89 11,098.12 5,753.50 -37.45 -48.16 
เชียงของ นําเขา 6,329.07 6,298.05 7,076.31 8,263.41 12.36 16.78 

สงออก 15,418.42 17,876.53 21,054.02 17,469.00 17.77 -17.03 

มูลค่าการค้ารวม 21,747.49 24,174.58 28,130.33 25,732.41 16.36 -8.52 
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ด่านศุลกากร 
ปี พ.ศ. 

อัตราการเจรญิเตบิโต 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
ก่อน covid 19* 
(2560-2562) 

covid 19* 
(2562-2563) 

ดุลการค้า 9,089.35 11,578.48 13,977.71 9,205.59 20.72 -34.14 

ทุ่งช้าง นําเขา 22,970.53 23,947.34 24,229.21 21,899.58 1.18 -9.61 
สงออก 4,784.65 5,570.27 4,938.10 4,201.58 -11.35 -14.92 

มูลค่าการค้ารวม 27,755.18 29,517.61 29,167.31 26,101.16 -1.19 -10.51 
ดุลการค้า -18,185.88 -18,377.07 -19,291.11 -17,698.00 4.97 -8.26 

                         ที่มา : ดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงแสน ดานศุลกากรเชียงของ และดานศุลกากรทุงชาง,2564 

จากขอมูลในตารางที่ 16 พบวา เมื่อพิจารณาถึงดุลการคารายดานศุลกากรจะเห็นไดวา การคาชายแดน
ผานดานศุลกากรแมสาย ไดดุลการคาอยางตอเนื่อง ในปี พ.ศ. 2563 ไดดุลการคา เทากับ 13,337.06 ลาน
บาท สูงกวาปี พ.ศ. 2562 เทากับ 2,633.15 ลานบาท ทั้งนี้จะเห็นไดวาแมจะเป็นชวงการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อัตราการเจริญเติบโตของดุลการคาเทากับ รอยละ 24.60 ซึ่งสูงกวา
ชวงกอนเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอมาเมื่อพิจารณาดานศุลกากร
เชียงแสนพบวามีการลดลงทั้งการสงออก นําเขา อยางไรก็ตามในปีพ.ศ. 2563 ไดดุลการคา เทากับ 5,753.50 
ลานบาท ซึ่งผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทําใหอัตราการ
เจริญเติบโตของดุลการคาลดลงสูงถึง รอยละ 48.16  

สําหรับการคาชายแดนผานดานศุลกากรเชียงของ พบวา การคาชายแดนของภาคเหนือตอนบน 2 
บริเวณดานนี้ไดดุลการคาอยางตอเนื่องและมีมูลคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับดานศุลกากรอ่ืนๆ ซึ่งผลกระทบจาก  
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหในปี พ.ศ. 2563 ไดดุลการคา จํานวน 
9,205.59 ลานบาท อัตราการเจริญเติบโตของดุลการคาลดลงรอยละ 34.14 ซึ่งเมื่อเทียบกับชวงกอนเกิด
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ในปี พ.ศ. 2562 ไดดุลการคา 
จํานวน สูงถึง 13,977.71 ลานบาท โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของดุลการคาคิดเป็นรอยละ 20.72  เมื่อเทียบ
กับป ีพ.ศ. 2561  ในสวนศุลกากรทุงชางนั้นพบวา เป็นดานศุลกากรเพียงแหงเดียวในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2 
ขาดดุลการคาอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามจากสถานการณแ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สงผลใหมีการขาดดุลการคาลดลง เนื่องจากมาตราการระงับการนําเขาสินคาบางประเภท
จากตางประเทศ  โดยในปี พ.ศ. 2563 เทากับ 17,698.00 ลานบาท ลดลงจากปีพ.ศ. 2562 คิดเป็นรอยละ 
8.26  

นอกจากการคาชายแดนของภาคเหนือตอนบน 2 แลว การคาผานแดนไปยังประเทศจีนตอนใตนั้น               
มีความสําคัญกับตอภูมิภาคและประเทศไทยเป็นอยางมาก ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตรแภาคเหนือตอนบน 2 
จึงมีความจําเป็นที่จะพิจารณาการคาผานแดนระหวางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กับประเทศจีนตอนใต
ดวย รายละเอียดดังตารางที่ 17  
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ตารางท่ี 17 สถิติการคาผานดานของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  หนวย : ลานบาท  

ด่านศุลการ 

ปี พ.ศ. อัตราการเจรญิเตบิโต 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
ก่อน covid 19* 
(2560-2562) 

covid 19* 
(2562-
2563) 

เชียงแสน 

นําเขา 831.36 672.07 548.93 301.9 -18.32 -45.00 

สงออก 3,281.62 2,691.21 1,902.19 1,043.66 -29.32 -45.13 

มูลค่าการค้ารวม 4,112.98 3,363.28 2,451.12 1,345.56 -27.12 -45.10 

ดุลการค้า 2,450.26 2,019.14 1,353.26 741.76 -32.98 -45.19 

เชียงของ 

นําเขา 6,306.41 5,960.44 6,993.24 7,653.48 17.33 9.44 

สงออก 8,971.01 10,583.16 18,064.76 16,561.28 70.69 -8.32 

มูลค่าการค้ารวม 15,277.42 16,543.60 25,058.00 24,214.76 51.47 -3.37 

ดุลการค้า 2,664.60 4,622.72 11,071.52 8,907.80 139.50 -19.54 

ทุ่งช้าง 

นําเขา 0.02 8.56 1.84 491.02 78.50 26,586 

สงออก 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 

มูลค่าการค้ารวม 0.02 8.56 1.84 491.21 -78.50 26,596.20 

ดุลการค้า -0.02 -8.56 -1.84 -490.83 -78.50 26,575.54 

กลุ่มฯ 

นําเขา 7,137.79 6,641.07 7,544.01 8,446.40 13.60 11.96 

สงออก 12,252.63 13,274.37 19,966.95 17,605.13 50.42 -11.83 

มูลค่าการค้ารวม 19,390.42 19,915.44 27,510.96 26,051.53 38.14 -5.30 

ดุลการค้า 5,114.84 6,633.30 12,422.94 9,158.73 87.28 -26.28 

                         ที่มา : ดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงแสน ดานศุลกากรเชียงของ และดานศุลกากรทุงชาง,2564 

จากตารางที่ 17 จากสถิติการคาผานแดนพบวา มูลคาการคาระหวางประเทศไทยและประเทศจีนตอนใต
ผานบริเวณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีมูลคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นชวงกอน
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พบวา มีมูลคาคารวมสูงถึง 
27,510.96 ลานบาท ไดดุลการคา เทากับ 12,422.94 ลานบาท ซึ่งดุลการคามีการเจริญเติบโตสูงถึงรอยละ 
87.28 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 และพบวา มูลคาการคาผานแดนผานทางดานศุลกากรเชียงของมีดุลการคา
เติบโตสูงที่สุด สวนดานศุลกากรทุงชางนั้นสวนใหญเป็นการนําเขาสินคาเขาประเทศไทย  
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1.6) สินค้าส่งออกและน าเข้า  
เมื่อจําแนกรายสินคา โดยพิจารณาสินคานําเขา – สงออก ที่สําคัญของกลุมภาคเหนือ   

ตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2563 แยกเป็นรายประเทศ ไดแก  
 1.6.1) ไทย-เมียนมา 
 สินคาสงออกสําคัญ 5 อันดับแรกไดแก   เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลแ น้ํามันดีเซล  ผาผืนและ

ดาย ปูนซิเมนตแ  และรถจักรยานยนตแและสวนประกอบ 
สินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก  ก฿าซธรรมชาติ ธัญพืช สัตวแน้ํา ปลาหมึกสด แชเย็น 

แชแข็ง  และโค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
1.6.2) ไทย-สปป.ลาว 
สินคาสงออกที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก  น้ํามันดีเซล สินคาปศุสัตวแอ่ืนๆ   น้ํามันสําเร็จรูป

อ่ืนๆ  รถยนตแนั่ง สินคาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ   
สินคานําเขาที่สําคัญ 5 อันดับแรกไดแก เชื้อเพลิงอื่นๆ ทองคํา  ผักและของปรุงแตงจากผัก 

ทองแดงและผลิตภัณฑแ  และเครื่องรับสงสัญญาณและอุปกรณแติดตอ 
1.6.3) ไทย-สปป.จีน 
สินคาสงออกสําคัญ 5 อันดับแรกไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแ  อุปกรณแและสวนประกอบผลไม

สดแชเย็น แชแข็งและแหง,วงจรพิมพแ , ลําไยแหง,ขาว  
สินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแและอุปกรณแ เทปแมเหล็ก จาน

แมเหล็กสําหรับคอมพิวเตอรแ,เครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณแติดตั้ง (โทรศัพทแ) เสื้อผาสําเร็จรูป และขาว   
สําหรับการคาชายแดนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2 นั้น พบวา มูลคาของสินคาสงออก

มากกวาสินคานําเขา ซึ่งทําใหการคาชายแดนของภาคเหนือของประเทศไทยไดดุลการคาอยางตอเนื่อง แมจะ
เป็นชวงสถานการณแการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ก็ตาม ซ่ึงการไดดุลการคา 
นํามาซึ่งเงินไหลเขามายอมเป็นผลดีตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  หากกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 สามารถกระจายผลประโยชนแดังกลาวไปยังจังหวัดในกลุมฯ ได จะทําใหเกิดการจางงานที่เพ่ิมขึ้น 
และรายไดของกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึนในที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสินคานําเขาในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 พบวา การ
นําเขาสินคาจากประเทศเมียนมาและสปป.ลาว สวนใหญเป็นสินคาเกษตร หรือสินคาในอุตสาหกรรม 
Extractive Industry ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นําหรือสกัดทรัพยากรธรรมชาติใหเป็นสินคาขึ้นมา เชน 
อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามัน อุตสาหกรรมปุาไม อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวแ การทําเหมืองแร เป็นตน (อภิยุกตแ 
อํานวยกาญจนสิน, 2564) ดังนั้น หากมีการสงเสริมใหมีการจัดตั้งอุตสาหกรรมสืบเนื่องมาตั้งโรงงานหรือจุด
กระจายสินคาในพ้ืนทีก่ลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําใหเกิดการกระจายผลประโยชนแ
กลุมจังหวัดได  
 อยางไรก็ตามความไดเปรียบดุลการคา สงผลใหประเทศคูคาอยางเมียนมาและสปป.ลาว    
ออกมาตรการที่มิใชภาษีอยางตอเนื่องที่เชื่อมโยงกับมาตรการทางดานสุขอนามัยตาง ๆ ที่เป็นอุปสรรคตอ
การคาของประเทศไทย ซึ่งจะสงผลตอการคาชายแดนในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ดวยเชนกัน อาทิเชน เมียน
มา ไดออกประกาศสั่งระงับไมใหสงสินคากลุมเครื่องดื่ม 5 รายการ คือ น้ําอัดลม เครื่องดื่มชูกําลัง , เครื่องดื่มที่
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มีสวนผสมของกาแฟและชา, กาแฟสําเร็จรูป, นมขนหวานและนมขนจืด ผานชายแดนทางบกจากทุกประเทศที่
มีพรมแดนติดตอกับเมียนมาตั้งแต 1 พฤษภาคม 2564 ไปจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง  และสปป.ลาว ได
ประกาศใชมาตรการชะลอการนําเขา สินคาอาหารทะเลและน้ํามันจากประเทศไทย นอกจากนั้นยังมี
มาตรการล็อกดาวนแในบางประเทศคูคาสงผลใหตนทุนการขนสงเพ่ิมขึ้น มาตรการตางๆ นี้ยอมกระทบ                      
ตอการคาชายแดนและการผานแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงทําใหในชวงสถานการณแการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผูประกอบการการคาชายแดนในพ้ืนที่กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 นอกเหนือจากความเสี่ยงที่เกิดจากการแพรระบาดของโควิด-19 แลว ยังจะตองรับความ
เสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการที่มิใชภาษีที่เชื่อมโยงกับมาตรการทางดานสุขอนามัยตางๆ ซึ่งเป็นเสี่ยงในการดําเนิน
ธุรกิจที่ยากจะควบคุมได  
 
 1.7) การคาดการณ์มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

หนวย : ลานบาท 

 
ภาพที่ 19 การคาดการณแมูลคาการคาชายแดนของกลุมภาคเหนือตอนบน 2    

ที่มา คํานวนจากขอมูลจากดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงแสน ดานศุลกากรเชียงของ และดานศุลกากรทุงชาง, 2564 
 

  หนวย : ลานบาท 

 
ภาพที่ 20 การคาดการณแมูลคาการคาผานแดนของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 

                                                ทีม่า คํานวนจากกองความรวมมอืการคาและการลงทุน, 2564  

 74,406.41   76,249.63   76,235.82   76,222.01   76,208.20  
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 จากภาพที่ 19 และ 20 พบวาแนวโนมมูลคาการคาชายแดนมีแนวโนมคงที่ ในขณะที่มูลคา
ผานแดนซึ่งเป็นการไปยังจีนตอนใตมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งจากการคาดกรณแสอดคลองกับการวิเคราะหแของ
ศูนยแวิจัยกสิกร (2564) ที่วาการคาผานแดนจะเป็นตลาดที่ชวยสนับสนุนการคาชายแดน ทั้งนี้  เนื่องจากตลาด
จีนตอนใตเป็นตลาดใหญที่สุด และมีศักยภาพ ผูบริโภคมีกําลังซื้อ ซึ่งในอนาคตจะเป็นตลาดที่สําคัญของ
ประเทศมากกวาประเทศมาเลเซีย และกัมพูชา อีกไมเกิน 5 ปีขางหนา ดังนั้น การสนับสนุนการคาผานแดน              
ใหมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ยอมสงผลดีตอการเจริญเติบโตของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ดวย โดยการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมระหวางประเทศที่สงเสริมการคาการลงทุนรวมกับจีนตอนใตใหเกิดเป็นรูปธรรม ผานนโยบาย
เฉพาะเมือง อยางเชนนโยบายความสัมพันธแเมืองพ่ีเมืองนอง (Sister Cities) ระหวางจังหวัดเชียงรายกับมณฑล
ยูนนาน  เพ่ือดึงดูดการคาการลงทุนรวมกันของทั้งสองเมือง ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนแกับการคาชายแดน       
การผานแดนของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 อีกดวย 
 

 2) สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

ตารางท่ี 18 รายรับจากการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) ของกลุมจังหวัด 
                พ.ศ. 2558 – 2563 

หนวย : บาท 

จังหวัด 
รายได้จากการจ าหนา่ยสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

อัตราการเจรญิเตบิโต 

ก่อน covid 19* 
(2560-2562) 

covid 19* 
(2562-2563) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เชียงราย 2,103,593,121 2,615,353,574 2,979,340,463 3,672,363,470 4,346,828,452 4,732,869,667 18.37 8.88 
พะเยา 978,482,846 1,118,325,778 1,373,323,470 1,663,445,540 1,941,256,014 2,100,777,586 16.70 8.22 
แพร 465,171,997 614,480,638 798,877,185 1,002,921,307 1,333,017,150 1,375,222,833 32.91 3.17 
นาน 617,652,208 845,654,222 998,300,722 1,258,496,558 1,382,957,546 1,507,869,305 9.89 9.03 
กลุมฯ  4,164,900,172 5,193,814,212 6,149,841,840 7,597,226,875 9,004,059,162 9,716,739,391 18.52 7.92 

อัตราการ
เจรญิเติบโต
ของ OTOP  

 24.7 18.4 23.5 18.5 7.9   

                           ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย, 2564  

  จากตารางที่ 18 แสดงรายไดจากการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแเมื่อพิจารณา
รายจังหวัดพบวา จังหวัดที่มีรายรับจากสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแมากที่สุด ไดแก จังหวัดเชียงราย ถัดมา
คือ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และจังหวัดนาน ทั้งใน ปี พ.ศ. 2563 พบวา จังหวัดเชียงรายมีรายรับ                      
จากการจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ  จํานวน 4,732,869,667.00  บาท รองลงมา ไดแก                    
จังหวัดพะเยา มีรายรับ จํานวน  2,100,777,586 บาท จังหวัดนาน มีรายรับ จํานวน 1,507,869,305 บาท 
และนอยที่สุด ไดแก จังหวัดแพร มีรายรับ จํานวน 1,375,222,833 บาท ตามลําดับ 
 หากพิจารณาในแงอัตราการเจริญเติบโตของมูลคารายรับของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ
พบวาอัตราการเจริญเติบของสินคา OTOP มีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางสูงเฉลี่ยแลวในชวง 5 ปีที่ผานมา                   
มีอัตราการเจริญเติบโตเกือบรอยละ 20  โดยในปี พ.ศ. 2560  อยูที่ รอยละ 18.50 ปี พ.ศ.2561 และ                   
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พ.ศ. 2562 อยูที่รอยละ 23.50  และ 18.41  อยางไรก็ตามในชวงสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ ลดลงอยู
รอยละ 7.92 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2562  
 ดังนั้น เมื่ อ พิจารณาในภาพรวม พบวา  รายรับจากการจํ าหนายสินคาหนึ่ งตํ าบล  
9,716,739,391 บาท ในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จํานวน 712,680,229 บาท ยังมีแสดงใหเห็น
วาแมจะในชวงสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายรับจากสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ ซึ่งสวนทางกับสินคาปลีกโดยทั่วไป มียอดขายลดลงรอยละ 10-30  ดังนั้น การ
สนับสนุนสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสามารถสรางรายไดสู
ทองถิ่นไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
ตารางท่ี 19 ขอมูลการลงทะเบียนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ OTOP พ.ศ. 2563 สะสม (2557-2563)  

จังหวัด 
จ านวน ผู้ผลิต  

ผู้ประกอบ 
การ OTOP 

จ านวน
ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม 
เจ้าของ
คนเดียว 

SME อาหาร เคร่ืองดื่ม 
ผ้าและ
เคร่ือง

แต่งกาย 
ของใช้ฯ สมุนไพรฯ 

เชียงราย 2,230 4,217 1,230 959 41 1,443 503 588 1,127 556 

นาน 869 2,034 509 351 9 596 136 576 463 262 

พะเยา 910 1,865 530 372 8 610 86 335 616 218 

แพร 946 1,820 406 531 9 496 202 377 609 135 

กลุ่มฯ 4,955 9,936 2,675 2,213 67 3,145 927 1,876 2,815 1,171 

รวมท้ังประเทศ 90,289 198,988 50,031 38,902 1,356 74,774 9,811 38,304 51,126 24,973 

ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย, 2564 

 เมื่อพิจารณาตารางที่ 19 พบวา จากขอมูลกรมการพัฒนาชุมชนแสดงใหเห็นวาจํานวนผูผลิตและ
ผูประกอบการ OTOP ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวนทั้งสิ้น 4,955 ราย มีผลิตภัณฑแทั้งสิ้น 9,936 
ผลิตภัณฑแ โดยประเภทผลิตภัณฑแที่มากท่ีสุดไดแก อาหาร เทากับ 3,145 ผลิตภัณฑแ ถัดมาคือ ของใชฯ จํานวน 
2,815 ผลิตภัณฑแ และ ผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 1 ,876 ผลิตภัณฑแ   ทั้งนี้การเจริญเติบโตของสินคา 
OTOP ที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง สะทอนใหเห็นสินคา OTOP ยังคงเป็นตองการของตลาดและสามารถขยาย
ตลาดไปไดอีก และจากการประเมินคุณภาพของสินคา OTOP ของกลุมจังหวัดที่มีคุณภาพของกลุมจังหวัดเป็น
สินคาประเภท เครื่องดื่ม อาหารสด และเครื่องสําอาง ทั้งนี้ในแตละจังหวัดมีสินคา OTOP  มีจุดเดนดาน
คุณภาพที่แตกตางกันไป 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 ผาซิ่น เสื้อมอฮอม และผาทอพ้ืนเมือง  
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 -จังหวัดนาน สินคา OTOP ที่มีคุณภาพ ประกอบดวย ชุดเครื่องประดับเงินแท สบูสมุนไพร 
แชมพูสมุนไพร ชุดรับแขกหวาย เกาอ้ีหวาย และผาทอลายน้ําไหล 

 แตอยางไรก็ตามผูประกอบการตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑแอยางตอเนื่องใหตรงกับ          
ความตองการของตลาด พัฒนาทักษะฝีมือและทักษะการผลิตของผูประกอบการ ควรสรางแบรนดแเพ่ือเพ่ิม
คุณคาและมูลคาผลิตภัณฑแ ควรเสริมสรางเครือขายผูประกอบการและขยายตลาด ตลอดจนสงเสริมการวิจัย
ตลาดผลิตภัณฑแ OTOP สําหรับในชวงสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ภาคธุรกิจมีความจําเป็นตองปรับตัว ดังนั้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑแ OTOP จึงควมีการเพ่ิมความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก (local economy) พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ OTOP สงสริมการเขาถึงแหลงทุนชุมชน
และชองทางการตลาดใหเกิดการสรางงาน สรางรายได ในระดับพ้ืนที่และชุมชน เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากให
เขมแข็งอยางสมดุล ดวยองคแความรู เทคโนโลยี และภูมิปใญญาทองถิ่นโดยกลไกประชารัฐ  ตลอดจนมีการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (future growth) ของผูประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ และความ
พรอมในการสงเสริมชองทางการตลาดที่หลากหลาย เชน OTOP trader, digital marketing สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ “ปรับตัว เปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนผานสูความยั่งยืน” 

 สําหรับการสรางตลาดและขยายตลาดของสินคาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ควรที่จะ
ขยายตลาดในตางประเทศและกลุมประเทศ GMS  

 - ตลาดในประเทศไทย เป็นกลุมผูบริโภคท่ีกําลังซื้อสูง เนนเพื่อสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว สินคา
ที่สามารถทําตลาดได ไดแก อาหารเพ่ือสุขภาพพรอมทาน ชา กาแฟ สมุนไพร ธัญพืช และอาหารเสริม               
เพ่ือปูองกันโรคภัย อีกท้ังในปี พ.ศ. 2563-2564 มีการรณรงคแการสวมใสผาไทยของหนวยงานราชการ สงผลให
เป็นโอกาสสําหรับผลิตภัณฑแ OTOP ประเภทผาและเครื่องแตงกาย  

 - ตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงมณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกวางซีจวง) 
เป็นกลุมฐานะดีขึ้น ตองการตกแตงบานใหนาอยูขึ้น และสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาแพง สินคา   
ที่สามารถทําตลาดได ไดแก เฟอรแนิเจอรแ เพ่ือใชตกแตงบาน และอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูง ไดแก      
พวกผลไมอบแหง น้ําผลไม และกาแฟ ทั้งนี้ในสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สินคาท่ีมีความสําคัญในตลาดคือ ผลิตภัณฑแทําความสะอาดและผลิตภัณฑแสุขภาพ  

 - ตลาดในประเทศเมียนมา  สวนใหญประชาชนมีรายได มีตองการสินคาขั้นพ้ืนฐาน แตความ
เมืองกําลังขยาย ทําใหภาคกอสรางกําลังเติบโต ดังนั้นสินคาที่คาดวาจะทําตลาดได ไดแก สินคาพ้ืนฐาน
ประเภทยารักษาโรค เวชภัณฑแ สบู ยาสระผม และสินคาประเภทเฟอรแนิเจอรแ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของ
ภาคกอสราง  

 - ตลาดในสปป.ลาว  เป็นตลาดที่มีโครงสรางพ้ืนฐานและไฟฟูาขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
และมีคนจีนยายเขามาอยูอาศัยอยูมากทําใหตองการสินคาอุปโภคบริโภค ดังนั้นสินคาที่ คาดวาจะทําตลาดได 
ไดแก เฟอรแนิเจอรแรูปแบบทันสมัย อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผาและของใชในชีวิตประจําวัน 

 - ตลาดในประเทศเวียดนาม  เป็นกลุมผูบริโภคที่เป็นคนชนชั้นกลาง ใชจายกับสินคาที่ดีเพ่ือ
สุขภาพ แตยังตองการสินคาพ้ืนฐานและชอบความสะดวกสบายผานการซื้อของออนไลนแ ดังนั้น สินคาที่คาดวา
จะทําตลาดได ไดแก เครื่องดื่มบํารุงความงามและสมอง ผลิตภัณฑแความสวยความงามและเฟอรแนิเจอรแ  
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การคาดการณ์รายรับของสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

 
ภาพที่ 21 การพยากรณแรายรับของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

                                        ที่มา คํานวนจากขอมูลกรมพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย, 2564 

  
 จากภาพที่ 22 พบวาแนวโนมของรายรับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ  ยังเพ่ิมขึ้น                 
อยางตอเนื่อง เนื่องจากนโยบายการสงเสริมเศรษฐกิจฐากราก ดังนั้นการพัฒนา OTOP จึงมีการสงเสริมผูผลิต
และผูประกอบการอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับสัดสวนของรายรับของ OTOP เมื่อเทียบกับ
มูลคาการคาชายแดน คิดเป็นรอยละ 13 ของมูลคาการคาชายแดน ซึ่งถือเป็นสัดสวนไมมากนั้น แตสามารถ
กระจายไปสูทองถิ่นไดมากกวา ดังนั้นการพัฒนาและยกระดับสินคา OTOP ของกลุมฯ ใหสอดคลองกับ                   
ความตองการของผูบริโภคในกลุม GMS ซึ่งจะทําใหสามารถเพ่ิมยอดขายใหกับสินคา OTOP ไดอีกดวย ดังนั้น
ในชวงสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรมีการปรับตัวกลยุทธแใน
การพัฒนาสินคา OTOP โดยยกระดับผลิตภัณฑแ OTOP ใหเป็นสินคาพรีเมียม โดยมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑแ
และบรรจุภัณฑแ เนนตอบสนองความตองการของผูบริโภค แตยังคงอัตลักษณแของแตละชุมชน เพ่ือเป็นของฝาก 
ของที่ระลึก อีกทั้งสามารถสงออกไปยังตางประเทศได ตลอดจนสงเสริมการทําการตลาดแบบออนไลนแ เพ่ือให
ผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคา OTOP ไดงายยิ่งขึ้น  
 
3.4 ด้านอุตสาหกรรม  
 
 สําหรับดานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2 พบวาในชวง 20 ปีที่ผานมาสัดสวนของมูลคา
ของผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นอกภาคการเกษตรมีสัดสวนเพ่ิมสูงขึ้น โดยจาก
ภาพที่ 23 แสดงใหถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการผลิตของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในชวง                 
20 ปีที่ผานมา พบวา มูลคาผลผลิตมวลรวมของกลุมในภาคเกษตรกร เฉลี่ยแลวประมาณ รอยละ 25                   
ของผลผลิตทั้งหมด ในขณะที่สัดสวนภาคอุตสาหกรรมอยูที่ รอยละ 9 และ ภาคบริการอยูที่รอยละ 66                   
จากโครงสรางทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด 

9,716,739,391 

11,121,719,649 
12,292,569,142 

13,463,418,635 
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 
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ภาพที่ 22 ภาพรวมของผลผลิตภัณฑแมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

                                       ที่มา สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2564 

 
 สําหรับอุตสาหกรรมที่มีความโดดเดนในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งพิจารณาสินคาสงออกและนําเขา
ประกอบดวย  

1) สินคาเกษตรกรรม ไดแก ธัญพืช สัตวแน้ํา ปลาหมึกสด แชเย็น แชแข็ง  และโค กระบือ สุกร แพะ 
แกะ ผักและของปรุงแตงจากผัก สินคาปศุสัตวแอ่ืนๆ อุปกรณแและสวนประกอบผลไมสดแชเย็น     
แชแข็งและแหง ลําไยแหง,ขาว เป็นตน  

2) สินคาอุปโภคบริโภคและกอสราง ไดแก  เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลแ ผาผืนและดาย ปูนซิเมนตแ   
3) สินคาเชื้อเพลิง พลังงานและแรธาตุ  ไดแก น้ํามันดีเซล  น้ํามันสําเร็จรูป เชื้อเพลิงอ่ืนๆ ก฿าซ

ธรรมชาติ ทองคํา  ทองแดงและผลิตภัณฑแ   
4) สินคาประเภทยานพาหนะ ไดแก รถจักรยานยนตแและสวนประกอบ  รถยนตแนั่ง 
5) สินคาประเภทอิเลคทรอนิกสแ ไดแก เครื่องรับสงสัญญาณและอุปกรณแติดตอ เครื่องคอมพิวเตอรแ  

วงจรพิมพแ  
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ตารางท่ี 20 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2561 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จังหวัด
เชียงราย 

จังหวัด
พะเยา 

จังหวัดแพร ่ จังหวัดน่าน กลุ่มจังหวัดฯ 
สัดส่วนสถาน

ประกอบการต่อภาค
เศรษฐกิจ 

ภาคอุตสาหกรรม   8,011 5,496 17,317 11,565 42,389 29.95 
การผลิต 7,950 5,467 17,249 11,547 42,213 29.82 
การจัดการและการบําบัดน้าํ
เสีย ของเสียและสิ่งปฏกิูล 

61 29 68 18 176 
0.12 

ภาคบริการ  44,614 15,368 22,675 16,471 99,128 70.05 
การกอสราง 1,828 567 1,285 762 4,442 3.14 
การขาย – ซอมแซมยาน
ยนตแและจกัรยานยนตแ 

3,441 1,287 1,507 1,216 7,451 
5.26 

การขายสง 1,833 658 1,241 817 4,549 3.21 
การขายปลีก 17,759 5,785 8,607 6,765 38,916 27.49 
การขนสงทางบกสถานที่เกบ็
สินคา 

1,703 1,069 741 800 4,313 
3.05 

ที่พักแรม 638 135 113 237 1123 0.79 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 6,958 2,372 3,386 2,203 14,919 10.54 
ขอมูลขาวสารและการ
สื่อสาร 

213 146 30 61 450 
0.32 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพยแ 3,427 762 1,640 589 6,418 4.53 
กิจกรรมทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตรแและเทคนิค 

493 135 143 148 919 
0.65 

กิจกรรมบริหารและการ
บริการสนับสนุน 

1,023 359 369 260 2,011 
1.42 

ศิลปะความบันเทิงและ
นันทนาการ 

409 92 466 246 1213 
0.86 

กิจกรรมอื่นๆ 4,887 2,000 3,145 2,367 12,399 8.76 
กิจกรรมดานโรงพยาบาล
เอกชน 

2 1 2 - 5 
0.00 

รวม 52,625 20,891 39,992 28,036 141,544 100.00 
สัดส่วนสถานประกอบการ  37.18 14.76 28.25 19.81 100.00  

ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต,ิ 2563 

 เมื่อพิจารณาสัดสวนสถานประกอบการจําแนกตามภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยใช
ขอมูลปีพ.ศ. 2561 พบวา มีจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 141,544 แหง โดยแบงเป็นสถานประกอบการ   
อยูในภาคอุตสากรรม มีจํานวน 42,389 แหง คิดเป็นรอยละ 29.95 อยูในภาคบริการ จํานวน 99,128 แหง    
คิดเป็นรอยละ 70.05  หากพิจารณาประเภทสถานประกอบการตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา               
กลุมจังหวัดฯ มีสถานประกอบการขนาดยอย หรือคือสถานประกอบการที่ไมมีลูกจางสูงถึง 117,293 แหง 
สถานประกอบการขนาดเล็ก จํานวน 24,102 แหง และสถานประกอบการขนาดกลาง มีจํานวน 139 แหง และ
สถานประกอบการขนาดใหญ มีจํานวน 10 แหง ทั้งนี้พบวาเมื่อพิจารณา สถานประกอบการขนาดยอยและ
ขนาดเล็กดวยกันพบวากวารอยละ 99.89 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด ดังนั้นในชวงสถานการณแ              
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การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน 2 ยอมกระทบตอสถานประกอบการขนาดยอยและขนาดเล็กอยางหลีกเลี่ยงไมได   
 
ตารางท่ี 21 จํานวนสถานประกอบการจําแนกตามขนาด 
 

รายละเอียด 
จ านวน
ทั้งหมด 

ขนาดของสถานประกอบการ 
สัดส่วนกิจการรายย่อยและ

รายเล็ก ย่อย 
(ไม่มีลูกจ้าง) 

เล็ก* 
(1-50 คน) 

กลาง* 
(51-200 คน) 

ใหญ ่
(>201 คนขึ้นไป 

แพร ่ 39,992 34,636 5,336 18 2 99.95 

น่าน 28,036 24,548 3,470 15 3 99.94 

พะเยา 20,891 17,184 3,681 26 - 99.88 

เชียงราย 52,625 40,925 11,615 80 5 99.84 

กลุ่มฯ 141,544 117,293 24,102 139 10 99.89 

ภาคเหนือ 467,221 370,876 95,208 922 215 99.76 

ประเทศ 2,493,044 1,808,014 666,800 13,982 4,248 99.27 

ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต,ิ 2563. 
หมายเหตุ วิสาหกิจขนาดเล็ก มีจาํนวนลูกจางตั้งแต 1-50 คน วิสาหกจิขนาด มีจํานวนลูกจางไมเกิน 200 คน 

  

ตารางท่ี 22  จํานวนสถานประกอบการจําแนกตามระยะเวลาการดําเนินการ 
 

 
 

จ านวน 
สถาน

ประกอบการ 

ระยะเวลาการด าเนินกิจการ (ปี) 
ผู้ประกอบการ

รายใหม่ 

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ

ประกอบการ >  
20 ปี 

< 5 5 - 9 10 - 19 20 - 29 > 30 

แพร่ 39,992 10,051 9,981 13,509 4,507 1,944 25.13 16.13 
น่าน 28,036 5,179 6,808 12,544 2,583 922 18.47 12.50 

พะเยา 20,891 5,131 5,491 7,023 2,359 887 24.56 15.54 
เชียงราย 52,625 18,659 15,107 14,252 3,297 1,310 35.46 8.75 
กลุ่มฯ 141,544 39,020 37,387 47,328 12,746 5,063 27.57 12.58 
เหนือ 467,221 148,438 112,233 141,892 42,617 22,041 31.77 13.84 

ประเทศ 2,493,044 837,584 637,520 721,804 195,848 100,288 33.60 11.88 
ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต,ิ 2563. 

   
เมื่อพิจารณาสถานประกอบการจําแนกตามระยะเวลาดําเนินการ  เพ่ือดูความสามารถในการ

คงอยูของกิจการ และประสบการณแในการดําเนินธุรกิจพบวา สถานประกอบการที่มีระยะเวลาดําเนินการนอย
กวา 5 ปี ซึ่งถึงวาเป็นผูประกอบการรายใหมเพ่ิงเขามาในตลาด มีจํานวน 148,438 ราย หรือคิดเป็นรอยละ 
31.77  ในขณะที่ผูประกอบการที่ประกอบการธุรกิจมากวา 20 ปีแลว มีจํานวน 22,041 ราย หรือคิดเป็น    
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รอยละ 13.84  หากจําแนกรายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีสัดสวนของสถานประกอบการ
รายใหมมากกวาจังหวัดอ่ืน ๆ  คิดเป็นรอยละ 35.46  ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด และมีสถาน
ประกอบการที่ประกอบธุรกิจมากกวา 20 ปี นอยที่สุด คิดเป็นรอยละ 8.75 ของจํานวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด ในขณะที่จังหวัดแพรเป็นจังหวัดที่สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจมากกวา 20 ปี มากที่สุด คิดเป็น
รอยละ 16.13 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด  

 
3.5 ด้านการเกษตร 
   1) จ านวนเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
      จํานวนครัว เรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.  2558 - 2562 พบวา                
จํานวนครัวเรือนที่มาขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรมีจํานวนอยางตอเนื่อง โดยในปี 2562 มีจํานวนครัวเรือนเกษตร 
รวมอยูที่ 421,812 ครัวเรือน  คิดเป็นรอยละ 50.06   เมื่อจําแนกรายจังหวัด พบวาจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรมากที่สุดคือจังหวัดเชียงราย  จํานวน 175,793 คน รองลงมาคือ จังหวัดนาน จํานวน 90,103 คน 
จังหวัดพะเยาจํานวน  83,078 คน และจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนอยที่สุดคือจังหวัดแพร จํานวน 
72,838  คน ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหแสัดสวนของจํานวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนของประชากรของแตละ
จังหวัดสอดคลองกับจํานวนครัวเรือนและขนาดของพ้ืนที่ ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุด 
และมีจํานวนครัวเรือนมากที่สุด จึงทําใหจํานวนจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมากที่สุด  
รายละเอียดดังตารางที่ 23 และตารางที่ 24  
 
ตารางท่ี 23  จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558 – 2562 
 

จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบยีน
เกษตรกร 

2558 2559 2560 2561 2562 

แพร 70,740 70,115 71,848 73,292 72,838 
นาน 81,078 84,883 86,847 88,280 90,103 

พะเยา 72,562 76,035 78,912 80,997 83,078 

เชียงราย 140,387 152,754 161,526 167,903 175,793 

รวมจ านวนครัวเรือนเกษตรกร กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

364,767 383,787 399,133 410,472 421,812 

จํานวนครัวเรือนทั้งหมด  806,462 835,853 831,805 831,492 842,541 

สัดสวนของครัวเรือนเกษตรกร 45.23 45.92 47.98 49.37 50.06 

          ที่มา: สถิติเกษตรและประมง สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2563 
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ตารางท่ี 24  จํานวนครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

ครัวเรือน 
พื้นที่ (ตาราง

กิโลเมตร) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

แพร 6,539 149,574 151,094 147,939 145,902 153,997 153,104 
นาน  11,472 145,957 151,598 144,080 145,069 149,378 157,001 

พะเยา 6,335  146,747 150,278 150,758 150,820 157,624 149,259 
เชียงราย 11,678 364,184 382,883 389,028 389,701 381,542 374,934 
กลุมฯ  36,024 806,462 835,853 831,805 831,492 842,541 834,298 

                 ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2564 
    

  2) Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
       หากพิจารณาจํานวน Smart Farmer, Young Smart Farmer  ของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  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 จํานวนเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีนโยบายการพัฒนา Smart Farmer, Young Smart Farmer 4.0 
ของรัฐบาล  ซึ่งมีเปูาหมายในพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็น
เพ่ือนคูคิด มุงยกระดับมาตรฐานใหเป็นเกษตรกรคุณภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง และประกอบกับดวย
กระแสการดูแลสุขภาพ และเนนการใชชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม เหลานี้ทําใหความนิยมบริโภคสินคา
เกษตรปลอดภัย และสินคาออแกนนิคมากขึ้น เป็นผลใหเกษตรกรมีความจําเป็นตองปรับเปลี่ยนตัวเอง ดั งนั้น
จากปใจจัยที่สนับสนุนดังกลาวสงผลใหจํานวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer 
เพ่ิมข้ึน 
 
ตารางที่ 25  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 
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แพร่ 
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 
กลุ่มฯ 717 1,374 1,193 3,284 

ที่มา: สถิติเกษตรและประมง สํานกังานสถิติแหงชาติ, 2562 

 

 3) สถิติการใช้ที่ดิน 
 
ตารางท่ี 26 สถิติการใชที่ดินของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 
 

ประเภทเนื้อที่ 
2562 

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กลุ่ม 
สัดส่วต่อพื้นที่

ทั้งหมด 
เนื้อที่ทั้งหมด 7,298,981 3,959,412 4,086,624 7,170,045 22,515,062 100.00 

เนื้อที่ปุาไม 2,865,464 1,988,747 2,627,401 4,647,668 12,129,280 53.87 
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 3,017,669 1,503,635 797,750 1,414,423 6,733,477 29.91 
1)ที่นา 1,380,902 729,910 323,604 237,434 2,671,850 39.68 
2)ที่พืชไร 616,835 307,389 337,013 785,649 2,046,886 30.40 
3)ที่ไมผลและไมยืนตน 737,520 361,840 74,147 285,458 1,458,965 21.67 
4)ที่สวนผักและไมดอก 60,408 25,496 6,225 3,837 95,966 1.43 
5)เนื้อที่การใชประโยชนแทาง
การเกษตรดานอื่นๆ 

222,004 79,000 56,761 102,045 459,810 
6.83 

เนื้อที่นอกการเกษตร 1,415,848 467,030 661,473 1,107,954 3,652,305 16.22 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณแ, 2563 
 

 จากตารางที่ 26 แสดงการใชที่ดินในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบวา ในปี พ.ศ. 
2562 จากพ้ืนที่ทั้งหมด 22,515,062 ไร แบงออกเป็น พ้ืนที่ปุาไม จํานวน 12,129,280 ไร หรือคิดเป็นรอยละ 
53.87 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร จํานวน 6,733,477 ไร คิดเป็นรอยละ 29.91 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่นอกภาคเกษตร จํานวน 3,652,305 ไร คิดเป็นรอยละ 16.22 ของพ้ืนที่ทั้งหมด   
 หากจําแนกพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ในปีพ.ศ. 2562 พบวาสวนใหญเป็นพื้นที่นา จํานวน  
2,671,850 ไร หรือคิดเป็นรอยละ 39.68 ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ถัดมาเป็นพ้ืนที่พืชไร จํานวน   
2,046,886 ไร หรือคิดเป็น รอยละ 30.40  ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร และเป็นพ้ืนที่ปลูกไมผลและไมยืน
ตน จํานวน 1,458,965 ไร คิดเป็นรอยละ 21.67 ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร   
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ตารางท่ี 27 สถิติการใชที่ดิน จําแนกเป็นจังหวัด พ.ศ. 2559– 2562 
 

ประเภทเนื้อท่ี 2560 2561 2562 
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 2,892,489 1,989,206 2,610,863 4,653,943 2,876,043 1,992,210 2,623,910 4,649,144 2,865,464 1,988,747 2,627,401 4,647,668 
เนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตร 

3,018,733 1,503,193 797,411 1,414,693 3,018,012 1,503,926 796,964 1,414,606 3,017,669 1,503,635 797,750 1,414,423 

ที่นา 1,381,737 730,449 323,641 237,456 1,381,485 730,297 323,454 237,423 1,380,902 729,910 323,604 237,434 
ที่พืชไร 616,477 307,471 336,952 785,782 616,341 307,525 336,759 785,828 616,835 307,389 337,013 785,649 
ที่ไมผลและไม
ยืนตน 

737,998 361,424 73,822 285,530 737,686 361,550 73,766 285,422 737,520 361,840 74,147 285,458 

ที่สวนผักและ
ไมดอก 

60,356 24,865 6,209 3,832 60,403 25,516 6,205 3,840 60,408 25,496 6,225 3,837 

เนื้อที่การใช
ประโยชนแทาง
การเกษตร
ดานอื่นๆ 

222,165 78,984 56,787 102,093 222,097 79,038 56,780 102,093 222,004 79,000 56,761 102,045 

เนื้อที่นอก
การเกษตร 

1,387,759 467,013 678,350 1,101,409 1,404,926 463,276 665,750 1,106,295 1,415,848 467,030 661,473 1,107,954 

ที่มา: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณแ, 2563 

  
 จากตารางที่ 27 แสดงสถิติการใชที่ดิน จําแนกเป็นจังหวัด  พบวาเมื่อจําแนกรายจังหวัด 
พบวา ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่ทั้งหมด 7,298,981 ไร โดยแบงเป็นเนื้อที่ถือครองทาง
การเกษตร จํานวน 3,017,669 ไรคิดเป็นรอยละ 41.36 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และเมื่อจําแนกตามพ้ืนที่เพาะปลูก
ในปี พ.ศ. 2560 พบวาจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่นามากที่สุดจํานวน 1,381,737 ไร รองลงมาคือ พ้ืนที่ไมผลและ
ไมยืนตน 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 พบวา
จังหวัดแพรมีพ้ืนที่พืชไรมากที่สุดจํานวน 336,952 ไร รองลงมาคือ พ้ืนที่นา จํานวน 323,641 ไร และ พ้ืนที่ไม
ผลและไมยืนตน 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 พบวา ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ใชที่ดิน                    
ในการทํานามากที่สุดเนื่องดวยสภาพอากาศและลักษณะภูมิศาสตรแที่เหมาะแกการทํานา ประกอบกับการทํานา
เป็นวิถีชีวิตมาแตเดิมจึงทําใหเกษตรกรนิยมใชพื้นที่ในการปลูกขาวมากกวาการใชประโยชนแในการทําอยางอ่ืน  

 

 4) ผลผลิตทางเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่  
 4.1) ข้าวนาปี 
 
ตารางท่ี 28 ขอมูลการปลูกขาวนาปี ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
    ทีม่า : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 จากตารางที่ 28 ในปี พ.ศ.2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปี 
ในปี พ.ศ. 2562 อยูที่ 2,443,905 ไร เนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,415,928 ไร ผลผลิต 1,347,979 ตัน โดยมีอัตราการ
เพ่ิมผลผลิตจาก พ.ศ. 2560 - 2562  คิดเป็นรอยละ 2.77 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายมี
ผลผลิตขาวนาปีมากที่สุดมีผลผลิต 714,114 ตัน รองลงมาจังหวัดพะเยามีผลผลิต 322,992 ตัน จังหวัดแพรมี
ผลผลิต 169,824 ตัน และจังหวัดนานมีผลผลิตขาวนาปีนอยที่สุดจํานวน 141,049 ตัน ตามลําดับ 
 เมื่อวิเคราะหแทางสถิติขอมูลการปลูกขาวนาปี ปี พ.ศ.2561 - 2562 พบแนวโนมการปลูกขาว
เพ่ิมขึ้นและผลผลิตเพ่ิมขึ้นทุกปีตามลําดับ เนื่องจากปริมาณน้ําฝนและสภาพภูมิอากาศเอ้ืออํานวยในชวง
เพาะปลูกเทียบกับปีกอนที่เกิดภาวะแลงเนื่องจากปริมาณน้ํา  ที่เพียงพอตอการเพาะปลูกและราคาขาวมี
แนวโนมสูงขึ้น จึงสงผลใหเกษตรกรขยายการเพาะปลูก อีกทั้งมีปใจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ้น 
ทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
 

 4.2) ข้าวนาปรัง 
 ในปี พ.ศ.2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรัง 425,320 ไร 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 410,571 ไร ผลผลิต 257,039 ตัน  โดยมีอัตราการลดของผลผลิตจาก พ.ศ. 2561 – 2562                                
คิดเป็นรอยละ 25.55  เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายมีผลผลิตขาวนาปรังมากที่สุดมีผลผลิต 

จังหวัด 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

อัตราการ
เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
พ.ศ. 
2562 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
พ.ศ. 
2562 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

เชียงราย 1,208,686 1,224,818 1,249,246 1.99 1,140,632 1,197,560 1,232,146 2.89 661,539 691,443 714,114 3.28 

พะเยา 624,180 625,670 620,411 -0.84 599,666 613,878 614,313 0.07 307,144 314,240 322,992 2.79 

แพร่ 293,237 295,404 297,947 0.86 292,096 294,187 296,946 0.94 163,927 169,501 169,824 0.19 

น่าน 268,199 269,217 276,301 2.63 266,161 263,140 272,523 3.57 137,518 136,440 141,049 3.38 

รวม 2,394,302 2,415,109 2,443,905 1.19 2,298,555 2,368,765 2,415,928 1.99 1,270,128 1,311,624 1,347,979 2.77 
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207,433 ตัน รองลงมาจังหวัดพะเยามีผลผลิต 23,207 ตัน จังหวัดแพรมีผลผลิต 19,413 ตัน และจังหวัดนาน 
มีผลผลิตขาวนาปรังนอยที่สุดจํานวน 6,986 ตัน 

   
ตารางท่ี 29 ขอมูลการปลูกขาวนาปรัง ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 เมื่อวิเคราะหแถึงแนวโนมผลผลิตในปี พ.ศ. 2563 ลดลง เนื่องจากเกิดภาวะภัยแลง สงผลใหผลผลิต
เสียหาย ประกอบกับสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหมีการ
ออกมาตรการตางๆของภาครัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคตอการรวมกลุม ซึ่งทําใหมีผลตอการผลิตขาวดวย แตอยางไรก็
ตาม ราคาขาวในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นจากเนื่องจากการขนสงในตางประเทศมีอุปสรรคจาก COVID-19 (ธนาคาร
แหงประเทศไทย, 2564) รายละเอียดดังตารางที่ 38 

  4.3) ล าไย 
 
ตารางท่ี 30 ขอมูลการปลูกลําไย ปี พ.ศ. 2561 – 2563 
 

จังหวัด 

เน้ือท่ียืนต้น (ไร่) 
  

เน้ือท่ีให้ผล (ไร่) 
  

ผลผลิต (ตัน) 
  

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
  

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2562 

 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)  

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

เชียงราย 139,024 139,771 246,135 76.10 132,942 137,221 219,137 59.70 66,156 58,364 95,428 63.50 498 425 435 2.35 

พะเยา 59,376 60,782 96,780 59.22 57,634 56,888 79,737 40.16 29,902 21,021 31,716 50.88 519 370 398 7.57 

แพร ่ 4,755 4,550 3,626 -20.31 4,606 4,348 3,472 -20.15 1,744 936 1,563 66.99 379 215 450 109.30 

น่าน 37,723 38,674 64,407 66.54 33,319 35,660 57,119 60.18 21,578 18,909 22,016 16.43 648 530 385 -27.36 

รวม 240,878 243,777 410,948 68.58 228,501 234,117 359,465 53.54 119,380 99,230 150,723 51.89 522 424 419 -1.18 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 จากตารางที่ 30 ในปี พ.ศ. 2563 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่ปลูกลําไย รวม
ทั้งสิ้น 410,948 ไร  มีเนื้อที่ใหผล รวม 359,465 ไร ผลผลิต รวม 419 กิโลกรัมตอไร อัตราเพ่ิมของผลผลิตจาก
พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2562  คิดเป็นรอยละ 51.89  เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงราย

จังหวัด 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

เชียงราย 408,663 454,187 340,505 -  25.03 407,418 432,325 327,222 -   24.31 283,828 296,970 207,433 -  30.15 

พะเยา 60,732 73,298 36,735 -   49.88 60,435 72,667 36,037 -  50.41 39,206 46,235 23,207 -    49.81 

แพร่ 35,434 36,586 35,715 -   2.38 35,308 36,435 34,987 -  3.97 21,684 22,457 19,413 -    13.55 

น่าน 6,979 7,232 12,365 70.98 6,956 7,219 12,325 70.73 4,020 4,202 6,986 66.25 

รวม 511,808 571,303 425,320 -   25.55 510,117 548,646 410,571 -  25.17 348,738 369,864 257,039 -   30.50 
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เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตมากที่สุดจํานวน 95,428 ตัน รองลงมาคือจังหวัดพะเยา มีผลผลิต 31,716 ตัน และ
จังหวัดนาน มผีลผลิต 22,016 ตัน และจังหวัดแพร มีผลผลิต 1,563 ตัว ตามลําดับ  
 เมื่อพิจารณาสถิติขอมูลการปลูกลําไย ปี พ.ศ. 2561 – 2563 มีเนื้อที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นสงผล
ใหผลผลิตเพ่ิมขึ้นตามสัดสวนพ้ืนที่เพาะปลูก และมีผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2562 ผลผลิตลดลง 
เนื่องจากประสบปใญหาภัยแลง แตในปีพ.ศ. 2563 มีผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้นเพราะปริมาณน้ําฝนเพียงพอ อยางไร           
ก็ตามมีการขยายการปลูกลําไยเพ่ิมมากขึ้นตามความตองการของผูบริโภคจากประเทศจีนที่มีความตองการ
ลําไยอบแหงเพ่ิมข้ึน   
  4.4) ยางพารา 

 ในปี  พ.ศ.  2562 กลุมจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2  มี เนื้อที่ 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   
 ทั้งนี้ จะเห็นไดว าผลผลิตยางพาราที่ เ พ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากปี พ.ศ.  2562  
เป็นชวงเวลาที่ตนยางพาราครบอายุพรอมที่จะทําการกรีดยาง และประกอบกับภาครัฐใหการสงเสริม                
ปลูกยางพาราจึงทําใหมีการขยายพื้นท่ีปลูก จึงสงผลใหผลผลิตของยางพาราเพิ่มขึ้น 
 
ตารางท่ี 31 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 : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 

 4.5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ตารางท่ี 32 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 : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
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 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 รองลงมาคือ จังหวัดเชียงรายมีผลผลิตจํานวน 294,088 ตัน จังหวัดแพรมีผลผลิตจํานวน  
206,123 ตัน และจังหวัดพะเยามีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแนอยที่สุดจํานวน 193,006 ตันตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาแนวโนมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแปี พ.ศ. 2562 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต
ลดลง เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2562 ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ที่ไดรับความเสียหายจากภัยแลงในชวงเพาะปลูกสงผลให
ผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลง นอกจากนี้ ขาวโพดเลี้ยงสัตวแไดรับความเสียหายจากการระบาดของหนอนกระทู                   
จึงสงผลทําใหผลผลิตลดลง  
  

 4.6) ลิ้นจี่ 

ตารางท่ี 33 ขอมูลการปลูกลิ้นจี่ ปี พ.ศ. 2561 – 2563 
 

จังหวัด 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 
  

ผลผลิต (ตัน) 
  

ผลผลติต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก.) 
  

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2562 

 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)  

เชียงราย 18,537 17,615 13,369 -     24.10 5,650 4,474 3,261 -  27.11 304.8 253.99 244 -   3.93 

พะเยา 12,120 12,303 11,714 -    4.79 6,889 6,528 3,378 -  48.25 568.4 530.6 288 -   45.72 

แพร่ 391 391 391 0 109 112 80 - 28.57 278.77 286.45 206 -  28.09 

น่าน 18,577 17,779 17,210 -  3.20 4,551 4,320 2,771 -  35.86 244.98 242.98 161 -  33.74 

รวม 49,625 48,088 42,684 -  11.24 17,199 15,434 9,490 -    38.51 346.58 320.95 222 -   30.83 

 
             ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 จากตารางที่ 33 ในปี พ.ศ. 2563  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวลิ้นจี่ 
42,684 ไร  มีผลผลิต 9,490 ตัน และมีผลผลิตตอเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 222 กิโลกรัม  ผลผลิตลดลงอยางตอเนื่อง ใน
ปีพ.ศ. 2563 มีอัตราการลดลงของผลผลิต คิดเป็นรอยละ 38.51 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562   เมื่อพิจารณาราย
จังหวัดพบวา จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตมากที่สุด มีผลผลิตจํานวน  3,378 ตัน  โดยในปีพ.ศ. 2563 
มีผลผลิตใกลเคียงกับจังหวัดเชียงราย ซึ่งเชียงรายมีผลผลิต จํานวน 3,261 ตัน จังหวัดนานมีผลผลิตจํานวน 
2,771  ตัน   และจังหวัดแพรเป็นจังหวัดที่ผลผลิตนอยท่ีสุดจํานวน 70  ตัน ตามลําดับ 
 จากสถานการณแแนวโนมการปลูกลิ้นจี่ ปี พ.ศ. 2560 - 2563 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากเกิดภาวะฝนแลง สงผลใหเกิดการขาดแคลนน้ํา สงผลใหผลผลิตที่ออกมาไมมีคุณภาพไมสามารถ            
ทําการสงออกได ซึ่งปใญหาดังกลาวเกษตรกรประสบปใญหาทั้งในปีพ.ศ. 2562 และ ปีพ.ศ. 2563 จึงทําให
ผลผลิตลิ้นจี่ลดลงเป็นอยางมาก อีกทั้งสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) สงผลใหสินคาไมสามารถสงออกได ดังนั้นอาจจะสงผลใหเกษตรกรมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนไปปลูกไมผล
อ่ืนไดในอนาคต  
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 4.7) กาแฟ 
 

ตารางท่ี 34 ขอมูลการปลูกกาแฟ ปี พ.ศ. 2561 - 2563 
  

จังหวัด 

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

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

เชียงราย 38,153 38,257 37,710 -1.43 4,922 4,820 5,076 5.31 129.01 125.99 135 7.15 

พะเยา 1,029 1,123 1,108 -1.34 105 112 81 -27.68 102.04 99.73 73 -26.80 

แพร่ 1,313 1,329 1,743 31.15 138 146 68 -53.42 105.1 109.86 60 -45.39 

น่าน 4,440 4,168 9,368 124.76 497 483 561 16.15 111.94 115.88 39 -66.34 

รวม 44,935 44,877 49,929 11.26 5,662 5,561 5,786 4.05 126 123.9 115.9 -6.46 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

            ในปี พ.ศ. 2563 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวปลูกกาแฟ 49,929ไร  
มีผลผลิต 5,786 ตัน และมีผลผลิตตอเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 115.9 กิโลกรัม อัตราเพิ่มของผลผลิตจากพ.ศ. 2563 เมื่อ
เทียบกับปีพ.ศ. 2562  คิดเป็นรอยละ 4.05  เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มี
ผลผลิตกาแฟมากที่สุด โดยมีผลผลิตจํานวน5,076 ตัน รองลงมาจังหวัดนานมีผลผลิต 561 ตัน  จังหวัดพะเยามี
ผลผลิต 81 ตัน และ จังหวัดแพร  มีผลผลิต 68  ตัน ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณา ขอมูลการปลูกกาแฟใน ปี พ.ศ. 2561 – 2563 จะเห็นวาพ้ืนที่ปลูกกาแฟ และ
ผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนอยางพอเพียง แตในปี พ.ศ. 2562 เนื้อที่เก็บเกี่ยวกาแฟและ
ผลผลิตกาแฟ ลดลงจากปีที่ผานมา เนื่องจากอากาศรอน และฝนทิ้งชวงเป็นเวลานาน แตในปีพ.ศ. 2563 
ปริมาณน้ําฝนปกติจึงสงผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
 สําหรับปริมาณยอดขายกาแฟในชวงสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  พบวาปริมาณความตองการกาแฟเพ่ิมขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศไมวาจะเป็น 
โดยเฉพาะกาแฟสําเร็จรูป (3 in 1) มีความตองการจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น เนื่องจากหลายประเทศมีการผลิต
กาแฟสําเร็จรูปลดลง ในขณะที่การบริโภคในประเทศจากสถานการณแ Covid สงผลใหผูบริโภคดื่มกาแฟที่บาน
มากขึ้นจึงทําใหปริมาณการสั่งซื้อ กาแฟคั่วบด กาแฟแคปซูล และอุปกรณแชงกาแฟ มียอดจําหนายเพ่ิมขึ้น 
ดังนั้นจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเกษตรกรและผูผลิต ควรรักษาคุณภาพและมาตรฐานของกาแฟ ตั้งแต
ขั้นตอนการปลูก การเก็บ การคั่ว และการแปรรูป เพ่ือทําใหกาแฟไทยมีความนาเชื่อถือและไดรับความไววางใจ
จากผูบริโภค  
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 4.8) โคเนื้อ 
 
ตารางท่ี 35 ขอมูลโคเนื้อ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
 

จังหวัด 

จ านวนโคเนื้อ (ตัว) เกษตรกรท่ีเลี้ยงโคเนื้อ (ราย) 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
เชียงราย 29,084 37,351 36,259 -2.92 4,351 5,026 4,501 -10.45 
พะเยา 42,516 38,190 40,146 5.12 4,379 3,975 4,185 5.28 
แพร่ 29,142 23,708 24,248 2.28 2,427 2,101 2,120 0.90 
น่าน 43,961 45,337 48,026 5.93 7,482 7,582 7,685 1.36 
รวม 144,703 144,586 148,679 2.83 18,639 18,684 18,491 -1.03 

  ที่มา : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

 
  จากตารางที่ 35 ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวนโคเนื้อ จํานวน 
148,679 ตัว และมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน 18,491 ราย อัตราเพิ่มของจํานวนโคเนื้อจากพ.ศ. 2562 
เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2561  คิดเป็นรอยละ 2.83  เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดนาน มีจํานวนโคเนื้อ 
48,026 ตัว และ มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อสูงสุด จํานวน 7,685 ราย  จังหวัดพะเยา มีจํานวนโคเนื้อ 40,146 
ตัว มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 4,185 ราย  จังหวัดเชียงราย มีจํานวนโคเนื้อ 24,248 มีเกษตรกรที่เลี้ยง
โคเนื้อ จํานวน 4,501 ราย   และจังหวัดแพร มีจํานวนโคเนื้อ 24,248 ตัว มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 
2,120 ราย ตามลําดับ 
 จากขอมูลการเพ่ิมขึ้นจํานวนโคเนื้อที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องดวยมีความตองการโคเนื้อ
เพ่ิมขึ้น และความตองการของตลาด  ซึ่งสอดคลองจากการติดตามสถานการณแดานปศุสัตวแของ สศก. พบวา 
แมการผลิตโคเนื้อ และเนื้อโคคุณภาพ จะเพ่ิมขึ้น แตยังคงไมเพียงพอกับความตองการบริโภคภายในประเทศ 
สงผลใหไทยตองมีการนําเขาเนื้อโคคุณภาพจากตางประเทศโดยเฉพาะออสเตรเลีย นอกจากนั้นการเพ่ิมขึ้นของ
จํานวนโคเนื้อยังสืบเนื่องมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณแ โดยกรมปศุสัตวแ ไดมีโครงการสงเสริมการเลี้ยงโค
เนื้อหลายโครงการ เชน โครงการโคบาลบูรพา โครงการโคเนื้อสรางอาชีพ เป็นตน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อเขาสู
ตลาด และไดจัดทํายุทธศาสตรแโคเนื้อ (ปี 2561-2565) เพื่อรองรับผลกระทบจากการลดอัตราภาษีนําเขาเนื้อโค 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จึงสงผลใหจํานวนโคเนื้อเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
   4.9) กระบือ 
  ในปี พ.ศ. 2562 กลุมจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีสถิติ เกษตรกรที่ เลี้ ยงกระบื อ  
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 
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  เมื่อพิจารณาจํานวนสถิติยอนหลังปี 2560 - 2561 มีแนวโนมการเลี้ยงกระบือเพ่ิมมากขึ้น  
แตในปี พ.ศ. 2562 เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือลดลงจากปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นรอยละ5.93 แตจํานวนกระบือ 
เพ่ิมมากข้ึน คดิเป็นรอยละ 0.17 
 
ตารางท่ี 36 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 มีเนื้อที่เพาะเลี้ยง
และผลผลิตมากสุด  

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผานมาพบวาแนวโนมของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลมีแนวโนม
ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 พบวากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่ เพาะเลี้ยงปลานิลลดลงจากปี  
พ.ศ. 2561 และมีผลผลิตลดลง เนื่องจากมีปริมาณน้ําไมพอเพียงสําหรับการเลี้ยง เนื่องจากสภาพอากาศ
แปรปรวน และปใญหาภัยแลงหลายพ้ืนที่ของประเทศตั้งแต ช วงปลายปี 2561 ตอเนื่องถึงกลางปี 2562 
โดยปริมาณน้ําในเขื่อนตางๆอยูในเกณฑแนอยมาก ไมเพียงพอสําหรับการเลี้ยงปลาชวงหนาแลง เกษตรกร
จําเป็นตองเรงจับผลผลิตจําหนายกอน เนื่องจากไมมีน้ํ ามาเติมลงในบอเลี้ยงสําหรับการถายเทน้ํา  
อีกทั้งฤดูฝน ปีนี้มาลาชากวาปกติ เกษตรกรตองชะลอการเลี้ยงปลานิลออกไป และเมื่อเข าสูฤดูฝนก็ยัง                  
ประสบกับพายุฤดูฝนในพื้นที่ภาคเหนือ สงผลใหผลผลิตลดลง 
 

ตารางท่ี 37 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 
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 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 จังหวัดพะเยามีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะจํานวน 28 ราย และ จังหวัดแพรมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ 
จํานวน 5 ราย ตามลําดับ  

 เมื่อพิจารณาจากปีที่ผานมาพบวา จํานวนแพะมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องมาจากจํานวน
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับความตองการของตลาดที่มีความตองการแพะมากขึ้น 
จึงสงผลใหจํานวนแพะมากขึ้นตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 38 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 : สํานกังานปศุสัตวแจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน 

  4.12) สุกร  
  ในปี  พ.ศ.  2562 กลุ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจํ านวนเกษตรกรเลี้ ยงสุกร  
จํานวน 17,413 ราย และมีสุกร จํานวน 311,283 ตัว โดยมีจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรเลี้ยงสุกรมากที่สุด  
จํ านวน 6,973 ราย รองลงมาเป็นจั งหวัดน าน  มี เกษตรกรจํ านวน 6,793 ราย  จั งหวัดพะเยา  
จํานวน 2,183 ราย สวนจังหวัดแพรมีเกษรตรกร 1,464 คน ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 39 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 
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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 จังหวัดแพรมีเกษตรกรเลี้ยงไกเนื้อพันธุแ จํานวน 110 ราย สวนจังหวัดพะเยามีเกษรตรกรเลี้ยง
ไกเนื้อพันธุแจํานวนนอยที่สุดคือ 54 ราย ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 40 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 
กลุ่มฯ 948,332 613 805,767 476 715,571 423 

                                                    ที่มา : ศูนยแเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตวแ กระทรวงเกษตรและสหกรณแ 
 

5) การพยากรณ์มูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร  

 

ภาพที่ 23 การพยากรณแมูลคาผลผลิตดานการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
                                      ที่มา สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564 

55,733 
54,735 54,252 53,768 53,285 52,802 52,319 

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

Values Forecast(Values)

Lower Confidence Bound(Values) Upper Confidence Bound(Values)
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 จากภาพที่ 23 แสดงถึงการคากการณแมูลคาผลผลิตดานการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
พบวา มีแนวโนมลดลง  แตสัดสวนของครัวเรือนเกษตรกรมีมากเกือบรอยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด ดังนั้น
เกษตรกรมีความจําเป็นตองปรับตัวโดยปรับเปลี่ยนตนเองใหเป็น Smart Farmer และใชนวัตกรรมเขาไปใชใน
การผลิตเพ่ือทําใหผลผลิตมีมูลคาสูงขึ้น ทั้งนี้ควรพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและตอยอดในเชิงธุรกิจเกษตร ใหเป็น
ผูประกอบการเกษตรรุนใหม หรือไมเชนนั้นเกษตรกรอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองโดยหาอาชีพเสริมเพ่ือรองรับ
รายไดจากภาคเกษตรที่อาจจะลดลงในอนาคต  
 4.14) สมุนไพร  
 สําหรับขอมูลเกษตรกรผูปลูกสมุนไพรในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอน 2 นั้น พบวา การจัดเก็บขอมูลของ
แตกลุมจังหวัดมีลักษณะแตกตางกัน ในที่นี้ขอนําเสนอเป็นขอมูลที่แสดงถึงจํานวนผูปลูก และลักษณะของ
สมุนไพรที่ปลูกในแตละจังหวัด ดังนี้  
 

ตารางท่ี 41  ขอมูลเกษตรกรผูปลูกสมุนไพร ปีพ.ศ. 2564 
จังหวัด  จ านวน

กลุ่ม  
ครัวเรือน
เกษตรกร  

เกษตรกร  ลักษณะของสมุนไพรที่ปลูกและแปร
รูป  

 

เชียงราย 64  986 แชมพูสมุนไพร, ขมิ้นชัน,วานหาจระเข
, วานชักมดลูก 
สบูเจลสมุนไพร จุนลินทรียแเช็ดหนา 
ครีมมะขามปูอม 
สมุนไพรอบแหง ลูกปะคบ น้ํามันไพร 
สเปรยแไลยุง ผลิตยาสมุนไพร สมุนไพร
อบแหง จาก ดอกเก฿กฮวย,คาโมมายลแ
,หญาหวาน ธูปหอม น้ําดื่มสมุนไพร 
ยาหมอง ยาดม ชาน้ํามันมัลเบอรี่ 
แยมมัลเบอรี่ 

อ.เมืองเชียงราย อ.เชียงแสน อ.แมลาว 
อ.แมสรวย อ.เวียงแกน อ.พญาเม็งราย  
อ.เชียงของ อ.พาน อ.ดอยหลวง อ.เวียง
ปุาเปูา  อ.เวียงปุาเปูา 
อ.ขุนตาล  อ.แมสาย  อ.เทิง  อ.เวียงชัย  
อ.แมจัน อ.แมฟูาหลวง 
 
 
 

พะเยา   64 ผิวมะกรูด ขมิ้นชัน ไพล ใบสมปุอย 
รางจืด หญาดอกขาว ชุมเห็ดเทศ 
ใบมะขาม ตะไคร เพชรสังฆาต ผิว
มะกรูด พญายอ ฟูาทะลายโจร 
บอระเพ็ด ขิง หญาดอกขาว 

อ.แมใจ อ.เมือง อ.ดอกคําใต อ.จุน อ.
เชียงคํา อ.ภูซาง อ.ภูกามยาว 

แพร   100 พืชสมุนไพร ลูกประคบ ถั่วสมุนไพร 
ขาวเกรียบสมุนไพร กลวยหลอด
สมุนไพร ขาวแคบสมุนไพ สบูน้ํา
สมปุอย น้ําผึ้ง  

อ.รองกวาง  อ.ลอง  อ.เดนชัย  อ.เมือง
แพร  อ.สูงเมน  อ.หนองมวงไข  
อ.วังช้ิน  

นาน  264  เนนสมุนไพรมะแขวน ขมิ้นชัน อัญชัญ 
ไพล   

เมืองนาน ทาวังผา เวียงสา นาหมื่น 
บอเกลือ สองแคว 

กลุมฯ 64  264  1,150    
ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณแจังหวัดเชียงราย  
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 จากตารางแสดงจํานวนเกษตรกรผูปลูกและผูแปรรูปสมุนไพในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอบน 2 ดังนั้น
จะเห็นไดการปลูกสมุนไพรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวนนอยแตอยางไรก็ตามการปลูก
สมุนไพร เป็นอาชีพท่ีนาสนับสนุนเนื่องจากอาชีพที่รองรับเศรษฐกิจมูลคาสูง ตลอดจนสอดคลองกับบริบทของ
จังหวัดและสถานการณแที่เรากําลังเผชิญ ดังนั้น การสนับสนุนใหเกษตรกรหันปลูกสมุนไพร ก็จะใหเกษตรกรมี
รายไดเสริมจากรายไดหลักที่ทําการเกษตรอีกดวย  

สําหรับผลกระทบของสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                
ในปี พ.ศ. 2564 สถานการณแในขณะนี้มีการควบคุมสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศและหลายๆประเทศมีความคืบหนามาก สงผลใหการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจมีแนวโนมดีขึ้น ซึ่งสถานการณแดานการเกษตรของประเทศไทยคาดวาจะมีทิศทางที่ดีขึ้น  
ตลอดจนสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวยตอการทําการเกษตรมากขึ้นเนื่องจากปรากฏการณแลานีญา (La Nina)               
ที่สงผลใหปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  ซึ่งเป็นผลดีตอการปลูกพืชในชวงฤดูกาลผลิต สินคาเกษตรสําคัญ
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้งในสวนของการบริโภคในประเทศและสงออกสูตางประเทศ ดังนี้  

 1) เนื้อสัตว์ สุกร และไก่ เนื่องจากเป็นเนื้อสัตวแเพ่ือการบริโภค มีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ เชน โครงการคนละครึ่ง  เราชนะ ม.33 บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหเกิดการบริโภคใน
ประเทศ และนอกจากนี้ยังมีการขยายตัวของการสงออกลูกสุกรไปยังประเทศเพ่ือนบานเพ่ือทดแทนสุกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากโรคอหิวาตแสุกร (African Swine Fever) และการสงออกเนื้อแปรรูปไปยังประเทศฮองกง และ
จีน ที่เติบโตขึ้น จะเป็นปใจจัยสนับสนุนตอเนื่องใหผลิตเพ่ิมข้ึน  

2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อปริมาณความตองการบริโภคเนื้อสัตวแที่เพ่ิมขึ้นจากภายในประเทศและ
สงออกยอมสงผลความตองการใชเพ่ือผลิตอาหารสัตวแ ทําใหผลผลิตมีแนวโนมปรับการผลิตใหเพ่ิมขึ้นกับ                  
ความตองการและราคาท่ีสูงขึ้น  

3)ยางพารา แนวโนมราคาเพ่ิมขึ้นจากความตองการใชยางพาราจากทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชยางเพ่ือผลิตถุงมือทางการแพทยแจากสถานการณแการแพรระบาดของ                  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีอยูอยางตอเนื่อง สงผลใหความตองการยางพารามากขึ้น                 
ซึ่ง สวนหนี่งเกิดจากการบรรลุขอตกลงระหวางอาเซียนกับจีนในการกําหนดกฎถิ่นกําเนิดสินคาใหมภายใต
ความตกลงการคาเสรี (FTA) อาเซียน-จีน ซึ่งไทยสามารถสงออกไปไดเป็นหนึ่งใน 5 ลําดับแรกของโลก 

4) ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง มีผลตอการบริโภคในประเทศและการสงออก เนื่องจากเกษตรกรไดรับ
ความชวยเหลือจากภาครัฐ เชน โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว มาตรการดานเงินสนับสนุนคา
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่กําหนดไว 500 บาทตอไร ตลอดจนสภาพอากาศและปริมาณน้ําฝน
ที่ดีข้ึน สงผลใหขาวนาปีและขาวนาปรังนาจะมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น  

 5) มันส าปะหลัง มีแนวโนมราคาเพ่ิมขึ้น จากความตองการนําเขาผลิตภัณฑแมันสําปะหลังที่เพ่ิมขึ้น
ของประเทศจีน เพ่ือนําไปใชผลิตเอทานอลทดแทนขาวโพดเลี้ยงสัตวแที่ราคาสูง  อีกทั้งเป็นสินคาที่ตองการใน
ประเทศจีนตอนใตอีกดวย  

6) กาแฟและชา เป็นสินคาเกษตรที่มีความตองการทั้งในประเทศและสงออกตางประเทศ ซึ่งในสวน
ของการบริโภคในประเทศเองก็เป็นที่ตองการมากขึ้น พ้ืนที่สําคัญอยูที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม นาน แพร 
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และแมฮองสอน สําหรับทิศทางของการผลิตเมล็ดกาแฟยังควรที่จะไดรับการสงเสริมใหผลิตเพ่ิมมากขึ้น และ
สามารถที่จะพัฒนาคูกับสินคาเกษตรคือ ชา  สําหรับปใจจัยสนับสนุนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  ที่ทําให
คนเขารานกาแฟนอยลง หันมาซื้อกาแฟพรอมดื่มตามซูเปอรแมารแเก็ตมากขึ้น หรือกาแฟคั่วบด และอุปกรณแ                 
การบริโภคกาแฟภายในบานก็เพ่ิมขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้สามารถสงเสริมเพ่ือรองรับนักทองเที่ยว                        
เป็นการสรางศักยภาพทางการทองเที่ยวใหเป็น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) ที่เริ่มเป็นที่นิยมมาก
ขึ้นในชวงที่ผานมา  โดยควรผลักดันใหเป็นแหลงทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู เกี่ยวกับธรรมชาติ รวมทั้งการเก็บ
เกี่ยว การแปรรูป และวิถีชีวิตความเป็นอยูของเกษตรกรชาวไรกาแฟ ซึ่งจะเป็นอีกชองทางที่เพ่ิมรายไดใหกับ
เกษตรกรและชุมชน  

 
3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม  
 1)  ด้านประชากรและแรงงาน 
 
ตารางท่ี 41 แรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป กําลังแรงงานรวม ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ตั้งแต ปี พ.ศ. 2560 – 2563 

 
สถานภาพ
แรงงาน 

ฃ 

ก าลังคน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563  

อาย ุ15 ปีขึ้นไป  2,028,294 2,027,766 2,025,720 2,023,160 100 100 100 100 
กําลังแรงงานรวม กําลังแรงงาน

ปใจจุบัน 
- ผูมีงานทํา 

1,325,124 1,328,482 1,295,513 1,264,494     

- ผูวางงาน 8,806 9,161 8,442 12,565     
กําลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล 

18,092 8,278 9,119 16,531     

รวม 1,352,022 1,345,922 1,305,473 1,293,589 66.66 66.37 64.44 63.94 
ผูไมอยูในกําลัง

แรงงาน 
ทํางานบาน 211,083 190,675 194,598 210,428     

เรียนหนังสือ 159,278 160,196 170,243 171,284     

อื่นๆ 305,911 330,974 347,804 347,856     

รวม 676,272 681,845 712,645 729,570 33.34 33.63 35.18 36.06 

            ที่มา: การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร สาํนักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2564  

 จากตารางที่ 41 แสดงภาพรวมของตลาดแรงงานของกลุมภาคเหนือตอนบน 2 พบวา 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปีพ.ศ. 2562 จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ลดลง สะทอนถึงการเขาสูสังคม
สูงวัยของประเทศไทย  เมื่อพิจารณากําลังแรงงานในปใจจุบันมีแนวโนมลดลงโดยในปี พ.ศ. 2563 พบวา กําลัง
แรงงาน ในปี พ.ศ. 2563 มีจํานวน 1,293,589 คน คิดเป็นรอยละ 63.94 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ในขณะที่ผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน เทากับ 729, 570 คน หรือคิดเป็นรอยละ 36.06 ของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ทั้งนี้ จะเห็นไดวาสัดสวนของผูไมอยูในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึนและเม่ือพิจารณากลุมดังกลาว พบวา จํานวน
ผูที่ทํางานบานและผูเรียนหนังสือเพ่ิมขึ้น จากจํานวนผูทํางานบานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากในสังคมสูงวัยในบางครั้ง
สมาชิกในครอบครัวมีความจําเป็นตองลาออกจากงานมาเพ่ือดูแลพอแมที่แกชราและดูแลบุตรยังเล็ก 
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นอกจากนั้นจํานวนผูไมอยูในกําลังแรงงานั้นจะมีจํานวนผูสูงอายุดวย เหลานี้เป็นเหตุทําใหจํานวนผูไมอยูใน
กําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน  

 
ตารางท่ี 42 จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2       
 

จังหวัด สถานภาพแรงงาน ก าลังคน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

เชียงราย อาย ุ15 ปีขึ้นไป  956,081 955,196 953,814 952,147 
กําลังแรงงานรวม กําลังแรงงานปใจจุบัน 

- ผูมีงานทํา 
- ผูวางงาน 

 
633,261 
3,831 

 
633,320 
3,250 

 
611,203 
2,297 

 
585,770 
6,373 

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 2,359 214 1,518 803 
รวม 639,451 636,784 615,018 592,946 

ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน 

ทํางานบาน 92,760 86,572 88,180 106,025 

เรียนหนังสือ 77,814 73,754 85,330 90,798 

อื่นๆ 146,056 158,086 165,286 162,378 

รวม 316,630 318,412 338,796 359,201 

พะเยา อาย ุ15 ปีขึ้นไป  347,953 347,577 347,002 346,330 
กําลังแรงงานรวม กําลังแรงงานปใจจุบัน 

- ผูมีงานทํา 
- ผูวางงาน 

 
210,158 
1,604 

 
225,449 
1,405 

 
220,447 
1,296 

 
206,599 
2,700 

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 4,985 1,209 758 6,918 

รวม 216,747 228,063 221,743 216,217 

ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน 

ทํางานบาน 47,627 33,523 35,056 34,534 

เรียนหนังสือ 24,110 28,881 29,430 28,224 

อื่นๆ 59,469 57,110 60,015 67,354 

รวม 131,206 119,514 124,500 130,113 
แพร อาย ุ15 ปีขึ้นไป  361,924 362,664 362,877 362,989 

กําลังแรงงานรวม กําลังแรงงานปใจจุบัน 
- ผูมีงานทํา 
- ผูวางงาน 

 
235,746 

879 

 
230,736 
2,488 

 
228,528 
2,346 

 
230,334 
2,412 

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 6,186 5,109 5,767 7,211 
รวม 242,811 238,334 230,874 239,956 

ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน 

ทํางานบาน 35,547 34,641 34,201 33,358 

เรียนหนังสือ 27,583 27,337 27,279 26,439 
อื่นๆ 55,983 62,353 64,755 63,235 
รวม 119,113 124,330 126,236 123,033 

นาน อาย ุ15 ปีขึ้นไป  362,336 362,329 362,027 361,694 
กําลังแรงงานรวม กําลังแรงงานปใจจุบัน 

- ผูมีงานทํา 
- ผูวางงาน 

 
245,959 
2,492 

 
238,977 
2,018 

 
235,335 
2,503 

 
241,791 
1,080 

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 4,562 1,746 1,076 1,599 

รวม 253,013 242,741 237,838 244,470 
ผูไมอยูในกําลัง ทํางานบาน 35,149 35,939 37,161 36,511 
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จังหวัด สถานภาพแรงงาน ก าลังคน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

แรงงาน เรียนหนังสือ 29,771 30,224 28,204 25,823 
อื่นๆ 44,403 53,425 57,748 54,889 
รวม 109,323 119,589 123,113 117,223 

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สถิติแรงงาน สํานกังานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562. 

 จากตารางที่ 42 พบวา หากจําแนกสถานการณแแรงงานรายจังหวัด ในปี พ.ศ. 2563  พบวา 
จังหวัดที่มีจํานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป มากที่สุดไดแก จังหวัดเชียงราย  ถัดมาคือจังหวัดแพร นาน  และ
พะเยา  เมื่อพิจารณากําลังแรงงาน พบวา จังหวัดเชียงราย พะเยา มีแนวโนมที่กําลังแรงงานลดลง ในขณะที่
จังหวัดแพร และนานยังคงมีกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้จังหวัดมีผูอยูในกําลังแรงงานมากที่สุด  ไดแก จังหวัด
เชียงราย จํานวน 592,946 คน ถัดมาคือจังหวัดนาน จํานวน244,470  คน และแพร จํานวน 239,956คน และ 
ที่มผีูอยูในกําลังแรงงานนอยที่สุดคือจังหวัดพะเยา จํานวน 216,217 คน  

 
2) สัดส่วนของแรงงานผู้สูงอายุ 

 
 

ภาพที่ 24 แรงงานผูสูงอายุในและนอกระบบของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
ที่มา การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สถิตแิรงงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2564 

 

 จากภาพที่ 24 แสดงใหสัดสวนของแรงงานสูงอายุ พบวาแนวโนมของแรงงานผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นทั้งใน
และนอกระบบ เมื่อจําแนกประเภทของกลุมแรงงาน พบวา ในปีพ.ศ. 2563 จํานวนแรงงานสูงอายุ  จํานวน
ทั้งหมด 233,097 คน จําแนกเป็น แรงงานในระบบ จํานวน 44,536 คน และแรงงานนอกระบบ จํานวน 
188,561  คน เมื่อพิจารณาสัดสวนของแรงงาน พบวา สัดสวนแรงงานสูงอายุในระบบ คิดเป็นรอยละ 20 และ
แรงงานสูงอายุนอกระบบ คิดเป็นรอยละ 80 ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด จากขอมูลดังกลาวสอดคลองกับ
บริบทของสังคมสูงวัยในปใจจุบันซึ่งจํานวนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น แตเป็นที่สังเกตวาสัดสวนของแรงงาน
สูงอายุนอกระบบ จะเป็นกลุมแรงงานที่ไดรับผลกระทบเป็นอยางมากในชวงสถานการณแการแพรระบาดของ

 198,576   207,694   213,735  
 233,097  

 38,854   35,360   39,168   44,536  

 159,722   172,334   174,567   188,561  

 1,353,541   1,354,058  

 1,308,833  
 1,277,225  

 1,000,000

 1,050,000

 1,100,000

 1,150,000

 1,200,000

 1,250,000

 1,300,000

 1,350,000

 1,400,000

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

2560 2561 2562 2563

แรงงาน 60 ปีขันไป  ในระบบ นอกระบบ รวม 

พ.ศ.  
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่อาจจะเขาถึงมาตรการการชวยเหลือตาง ๆซึ่งดําเนินการผาน
โทรศัพทแมือถือสมารแทโฟน ไดลําบากกวาแรงงานที่อยูในวัยทํางาน เนื่องจากความสามารถในการเขาถึง
เทคโนโลยีมีนอยกวากลุมแรงงานวัยทํางาน อีกทั้ง ความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนงานใหมทําได                
นอยกวากลุมแรงงานวัยทํางาน ดังนั้นกลุมแรงงานผูสู งอายุนอกระบบจึงเป็นแรงงานอีกกลุมที่มี                           
ความจําเป็นตองดูแลเป็นพิเศษ  
 

3) ครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

ตารางท่ี 43  ขอมูลแสดงฐานะของครัวเรือนในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   ประจําปี พ.ศ. 2562 

 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของ
ครัวเรือน 

15,056.38 14,353.79 21,398.36 18,041.55 

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของ
ครัวเรือน 

11,532.11 13,217.25 14,822.23 16,122.92 

หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน      
หนี้สินทั้งสิ้น 99,623.55 84,864.72 180,970.43 179,748.13 
เพื่อใชจายในครัวเรือน 15,974.55 26,961.48 88,829.93 65,367.13 
เพื่อใชทําธุรกิจที่ไมใช
การเกษตร 

12,785.65 14,073.44 32,331.51 20,151.50 

เพื่อใชทําการเกษตร 41,194.63 16,796.43 24,292.08 61,127.59 
เพื่อใชในการศึกษา 1,077.46 4,854.19 992.87 3,208.00 
เพื่อใชซื้อ/เชาซื้อบานและ
ที่ดิน 

26,045.51 19,654.09 26,860.54 28,186.54 

อื่น ๆ 2,545.74 2,525.09 7,663.50 1,707.38 
ความยากจน      
เสนความยากจน (ดาน
รายจาย) ตอคนตอเดือน  

2,543 2,628 2,439 2,458 

สัดสวนคนจน (ดาน
รายจาย)  (รอยละ)  

8.83 6.18 7.25 9.48 

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563   

  
จากขอมูลแสดงฐานะของครัวเรือนในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ในปี พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณา

ตารางที่ 43 หากจําแนกเป็นรายจังหวัด พบวา จังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนมากที่สุด ไดแก 
จังหวัดแพร มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 21,398.36 บาทตอเดือนตอครัวเรือน   รองลงมาคือ จังหวัดนาน มีรายได
เฉลี่ยเทากับ 18,041.55 บาทตอเดือนตอครัวเรือน ถัดมาเป็น จังหวัดเชียงราย และพะเยา ในขณะที่จังหวัดที่มี
คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนต่ําที่สุด ไดแก จังหวัดเชียงราย มีคาใชจายเฉลี่ย เทากับ 11,532.11 บาท
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ตอเดือนตอครัวเรือน   พะเยา แพร และนาน ตามลําดับ  และจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปี สูงที่สุด
ไดแก จังหวัดแพร เทากับ 180,970.43 บาทตอครัวเรือน ถัดมาคือ นาน เชียงราย และพะเยา ทั้งนี้หนี้สินสวน
ใหญใชเป็นกับการทําการเกษตร โดยจังหวัดที่มีหนี้สินทางการเกษตรมากที่สุด ไดแก จังหวัดนาน เทากับ 
61,127.59 บาทตอครัวเรือน ถัดมาเป็นจังหวัดเชียงราย แพรและพะเยา สําหรับจังหวัดที่มีสัดสวนคนจนสูง
ที่สุดในกลุมจังหวัด ไดแก จังหวัดนาน คิดเป็น รอยละ 9.48  เชียงราย แพร และพะเยาตามลําดับ   

  
4) ด้านอุบตัิเหตุ 

ตารางท่ี 44 จํานวนอุบัติเหตุบนทองถนนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ตอประชากรแสนคน)  
                ปี พ.ศ. 2558 – 2563 
 

จังหวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
เชียงราย 137.17 52.08 115.1 90.94 63.31 46.18 
พะเยา 97.17 51.96 99.98 84.8 111.61 63.76 
แพร 249.15 91.59 172.71 142.89 42.07 81.63 
นาน 131.59 36.26 83.99 68.06 76.43 82.65 

กลุ่มจังหวัดเฉลี่ย 153.77 57.97 117.95 96.67 73.36 68.56 
ที่มา : สํานกัอํานวยความปลอดภัยและกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

  
 สําหรับขอมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 พบวาแนวโนมจํานวนอุบัติเหตุบน
ทองถนนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดย ในปี พ.ศ. 2563 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจํานวน
อุบัติเหตุบนทองถนน  รวมทั้งสิ้น 68.56 ครั้งตอประชากรแสนคน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจํานวนอุบัติเหตุ 
73.36 ครั้งตอประชากรแสนคน ทั้งนี้เนื่องจากการปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางตอในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 สงผลใหจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนนรอยละ โดยพิจารณารายจังหวัด พบวาจังหวัดนาน มีจํานวน
อุบัติเหตุบนทองถนนเพ่ิมข้ึน โดยในปีพ.ศ. 2563 มีจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนน 82.65 ครั้ง ตอประชากรแสน
คน  ถัดมาเป็นจังหวัดแพร พะเยา และเชียงราย  
 
ตารางท่ี 45 ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 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 
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จังหวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

ข้อมูล ณ 05/12/2562  
เวลา 03:11น. 

 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  และหากเปรี ยบเทียบ 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 
 

ตารางที ่46 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  

157.65 6,484.65 2,091.325 2,702.675 229.55 269.05 112 

ที่มา : รายงานสถานการณแความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2561, แผนงานสนับสนุนการปูองกันอบุัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด, 2562. 

 
 สําหรับสาเหตุที่นํามาซึ่งอุบัติเหตุ หากพิจารณาจากอัตราการจับกุมตอแสนประชากรของกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบวาในปี พ.ศ. 2561 สวนใหญจะถูกจับกุมจากการไมสวมหมวกนิรภัย จํานวน 
6,484.65 รายตอประชากรแสนคน ถัดมาเป็นการไมคาดเข็มคัดนิรภัย จํานวน 2,702.675รายตอประชากร
แสนคน และการขับรถเร็ว จํานวน 2,091.325รายตอประชากรแสนคน และจังหวัดที่มีอัตราจับกุมการเมาสุรา 
ไมสวมหมวกนิรภัย และฝุาไฟแดงมากที่สุดคือจังหวัดแพร ขณะที่จังหวัดเชียงราย มีอัตราการจับกุมการขับรถ
เร็วมากที่สุด   
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5) ด้านสุขภาพ  
  ขอมูลในสวนนี้เนนขอมูลทางกายภาพเพ่ือสงเสริมดานสุขภาพของประชาชนและนักทองเที่ยว
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดแก ขอมูลการจัดการดานสาธารสุขพ้ืนฐานของกลุมจังหวัด และขอมูล
แหลงน้ําพุรอน ซึ่งเป็นตัวแทนสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

5.1) การจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

เมื่อพิจารณาภาพรวมสถานพยาบาลในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  รวมทั้งสิ้น 

จํานวน 1,366 แหง ครอบคลุมทุกพื้นที่อําเภอ โดยจังหวัดที่มีสถานพยาบาลมากท่ีสุดไดแก จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 787 แหง ถัดมาเป็นจังหวัดนาน จํานวน 226 แหง ลําดับที่สาม คือ จํานวนพะเยา จํานวน 224 แหง 

และสุดทายจังหวัด จํานวน 129 แหง ทั้งนี้ในสวนของจังหวัดแพร ยังไมมีขอมูลในสวนการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทุกประเภท  

 

ตารางท่ี 47  ภาพรวมของสถานพยาบาลในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
 

จังหวัด  สถานพยาบาล  

 เชียงราย  787 

 พะเยา  224  

 แพร  129* 

 นาน  226 

รวม 1,366  

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข, 2564  
หมายเหตุ * ไมมีขอมลูจํานวนโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทุกประเภท 

 

หากจําแนกการจัดบริการสารธารสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร นาน มีรายละเอีย

ดังตอไปนี้  
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การจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  

 
ตารางท่ี 48  สถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ ปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล 

คลินิกทกุประเภท 

1 เมืองเชียงราย 4  3 30 232 
2 เวียงชัย 1  0 9 15 
3 เชียงของ 1  0 17 25 
4 เทิง 1  0 16 13 
5 พาน 1  0 20 24 
6 ปุาแดด 1  0 6 10 
7 แมจัน 1  0 15 42 
8 เชียงแสน 1  0 13 25 
9 แมสาย 1  1 11 67 
10 แมสรวย 1  0 12 23 
11 เวียงปุาเปูา 1  0 10 22 
12 พญาเม็งราย 1  0 8 8 
13 เวียงแกน 1  0 9 3 
14 ขุนตาล 1  0 6 7 
15 แมฟูาหลวง 1  0 13 7 
16 แมลาว 1  0 9 9 
17 เวียงเชียงรุง 1  0 6 7 
18 ดอยหลวง 1  0 4 8 
   รวม 21  5 214 547  

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถิตจิังหวัดเชียงราย  สถิติจังหวัดเชียงราย,2563 
 
จากขอมูลและสถานการณแสถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ ปีงบประมาณ 

2562 พบวาจังหวัดเชียงรายมีสถานพยาบาลทั้งสิ้น จํานวน 787 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลรัฐบาล 
จํานวน 21 แหง  โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 5 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 214 แหง และ 
คลินิกทุกประเภท จํานวน 547 แหง  
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 การจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา   
 
ตารางที่ 49 สถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ ปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล 

คลินิกทกุประเภท 

1 เมืองพะเยา 1 1 15 68 
2 จุน 1  0 9 5 
3 เชียงคํา 1  0 17 26 
4 เชียงมวน 1  0 5 - 
5 ดอกคําใต 1  0 15 6 
6 ปง 1  0 12 5 
7 แมใจ 1  0 9 4 
8 ภูซาง 1  0 7 5 
9 ภูกามยาว  1  0 5 1 
   รวม 9 1 94 120  

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถิตจิังหวัดพะเยา   สถิติจังหวัดพะเยา ,2563 
 
จากขอมูลและสถานการณแสถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ ปีงบประมาณ 2561

พบวาจังหวัดพะเยามีสถานพยาบาลทั้งสิ้น จํานวน 224 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลรัฐบาล จํานวน 9แหง  
โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 94 แหง และ คลินิกทุกประเภท 
จํานวน 120 แหง  

  การจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดแพร่   

ตารางท่ี 50 แสดงจํานวนโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนและสถานบริการสาธารณสุข   

               ชุมชนรายอําเภอ จังหวัดแพร  พ.ศ. 2563 

ที ่
อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล 

สถานบริการ
สาธารณสุข

ชุมชน 

1 เมืองแพร 1 - 27 - 

2 รองกวาง - 1 16 1 

3 ลอง - 1 14 - 

4 สูงเมน - 1 16 - 

5 เดนชัย - 1 8 - 
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ที ่
อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล 

สถานบริการ
สาธารณสุข

ชุมชน 

6 สอง - 1 15 1 

7 วังช้ิน - 1 17 - 

8 หนองมวงไข - 1 6 - 

 รวม 1 7 119 2 

ที่มา :  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ขอมูล ณ วันที่  30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

จากขอมูลและสถานการณแสถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ ปีพ.ศ. 2564 
พบวาจังหวัดแพรมีสถานพยาบาลทั้งสิ้น จํานวน 119  แหง สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐของจังหวัดแพร 
ประกอบดวย โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 1 แหง, โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 2 แหง, โรงพยาบาลชุมชน 
จํานวน 5 แหง, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 119 แหง และสถานบริการสาธารณสุข
ชุมชน จํานวน 2 แหง  

การจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดน่าน   

ตารางท่ี 51 สถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ ปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ อ าเภอ โรงพยาบาลรฐับาล โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล 

คลินิกทกุประเภท 

1 เมืองนาน 1 0 17 42 
2 แมจริม  1  0 8 0 
3 บานหลวง 1  0 4 2 
4 นานอย  1  0 9 5 
5 ปใว 1 0 13 11 
6 ทาวังผา  1  0 16 12 
7 เวียงสา 1  0 26 16 
8 ทุงชาง  1  0 7 1 
9 เชียงกลาง 1  0 9 4 
10 นาหมื่น   1  0 5 5 
11 สันติสุข 1  0 4 2 
12 บอเกลือ 1  0 7 1 
13 สองแคว  1  0 6 2 
14 ภูเพียง  2 0 10 13 
15 เฉลิมพระเกียรติ  1 0 6 0 
   รวม 16 0 94 116  

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถิตจิังหวัดนาน   สถิติจังหวัดนาน ,2563 
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จากขอมูลและสถานการณแสถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ ปีงบประมาณ 
2562พบวาจังหวัดนาน มีสถานพยาบาลทั้งสิ้น จํานวน 226 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลรัฐบาล จํานวน 16 
แหง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 94 แหง และ คลินิกทุกประเภท จํานวน 116 แหง  
  5.2 ) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ  

  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอบน 2 มพ้ืีนที่เอ้ือตอการสงเสริมและการดแูลสุขภาพ โดยมีแหลงน้ําพุรอนทาง
ธรรมชาต ิซื่งจะสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพที่เอ้ือกับคนในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 และยังสามารถพัฒนาเป็น
แหลงทองเทีย่วเชิงสุขภาพไดอีกดวย   รายละเอียดังนี้  
    1) บ่อน้ าร้อนห้วยหมากเลี่ยม (UN_1) 
    บอน้ํารอนหวยหมากเลี่ยมตั้งอยูที่ละติจูด 19.963046 และลองจิจูด 99.680011 ในเขต
อุทยานแหงชาติลําน้ํากกทําใหบริเวณบอน้ํารอนยังคงสภาพธรรมชาติ น้ําที่ลนจากบอน้ํารอนจะไหลลงแมน้ํากก
ทางดานทิศใต (ภาพท่ี 4.1) สวนทางเขาบอน้ํารอนหวยหมากเลี่ยมเป็นถนนลาดยาง 2 เลน และคอนขางแคบ 
 

 
ภาพที่ 25 สภาพแวดลอมโดยรอบบอน้ํารอนหวยหมากเลี่ยม 

  ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
    มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิมและสวยงามมาก มีทางเขาถึงไดสะดวกดวยรถยนตแนั่ง ไมมีการบุกรุก
ในพ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรมและสิ่งกอสราง การใชประโยชนแที่ดินบริเวณบอน้ํารอนยังคงสภาพธรรมชาติเดิมไว และ
สิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นมีรูปรางและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความเป็นเอกลักษณแของทองถิ่น และมีความ
สวยงามมาก  

ตารางท่ี 52 คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบอน้ํารอนหวยหมากเลี่ยม 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บอน้ํารอนหวย
หมากเลีย่ม 

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 5 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

5 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 5 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

5 

คะแนนเฉลีย่ 4.8 
ที่มา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

N 
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  2) บ่อน้ าร้อนผาเสริฐ (UN_2) 
     บอน้ํารอนผาเสริฐตั้งอยูที่ละติจูด 19.957536 และลองจิจูด 99.691161 ทิศตะวันออกติดลํา
หวยที่ไหลลงแมน้ํากก ทิศใตและทิศตะวันตกติดอุทยานแหงชาติลําน้ํากก ทิศเหนือติดถนน (เชียงราย -บานผา
เสริฐ) ซึ่งเป็นถนนลาดยาง 2 เลน และคอนขางแคบ   
 

 
ภาพที่ 26 สภาพแวดลอมโดยรอบบอน้ํารอนผาเสริฐ 

  ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
  มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเขาถึงไดสะดวกดวยรถยนตแนั่ง มีการบุกรุกเขาไปใชประโยชนแ
หลายอยางแตน้ําพุรอนยังคงมีความเป็นธรรมชาติ บริเวณน้ําพุรอนมีการดัดแปลงเล็กนอยแตมีความพยายาม
ในการรักษาธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นมีรูปรางและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความเป็น
เอกลักษณแของทองถิ่น  

ตารางท่ี 53 คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบอน้ํารอนผาเสริฐ 
 

แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บอน้ํารอนผาเสริฐ 

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

3 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 3 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 3.6 
 ที่มา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

 

  3) น้ าพุร้อนป่าตึง (UN_3) 
   น้ําพุรอนปุาตึงตั้งอยูที่ละติจูด 20.118218 และลองจิจูด 99.798754 ทิศตะวันออกและทิศใตติด
คลองแมจัน ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1089 (แมจัน-ฝาง)  

N ที่ต้ังบ่อน้ าร้อนผาเสริฐ 
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                                     ก)                                                                                          ข) 

ภาพที่ 27 สภาพแวดลอมโดยรอบน้ําพุรอนปุาตึง: ก) พื้นที่โดยรอบรัศมี 500 เมตร (ดัดแปลงจาก Google 
Inc, 2017); ข) พื้นที่ภายในน้ําพุรอนปุาตึง 

  ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
  มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเขาถึงไดสะดวกดวยรถขนาดใหญ ไดแก รถโดยสารและรถ
ทัศนาจร มีการบุกรุกเขาไปใชประโยชนแหลายอยางแตน้ําพุรอนยังคงมีความเป็นธรรมชาติ บริเวณน้ําพุรอนมี
การดัดแปลงเล็กนอยแตมีความพยายามในการรักษาธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นมีรูปรางและสีที่
กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความเป็นเอกลักษณแของทองถิ่น  
 
ตารางท่ี 54 คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของน้ําพุรอนปุาตึง 
 

แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

น้ําพุรอนปุาตึง 

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 5 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

3 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 3 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 3.8 
 ที่มา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

 

  4) น้ าพุร้อนโป่งพระบาท (UN_4) 
  น้ําพุรอนโปุงพระบาทตั้งอยูที่ละติจูด 19.977654 และลองจิจูด 99.832545 ทิศเหนือติดนาขาว 
ทิศตะวันตกติดเทศบาลตําบลบานดู ทิศใตติดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 เลน ซึ่งถนนเสนนี้สามารถไปวัดหวย
ปลากั้งได ทิศตะวันออกติดถนนสาย 1511 และทิศตะวันตกติดเทศบาลตําบลบานดู  

N 
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                                       ก)                                                        ข) 

ภาพที่ 28 สภาพแวดลอมโดยรอบน้ําพุรอนโปุงพระบาท:  
ก) พื้นที่โดยรอบรัศมี 500 เมตร (ดัดแปลงจาก Google Inc, 2017);  
ข) พื้นที่ภายในน้ําพุรอนโปุงพระบาท 

  

 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
  มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเขาถึงไดสะดวกดวยรถขนาดใหญ ไดแก รถโดยสารและรถ
ทัศนาจร มีการบุกรุกเขาไปใชประโยชนแหลายอยางแตน้ําพุรอนยังคงมีความเป็นธรรมชาติ บริเวณน้ําพุรอนถูก
กอสรางและดัดแปลงมากจนไมเหลือลักษณะธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นมีรูปรางและสีที่ไมกลมกลืน
กับสภาพแวดลอมและความเป็นเอกลักษณแของทองถิ่นอยางใดอยางหนึ่ง แตมีความสวยงาม  
 
ตารางท่ี 55  คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของน้ําพุรอนโปุงพระบาท 
 

แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

น้ําพุรอน 
โปุงพระบาท 

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 5 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

3 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 1 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

3 

คะแนนเฉลีย่ 3.2 
ทีม่า สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

 
 
 

N 
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 7) บ่อน้ าร้อนโป่งปูเฟือง (UN_7) 
 บอน้ํารอนโปุงปูเฟืองตั้งอยูที่ละติจูด 19.717436 และลองจิจูด 99.578047 ทิศใตติดสวนลานนา
ออนเซ็น ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดภูเขา ทิศตะวันตกเป็นทางดินเขาพ้ืนที่ระยะทางประมาณ 50 เมตร 
สวนทางเขาหลักเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เลน เชื่อมตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 (สาย
เชียงใหม-เชียงราย) และถนนเป็นทางลูกรังกอนถึงบอน้ํารอนโปุงปูเฟืองประมาณ 500 เมตร  
 

 
ภาพที่ 29 สภาพแวดลอมโดยรอบบอน้ํารอนโปุงปูเฟือง 

 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเขาถึงไดสะดวกดวยรถยนตแนั่ง มีการบุกรุกเล็กนอยเพ่ือเขาไปใช
ประโยชนแ บริเวณน้ําพุรอนมีการดัดแปลงเล็กนอยแตยังคงสภาพธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นมีรูปราง
และสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความเป็นเอกลักษณแของทองถิ่น และมีความสวยงามมาก  
 
ตารางท่ี 56  คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบอน้ํารอนโปุงปูเฟือง 
 

แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บอน้ํารอน 
โปุงปูเฟือง 

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

4 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 4 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

5 

คะแนนเฉลีย่ 3.8 
ที่มา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

N 
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 8) บ่อน้ าร้อนทุ่งเทวี (UN_8) 
 บอน้ํารอนทุงเทวีตั้งอยูที่ละติจูด 19.319435 และลองจิจูด 99.497540 ตอนนี้บอน้ํารอนทุงเทวี
กําลังปรับปรุง และเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหกวางขึ้นทาง
ทิศใตซึ่งเป็นทางเขาของบอน้ํารอนทุงเทวี สวนทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติดนาขาว  
 

 
ภาพที่ 30 สภาพแวดลอมโดยรอบบอน้ํารอนทุงเทวี 

 

 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเขาถึงไดสะดวกดวยรถยนตแนั่ง มีการบุกรุกเขาไปใชประ โยชนแ
หลายอยางแตน้ําพุรอนยังคงมีความเป็นธรรมชาติ บริเวณน้ําพุรอนถูกกอสรางและดัดแปลงมากจนไมเหลือ
ลักษณะธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นมีรูปรางและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความเป็น
เอกลักษณแของทองถิ่น  
 
ตารางท่ี 57 คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบอน้ํารอนทุงเทวี 

แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บอน้ํารอนทุงเทว ี

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

3 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 1 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 3.2 
ที่มา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

N 
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 9) บ่อน้ าร้อนแม่ขจาน (UN_9) 
 บอน้ํารอนแมขจาน (บอเกาซึ่งเป็นของกรมเจาทา) ตั้งอยูที่ละติจูด 19.114601 และลองจิจูด 
99.462393 ทิศตะวันตกอยูกับพ้ืนที่ของเอกชนที่ขุดบอน้ํารอนและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกขี้นมาใหมซึ่งอยู
ติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 (สายเชียงใหม-เชียงราย) สงผลใหบอเกาประชาชนมาใชสําหรับตมหนอไม
เทานั้น สวนทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออกติดพ้ืนที่รกรางและแมน้ําลาว  

 
ภาพที่ 31 สภาพแวดลอมโดยรอบบอน้ํารอนแมขจาน 

 

 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเขาถึงไดแตไมสะดวก มีการบุกรุกเล็กนอยเพ่ือเขาไปใชประโยชนแ 
บริเวณน้ําพุรอนมีการดัดแปลงเล็กนอยแตยังคงสภาพธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นมีรูปรางและสีที่
กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความเป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

 

ตารางท่ี 58  คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบอน้ํารอนแมขจาน 
 

แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บอน้ํารอนแมขจาน 

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 1 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

4 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 4 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 3.4 
 ที่มา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

N 
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 10) บ่อน้ าร้อนห้วยทรายขาว (UN_10) 
 บอน้ํารอนหวยทรายขาวตั้งอยูที่ละติจูด 19.977654 และลองจิจูด 99.832545 ทิศตะวันตกติดถนน
พหลโยธิน (สายพะเยา-เชียงราย) สวนทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใตติดภูเขาที่มีปุาไมขึ้นหนาแนน (ภาพที่ 
4.10) น้ําจากบอน้ํารอนจะไหลลนลงสูลําหวยทางดานทิศใต 
 

 
ก) 

 
ข) 

ภาพที่ 32 สภาพแวดลอมโดยรอบบอน้ํารอนหวยทรายขาว: ก) พ้ืนที่ภายในบอน้ําพุรอน; ข) ถนนพหลโยธิน 

 

 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิมและสวยงามมาก มีทางเขาถึงไดสะดวกดวยรถขนาดใหญ ไดแก รถ
โดยสารและรถทัศนาจร มีการบุกรุกเล็กนอยเพื่อเขาไปใชประโยชนแ บริเวณน้ําพุรอนมีการดัดแปลงเล็กนอยแต
ยังคงสภาพธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นมีรูปรางและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความเป็น
เอกลักษณแของทองถิ่น  
 
ตารางท่ี 59  คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบอน้ํารอนหวยทรายขาว 

 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บอน้ํารอน 
หวยทรายขาว 

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 5 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 5 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

4 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 4 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิน่ 

4 

คะแนนเฉลีย่ 4.4 
ที่มา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

N 

N 
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 11) บ่อน้ าร้อนสามสี (UN_11) 
 บอน้ํารอนสามสีตั้งอยูที่ละติจูด 19.637036 และลองจิจูด 99.460303 บอน้ํารอนสามสีถูกลอมรอบ
ดวยนาขาว (ภาพที่ 4.11) เสนทางเขาไปที่บอน้ํารอนสามสีเป็นถนนลาดยาง 2 เลน คอนขางแคบ และมีโคง
มาก รวมทั้งตองผานเขตชุมชน บอน้ํารอนสามสีหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 ถึง 6 กิโลเมตร และ
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 109 (สายแมสรวย-ฝาง) 2 กิโลเมตร 
 

 
ภาพที่ 33 สภาพแวดลอมโดยรอบบอน้ํารอนสามสี 

 

  ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิมและสวยงามมาก มีทางเขาถึงไดสะดวกดวยรถยนตแนั่ง ไมมีการบุกรุก
ในพ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรมและสิ่งกอสราง การใชประโยชนแที่ดินบริเวณบอน้ํารอนยังคงสภาพธรรมชาติเดิมไว และ
สิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นมีรูปรางและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความเป็นเอกลักษณแของทองถิ่น และมีความ
สวยงามมาก (ตารางท่ี 4.15) 
 
ตารางท่ี 60 คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบอน้ํารอนสามสี 
 

แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บอน้ํารอนสามส ี

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 5 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

5 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 5 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

5 

คะแนนเฉลีย่ 4.8 
ที่มา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

N 
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 12) บ่อน้ าร้อนโป่งมุ่น (UN_12)  
 บอน้ํารอนโปุงมุนตั้งอยูที่ละติจูด 20.003387 และลองจิจูด 100.2435444 ทิศเหนือ ทิศใต และทิศ
ตะวันตกติดกับพื้นท่ีรกราง และทิศตะวันออกติดกับพุทธสถานโปุงมุน (ภาพที่  4.12) ทางเขาบอน้ํารอนโปุงมุน
เป็นทางลูกรังซึ่งแยกออกมาจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1174 ซึ่งเป็นถนนลาดยาง 2 เลน  
 

 
ภาพที่ 34 สภาพแวดลอมโดยรอบบอน้ํารอนโปุงมุน 

 

 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิมและสวยงามมาก มีทางเขาถึงไดสะดวกดวยรถยนตแนั่ง มีการบุกรุก
เล็กนอยเพ่ือเขาไปใชประโยชนแ การใชประโยชนแที่ดินบริเวณบอน้ํารอนมีการดัดแปลงเล็กนอยแตยังคงสภาพ
ธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษยแสรางข้ึนมีรูปรางและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความเป็นเอกลักษณแของ
ทองถิ่น  
 
ตารางท่ี 61  คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบอน้ํารอนโปุงมุน 
 

แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บอน้ํารอนโปุงมุน 

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 5 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

4 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 4 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 4.2 
ที่มา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

  
  

N N 
N 
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 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 ธรรมชาติโดยรอบบริเวณน้ําพุยังคงความเป็นธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีความสวยงามจากลักษณะ
ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลอมรอบดวยภูเขาในทุกดานของแหลงน้ํา อยางไรก็ตามการเดินทางเขาสูแหลงน้ําพุยัง
คอนขางลําบากมากโดยเฉพาะในฤดูฝนเนื่องจากทางเขาสูน้ําพุเป็นทางดินแดงขรุขระและมีการขึ้นลงของ
เสนทางไปตามแนวเขา ตองใชการเดินทางทั้งรถและการเดินทางนอกจากนี้บริเวณขางทางเขา 4 กิโลเมตร ที่
รถสามารถเขาถึงไดมีการใชพ้ืนที่เนินเขาในการทําสวนกลวยหอมขนาดใหญที่ขาดระบบของการจัดการที่ดี 
สังเกตไดจากการกระจัดกระจายของวัสดุที่ใชในการหอกลวยตามแหลงเพราะปลูก และการจัดที่อยูอาศัยของ
คนงานที่ไมถูกสุขลักษณะ ซึ่งในพ้ืนที่สวนดังกลาวอาจทําใหลักษณะพ้ืนที่จริงตามธรรมชาติสูญหายไป   
 

ตารางท่ี 62  คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบอน้ํารอนแมเกิ้ง 
 

แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บอน้ํารอนโปุงมุน 

สภาพความสมบูรณแของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 5 
การเขาถึงแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติ 1 
การบุกรุกในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงน้ําพุรอนธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมและ
สิ่งกอสราง 

4 

การดัดแปลงบริเวณน้ําพุรอน 5 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น 

3 

คะแนนเฉลีย่ 3.6 
ที่มา สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

 
3.3  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
   1)  ทรัพยากรป่าไม้  
           กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่รวม 22,690,5056.68 ตารางกิโลเมตร ในปี                   
พ.ศ. 2563 มีเนื้อที่ปุา 12,113,540.60 ไร คิดเป็นรอยละ 53.40 ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่จังหวัด
แพรเป็นจังหวัดที่มสีัดสวนพ้ืนที่ปุาไมมากที่สุด คือ รอยละ 64.85 ของพ้ืนทีจ่ังหวัดทั้งหมด  ถัดมาเป็นจังหวัด
นานสัดสวนพ้ืนที่ปุาไม รอยละ 61.22 จังหวัดพะเยาสัดสวนพ้ืนที่ปุาไม รอยละ 51.45 และ จังหวัดเชียงราย
สัดสวนพื้นที่ปุาไมนอยที่สุด  รอยละ 39.71 ของพ้ืนทีจ่ังหวัดทั้งหมด ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 63  
  เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ปุาไมในชวงเวลา 3 ปีที่ผานมา มีแนวโนมคอนขางจะคงที่อยูที่รอยละ 
53.40 เนื่องจากนโยบายการอนุรักษแพ้ืนที่ปุาที่รัฐบาลใหความสําคัญ และ กรมอุทยานแหงชาติฯ ตั้งเปูาหมาย
ในการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาอนุรักษแใหไดรอยละ 25% ภายในปี พ.ศ. 2569 ทั้งนี้การดําเนินการตั้งแตปี พ.ศ 2558 เป็น
ตนมาจนถึงปใจจุบันจนกระทั่งสามารถประกาศพ้ืนที่ปุาอนุรักษแเพ่ิมขึ้นแลวจํานวน 27 แหง มีเนื้อที่รวมกัน 
2,167,677 ไร ใน 27 พ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือสรางความสมดุลและยั่งยืนใหกับทรัพยากรปุาไมของประเทศ  
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ตารางท่ี 63 แสดงเนื้อที่ปุาไม แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 – 2563 
 

ที่มา : กรมปาุไม 
*หมายเหตุ : สํานกัจัดการที่ดินปุาไม กรมปุาไม 

  
 จากการสํารวจ พ้ืนที่ปุาปุาสงวนแหงชาติของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในปี                  

พ.ศ. 2562  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 16,391,045.87 ไร เนื้อท่ีรวม 26,224.42 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาสงวน
แหงชาติมากที่สุด คือ จังหวัดนานมีพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติทั้งหมด 6,497,891.62 ไร รองลงมาจังหวัดเชียงราย
มีพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติทั้งหมด 4,485,966.25 ไร  จังหวัดแพร มีพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติทั้งหมด 2,945,713 ไร 
และจังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติ ทั้งหมด 2,461,475 ไร ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 64   
 
ตารางท่ี 64  พ้ืนที่ปุาสงวนจังหวัดเชียงราย 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 61.56 38,475.00 

จังหวัด 
พ้ืนท่ีจังหวัด 

(ตร.กม.) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
เนื้อท่ีป่า 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

เนื้อท่ีป่า 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

เนื้อท่ีป่า 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

เนื้อท่ีป่า 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 
เชียงราย 7,189,310.58 2,892,488.89 40.23 2,876,043.23 40.00 2,865,464.13 39.86 2,855,069.64 39.71 
พะเยา 3,868,248.44 1,989,206.43 51.42 1,992,209.93 51.50 1,988,746.54 51.41 1,990,146.57 51.45 
แพร่ 4,051,912.64 2,610,863.30 64.44 2,623,909.73 64.76 2,627,401.47 64.84 2,627,577.17 64.85 
น่าน 7,581,035.02 4,653,943.16 61.39 4,649,143.63 61.33 4,647,667.60 61.31 4,640,747.22 61.22 
รวม 22,690,506.68 12,146,501.78 53.53 12,141,306.52 53.50 12,129,279.74 53.46 12,113,540.60 53.40 
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จังหวัด ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

ต.นางแล บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย 

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 

15 ปุาโปุงสลี 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 ปาุแดด พาน จุน จ.เชียงราย 

150.00 93,750.00 
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จังหวัด ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

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 ศรีถอย 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 

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

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 เชียงมวน บาน
มาง 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 

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 ปุาแมคํามี ต.ไผโทน รองเข็ม รองกวาง อ.รองกวาง จ.แพร 336.00 210,000.00 

6 ปุาแมแคม ต.บานถิ่น สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร 118.00 73,750.00 

7 ปุาแมจั๊วะฝใ่งซาย ต.แมจั๊วะ อ.เดนชัย จ.แพร 27.00 16,875.00 
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จังหวัด ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

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 

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 



ห น า  | 100 
 

 

ห 
ห

น
า 

| 1
00

 

 

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

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 
ต.ปอน งอน ทุงชาง ชนแดน ยอด นาไรหลวง พระพุทธบาท อ.
ทุงชาง ทาวังผา บัว เมือง ก่ิง อ.บานหลวง  
จ.นาน 

2,364.00 1,477,500.00 

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.ปุาแลวหลวง ต.ดู

932.30 582,688.00 
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จังหวัด ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ (ตร.กม.) พ้ืนที่ (ไร่) 

พงษแ อ.แมจริม ก่ิงอ.สันติสุข จ.นาน 

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 

ที่มา : กรมปุาไม  

 
2)  ทรัพยากรดิน   

  ภาคเหนือเป็นภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศเต็มไปดวยเทือกเขาและหุบเขา จึงทําใหเกิดดิน
ประเภทตาง ๆ ที่พบตามแถบภูเขา ที่สูงที่ผุพังจากหินตาง ๆ หลายชนิด ดินมีลักษณะตื้นบางตามที่ลาดชัน  
และเต็มไปดวยกรวดหิน พอที่จะมีปุาไมปกคลุมและทําการเพาะปลูกแบบทําไรเลื่อนลอยได สวนในบริ เวณ                
หุบเขาหรือแองแผนดิน ซึ่งเป็นที่ราบที่มีระดับตาง ๆ กัน จะมีเนื้อดินหนาสมบูรณแกวา เพราะน้ําพาตะกอนจากไหล
เขามาทับถม อยางไรก็ตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกันนี้ อาจแบงกลุม ของดิน และประโยชนแที่ไดจากดิน 
ทรัพยากรดินของกลุมจังหวัดฯ เสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง เป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ และการใชที่ดินไมถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ทําใหเกิดปใญหาการชะลางพังทลายของดินสูง  มีปใญหาดินขาดอินทรียแวัตถุ ปใญหาดินเป็นกรด  
เป็นตน โดยแตละจังหวัดมีลักษณะการใชประโยชนแจากทรัพยากรดินและสภาพปใญหา ดังนี้ 
 
  จังหวัดเชียงราย 

 ทรัพยากรดินเป็นปใจจัยหลักและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ แตในปใจจุบันมีความเสื่อมโทรม 
เนื่องจากการใชที่ดินผิดประเภทเกิดการพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดิน การปลอยที่ดินรกรางวางเปลา 
และการใชสารเคมีในการเกษตรเป็นเวลานาน อยางไรก็ตามที่ผานมา จังหวัดไดดําเนินกิจกรรมหลากหลาย 
อาทิ การปรับปรุงดิน การปลูกพืชแบบผสมผสาน การสงเสริมการใชสารชีวภาพและแนะนําขั้นตอน/วิธีการใช
อยางถูกตอง ดังนี้ 

 1. การใชที่ดินผิดประเภท  เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรอยางรวดเร็วทําใหมีการนําพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรมาใชเป็นพ้ืนที่อยูอาศัย และพ้ืนที่
อุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน 

 2. การพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดิน  เนื่องจาก 
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- 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)
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 มีอายุ                
ในการพัฒนาชั้นดินนอย เป็นดินลึกและมีการทับถมของชั้นดินที่มีเนื้อแตกตางกันเป็นชวงๆ ซึ่งแสดงถึงการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําในชวงเวลาตางๆ กัน ดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ําประเภทนี้จะพบในบริเวณที่ราบน้ําทวมถึง
(flood plian) ทั้งที่เป็นสันริมฝใ่งแมน้ําและที่ราบลุม(River basin) ซึ่งอยูถัดออกไป  มีความอุดมสมบูรณแตาม
ธรรมชาติปานกลาง ดินบนสันดินริมน้ําสวนใหญใชปลูกไมผล ยาสูบ และพืชผักตางๆ สวนดินบริเวณพ้ืนที่ราบ
ใชทํานา 
 2. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มีอายุคอนขางนอย (Semi-recent Alluvium) 
ตะกอนลําน้ําเหลานี้เป็นตะกอนที่เนื้อละเอียด หรือเป็นพวกดินเหนียวจะพบในระดับที่สูงกวาบริเวณที่พบดินที่
เกิดจากตะกอนลําน้ํา บริเวณเหลานี้ตามปกติไมมีตะกอนใหมๆ มาทับถมคงสภาพเชนนี้มาชานานแลว ดังนั้น 
ลักษณะหนาตัดของดินจึงพัฒนาดีกวาดินที่พบในสภาพน้ําทวม 



ห น า  | 103 
 

 

ห 
ห

น
า 

| 1
03

 

 

 3. ดินบนสันดินริมน้ําเกา (Old levees) ดินเหลานี้พบแถบบริเวณที่เคยเป็นชั้นดินริมน้ํามา
กอน แตในปใจจุบันมีการเปลี่ยนทิศทางของลําน้ํา หรือลําหวยเหลานั้น ทําใหดินไมถูกน้ําทวม หรือถาจะถูกน้ํา
ทวมบางก็นานๆ ครั้ง  
 4. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา (Old alluvium) ดินเหลาน้ําจะพบบริเวณ
ลานตะพักลุมน้ําเกาหรือที่มีอายุมาก และบริเวณเนินตะกอนรูปพัด ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นและมักเป็นที่
ดอนเนื่องจากดินบริเวณนี้เกิดจากตะกอนลําน้ําที่ทับถมกันมานานแลว ดังนั้น จึงมีอายุมากพอที่จะพัฒนาชั้น
ดินที่สังเกตเห็นไดชัดเชนถือวาเป็นดินเกา ลักษณะของเนื้อดินสวนใหญเป็นเนื้อดินคอนขางหยาบถึงละเอียด
ปานกลาง และในบางแหงจะพบวามีหินกลมปะปนอยูกับเนื้อดิน 
   5. ดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินหลายชนิด (Various sources) ทําใหเกิดสภาพพ้ืนที่ตางๆ 
ซึ่งไมอาจจําแนกประเภทของพ้ืนที่ได  
  โดยทั่วไปดินที่สํารวจพบในจังหวัดแพรนั้น ดินที่ใชในการทํานาสวนใหญมีความอุดมสมบูรณแ
ในระดับปานกลาง สวนดินในบริเวณที่สูงขึ้นไปซึ่งใชในการปลูกพืชไรและบริเวณปุารวมทั้งบริเวณพ้ืนที่สูงชัน
สวนใหญมีความอุดมสมบูรณแอยูในระดับต่ํา ปใญหาตางๆ เกี่ยวกับเรื่องดินนั้น แยกออกเป็นขอใหญๆ ดังนี้ 
  ก.  ปใญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณแของดิน   
  ข.  ปใญหาเกี่ยวกับการปูองกันการพังทลายของหนาดิน   
  ค.  ปใญหาดินตื้น    
  นอกจากนั้นสภาพทางปฐพีวิทยาที่ประกอบดวยเทือกเขาสลับซับซอน และที่ลาดเชิงเขา 
จังหวัดแพรจึงมีความเสี่ยงตอการเกิดหลุบยุบ สําหรับปใญหาการเกิดดินถลมในพ้ืนที่ จากขอมูลพ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัยและโคลนถลมของศูนยแปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 เขต 9 และเขต10 สรุปวา ลักษณะพ้ืนที่ใน
จังหวัดที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยและโคลนถลม มีลักษณะเป็นที่ลุมริมลําน้ํามากที่สุด  และมีลักษณะเป็น
ที่ราบแองกระทะนอยที่สุด  สวนลักษณะของภัยอาจปรากฏ ในลักษณะน้ําลนตลิ่งจะเห็นไดมากที่สุด โดยการ
เกิดโคลนถลมมีโอกาสเกิดเพียงเล็กนอย 22 แหงเทานั้น อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวตางจากรายงานของกรม
พัฒนาที่ดิน 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 
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2. ปใญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเป็นปใญหาจากการสืบเนื่องจากการใชที่ดิน 
อยางไมถูกตองและไมเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง พ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติที่มีความลาดชันสูงชะลางพังทลาย  
ทําใหดินเสื่อมโทรม  

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

5. ปใญหามลพิษทางดิน ไดแก สารพิษตกคางจากการใชในการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน  
 
3) ทรัพยากรน้ า 

  เนื่องจากพ้ืนที่สวนใหญของกลุมจังหวัดฯ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและปุาไม จึงเป็นแหลง  
ตนน้ําลําธารที่สําคัญของประเทศ โดยมีแหลงน้ําสายหลักที่เป็นแหลงน้ําจืดของประเทศ 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 ประเทศเมียนมา 
ไหลลงทางใตเขาเขตแดนไทยที่ชองแมน้ํากก อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผานเชียงรายไปออกแมน้ํา โขง    
ที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายในเขตประเทศไทย มีความยาว 110 กิโลเมตร 
   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 และที่ อําเภอปใว  
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 58 พ้ืนที่ชลประทาน รวมทั้ง 4 จังหวัดมีพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด จํานวน 1,228,715 ไร  
ไดรับประโยชนแจํานวน 1,187,950 ไร โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่
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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 65  พื้นท่ีชลประทาน 
 

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 : สํานกับริหารจัดการน้ําและอุทกวทิยา, กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณแ 
 

จากแผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแลงพบวา แผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดู
แลงของโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดใหญอ่ืนๆ และขนาดกลาง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ชวง
ฤดูแลง ปี 2563 – 64 มีปริมาณน้ํารวม 96.2 ลาน ลบ.ม. พืชที่คาดการณแ 1 ,053,525 ไร โดยจังหวัดที่มี
ปริมาณน้ํามากที่สุด คือ จังหวัดเชียงรายมีปริมาณน้ํา  55.38ลาน ลบ.ม. รองลงมา คือจังหวัดแพรมีปริมาณน้ํา 
34.75 ลบ.ม. และจังหวัดพะเยามีปริมาณน้ํา 6.07 ลบ.ม. ตามลําดับ  รายละเอียดดังตารางที่  65 
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ตารางท ี่ 66  แผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแลงของโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดใหญอ่ืนๆ และขนาดกลาง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ชวงฤดูแลง  
                 ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

                                                                                                         ที่มา : สํานกับริหารจัดการน้ําและอุทกวทิยา, กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณแ 

  

จังหวัด 

น้ า
ต้นทุน
(ล้าน 
ลบ.ม.) 

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

การเกษตร 
อุปโภค-
บริโภค 

อุตสาห
กรรม 

ระบบ
นิเวศ 

อ่ืนๆ รวม 
ข้าวนา
ปรัง 

พืชไร่ พืชผัก อ้อย ไม้ผล 
ไม้
ยืน
ต้น 

บ่อ
ปลา 

บ่อกุ้ง อ่ืนๆ รวม เริ่ม สิ้นสุด 

เชียงราย 55.38 47.27 3.61 0 0 4.51 55.38 33,348 0 0 0 301 0 2,150 0 0 35,799 
20 ธค.

63 
30 เมย. 

64 

พะเยา 6.07 5.18 0.39 0 0 0.49 6.07 3,652 0 0 0 33 0 236 0 0 3,921 
20 ธค.

63 
30 เมย. 

64 

แพร 34.75 34.75 0 0 0 0 34.75 0 17,500 0 0 0 0 0 0 0 17,500 
1 พ.ย.

60 
30เม.ย.61 

นาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 ธค.

63 
30 เมย. 

64 

 หนา | 68 
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       สภาพปัญหาทรัพยากรน้ าของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีดังนี้  
  จังหวัดเชียงราย 
    โดยที่ผานมา จังหวัดไดดําเนินกิจกรรมตางๆ อาทิ การจัดทําแผนแกภัยแลง ขุดลอกแหลงน้ํา 

จัดทําแผนปูองกันน้ําทวม และเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ํา แตก็ยังประสบปใญหาการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะการที่
พ้ืนที่ลุมน้ํามีปริมาณน้ําที่ไมเพียงพอตอความตองการใชน้ําในพ้ืนที่  ปใญหาน้ําทวม และปใญหามลพิษทางน้ํา 
โดยตนเหตุของปใญหามีดังนี้ 

  1. การตัดไมทําลายปุาในพ้ืนที่ตนน้ําลําธาร ทําใหไมสามารถชะลอปริมาณน้ําทําใหไหล
สม่ําเสมอไดตลอดปี จึงมักเกิดปใญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝน สวนชวงฤดูรอนเกิดปใญหาน้ําขาดแคลน เปรียบเทียบ
ไดวาในอดีตน้ําในแมน้ํากกมีระดับสูง เคยลนทวมขึ้นพ้ืนที่ใกลเคียงกับลําน้ําแตในปใจจุบันมีระดับน้ําลดลงมาก 
ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดมาจากการทําไรเลื่อนลอยและการลักลอบตัดไมทําลายปุา 
  2. กรวด ดิน และทรายจํานวนมากไดถูกน้ําพัดพามาทับถมอยางตอเนื่องทุกปี ทําใหอัตรา  
การตื้นเขินทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกป ี
   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 แมน้ําอิ ง 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 โดยพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงถงึเสี่ยงนอย 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 
 

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 

การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณแภัยแลง ดวยในทุกปีในพ้ืนที่กลุมภาคเหนือตอนบน 2 
จะไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศแหงแลงฝนทิ้งชวง และภาวะฝนแลง สาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย จากขอมูลสถานการณแภัยแลง ปี พ.ศ. 
2563 พบวา จังหวัดที่ถูกประกาศเขตใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลงมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงราย จํานวน 
14 อําเภอ 16 ตําบล 651 หมูบาน รองลงมาจังหวัด นาน จํานวน 2 อําเภอ 7 ตําบล 60 หมูบาน  

 
ตารางท่ี 67  แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ปี 2563/64 
 

จังหวัด เขตเพาะปลูก 
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2563/64 (ไร่) 

ข้าวรอบที่ 2 พืชไร่ พืชผัก 
รวมพืชไร่

พืชผัก 
รวม

ทั้งหมด 
เชียงราย ในเขตชลประทาน 94,648 1,680 1,279 2,959 97,607 

นอกเขตชลประทาน 108,540 50,045 19,765 69,810 250,350 
รวม 275,188 51,725 21,044 72,769 347,957 

พะเยา ในเขตชลประทาน 3,652 - 3,000 3,00 6,652 
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จังหวัด เขตเพาะปลูก 
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2563/64 (ไร่) 

ข้าวรอบที่ 2 พืชไร่ พืชผัก 
รวมพืชไร่

พืชผัก 
รวม

ทั้งหมด 
นอกเขตชลประทาน 39,269 50,298 10,579 60,877 100,146 

รวม 42,921 50,298 13,579 63,877 106,798 
แพร ในเขตชลประทาน - 60,300 - 60,300 60,300 

นอกเขตชลประทาน 3,250 21,080 1,104 22,184 25,434 
รวม 3,250 81,380 1,104 82,484 85,734 

นาน ในเขตชลประทาน 2,100 12,700 3,000 15,700 17,800 
นอกเขตชลประทาน 9,810 37,735 5,337 43,027 52,882 

รวม 11,910 50,435 8,337 58,772 70,682 
 ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงราย.2564 

 
จากตารางที ่67  วิเคราะหแแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ปี 2563/64 พบวาจังหวัดเชียงรายมีแผนการ

เพาะปลูกพืชฤดูแลงมากท่ีสุด จํานวน 347,957 ไร รองลงมา คือ จังหวัดพะเยา มีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง 
จํานวน 106,798 ไร จังหวัดแพร มีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง จํานวน 85,734 ไร และ จังหวัดนานมี
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง นอยที่สุดจํานวน  70,682 ไรตามลําดับ 
 

4) ไฟป่า หมอกควัน  
  สถานการณ์ไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   

สําหรับปใญหาไฟปุา  หมอกควัน เป็นปใญหาที่ทั้งในระดับจังหวัด และกลุมจังหวัดให
ความสําคัญ  และพยายามแกไขรวมกันแกปใญหา ดังนั้น จึงมีการเฝูาระวังและติดตามสถานการณแจุดความรอน
ในชวงกอนและหลังวันประกาศหามเผา แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มและลดจานวนจุดความรอนสะสมตามชวงเวลา
ดังกลาวยอนหลัง 3 ปี พบวา จากภาพรวมของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จุดความรอนในชวงกอนวัน
ประกาศหามเผาลดลง จํานวน 80 จุด และหลังจากที่ประกาศหามเผาจุดความรอนลดลง 1,306 จุด                      
เมื่อจําแนกรายจังหวัด พบวาหลังจากวันประกาศหามเผา ทุกจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 มีจุดความ
รอนลดลง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจุดรอนลดลงเฉลี่ย 854 จุด  ดังนั้นสะทอนใหเห็นวาจังหวัดในกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เห็นถึงความสําคัญในการรวมกันแกไขปใญหา เนื่องจากผลกระทบของปใญหาไฟปุา
และหมอกควัน  สงผลใหเกิดมลพิษในอากาศ ทําใหเกิดปใญหาหมอกควันและคาฝุุนละอองที่สูงเกินเกณฑแ
มาตรฐาน ซึ่งจะนําไปสูปใญหาสุขภาพของประชาชน ในขณะเดียวกันสงผลกระทบตอภาพรวมทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการทองเที่ยว ทั้งนี้มีผลโดยตรงตอการเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวอันเป็น
สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญชองกลุมภาคเหนือตอนบน 2   
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ตารางที ่68 จุดความรอนสะสม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  กอน ระหวาง และหลัง ชวงวันประกาศหามเผา 
 

จังหวดั 

จ านวนจุดสะสม 
ปี 2561 (จุด) 

จ านวนจุดสะสม 
ปี 2562 (จุด) 

จ านวนจุดสะสม 
ปี 2563 (จุด) 

ความแตกต่าง 
ก่อ

น 

ระ
หว่

าง
 

หล
ัง 

ก่อ
น 

ระ
หว่

าง
 

หล
ัง 

ก่อ
น 

ระ
หว่

าง
 

หล
ัง 

ปี 61-63 ปี 62-63 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

น่าน 82 275 189 187 880 273 128 576 144 46 -45 -59 -129 

แพร่ 55 125 55 71 344 275 71 337 21 16 -34 0 -254 

เชียงราย 119 17 90 184 844 923 146 727 21 27 -21 -38 -854 

พะเยา 19 36 31 23 440 78 40 297 9 21 -22 17 -69 

รวม 275 453 365 465 2508 1549 385 1937 195 110 -122 -80 -1306 

ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2563. 

 
การเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS 
 

ตารางท่ี 69  จํานวนจุดความรอนสะสมในจังหวัดกลุมภาคเหนือตอนบน 2 จากภาพถายดาวเทียม  
                 Terra/Aqua ระบบ MODIS ปี พ.ศ. 2563 

จังหวัด 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
รวม

ทั้งหมด ป่าอนุรักษ์ 
ป่าสงวน
แห่งชาติ 

เขต สปก. 
พื้นที่
เกษตร 

พื้นที่ริม
ทางหลวง
(50เมตร) 

ชุมชนและ
อ่ืน ๆ 

เชียงราย 239 51 590 1 34 27 942 
นาน 337 9 470 2 16 14 848 
แพร 106 30 258 2 17 16 429 
พะเยา 226 20 77 3 8 12 346 
รวม 908 110 1,395 8 75 69 2,565 

ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2563 
 

เมื่อพิจารณาจุดความรอนสะสมในจังหวัดกลุมภาคเหนือตอนบน 2 จากภาพถายดาวเทียม 
Terra/Aqua ระบบ MODIS ปี พ.ศ. 2563  พบวา จุดความรอนสะสมสูงสุดในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม(เขต สปก.) จํานวน 1,395 จุด รองลงมาเป็นพ้ืนที่เขตปุาอนุรักษแ จํานวน 908 จุด พ้ืนที่ปุาสงวน
แหงชาติ จํานวน 110 จุด พ้ืนที่ริมทางหลวง 50 เมตร จํานวน 75 จุด และ พื้นที่ชุมชนและอ่ืน ๆ จํานวน 69 จุด 
ตามลําดับ 
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หากทําการเปรียบเทียบจุดความรอนสะสมจากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS ยอนหลัง 6 ปี 
(ปี 2558-2563) พบวา โดยภาพรวมทั้ง 4 จังหวัด จํานวนจุดความรอนสะสมของทั้ง 4 จังหวัด ในชวงปี 2559-
2561 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ดังตารางที่  63 และเมื่อเปรียบเทียบจุดความรอนสะสมปี 2558 และ 
2563 รายจังหวัด พบวา จังหวัดนาน มีจุดความรอนสะสมลดลงสูงสุด (533 จุด) รองลงมาคือจังหวัดพะเยา 
(100 จุด) จังหวัดเชียงราย (70 จุด) และ จังหวัดแพร (28 จุด) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม จุดความรอนสะสมใน
ปี 2562 กลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในทุกจังหวัด  
 
ตารางท่ี 70  จุดความรอนสะสมจากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS ยอนหลัง 6 ปี (2558-2563)  
                 ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

จังหวัด 
จุดความร้อนสะสม (จุด) 

การ
เปลี่ยนแปลง 

2558 2559 2560 2561 2562 2563  
เชียงราย 872 1,487 210 226 1,951 942 70 

น่าน 1,381 1,177 597 546 1,340 848 -533 
แพร่ 457 802 310 235 690 429 -28 

พะเยา 246 419 115 86 541 346 100 
รวมท้ังหมด 2,956 3,885 1,232 1,093 4,522 2,565 -391 

ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2563. 
 

การเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้ (Burnt Scar) จากดาวเทียม Landsat-8 

เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่เผาไหม (Burnt Scar) จากดาวเทียม Landsat-8 ปี 2563 พ้ืนที่เผาไหมสะสมใน
พ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2563 ผลการวิเคราะหแพ้ืนที่เผาไหมสะสมจากขอมูลดาวเทียม 
Landsat-8 ระหวางวันที่ 1 มกราคม -31 พฤษภาคม 2563 พบวา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพ้ืนที่เผา
ไหมสะสมรวมทั้งสิ้น 2,088,595 ไร โดยพบมาก ที่สุดจังหวัดนาน จํานวน 827,926 ไร รองลงมาจังหวัด
เชียงราย จํานวน 473,151 ไร จังหวัดแพร จํานวน 423,133 ไร และจังหวัดพะเยา จํานวน 364,385 ไร  
ตามลําดับ 

หากวิเคราะหแแยกตามการใชประโยชนแที่ดิน สวนใหญมีการเผาไหมในพ้ืนที่ปุาอนุรักษแ พ้ืนที่ปุาสงวน
แหงชาติพ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่เขต สปก. พ้ืนที่ชุมชนและอ่ืนๆ และพ้ืนที่ริมทางหลวง 50 เมตร ตามลําดับ 
รายละเอียดดัง ตารางที่ 71  

 
 
 
 
 



ห น า  | 113 
 

 

ห 
ห

น
า 

| 1
13

 

 

ตารางท่ี 71 พ้ืนที่เผาไหมสะสมในพื้นท่ี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2563 
 

จังหวัด 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

รวมท้ังหมด 
ป่าอนุรักษ ์

ป่าสงวน
แห่งชาติ 

เขต สปก. พ้ืนที่เกษตร 
พ้ืนที่ริมทาง

หลวง
(50เมตร) 

ชุมชนและ
อื่น ๆ 

เชียงราย 129,881 240,616 28,825 58,221 1,181 14,426 473,151 
นาน 492,265 12,443 12,443 13,338 406 17,857 827,926 
พะเยา 183,979 82,324 17,972 66,345 1,195 12,568 364,385 
แพร 132,819 229,260 28,110 25,337 918 6,688 423,133 
รวมทั้งสิ้น 938,944 564,643 87,350 163,241 3,700 51,539 2,088,595 

ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2563. 

 
การเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้สะสมในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2562 และ 2563 
เปรียบเทียบพ้ืนที่เผาไหมสะสม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จากการวิเคราะหแดวยดาวเทียม 

Landsat-8 ปี 2562 และ 2563 พบวา ปี2562 มีพ้ืนที่เผาไหมสะสม 1,654,718 ไร ปี 2563 มีพ้ืนที่เผาไหม
สะสม 2,088,595 ไร โดยมีพ้ืนที่เผาไหมสะสมเพ่ิมขึ้น 433,877 ไร คิดเป็นรอยละ 1.74 รายละเอียดดังตาราง
ที่ 81  

เมื่อจําแนกรายจังหวัดที่มีพ้ืนที่เผาไหมสะสมเพ่ิมข้ึน ไดแก จังหวัดเชียงราย พ้ืนที่เผาไหมสะสมเพ่ิมขึ้น
รอยละ 1.91 จังหวัดนาน พ้ืนที่เผาไหมสะสมเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.62  จังหวัดพะเยา พ้ืนที่เผาไหมสะสมเพ่ิมขึ้น
รอยละ 2.00 จังหวัดแพร พ้ืนที่เผาไหมสะสมเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.36 

 
ตารางท่ี 72  เปรียบเทียบพ้ืนที่เผาไหมสะสมในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี2562 และ 2563 
 

จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด

(ไร่) 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ความแตกต่าง 

พ้ืนที่เผา
ไหม้ (ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
(ของพ้ืนที่
จังหวัด) 

พ้ืนที่เผา
ไหม้ (ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
(ของพ้ืนที่
จังหวัด) 

พ้ืนที่เผา
ไหม้ (ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
(เทียบกับปี 

2562) 
เชียงราย 7,236,002 334,671 4.63 473,151 6.54 138,480 1.91 
พะเยา 3,867,363 287,172 7.43 364,385 9.42 77,213 2.00 
แพร 4,051,936 404,430 9.98 423,133 10.44 18,703 0.46 
นาน 7,601,930 628,445 8.27 827,926 10.89 199,481 2.62 

รวม 22,757,231 1,654,718 7.57 2,088,595 9.32 433,877 1.74 
ที่มา : กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2563. 

. 
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หมอกควันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
 จากปใญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอบน 2  สงผลใหคุณภาพอากาศในพ้ืนที่มีปใญหา และสงผล

กระทบโดยตรงกับสุขภาพ  สําหรับในชวงฤดูแลงของทุกปี พบวา ปริมาณการเพ่ิมของฝุุนละอองสูงขึ้นมาก
โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือ และในปีที่เกิดความแหงแลงประกอบกับเหตุการณแสภาพอากาศสุดขั้ว (extreme 
weather event) รวมถึงปรากฏการณแเอลนีโญ (El Niño) สงผลใหเกิดจุดความรอนจากการเกิดไฟ ทั้งในพ้ืนที่ 
CLMVT ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมารแเวียดนาม และไทย เป็นตน และในชวงเวลาดังกลาวมีการกําจัดเศษวัสดุ
ทางเกษตรดวยการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่สําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูฝน ดวยสภาวะอากาศที่แหงและ                   
ความกดอากาศสูง การเคลื่อนตัวของลมนอย ภูมิประเทศบางแหงเป็นแองกระทะ สงผลใหฝุุนละอองไม
แพรกระจาย แขวนลอยอยูในบรรยากาศ นานกวาชวงเวลาอ่ืน และสะสมจนมีความหนาแนนมากขึ้นอาจสงผล
กระทบตอสุขภาพ และระบบการหายใจ เมื่อฝุุนละอองเขาไปในรางกายของประชาชนที่เป็นโรคทางเดินหายใจ 
หรือกลุมเสี่ยงได 
 สําหรับตัวชี้วัดคุณภาพอากาศของจังหวัดกลุมภาคเหนือตอนบน 2 รอยละของจํานวนวันที่ปริมาณฝุุน
ละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยูในเกณฑแมาตรฐาน จํานวนคุณภาพอากาศ (PM10) ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากตารางที่ 66 พบวา สภาพอากาศที่มีผลกระทบตอสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุดคือจังหวัด
เชียงราย ที่  ต.เวียง อ.เมือง  และ ต.เวียงพานคํา อ.แมสายปริมาณฝุุนละอองในอากาศ เกินคามาตรฐาน
โดยเฉพาะชวงวันที่  15 ก.พ. -15 เม.ย. 63  อยูในระดับสีแดงมีผลกระทบตอสุขภาพอยู 2 พ้ืนที่ คือ มีคาฝุุน
สูงสุดบริเวณ ต.เวียง และต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย คาฝุุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 
คาที่ตรวจพบเฉลี่ย 136.33 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร  จํานวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 คาที่ตรวจพบ
เฉลี่ย 114 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร   

รองลงมาคือจังหวัดพะเยาพบปริมาณฝุุนละอองในอากาศ เกินคามาตรฐานโดยเฉพาะชวงวันที่ 15 
ก.พ. -15 เม.ย. 63  อยูในระดับสีสม เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ มีคาฝุุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM10) คาที่ตรวจพบเฉลี่ย 94 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร  จํานวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 คาที่ตรวจพบ
เฉลี่ย 70 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร   

จังหวัดนานพบในพ้ืนที่ ต.ในเวียง อ.เมือง และต.หวยโกเน อ.เฉลิมพระเกียรติ์อยูในระดับเริ่มมี
ผลกระทบตอสุขภาพมีคาฝุุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาที่ตรวจพบเฉลี่ย 94 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกแเมตร  จํานวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 คาท่ีตรวจพบเฉลี่ย 90.8 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร   

และจังหวัดแพรพบในพ้ืนที่ ต.นาจักร อ.เมือง อยูในระดับเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ มีคาฝุุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาที่ตรวจพบเฉลี่ย 80 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร  จํานวนคุณภาพอากาศ
เกิน PM2.5 คาท่ีตรวจพบเฉลี่ย 57 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 73  สถานการณแคุณภาพอากาศโดยรวม ระหวาง กุมภาพันธแ  -  เมษายน 2563 
 

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 คุณภาพอากาศ 

เชียงราย ต.เวียง  
อ.เมือง 

96 74.3 31 0.77 9  มากกวา 
200  

( PM2.5 ) 

มีผลกระทบตอ
สุขภาพ 

ต.เวียงพาน
คํา อ.แม

สาย 

114 136.33 26.3 1.37   มากกวา 
200  

( PM2.5 ) 

มีผลกระทบตอ
สุขภาพ 

พะเยา ต.เวียง  
อ.เมือง 

70 94 51.3 0.45 9.6  149 เร่ิมมี
ผลกระทบตอ

สุขภาพ 
แพร ต.นาจักร 

 อ.เมือง 
57 80 43.3 0.67 14  116 เร่ิมมี

ผลกระทบตอ
สุขภาพ 

นาน ต.ในเวียง  
อ.เมือง 

60 86 37 0.6 7 1 124 เร่ิมมี
ผลกระทบตอ

สุขภาพ 
ต.หวยโกเน 
 อ.เฉลิม

พระเกียรต์ิ 

68 95.6 32.6 0.3 5 0.6 144 เร่ิมมี
ผลกระทบตอ

สุขภาพ 
ที่มา : สวนคณุภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ.2563 

 

 
ภาพที่ 35 จํานวนวันที่ PM2.5 เกินมาตรฐาน  

 
จากการวิเคราะหแแนวโนมสถานการณแคุณภาพอากาศโดยรวมพบวา แมความพยายามในการลดจุด

สะสมความรอนจะลดลงแลว จํานวนวันที่ PM2.5 เกินมาตรฐานจะลดลง  แตคุณภาพของอากาศจากปใญหา
หมอกควันแนวโนมรุนแรงขึ้นทุกปี เนื่องจากปใญหาหมอกควันที่สูงขึ้นในพ้ืนที่ เกิดจากลมที่พัดสูภาคเหนือมี
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กําลังออนลง ประกอบกับหมอกควันที่มาจากตางพ้ืนที่และหมอกควันจากแนวชายแดนซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ
ประเทศเพ่ือนบาน ดังนั้นการแกไขปใญหาจึงมิอาจจะแกไขไดโดยเฉพาะความรวมมือจากกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 แตเพียงอยางเดียวเทานั้น  ทั้งนี้ ตองเป็นความรวมมือในระหวางประเทศ ซึ่งเป็นตองเป็นนโยบาย
ระดับประเทศ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ และความรวมมือ
ระหวางประเทศกับประเทศเพ่ือนบาน แตอยางไรก็ตามจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ทําใหประชาชนสวมหนากากออกจากที่อยูอาศัย ซึ่งชวยบรรเทาและเป็นการปูองกัน
ปใญหาฝุุนละอองที่เกิดจากหมอกควัน ไดอีกทางหนึ่งดวย  

 
3.4   ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2565) 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดกําหนดวิสัยทัศนแการพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
วา “ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนาสินค าเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวมใจอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติ” โดยมีประเด็นยุทธศาสตรแในการขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนแที่กําหนด 4 ประเด็น
ยุทธศาสตรแ ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
เชื่อมโยง กับต่างประเทศ  

วัตถุประสงค์ : เป็นศูนยแกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
(GMS) และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 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 
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ตารางท่ี 74  ผลการดําเนินการที่ผานมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
1.การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมือง
แพร ชวง กม.0+000 - กม.10+418 
(เป็นชวงๆ)ระยะทาง 10.418 กิโลเมตร 
เพื่อใหไดมาตรฐานช้ันทางสูงขึ้น และ
กอสรางทางขนานบริเวณยานชุมชน 
รวมทั้งปรับปรุงขยายสะพาน 
2. การพัฒนาโครงขายภายในกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เช่ือมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน 

1.การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ัน
ลานนาตะวันออกสูตางประเทศ 
2.การพัฒนาผูประกอบการธุรกจิ
อาหารและอุสาหกรรมเกษตรเชิง
นวัตกรรม 
3.การพัฒนาศูนยแประสานงาน
(Command Center) และนํารองการ
จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศนอรแ
ทเทิรแนไทยแลนดแ ฟูดวัลเลยแของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
4.การพัฒนาและสงเสริม
ผูประกอบการใหมีประสิทธิภาพ
สามารถแขงขันไดในระดับภมูิภาค 

1.กิจกรรมจดังานแสดงและจําหนาย
สินคาในกลุมจังหวัด/กลุมประเทศ 
GMS และ ASEAN+6 

145,000,000 ลานบาท  107,972,300 ลานบาท 39,130,800 ลานบาท 
งบประมาณรวม   

(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564)  
292,103,100 ลานบาท   

ที่มา กลุมงานบริหารยุทธศาสตรแกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, 2564  
 

ตารางท่ี 75  ความสําเร็จของการพัฒนาประเด็นการพัฒนาที่ 1    
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน* ความส าเร็จการพัฒนา  
อัตราการขยายตัวของมูลคา
ผลิตภณัฑแมวลรวมของกลุม

จังหวัด 

รอยละ 1.66 รอยละ 5.83 บรรล ุ

อัตราการขยายตัวของมูลคา
ผลิตภณัฑแมวลรวมสาขาการ
ขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และ
การคมนาคม ตอผลิตภัณฑแ

มวลรวมทั้งหมด 

รอยละ 7.7 รอยละ 21.55 บรรล ุ

อัตราการขยายตัวของมูลคา
ผลิตภณัฑแมวลรวมสาขา
ตัวกลางทางการเงินตอ

ผลิตภณัฑแมวลรวม 
ทั้งหมด 

รอยละ 3 รอยละ 3.81 บรรล ุ

*หมายเหตุ ไดมีการพยากรณแขอมลู GPPในปีพ.ศ. 2565  
ที่มา คํานวณจากขอมลูของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564 
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 การวิเคราะหแความสําเร็จของการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนา 
การคา การลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยง กับตางประเทศ พบวาผลการดําเนินการที่ผานมาของประเด็น            
การพัฒนาดานการคาการลงทุน ไดทําดําเนินการพัฒนาตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ตามกิจกรรม          
ที่ แสดงในตารางที่  67  งบประมาณในการดํ า เนินงาน ตั้ งแตปี งบประมาณ พ.ศ.  2561 -2564                         
เทากับ  292,103,100 ลานบาท ทั้งนี้จะเห็นไดวาในแผนการพัฒนาปีพ.ศ.2560-2565 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ใหความสําคัญกับการพัฒนาตนทาง ซึ่งเนนโครงสรางพ้ืนฐานเป็นหลัก ซึ่งจุดเนนในการพัฒนาเนน
การพัฒนาโครงขายภายในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับการคาชายแดน และการคาผานแดน  ตลอดจนการพัฒนาสินคาเพ่ือสงออกไดแก อุตสาหกรรม
แฟชั่นลานนาตะวันออก อุตสาหกรรมธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนา
และสงเสริมผูประกอบการใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาค  
  ซึ่งจากผลดังกลาวสงผลเปูาหมายในการพัฒนา โดยจากตัวชี้วัดการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 1 มี
ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด หากทําการเปรียบเทียบขอมูลในปีพ.ศ. 2561และปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นชวงเวลาที่สิ้นสุด
แผนการพัฒนาฉบับ พ.ศ. 2561-2565 พบวา ตัวชี้วัดในการพัฒนาของประเด็นการพัฒนาที่ 1 บรรลุทุกตัวชี้วัด  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ิมผลิตภาพและมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตร     
ที่ไดมาตรฐานเพ่ือมุงสูตลาดโลก 
ตัวช้ีวัด :  1) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมภาคเกษตรตอผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด 
                (คาเปูาหมาย : รอยละ 20) 

2) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมภาคอุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งหมด (คาเปูาหมาย : รอยละ 3) 
3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑแมวลรวมภาคอุตสาหกรรม (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 

4) สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน   
ทางการตลาดแกกลุมผูผลิตสินคาเกษตร รวมทั้งสรางชองทางการจัดจําหนายเฉพาะกลุม (Niche Product) 
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ตารางท่ี 76  ผลการดําเนินการที่ผานมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
1.การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตขาวและผลิตภัณฑแของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
2.การถายทอดองคแความรูและการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินคาและ
อาหารปลอดภัย 
3.การพัฒนาเครือขาย เพื่อสงเสริมและ
เช่ือมโยงภาคีเครือขายการผลิตสินคา
และอาหารปลอดภัย 
4.สงเสริมและพัฒนาการผลิตตาม
ระบบเกษตรกรรมยั่ งยืนของกลุ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
5.การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน เพื่อ
พัฒนาเป็นแหลงผลิตสินคาคุณภาพ
ปลอดภัยไดมาตรฐาน 
7.กิจกรรมสงเสริมการผลิตไผเศรษฐกิจ
แบบครบวงจร 
8. กิจกรรมผลิตและแปรรูปไกประดู
หางดําเชิงคุณภาพครบวงจร ในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
9.การเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตวแน้ํา ถิ่นฟูา
โมเดล 
10. 
การผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาด
แบบครบวงจร และอาหารปลอดภัยสู
อาเซ฿ยนในเขตภาคเหนือตอนบน 2 

1.การพัฒนา Cluster อุตสาหกรรม
กลุมลานนาตะวันออก 
2.การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารลานนาตะวันออก 
3. การพัฒนานวัตกรรม การบริหาร
แรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร 
4.การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการ
เพื่อรองรับการตรวจสอบสินคาเกษตร
และอาหารปลอดภัย 
5.การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตรสูอุตสาหกรรมมูลคาสูง 
6.พั ฒ น า ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธแ 
 

1.การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรม
แปร รู ปมู ล ค าสู ง เ พื่ อ การส ง ออก
ภาคเหนือตอนบน 2 (ขายกอนปลูก) 
2 . ง านมหกร รมแสด งสิ นค า และ
เชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุมลานนาตะวันออก 
4.การวิ เคราะหแผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการตอเกษตรกร ผูผลิต 
และผู จํ าหน ายสิ นค าและอาหาร
ปลอดภัย 

386,782,200  ลานบาท  30,918,900  ลานบาท 19,793,000  ลานบาท 
งบประมาณรวม   

(ปงีบประมาณพ.ศ. 2561-2564)  
437,494,100 ลานบาท   

ที่มา กลุมงานบริหารยุทธศาสตรแกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, 2564  
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ตารางท่ี 77 ความสําเร็จของการพัฒนาประเด็นการพัฒนาที่ 2    
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จการพัฒนา  
สัดสวนมูลคาผลิตภณัฑแมวล
รวมภาคเกษตรตอผลิตภณัฑแ

มวลรวมทั้งหมด 

รอยละ 20 รอยละ 26*  
 

บรรล ุ

สัดสวนมูลคาผลิตภณัฑแมวล
รวมภาคอตุสาหกรรมตอ
ผลิตภณัฑแมวลรวมทั้งหมด 

รอยละ 3 รอยละ 9*   บรรล ุ

 อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภณัฑแมวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม 

รอยละ 2 รอยละ 14.49**  บรรล ุ

หมายเหต*ุ ขอมูล GPP ปี พ.ศ. 2562 และ**ไดมีการพยากรณแขอมลู GPPในปีพ.ศ. 2565  
ที่มา คํานวณจากขอมลูของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564 

 
 การวิเคราะหแความสําเร็จของการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสรางความเขมแข็งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
พบวาผลการดําเนินการที่ผานมา ไดทําการพัฒนาดําเนินการพัฒนาตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ตาม
กิจกรรมที่แสดงในตารางที่ 69 งบประมาณในการดําเนินงาน ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 เทากับ  
437,494,100  ลานบาท ซึ่งการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาดานเกษตร พัฒนาครบทั้งหวงโซคุณคา (value 
chain) ในตนทางไดเป็นการพัฒนาสินคาเกษตรใหปลอดภัยไดมาตรฐาน กลางทางไดนํานวัตกรรมเขามามีสวน
สนบสนุนใหสินคาเกษตรผลิตไดตรงกับความตองการของกลุมเปูาหมายและปลายทางนําการตลาดมา
ประชาสัมพันธแใหสามารถขายสินคาเกษตรอยางแพรหลาย เพ่ือสรางรายไดใหเกษตรกรในพ้ืนที่  ทั้งนี้จากการ
ดําเนินโครงการของกลุมจังหวัดสําหรับประเด็นการพัฒนาดานเกษตรเนนการพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 
เกษตรยั่งยืน และการสรางมูลคาเพ่ิมโดยเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลคาสูง จากการวิเคราะหแตัวชี้วัดการ
พัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 2 มีทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด หากทําการเปรียบเทียบขอมูลในปีพ.ศ. 2561และปีพ.ศ. 
2565 ซึ่งเป็นชวงเวลาที่สิ้นสุดแผนการพัฒนาฉบับพ.ศ. 2561-2565 พบวา ตัวชี้วัดในการพัฒนาของประเด็น
การพัฒนาที่ 2 บรรลุทุกตัวชี้วัด (รายละเอียดดังตารางที่ 77)  
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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 

 

ตารางท่ี 78 ผลการดําเนินการที่ผานมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
1.การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว 
Green Tourism 
2.การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขต
เมืองเกาสูการเช่ือมโยงประวัติศาสตรแ 
3.การพัฒนาอัตลักษณแอารยธรรม
ลานนาภาคเหนือตอนบน 2 
4.การสงเสริมการทองเที่ยวลานนา
ตะวันออกเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบาน* 
5 .การ  พัฒนาแหล ง เ รี ยนรู ม รดก
วัฒนธรรมผาลานนาตะวันออก 

1.การ พัฒนาตอยอดชุมชนทองเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีสูความยั่งยืน 
2.การพัฒนาหมูบานเพื่อการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
3. การพัฒนาลานนาตะวันออกเมือง
รั ก ษแ น ก ยู ง ไ ท ย ร ะ ดั บ โ ล ก สู ก า ร
ทอง เที่ ย ว เ ช่ือมโยง เศรษฐกิจ เ ชิ ง
สรางสรรคแ 
3.การพัฒนาลานนาตะวันออกตนแบบ
รักษแนกยูงไทยสูการทองเที่ยวเช่ือมโยง
เศรษฐกิจ สรางสรรคแบนเสนทาง One 
Belt and One Road 
 
 

1.ประชาสัมพันธแสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษแ วัฒนธรรม และสุขภาพ 
2.มหกรรมชาติพันธุแลานนาตะวันออก 
3.การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ชาติพันธุแลานนาตะวันออก 
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ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
164,992,600  ลานบาท  112,505,900  ลานบาท 34,497,400  ลานบาท 

งบประมาณรวม   
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564)  

309,995,900 ลานบาท   

ที่มา กลุมงานบริหารยุทธศาสตรแกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, 2564  

 
ตารางท่ี 79  ความสําเร็จของการพัฒนาประเด็นการพัฒนาที่ 3  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน* ความส าเร็จการพัฒนา  
อัตราการขยายตัวของมูลคา
ผลิต ภัณฑแมวลรวมดานการ
ทองเที่ยวตอผลิตภัณฑแมวล

รวมทั้งหมด 

รอยละ 1 รอยละ 27.91 บรรล ุ

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภณัฑแมวลรวมภาคบริการ
ของกลุมจังหวัด (GPP ภาค
บริการนอกเหนือจากบริการ

ภาครัฐ) 

รอยละ 2 รอยละ 17.10 บรรล ุ

*หมายเหตุ ไดมีการพยากรณแขอมลู GPPในปีพ.ศ. 2565  

  
 การวิเคราะหแความสําเร็จของการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ MICE เพ่ือสรางรายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวง
โซมูลคาเพ่ิมการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน พบวาผลการดําเนินการที่ผานมา ไดทําการพัฒนา
ดําเนินการพัฒนาตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ตามกิจกรรมที่แสดงในตารางที่ 71 งบประมาณในการ
ดําเนินงาน ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เทากับ  309,995,900  ลานบาท ซึ่งการพัฒนาในประเด็น
การพัฒนาดานการทองเที่ยว เนนการพัฒนาทั้งในสวนตนทางและกลางทาง ในขณะที่การพัฒนาดานปลายทาง
สวนใหญบูรณาการในโครงการตนทางและกลางทางแลว อาทิ    การสงเสริมการทองเที่ยวลานนาตะวันออก
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน  การพัฒนาลานนาตะวันออกตนแบบรักษแนกยูงไทยสูการทองเที่ยวเชื่อมโยง
เศรษฐกิจ สรางสรรคแบนเสนทาง One Belt and One Road  เป็นตน ทั้งนี้กลุมจังหวัดฯ ไดใหความสําคัญ
กับอัตลักษแที่โดดเดนของกลุมจังหวัด โดยนํามาเป็นจุดเดนในการพัฒนาการทองเที่ยว ไมวาจะเป็น การเป็น
เมืองลานนาตะวันออก การมีลักษณะทางกายภาพอยูบนเสนทาง One Belt and One Road ตลอดจนการ
สรางจุดขายไดการทองเที่ยวโดยใชนกยูง และผาทอลานนา  เหลานี้ลวนแลวแตเป็นการดึงอัตลักษณแที่โดดเดน 
นํามาเป็นจุดขายของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ  จากการวิเคราะหแตัวชี้วัดการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่  
3 มีทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด หากทําการเปรียบเทียบขอมูลในปีพ.ศ. 2561และปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นชวงเวลาที่สิ้นสุด
แผนการพัฒนาฉบับพ.ศ. 2561-2565 พบวา ตัวชี้วัดในการพัฒนาของประเด็นการพัฒนาที่ 3 บรรลุทุกตัวชี้วัด 
(รายละเอียดดังตารางที่ 79)  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ 
    พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว 
วัตถุประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษแฟ้ืนฟูใหมีความอุดมสมบูรณแและสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ไดรับบริหารจัดการตามมาตรฐานดวยความมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัดสีเขียว 

ตัวช้ีวัด : 1) สัดสวนพื้นที่ปุาไมตอพ้ืนที่จังหวัด(รายกลุมจังหวัด) ไมนอยลง (คาเปาูหมาย : รอยละ 50) 
        2) ฝุุนละอองในพ้ืนที่อยูในเกณฑแมาตรฐาน (คาเปูาหมาย : รอยละ 80) 
  3) จํานวนเครือขายความรวมมือในการปูองกัน เฝูาระวัง และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น  
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 

 
ตารางท่ี 80 ผลการดําเนินการที่ผานมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 

การเชื่อมโยงผลการด าเนินงานในประเด็นการพัฒนาที่  4  
1.เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 
2.ศูนยแการเรียนรูสาธารณภยักลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
3.สรางเครือขายอนุรักษแความ
หลากหลายทางชีวภาพดานพันธุแพืช 
4.ปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายการ
มีสวนรวมในการปูองกันแกไขปใญหา
หมอกควันและไฟปุา 

1.ปูองกันและแกไขปใญหาหมอกควัน
และไฟปุาในพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
2.จัดทําพื้นที่ปลอดภยัจากฝุุนละออง
ขนาดเล็กในภาวะคณุภาพอากาศเกิน
คามาตรฐาน 
 

1.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
2.การบริหารจัดการพื้นท่ีการเกษตร
และวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปใญหา
หมอกควัน 
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การเชื่อมโยงผลการด าเนินงานในประเด็นการพัฒนาที่  4  
98,313,900  ลานบาท  98,313,900  ลานบาท 72,512,200  ลานบาท 

งบประมาณรวม   
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564)  

269,140,000 ลานบาท   

ที่มา กลุมงานบริหารยุทธศาสตรแกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, 2564  
 

ตารางท่ี 81 ความสําเร็จของการพัฒนาประเด็นการพัฒนาที่ 3  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จการพัฒนา  
1) สัดสวนพ้ืนท่ีปุาไมตอพ้ืนท่ี
จังหวัด(รายกลุมจังหวัด) ไม
นอยลง (คาเปูาหมาย : รอยละ 
50) 

รอยละ 50  53.40 บรรล ุ

 2) ฝุุนละอองในพื้นที่อยูใน
เกณฑแมาตรฐาน 

รอยละ 80  รอยละ 80 *  บรรล ุ

3) จํานวนเครือขายความ
รวมมือในการปูองกัน เฝาูระวัง 
และมสีวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 

จํานวนเครือขายเพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้นจาก 52 เครือขาย 
เป็น 73 เครือขาย อัตราการ

เพิ่มของเครือขาย  
คิดเป็นรอยละ 40.38  

บรรล ุ

หมายเหตุ  *จํานวนวันที่ฝุุนละอองในพื้นที่อยูในเกณฑแมาตรฐาน = (1-จํานวนวันที่เกินมาตรฐานมากที่สุดของสมาชิกในกลุม
จังหวัดฯ)*100/365   คิดจากจังหวัดนานท่ีมีวันเกินมาตรฐาน PM 2.5 จํานวน 76 วัน 
  

 การวิเคราะหแความสําเร็จของการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติ                
ที่อุดมสมบูรณแ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเป็นกลุมจังหวัด               
สีเขียวพบวาผลการดําเนินการที่ผานมา ไดทําการพัฒนาดําเนินการพัฒนาตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง 
ตามกิจกรรมที่แสดงในตารางที่ 64 งบประมาณในการดําเนินงาน ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
เทากับ  269,140,000 ลานบาท ซึ่งในประเด็นการพัฒนานี้ กลุมจังหวัดใหความสําคัณทั้งเรื่องการเตรียม        
ความพรอมและการสรางจิตสํานึกทั้งการเผาในพ้ืนที่ปุาและพ้ืนที่โลง  โดยในพ้ืนที่ปุาไดสรางและขยาย
เครือขายปูองกันการเผาปุา เฝูาระวังและเขาไปดับไฟอยางทันทวงที รวมไปถึงสรางความเขาใจในการจัดการ
เศษวัสดุทางการเกษตรที่สามารถสรางมูลคาแปรรูปไปเป็นพลังงานชีวมวล สรางรายไดใหเกษตรกรปูองกัน       
การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง (ตนทาง) การสรางพ้ืนที่ปลอดภัย (safty zone) (กลางทาง)          
เพ่ือเป็นการรับมือกับปใญหาดานทรัพยากรธรรมชาติที่เกิด สุดทายการพัฒนาปลายทาง เมื่อปใญหาเกิดขึ้นแลว 
จึงไดมีการบริหารจัดการอยางบูรณาการ จากความรวมแรงรวมใจในการแกไขปใญหาหมอกควันและไฟปุาให
เกิดความยั่งยืนจึงทําในปใจจุบันสถานการณแของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจุดสะสมความรอนลดลง
อยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามมิติในการแกไขปใญหาเรื่องหมอกควันนั้นตองเป็นความรวมมือกันในระดับ
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ภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งเป็นเรื่องระดับนโยบายของรัฐบาล เมื่อพิจารณาการวิเคราะหแตัวชี้วัดการพัฒนาในประเด็น
การพัฒนาที่  4 มีทั้งสิ้น  3 ตัวชี้วัด หากทําการเปรียบเทียบขอมูลในปีพ.ศ. 2561และปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเป็น
ชวงเวลาที่สิ้นสุดแผนการพัฒนาฉบับพ.ศ. 2561-2565 พบวา ตัวชี้วัดในการพัฒนาของประเด็นการพัฒนาที่ 3 
บรรลุทุกตัวชี้วัด (รายละเอียดดังตารางที่ 81)  
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บทที่ 4  

การวิเคราะห์นโยบายมหภาค สภาวะแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกและ         
จุดเน้นในการพัฒนา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

4.1 การวิเคราะห์สถานการณ์โลก  

จากสถานการณแโลกที่ไดรับผลกระทบการเปลี่ยนดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของตลาดสกุลเงิน
ดิจิทัล (Cryptocurrency) เหลานี้สงผลใหประชาชนกาวเขายุคดิจิทัล พฤติกรรมการใชจายของคนมีการ
ปรับเปลี่ยนจากการเดินทางออกไปซื้อสินคาและบริการ เป็นการซื้อสินคาและบริการในรูปแบบออนไลนแมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหสังคมเป็นสังคมไรเงินสด (Cashless Socitey) ดังนั้นประชาชน ผูประกอบการ และ
หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีจําเป็นตองปรับเปลี่ยนใหทันตอบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือทําให ธุรกิจ
อยูรอดและเป็นผูไดประโยชนแตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในขณะเดียวภาครัฐและภาคเอกชนจําเป็น
ปรับเปลี่ยนองคแกรเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงที่กลาวมาในขางตนถือเป็นประเด็นทาทายและโอกาสของโลกและถือเป็นเรื่องที่ดี 
อยางไรก็ตามสถานการณแโลกมีเหตุที่ตองพลิกผันเนื่องจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการประมาณของเศรษฐกิจโลกมีการประมาณวาเศรษฐกิจโลกจะเติบโตชา
ลงโดยธนาคารโลก (World Bank) ประมาณการวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2564 จะเติบโต
ประมาณ รอยละ 4  ในขณะที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF  ประกอบเศรษฐกิจโลกจะเติบโต
ประมาณ รอยละ 5.5  ดังนั้น ในปีพ.ศ. 2564 ยังเป็นปีที่มีความจําเป็นที่ตองเรงแกไขปใญหาการแพรระบาด
ของ COVID-19 และเป็นปีที่มีความทาทายของเศรษฐกิจทั่วโลก  แตอยางไรก็ตามในขณะนี้ทั่วไปโลกการเรง
ฉีดวัคซีนเพ่ือเรงสรางภูมิคุมกันหมูเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศของตนเอง โดยจากภาพที่  26 แสดงถึง
สถานการณแการฉีดวัคซนีของแตละประเทศท่ัวไปโลก  
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ภาพที่ 36 จํานวนการใชวัคซีนของกลุมประเทศที่มีอัตราการใชสูงและประเทศไทย  

ที่มา https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-vaccinations 

 จากภาพที่ 26 แสดงใหเห็นถึงจํานวนผูที่ไดรับวัคซีนในแตละประเทศ จากขอมูลของสถานการณแโลก
แสดงใหเห็นวาประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศทางแถบยุโรป มีจํานวนผูฉีดวัคซีนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้ประเทศดังกลาว มีความสําคัญกับประเทศไทยรวมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้งในมิติการคา              
การลงทุน และการทองเที่ยว ดังนั้นจึงมีความเป็นไปไดหากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย การคาการลงทุนและการทองเที่ยวจะดีขึ้นตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุมภาคเหนือตอน 2 ไดแก สปป.ลาวและเมียนมา และประเทศไทย 
อัตราการฉีดวัคซีนยังอยู ในปริมาณที่ต่ําเมื่อเทียบกับประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสําคัญกับ             
การทองเที่ยว และการคาผานแดนของประเทศไทยผานทางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รายละเอียด                  
ดังภาพที่ 27  

https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-vaccinations
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ภาพที่ 37 จํานวนการใชวัคซีนของกลุมประเทศที่เก่ียวของกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอน 2  
และประเทศไทย 

ที่มา https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-vaccinations 
 

 ดังนั้นเพื่อใหภาพในระดับมหภาคเกิดความชัดเจนจึงไดทําการทบทวนเศรษฐกิจในระดับมหภาคของ
ประเทศสําคัญๆ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรแของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  รายละเอียด
ดังตอไปนี้  

 เศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา  

 จากการประมาณของ IMF พบวา เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จะขยายตัว รอยละ 5.1 ซึ่งดีกวาที่
คาดการณแไวกอนหนานี้ ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายการฉีดวัคซีนของสหรัฐ ที่ไดตั้งเปูาหมายไววาประชาชนอเมริกัน
ทั้งหมดจะไดรับการฉีดวัคซีนภายในปีนี้ ทั้งนี้หากเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐดีขึ้น มีการใชจายมากยิ่งขึ้น จะ
สงผลในบวกตอประเทศไทย ในประเด็นของการคาระหวางประเทศ จากนโยบายตางประเทศของสหรัฐและจีน
ของประธานธิบดีโจ ไบเดน เรื่องประเด็นการคาระหวางประเทศ ซึ่งไมไดกีดกันเหมือนกันประธานาธิบดีโดนัลดแ 
ทรัมป ดังนั้นหากประเทศจีนสงออกสินคาไปยังสหรัฐไดมากขึ้น ประเทศจีนจะนําเขาจากสินคาจากประเทศ
ไทยมากขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้ถือเป็นผลกระทบทางออมที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย นอกจากนี้มีนโยบายการ
สงเสริมการคาขายที่เป็นมิตรมากข้ึน นโยบายดานสิ่งแวดลอม ที่ใหความสําคัญเรื่องการแกปใญหาโลกรอน และ
ลดการปลอยก฿าซเรือนกระจก ซึ่งอาจจะมีเงินมาสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือใหมีพลังงานสะอาด มีธุรกิจ
พลังงานสีเขียว ซึ่งถือเป็นโอกาสของประเทศไทยและเป็นโอกาสของสินคาที่มี Carbon Footprint ที่ต่ํา ที่จะ
เป็นสินคาที่สนับสนุนใหเกิดการนําเขา ในขณะที่สินคาที่มี Carbon Footprint ที่สูงอาจจะตองปรับตัว 
เนื่องจากมีแนวโนมถูกกีดกันทางการคา  นอกจากนี้ประเด็นสําคัญคือ เรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทย
จะตองระมัดระวัง เพราะอาจจะสงผลตอความสัมพันธแระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาได  

https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-vaccinations
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เศรษฐกิจของประเทศจีน 

จากการควบคุมสถานการณแการแพรระบาดของ COVID-19 ไดเร็วกวาประเทศอ่ืนๆ ทําใหประเทศจีน
สามารถเปิดประเทศและสามารถทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจไดตามปกติ ดังนั้นจากการคาดการณแของ  IMF 
พบวาในปีพ.ศ. 2564 เศรษฐกิจจีนจะมีการเจริญเติบโตไดรอยละ 8.1 ซึ่งจะสงผลใหทิศทางบวกตอเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เนื่องจากมีการคาขายกับจีนจํานวนมาก ในสวนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชนกัน ที่มี
สินคาผานแดนไปยังประเทศจีน พบวา มูลคาสินคาสงออกไปยังประเทศจีน (ตอนใต) เพ่ิมสูงขึ้น แมกระทั้ง
ในชวงที่สถานการณแ COVID 19 ของประเทศไทยยังไมคลี่คลาย  ดังนั้นในปีนี้หากประเทศไทยสามารถเปิด
ประเทศได และการบริโภคในภาคครัวของประเทศจีนฟ้ืนตัว ก็จะทําใหอุตสาหกกรรมการทองเที่ยวในประเทศ
ไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง  

เศรษฐกิจของทวีปยุโรป 

จากสถานการณแการแพรระบาดของ COVID-19  เศรษฐกิจยุโรปหดตัวไปคอนขางมาก  โดยจากการ
ประมาณการณแของ IMF คาดวา ปีพ.ศ. 2564  เศรษฐกิจยุโรปจะเติบโตประมาณ รอยละ 4.2 และอยางไรก็
ตามประเทศแตละประเทศมีปใญหาที่แตกตางกัน การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยุโรปจึงตองใชเวลานาน ประเทศที่มี
ขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญในยุโรป ไดแก เยอรมนี สเปน และอิตาลี มีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจนกระทั่งใช
มาตรการล็อคดาวนแ การจัดการวัคซีนที่ลาชา เป็นตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้จากที่เศรษฐกิจ
ในประเทศทางแทบยุโรปหดตัวลง กลุมนักทองเที่ยวคุณภาพที่จะเดินทางมาทองเที่ยวในกลุมภาคเหนือตอน 2 
ทั้งนี้กลุมนักทองเที่ยวชาวยุโรปเป็นกลุมหลักที่มาทองเที่ยวในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 หากไมนับนักทองเที่ยว
จากประเทศจีน และสหรัฐ ไดแก ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษและอิตาลี   

เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น 

สําหรับสถานการณแทางเศรษฐกิจญี่ปุุนทีม่ีการฟื้นตัวเหมือนกับยุโรป คือ เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเพียงเล็กนอย 
โดย IMF ประมาณการวา ในปีพ.ศ. 2564 เศรษฐกิจจะมีขยายตัวประมาณ รอยละ 3.1 เป็นผลมาจากรัฐบาล
ไดมีการลงทุนทางโครงการพ้ืนฐานไปจํานวนมากเพ่ือจัดกีฬาโอลิมปิก โดยกอนสถานการณแโควิดคาดวาจะมี
จํานวนนักทองเที่ยวจํานวนมากที่เขามาชมกีฬาโอลิมปิกและสามารถทํารายไดเขาประเทศเป็นจํานวนมาก  แต
มาเศรษฐกิจโควิด จะทําใหมีการจํากัดผูเขาชม โดยมีการประกาศหามผูชมชาวตางประเทศเขาชมสนาม แต
ยังคงอนุญาตใหคนในประเทศเขาชมไดอยู ในสัดสวนที่จะถูกจัดใหเหมาะสมตอปริมาณความจุของสนาม ดังนั้น
จากการลงทุนกับการจัดกีฬาโอลิมปิกจึงสงผลใหประเทศที่ไดรับผลกระทบอยางหนัก ประกอบกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุุนนั้น เป็นเศรษฐกิจที่พ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั่นการสงออกสินคา เนื่องจาก
บริบทของประเทศเป็นสังคมสูงวัย การบริโภคภายในประเทศมีนอย ดังนั้น ถาหากเศรษฐกิจโดยรวมของโลก
ฟ้ืนตัวเมื่อไหร เศรษฐกิจญี่ปุุนจะฟ้ืนตัวตามมา  
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4.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทย   

นับตั้งแตในชวงตนปี 2563 สถานการณแการแพรระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ไดทวีความรุนแรง
และขยายขอบเขตไปในหลายประเทศทั่วโลกอยางรวดเร็ว จนทําใหเมื่อวันที่ 11มีนาคม 2563 องคแการอนามัย
โลก (WHO) ประกาศใหเป็นการแพรระบาดครั้งใหญ (Pandemic)ซึ่งไดสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจโลกใน
ภาพรวมและกอใหเกิดความผันผวนรุนแรงในตลาดการเงินโลก ทํา ใหเศรษฐกิจในหลายประเทศไดรับ
ผลกระทบและเขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยและหลายประเทศขยายตัวต่ําสุดเป็นประวัติการณแนับตั้งแตวิกฤต
การเงินโลกในปี 2552 สําหรับเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่
รุนแรงมากขึ้น เชนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก โดยจะเห็นไดเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2563  ชะลอตัวลง 
ตามการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่ลดลง  สงผลใหภาคบริการทองเที่ยวและธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง
ไดรับผลกระทบรุนแรงจากการดําเนินมาตรการควบคุมการระบาดที่เขมงวดและจํากัดการเดินทางระหวาง
ประเทศ ในขณะเดียวกันภาคการสงออกยังไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของเศรษฐกิจประเทศคู
คาสําคัญ รวมทั้งการปิดเสนทางขนสงในบางประเทศและการหยุดชะงักของหวงโซการผลิต โดยผลกระทบจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดสงผลกระทบตอเนื่องทําใหสภาพคลองทางธุรกิจประสบปใญหา การ
ผลิตและการลงทุนลดลง และสงผลกระทบตอภาคการจางงานและรายไดของครัวเรือน ซึ่งทํา ใหกําลังซื้อ
ภายในประเทศปรับตัวลดลง ในขณะเดียวกัน การใชจายภายในประเทศยังไดรับผลกระทบอีกทางจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคและมาตรการควบคุมและปูองกันการระบาดโดยการปิดสถานประกอบการ
ตาง ๆ นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมที่ตองเผชิญกับปใจจัยเสี่ยงซ้ํา เติมจากสถานการณแภัยแลงที่มี
แนวโนมรุนแรงและสงผลกระทบตอผลผลิตและรายไดภาคเกษตรจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ที่ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอภาคเศรษฐกิจสําคัญ ๆ สงผลใหรัฐบาลไดเรงรัดออกมาตรการที่สําคัญ
ตาง ๆ เพ่ือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบใหแกประชาชนและผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการขนาด
ยอม ภายใตมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอเศรษฐกิจไทย ระยะที่ 1 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563) และระยะที่ 2 (ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 24  มีนาคม 
2563) ซึ่งครอบคลุมมาตรการที่สําคัญในหลายดาน อาทิ มาตรการดานการเงินทั้งการใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา 
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ มาตรการดานการคลังทั้งการเพ่ิมวงเงินหักลดหยอนภาษี การเลื่อนการชํา ระภาษี 
รวมทั้งมาตรการเงินโอนเพ่ือชดเชยรายไดใหแกผูไดรับผลกระทบมาตรการลดภาระคาใชจายโดยการลดคา
ไฟฟูาและน้ําประปา และการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผูประกอบการและลูกจาง เป็นตน 

สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2564 จากขอมูลสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดยกิริฎา 
เภาพิจิตร (2564)  ไดกลาววา  แตเดิมจากการระบาดระลอกแรกพบวามีการคาดการณแวาการแพรระบาด 
COVID-19 สามารถควบคุมได แตเมื่อมีการระบาดระลอกใหม ทําใหเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบไปอีกระยะ
หนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องการทองเที่ยวภายในประเทศ นักทองเที่ยวจากตางประเทศยังคงเดินทางมาไมได  และ
นักทองเที่ยวในประเทศ ก็จําเป็นตองงดการเดินทาง อีกทั้งการจัดการวัคซีนยังคงลาชา ดังนั้นมีการประเมินวา
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยอาจจะใชเวลานานกวาที่คาดไว ดังนั้น ในปีนี้เศรษฐกิจไทยนาจะมีการเจริญเติบ
ทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ  2-3  สําหรับปใจจัยสงผลตอกระทบตอการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยตรง ไดแก  
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การควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม  เนื่องจากรัฐบาลมีจําเป็นที่ตองประคับประคอง
เศรษฐกิจ จึงไมไดประกาศล็อคดาวนแทั้งประเทศ  ดังนั้นโอกาสที่คนติดเชื้อ COVID-19 จะแพรเชื้อก็ยังมีอยูใน
ประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นตองควบคุมการแพรระบาดใหไดเร็วที่สุด และอีกปใจจัยที่สงตอเศรษฐกิจไทย 
คือ การที่ประชาชนไทยควรไดรับการฉีดวัคซีนอยางแพรหลายซึ่งอาจตองใชเวลาระยะหนึ่ง เพราะตาม
เปูาหมายที่รัฐบาลตั้งไว คือ จะฉีดวัคซีนใหคนไทย รอยละ50 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 66 ลานโดส 
(1 คนจะตองใช 2 โดส) ใหไดภายในปีนี้ และคนไทยอีก รอยะ50 ที่ยังไมไดรับวัคซีน ซึ่งจะตองใชเวลาอีก
ประมาณ 6 เดือนทีจ่ะมีภูมิคุมกัน หรือเรียกวา “ภูมิคุมกันหมู” (Herd Immunity) และหากมีภูมิคุมกันหมูแลว
จึงจะทําใหการเดินทางระหวางประเทศสามารถเดินทาง จึงจะทําใหอุตสาหกรรรมทองเที่ยว ซึ่งถือวาเป็น
อุตสาหกรรมสําคัญของประเทศไทยฟ้ืนตัว ซึ่งคาดการณแวาอาจจะใชเวลาหลายปีที่ทําใหจํานวนนักทองเที่ยว
กลับมาทองเที่ยวเชนเดิมกอนที่เกิดการแพรระบาดของCOVID-19 ซึ่งมีการคาดวาไวปลายปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมี
การคาดการณแวาเศรษฐกิจจะกลับไปสูระดับเดิมที่เทากับปี พ.ศ.  2562  ดังนั้นขณะนี้ผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณแการแพรระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19  มากที่สุด คือ ผูที่ไมไดมีรายได ผูที่มีรายไดนอย ผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวของกับภาคบริการ เชน การ
ทองเที่ยว โรงแรม และรานอาหาร ดังนั้นหลังจากการแพรระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19คลี่คลาย เศรษฐกิจ
กลับมาฟ้ืนตัว แตอยางไรก็ตามทุกอยางจะไมกลับไปเป็นเหมือนเดิม ธุรกิจตองใหความสําคัญกับการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน ในขณะที่แรงงานเองควรตองพัฒนาทักษะทั้ง reskill upskill และnewskill ตลอดจน
ดูแลรักษาสุขภาพ เพ่ือใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

4.3 การวิเคราะห์นโยบายที่โดดเด่นในภูมิภาค  

 สําหรับในสวนนี้มีวัตถุประสงคแท่ีจะวิเคราะหแนโยบายที่โดดเดนในภูมิภาคและคาดวาจะสงผลกระทบ
ตอระบบเศรษฐกิจ  

 1) นโยบาย One Belt One Road ของประเทศจีน 

   นโยบาย One Belt One Road ซึ่งเรียกยอวา (OBOR) เป็นยุทธศาสตรแ Grand strategy ของจีน
ซึ่งจะเป็นเสนทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลทางบกจะมี 3 เสนทาง ได้แก่ เสนทางที่ 1 เชื่อมจีน เอเชีย
กลาง รัสเซีย และยุโรป เสนทางที่ 2 เชื่อมจีน อาวเปอรแเซีย และทะเลเมดิเตอรแเรเนียน ผานทางเอเชียกลาง 
และตะวันออกกลาง และเสนทางที่ 3 เชื่อมจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต โดยอาเซียนเป็นสวน
หนึ่งของยุทธศาตรแ OBOR โดยจีนตองการเชื่อมจีนตอนใตกับอาเซียน โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมขนสง จาก
คุณหมิงไปสิงคโปรแ และหนานหนิงไปสิงคโปรแ ที่เรียกวา North – South Economic Corridor อาเซียนมี 
Master Plan on ASEAN Connectivity ซึ่งเป็นแผนแมบทการเชื่อมโยงอาเซียน โดยการสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมขนสง เชื่อมโยงประเทศอาเซียน และจีนก็มี OBOR เลยเป็น 2 โครงการมา
บรรจบกัน โดยอาเซียนตองการ ASEAN Connectivity และจีนตองการ China – ASEAN  Connectivity 

สวนเสนทางสายไหมทางทะเลนั้น จะเชื่อมจีนกับยุโรปทางทะเล ผานทะเลจีนใต และมหาสมุทร
อินเดีย OBOR จะคลอบคลุมประเทศตางๆถึง 65 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมถึง รอยละ 70  ของประชากร
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โลก ประเทศจีนมีเปูาหมายระยะยาว จะลงทุนสราง ถนน ทางรถไฟ ทาเรือ และโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เป็น
มูลคาถึง 4 ลานลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะทําใหจีนเป็นศูนยแกลางเศรษฐกิจของโลก โดยถนนทุกสายจะมุงสูกรุง
ปใกก่ิง 

 
 

ภาพที่ 38  แผนที่แสดงการเชื่อมโยงภูมิภาคตางๆบนเสนทางสายไหมใหม 
ที่มา http://www.cuti.chula.ac.th/triresearch/saimai/2/saimai.html 

 
นอกจากเสนทางสายไหมที่เป็นนโยบายหลักของจีน ภายในเสนทางดังกลาวยังแฝงดวยระเบียง

เศรษฐกิจทั้ง 6 เสนทางซึ่งแยกออกมาจากเสนทางสายไหมทางบกประกอบดวย 
1.สะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม (New Eurasian Land Bridge : NELB) เริ่มตนจากทาเรือ 

Lianyungang ในมณฑล Jiangsuสิ้นสุดที่เมือง Rotterdam ในยุโรปตะวันตกคาดวาจะเป็นเสนทางขนสง
สินคาทางถนนจากจีนสูยุโรปสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคแการมหาชน) หรือ (ITD) 

2.ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (China-Mongolia-Russia Economic Corridor : 
CMREC) เป็นเสนทางรถไฟความเร็วสูงและถนน แบงออกเป็น 2 เสนทางคือ 1) จาก Beijing, Tianjin, Hebei 
ผานมองโกเลียในเพ่ือไปรัสเซีย และ 2) จากเมือง Dalian ไปยังเมือง Chita ของรัสเซีย 

3.ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก (China-Central Asia-West Asia Economic 
Corridor : CCWAEC) เป็นเสนทางสําคัญในการขนสงน้ํามันและก฿าซธรรมชาติจากคาบสมุทรอาหรับ ตุรกี และ
อิหราน เพื่อสงไปยังเขตปกครองตนเอง Xinjiang Uygur 

4.ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor : 
CICPEC) เชื่อมระหวางเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแมน้ํา Pearl River (Pearl River Delta Economic 
Zone : PRD) กับประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

5.ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor : CPEC) เชื่อมจีนกับ
เอเชียใต 

http://www.cuti.chula.ac.th/triresearch/saimai/2/saimai.html
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6.ระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมา (Bangladesh-China-India-Myanmar 
Economic Corridor : BCIMEC) เริ่มตนจากเมือง Kashgar ของเขตปกครองตนเอง Xinjiang Uygur ไปยัง
ทาเรือ Gwadar ของปากีสถาน 

ความเชื่อมโยงทั้ง 5 (Five Links) คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติจีนประกาศใช
แผนปฏิบัติการตามเอกสารชื่อ “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt 
and 21st-Century Maritime Silk Road” เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2015 โดยใช “Five Links” ในการเชื่อมโยง
นโยบาย โครงสรางพื้นฐานการคา การเงิน และประชาชน ประกอบดวย 

1.การประสานนโยบาย (Policy Coordination) ดวยการสรางกลไกประสานนโยบายในระดับตางๆ 
กับประเทศที่ตั้งบนเสนทางสายไหมใหม โดยทําความตกลงและโครงการรวมกับประเทศตางๆ และองคแกร
ระดับภูมิภาค 

2.การเชื่อมโยงสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities Connectivity) ดวยการสงเสริมใหมีการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน การขนสงทางถนน พลังงาน รวมทั้งเครือขายดานการสื่อสาร 

3.การคาที่ไมมีขอจํากัด (Unimpeded Trade) ดวยการสงเสริมการใชกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกทางดานการคาและการลงทุนของประเทศท่ีอยูบนเสนทางสายไหมใหม 

4.การบูรณาการทางการเงิน (Financial Integration) ดวยการกอตั้งสถาบันการเงินตางๆ เชน 
ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานแหงเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) ของจีน 
และธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม (New Development Bank : NDB) ของกลุมประเทศ BRICS 

5.การเชื่อมโยงประชาชน (People-to-People Bond) ดวยการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษา
และวัฒนธรรม การทองเที่ยวการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทยแวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี เป็นตน 

จากนโยบายของประเทศจีน กลุมอาเซยีนใชประโยชนแจากกลไกความรวมมือที่จีนมีบทบาทอยู ซึ่งอาจ
ชวยกระตุนใหเกิดการใชประโยชนแจากขอตกลงการคาเสรีไดมากขึ้น รวมทั้งอาจพัฒนาความรวมมือทา ง
เศรษฐกิจกับประเทศหรือภูมิภาคอ่ืนที่มีจีนเป็นสมาชิกอยูแลว โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีโอกาสดานการ
ลงทุนใน 13 มณฑล/เขตปกครองตนเองของจีนที่อยูบนเสนทางสายไหมใหม โดยมีเขตปกครองตนเอง 
Xinjiang Uygur เป็นพื้นที่หลักของเสนทางสายไหมทางบก และมณฑล Fujian เป็นพ้ืนที่หลักของเสนทางสาย
ไหมทางทะเล นอกจากนี้ ไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ยังใชประโยชนแจากระเบียง
เศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (CICPEC) เพ่ือเชื่อมโยงการคาและการลงทุนกับเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปาก
แมน้ํา Pearl River ดวย สําหรับกลุมภาคเหนือตอนบน 2 จะไดประโยชนแอยางโครงการดังกลาว โดยเป็น
เสนทางการคาทางบกไปถึงประเทศจีน(ตอนใต) 

อยางไรก็ตามแมโครงการนี้จะมีผลกระทบทางบวกในทางเศรษฐกิจมากมายแตก็ยังคงมีผลกระทบทาง
ลบเชนกัน กลาวคือ ความรวมมือบนเสนทางสายไหมใหมไมใชความสัมพันธแในเชิงภูมิเศรษฐศาสตรแเทานั้น แต
ยังเป็นความสัมพันธแในเชิงภูมิรัฐศาสตรแดวย จึงถือเป็นประเด็นออนไหว ในการกําหนดนโยบายตางประเทศ ซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธแกับประเทศมหาอํานาจอ่ืนได  นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจไดรับ
ผลกระทบจากการยายถิ่นของคนจีนเนื่องจากจีนกําลังประสบปใญหาขาดแคลนทรัพยากรตางๆ จึงเป็นไปไดที่
นักลงทุนจากประเทศจีนเขามาใชประโยชนแจากที่ดินในลักษณะของ “นักแยงยึดที่ดิน” (land grabbers) ใน
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อาเซียนมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้มีบทเรียนในสปป.ลาวแลว ดังนั้นประเทศไทยควรหาสมดุลในการดําเนินนโยบาย
ดังกลาวกับประเทศจีน  

 
2) การค้าการลงทุนของกลุ่ม CLMV  

 

ภาพที่ 39  กลุมประเทศ CLMV  
ที่มา https://thaipublica.org/2020/01/get-to-know-clmv-to-realize-opportunities/ 

 
 สําหรับกลุมประเทศที่เก่ียวของกับการคาชายแดนและการผานแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2 ที่นาสนใจ ไดแก กลุมประเทศ CLMV ไดแกประเทศกัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Lao PDR) เมียนมา 
(Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) เนื่องจากในชวงที่ผานมาแมวาเศรษฐกิจโลกในปใจจุบันมีทิศทางชะลอ
ตัวลง ยังคงเติบโตอยางเนื่อง ทั้งนี้กอนสถานการณแโควิด 19 กลุมประเทศ CLMV จัดอยูในกลุมที่มีอัตราการ
เติบโตสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของโลก และมีแนวโนมที่จะคงการเติบโตในลักษณะนี้ในระยะตอไป 
สวนหนึ่งเป็นผลจากสัดสวนแรงงานที่อยูในวัยทํางานเป็นจํานวนมาก ประกอบกับคาจางแรงงานอยูในระดับต่ํา
มากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังมีแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติจํานวนมหาศาลที่
ยังไมไดนําขึ้นมาใชประโยชนแในเชิงพาณิชยแ อาทิ ปุาไม สินแร น้ํามัน ก฿าซธรรมชาติ และแหลงน้ําเพ่ือการผลิต
ไฟฟูา สงผลใหประเทศกลุมนี้มีศักยภาพในการขยับขยายอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศไดดี และมีพัฒนาการที่
รวดเร็ว จากทั้งดานการทํางานเป็นจํานวนมาก ประกอบกับคาจางแรงงานอยูในระดับต่ํามากเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้มีแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติจํานวนมหาศาลที่ยังไมไดนําขึ้นมา
ใชประโยชนแในเชิงพาณิชยแ อาทิ ปุาไม สินแร น้ํามัน ก฿าซธรรมชาติ และแหลงน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟูา สงผลให
ประเทศกลุมนี้มีศักยภาพในการขยับขยายอุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศไดดี และมีพัฒนาการที่รวดเร็ว จาก
ทั้งดานการสงออกสินคา การทองเที่ยว การบริโภคในประเทศ และการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ  
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ดังนั้นสําหรับการลงทุนระหวางประเทศ กลุมประเทศ CLMV ถือเป็นตลาดที่ใหมและมีขนาดเล็กมาก จึง
สามารถเติบโตไดอยางรวดเร็ว และดึงดูดการลงทุนจากตางชาติไดมาก  

จากนโยบายการคาและการลงทุนของ CLMV พบวากลุม CLMV มีอัตราการเปิดประเทศสูง ซึ่ง
หมายถึง CLMV มีการพ่ึงพาภาคตางประเทศ โดยเฉพาะการสงออกสินคา เพ่ือชวยขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจคอนขางมาก อยางไรก็ดี แมระดับการคาระหวางประเทศที่สูงขึ้นสงผลใหเศรษฐกิจเติบโตได รวดเร็ว 
แตก็ทําใหประเทศกลุมนี้เผชิญกับความเสี่ยงภาคตางประเทศที่มากขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน และการชะลอตัวของปริมาณการคาโลก นอกจากนี้กลุม CLMV ยังเป็นแหลงการลงทุนสําคัญ
ของผูประกอบการตางชาติ โดยสําหรับผูประกอบไทยไดเขาไปลงทุนในกลุมดังกลาว   ในปใจจุบันมีแนวโนม
ทยอยสูงขึ้นตอเนื่อง โดยขอไดเปรียบหลักในการลงทุนของไทยใน CLMV คือทําเลที่ตั้งและความสัมพันธแที่
ใกลชิด สงผลใหมีความเขาใจตลาดที่ดีกวา และมีตนทุนขนสงตาง ๆ ที่ต่ํากวา ทั้งนี้ ผูประกอบการไทยนิยมเขา
ไปลงทุนใน CLMV ในภาคการผลิตและภาคการเงินเป็นสําคัญ โดยมากกวารอยละ 50 ของธุรกิจภาคการผลิต
ดังกลาว คือหมวดการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

สําหรับการคาชายแดนของกลุม CLM กับไทยมีมูลคาการคารวมสูง ซึ่งจากการเป็นประเทศเพ่ือนบาน
ที่มีพรมแดนติดกับไทย ทําใหการคาชายแดนของกลุม CLM กับไทยมีความสําคัญ และมีสัดสวนตอมูลคา
การคารวมในระดับสูงโดยไทยมีขอไดเปรียบดานทําเลที่อยูใกล จึงมีตนทุนโลจิสติกสแต่ํา อีกทั้งรูปแบบการคายัง
เรียบงาย ไมมีกฎระเบียบหรือมาตรการกีดกันที่เขมงวด นอกจากนี้ ความนิยมของสินคาไทยในกลุมประเทศ
ดังกลาวยังเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง สวนหนึ่งจากที่สินคาไทยมีคุณภาพดี และผูบริโภคสวนใหญคอนขางคุนเคยกับแบ
รนดแไทยจากสื่อตางๆ มาเป็นระยะเวลานาน 

สําหรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในกลุม CLMV 
ไดแก การขยายการสงออกไปยังตลาดใหม ๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะตลาด CLMV เนื่องจากเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพ  และเขาไปการลงทุนในตลาด CLMV ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นาสนใจของผูประกอบการ
ไทย  โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชสแไทยใน CLMV กําลังไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จากกําลังซื้อของ
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการที่ CLMV มีความคลายคลึงกับไทยทั้งในดานลักษณะสังคม วัฒนธรรม 
รวมถึง Lifestyle ของผูบริโภค สงผลใหผูประกอบการไทยสามารถพัฒนาธุรกิจและบริการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในตลาดกลุมนี้ไดดี สําหรับการสนับสนุนการสงออกและการลงทุนไปยังกลุมประเทศ 
CLMV นั้น ภาครัฐไดดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานที่มีปลัดกระทรวงพาณิชยแเป็นประธาน เพ่ือวางแนวทางเจาะ
ตลาดเปูาหมายและสินคาเปูาหมายอยางเรงดวนโดยหนึ่งในตลาดเปูาหมายสงออกดังกลาวคือ CLMV  
นอกจากนี้ ภาครัฐยังไดพัฒนาโครงการเชื่อมโยงระบบคมนาคมระหวางไทยและประเทศเพ่ื อนบานอยาง
ตอเนื่อง อาทิ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มีโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก เพ่ือสงเสริมใหไทยเป็นศูนยแกลาง โลจิสติกสแทางอากาศในภูมิภาค หรือโครงการ
รถไฟทางคู ที่จะเชื่อมโยงไทย กัมพูชา สปป. ลาว และจีน เพ่ือการขนสงสินคาแบบไรรอยตอ ซึ่งโครงการ
เหลานี้จะชวยสงเสริมศักยภาพของไทยในการควาโอกาสทางเศรษฐกิจนี้ไดเร็วและมากกวาประเทศอ่ืน  ใน
ขณะเดียวกันธนาคารเพ่ือการสงออกและการนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) ไดมีการสนับสนุน
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ผูประกอบการไทยในการขยายธุรกิจในตลาด CLMV เชนกัน โดยการพัฒนาสินเชื่อระยะยาวเพ่ือสนับสนุนนัก
ลงทุนของไทยไปลงทุน ตลอดจนสนับสนุนใหผูสงออกชาวไทยใหสามารถขยายตลาดใหมไดอีกดวย  

 

5) นโยบายของประเทศที่คาดว่าจะส่งผลต่อการด าเนินงานในกลุ่มภาคเหนือตอน 2  

                       เขตท่องเที่ยวพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน 
องคแการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคแการมหาชน) 

หรือ อพท.ไดมีการสนับสนุนใหจังหวัดนาน และจังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งนี้ 
ทั้งนี้นานไดมีการประกาศไปกอนหนานี้แลว สําหรับเชียงรายในปีพ.ศ.2563 ไดมีการการจัดทําแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย โดยแผนดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2570) ในยุทธศาสตรแที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือสรางความหลากหลายดานกา ร
ทองเที่ยวดวยอัตลักษณแและวัฒนธรรมไทย และเพ่ือใหประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญของการ
ทองเที่ยวโลก โดยไมกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมทําลายชีวิตและ
เอกลักษณแของชุมชน และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 ที่ไดกําหนด
แนวทางในการพัฒนาภาคเหนือใหเป็นฐานเศรษฐกิจสรางสรรคแมูลคาสูง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาในดานการ
ทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยวโดยนําศักยภาพทางภูมิสังคม
ประกอบกับปใจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และองคแความรูของสถาบันการศึกษาและองคแกรในพ้ืนที่มา
ใชในการตอยอดการผลิต และบริการที่มีศักยภาพและโอกาส เพ่ือสรางมูลคาสูงตามแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรคแ รวมทั้งบูรณาการดานการทองเที่ยวที่สอดคลองกับนโยบายการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 
แผนพัฒนาการทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาแผนพัฒนาภาคเหนือใหแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย รวมถึงกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  โดยอพท. มีเปูาหมายที่จะพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
เพ่ือเพ่ิมรายไดและกระจายรายไดสูชุมชน ทองถิ่น โดยมีบทบาทในการบริหารและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเชิงบูรณาการ เป็นองคแกรกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรแ
ประสานงานกับทองถิ่น หรือพ้ืนที่ที่เป็นแหลงทองเที่ยวเพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทองเที่ยวใหมี
การบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการทองเที่ยวในเชิงคุณภาพ 

นอกจากการพัฒนาพ้ืนที่แลวองคแการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (องคแการมหาชน) หรือ อพท.ยังชวยยกระดับเมืองในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ใหมี
ศักยภาพและความพรอมเพ่ือสามารถสมัครเขาเป็นเครือขายเมืองสรางสรรคแของยูเนสโก (UNESCO Creative 
Cities Network - UCCN) ภายใตแผนงานดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแและวัฒนธรรม ตามแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรแชาติ ประเด็นการทองเที่ยวในปี 2561 อพท. มีนโยบาย และดําเนินการขับเคลื่อนจังหวัด
สุโขทัย นาน และสุพรรณบุรี เพ่ือเตรียมความพรอมในการสมัครเป็นสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคแ และเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 จังหวัดสุโขทัย ไดรับเลือกเป็นเครือขายเมืองสรางสรรคแของยูเนสโกดานหัตถกรรมและ
ศิลปะพ้ืนบาน และกรุงเทพมหานครไดรับเลือกเป็นเครือขายเมืองสรางสรรคแของยูเนสโกดานการออกแบบ โดย
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ในปี 2562 มี 66 เมืองจากทั่วโลก ที่ไดรับการคัดเลือกเป็นเครือขายเมืองสรางสรรคแของยูเนสโก ตอมาใน
ปีงบประมาณ 2563 อพท. ไดดําเนินการเตรียมความพรอมเมืองเปูาหมาย ไดแก จังหวัดนาน สุพรรณบุรี 
เชียงราย และเพชรบุรี เพ่ือขับเคลื่อนเมืองสูการเป็นเมืองสรางสรรคแของยูเนสโก 

จากนโยบายการพัฒนาดานการทองเที่ยว ซึ่งเป็นการชวยเสริมจุดแข็งของกลุมภาคเหนือ
ตอนบน 2 ดานการทองเที่ยว ใหเป็นเมืองแหงการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ และไดสัมผัสกับประสบการณแที่
ประทับใจ เพ่ือใหนักทองเที่ยวกับมาอีกครั้ง  

  
4.4 นโยบายที่ส่งผลต่อการพัฒนา  
 
 จากกรอบทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแตาง ๆ    
ของประเทศ โดยแบงออกเป็นแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนระดับที่ 2 แผน
ปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรแชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 13 และแผนระดับที่ 3 ไดแก นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งแผนตาง ๆ มี
รายละเอียดดังนี้  
 

 

ภาพที่ 40 ความเชื่อมโยงระหวางแผนระดับที่ 1- 3  

1) แผนระดับที่ 1       

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)ภายใตวิสัยทัศนแประเทศไทย “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา    ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรแชาติ 



ห น า  | 138 
 

 

ห 
ห

น
า 

| 1
38

 

 

1. ความมั่นคง 
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

              3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
   4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
   5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 

             6. การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   

  2)  แผนระดับท่ี 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) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1. ดานความมั่นคง  
  2. ดานการตางประเทศ  
  3. ดานการเกษตร  
  4. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  
  5. การทองเที่ยว  
  6. พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ  
  7. โครงการพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสแและดิจิทัล  
  8. ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม  
  9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  10. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
  11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
  12. การพัฒนาการเรียนรู 
  13. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ 
  14. ศักยภาพการกีฬา 
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  15. พลังทางสังคม 
  16. เศรษฐกิจฐานราก 
  17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
  18. การเติบโตอยางยั่งยืน 
  19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 
  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
  21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
  23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

 2.3)  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ .ศ.  2565 – 2570) 
(ข้อมูล ณ 10 มีนาคม 2564 ) 

  เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมสงเสริม
โอกาสทางเศรษฐกิจใหม 

1. ไทยเป็นประเทศชั้นน าดา้นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

- การปรับโครงสรางใหมีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง 

- เกษตรกรเขาถึงชองทางการตลาดที่หลากหลาย 

- มีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม อาทิ แหลงน้ําและ

ระบบโลจิสติกสแ 

- เทคโนโลยีชีวภาพไดรับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 

- มีภาพลักษณแในฐานะจุดหมายการทองเที่ยวเนนคุณคาและความยั่งยืน  

- มีจุดเดนดานการทองเที่ยวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรมหลากหลาย เพื่อดึงดูดนักทอง 

เที่ยวคุณภาพ  

- รายไดจากการทองเที่ยวกระจายสูเมืองรอง ชุมชน และผูประกอบการรายยอย 

3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
- มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะแรงงาน อยางตอเนื่อง 
- ปริมาณการใชยานยนตแไฟฟูาภายในประเทศเพิ่มข้ึน และมีสถานีอัดประจุไฟฟูาที่

เพียงพอและครอบคลุม 
- มีมาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบและแผนรองรับการเปลี่ยนผานที่ชัดเจน 
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4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และสุขภาพมูลค่าสูง 
- มีชื่อเสียงในการใหบริการทางการแพทยแขั้นสูง โรคเฉพาะทาง บริการความงาม และ

การสงเสริมสุขภาวะ 
- ลงทุนวิจัยและพัฒนาองคแความรูและเทคโนโลยีขั้นสูง 
- ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม 

ตอผูรับบริการจากท้ังในและตางประเทศ 
5. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 

- กฎระเบียบ กระบวนการน าเขาสงออก และขอตกลงการคาระหวางประเทศ 
สงเสริมศักยภาพ เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ และสามารถลดตนทุนโลจิสติกสแ 

- โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงในอาเซียนไรรอยตอ 
- ผูประกอบการมีศักยภาพการแขงขันในระดับสากล 

6. ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และบริการดิจิทัลของอาเซียน 
- เทคโนโลยี ความรู และนวัตกรรม ทั้งซอฟทแแวรแและดิจิทัลคอนเทนตแ ไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 
- มีโครงสรางพ้ืนฐาน และปใจจัยแวดลอมท่ีสงเสริมการประกอบธุรกิจดานดิจิทัล 
- มีระบบเฝูาระวังและปูองกันการโจมตีทางไซเบอรแประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล 

สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ใชเทคโนโลยี ขอมูล และดิจิทัลแพลทฟอรแมเปูนเครื่องมือ 
7. ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 

- การแขงขันเปิดกวางและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําระหวาง SMEs และธุรกิจ
ขนาดใหญ 

- SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
- SMEs มีบทบาทในภาคการสงออก สามารถเชื่อมโยงกับ GVCs 
- วิสาหกิจเพ่ือสังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สามารถสรางมูลคาเพ่ิม 

8. ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู ่
- ความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนที่ลดลง ทั้งในดานเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ มีการพัฒนา

เศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ และเชื่อมโยงระหวางเมืองและชนบท 
- พ้ืนที่เศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสรางพ้ืนฐาน ที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็น

มิตรตอสิ่งแวดลอม 
- อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพื้นที่ มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพื้นที่และเมือง 

9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 

- คนจนขามรุนลดลง จากมาตรการชวยเหลือแบบมุงเปูา และฐานขอมูลที่สามารถระบุ
คนจนและปใญหา 

- นโยบายการเงินการคลังและกฎหมายสงเสริมการกระจายรายได 
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- ทุกกลุมคนสามารถเขาถึงดิจิทัลไดอยางทั่วถึง  
- เด็กยากจนสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับที่สูงกวาการศึกษาภาคบังคับ 
- ความคุมครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม 

วิถีชีวิตที่ยั่งยืนใชระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเทคโนดลยีเพ่ือจัดการกับปใญหา

สิ่งแวดลอม พัฒนาความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

- ขยะและน้ําเสียไดรับการจัดการที่ถูกตองและหมุนเวียนกลับไปใชประโยชนแมากขึ้น 

-  พลังงานหมุนเวียนเป็นแหลงพลังงานหลักสําหรับการผลิตไฟฟูาของประเทศ 

- ผลิตภัณฑแที่มาจากวัสดุเหลือใชและปลอยคารแบอนในปริมาณต่ําไดรับการสนับสนุน 

ทั้งในดานการพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผูบริโภค 

11. ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

- พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงไดรับการจัดการใหมีความเสี่ยงที่ลดลง 

- ปุาและพ้ืนที่ชุมน้ําไดรับการอนุรักษแ 

- ระบบการจัดการภัยในทุกระดับไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพที่

สูงขึ้น 

- เปูาหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพ 

- ภูมิอากาศเป็นสวนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาพื้นท่ี  

- ทุกภาคสวนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ 

ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแมีประสิทธิภาพ และกลไล

การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย 

12. ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

- ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะสําคัญ และเอ้ือตอการสรางสังคม

แหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

- สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาท ใหสามารถพัฒนาทุนมนุษยแในทุกชวงวัย  

- กลไกการพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัย ไดมาตรฐานนโยบายการจัดการก าลังคน

ภายใตสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และระบบฐานขอมูลการจัดการก าลังคนมีประสิทธิภาพ 

- สถาบันทางสังคมเอ้ือตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ 

13. ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 

- ภาครัฐบูรณาการ เป็นเอกภาพ 

- โครงสรางภาครัฐมีความยืดหยุน และมีความยั่งยืนทางการคลัง 

-  การบริหารงานภาครัฐและการใหบริการสาธารณะปรับสูรูปแบบดิจิทัลอยางเต็ม

รูปแบบ 
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- กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 

- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนาประเทศ 

 3) แผนระดับท่ี 3  
 3.1) นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล  

1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยแ  
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
3. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย  
6. การพัฒนาพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  
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 
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 3.2) แผนการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) 
 ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับ

การทองเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑแสรางสรรคแท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
 ยุทธศาสตรแที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใต

แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียแ ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมี ความ
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 ยุทธศาสตรแที่  3 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสมดุลแกระบบนิเวศ เ พ่ือรองรับ            
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคม     
ผูสูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกวาระดับประเทศ 10 ปี  
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4.5  ความเชื่อมโยงแผนพัฒนา 
  การกําหนดประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความสอดคลองกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2   
 
ตารางท่ี 82  ความเชื่อมโยงของแผนระดับ 1  แผนระดับ 2  สูแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

แผนระดับที่ 1  แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ  นโยบายความมั่นคง

แห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 13 

นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาคเหนือ 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

-ดานเศรษฐกิจ -เสริมสรางความ
มั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร 

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

-ไทยเป็นประเทศช้ันนําดาน
สินคาเกษตรและเกษตรแปร
รูปมูลคาสูง 
-ไทยเป็นจุดหมายของการ
ทองเที่ยวท่ีเนนคุณคาและ
ความยั่งยืน 
-ไทยเป็นฐานการผลิตยาน
ยนตแไฟฟูาของอาเซียน 
-ไทยเป็นศูนยแกลางทาง
การแพทยแ และสุขภาพมลูคา
สูง 
-ไทยเป็นประตูการคาการ
ลงทุนและจดุยุทธศาสตรแ
ทางโลจิสติกสแทีส่ําคัญของ

ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการตอเนื่องใหมี
คุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
อยางยั่งยืน และกระจายประโยชนแ
อยางทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการผลติ
สินคาและบริการที่มีศักยภาพสูงดวย
ภูมิปใญญาและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรแที่ 2 ใชโอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาคGMS BIMSTEC และ 
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของ
ภาค 
ยุทธศาสตรแที่ 3 ยกระดับเป็นฐาน
การผลิตเกษตรอินทรียแและเกษตร
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แผนระดับที่ 1  แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ  นโยบายความมั่นคง

แห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 13 

นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาคเหนือ 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

 ภูมิภาค 
-ไทยเป็นฐานการผลิต
อิเล็กทรอนิกสแอัจฉริยะ และ
บริการดจิิทัลของอาเซียน 

ปลอดภัยเชื่อมโยงสูอตุสาหกรรม
เกษตรแปรรูปท่ีสรางมลูคาเพิ่มสูง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน  
 

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

-ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงมุง
เรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบ
โจทยแการพัฒนาแหงอนาคต 

ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแกไขปใญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผูสูงอายุอยางมสีวนรวม
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดบั
ทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
 

-ดานสาธารณสุข 
-ดานสังคม  

 -ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 
 

- ไทยมี SMEs ที่เขมแข็ง มี
ศักยภาพสูง และสามารถ
แขงขันได 
-ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของ
ภูมิภาคทีม่ีความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ทนัสมยั และนาอยู 
-ไทยมีความยากจนขามรุน

ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแกไขปใญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผูสูงอายุอยางมสีวนรวม
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดบั
ทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
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แผนระดับที่ 1  แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ  นโยบายความมั่นคง

แห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 13 

นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาคเหนือ 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

ลดลง และคนไทยทุกคนมี
ความคุมครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

-ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
-ดานพลังงาน  
 

-รักษาความมั่นคง
ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
-เสริมสรางความ
มั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร 

-การบริหารจัดการน้ําทั้ง
ระบบ 
-พื้นที่และเมืองนาอยู
อัจฉริยะ 

-ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวยีนและ
สังคมคารแบอนต่ํา 
-ไทยสามารถปรับตัวและลด
ความเสีย่งจากภัยธรรมชาต ิ
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ตารางท่ี 83 ความเชื่อมโยงของแผนระดับ 1  แผนระดับ 3  สูแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

นโยบายระดับท่ี1 แผนระดับที่ 2 นโยบายระดับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร่างแผนพัฒนาฉบับท่ี 13 

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายหลัก  

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายเร่งด่วน  

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 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 
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นโยบายระดับท่ี1 แผนระดับที่ 2 นโยบายระดับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร่างแผนพัฒนาฉบับท่ี 13 

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายหลัก  

นโยบายของรัฐบาล  
12 นโยบายเร่งด่วน  

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน  
 

 -การทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม 
- การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู
และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย  
 

-การเตรยีมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ 
-การสนับสนุนใหมีการศึกษา 
การรับฟใงความเห็นของ
ประชาชนและการดําเนินการ
เพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญู 

ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แกไขปใญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผูสูงอายุอยางมสีวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานภาคบริการ 

 

 ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
 

 - การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

-การแกไขปใญหาใน           
การดํารงชีวิตของประชาชน  
- การปรับปรุงระบบสวสัดิการ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตรแที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แกไขปใญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผูสูงอายุอยางมสีวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานภาคบริการ 

 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 -การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษา
สิ่งแวดลอมเพื่อสราง
การเติบโตอยางยั่งยืน 

การจัดเตรียมมาตรการรองรับ
ภัยแลงและอุทกภัย 
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4.5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก   

 1) จุดแข็ง  

1. เป็นกลุมจังหวัดที่มีชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 3 ประเทศ มีดานศุลกากร 5 แหง และ
ดานชายแดน 19 แหง ใน 3 จังหวัด ติดตอกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม GMS ทําใหมีการดําเนินกิจกรรม
การคา การลงทุน และการทองเที่ยวรวมกัน 

2. มีระบบโลจิสติกสแที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเมืองหลักในเขตภูมิภาคเอเชียอาคเนยแและอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง GMSและประเทศขางเคียง 

3.มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศจึงเป็นฐานใหกับการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

4. มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่นกลุมลานนาตะวันออก และมึความหลากหลาย
ของกลุมชาติพันธุแที่สามารถนําไปใชประโยชนแในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

5. มีภูมิปใญญาทองถิ่นทีโ่ดดเดนสามารถตอยอดและสรางมูลคาเพ่ิมดานผลิตภัณฑแ และการทองเที่ยว
ได  

6.  มีลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศท่ีสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งกลุมนักทองเที่ยวใน
ประเทศและตางประเทศ 

7. มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือขาว ยางพารา ลําไย ลิ้นจี่ และ ชา กาแฟ ที่สามารถทํารายไดใหกับกลุม
จังหวัดทั้งเป็นสินคาสดและแปรรูป ตลอดจนมีพืชเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาตอยอดและสรางมูลคาเพ่ิมที่
หลากหลาย 

8.  มีเครือขายเกษตรกรที่เขมแข็งในการขับเคลื่อนการทําเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรียแ และมี
การรวมกลุมของเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน, smart farmer, young smart farmer มีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้น 

9. เป็นศูนยแกลางทางการศึกษา มีผลงานวิจัยและพัฒนา และสรางองคแความรูเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ 
ที่มีองคแความรูและเทคโนโลยีเอ้ือตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของกลุมจังหวัด  

10. มีปราชญแชุมชน และศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ   
11. มีความเขมแข็งของเครือขายในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม ในการรวมกันจัดการปใญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดแก ความเสี่ยง
จากสถานการณแการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความเสี่ยงจากไฟปุาหมอกควัน  

12. ลักษณะของประชาชนในกลุมจังหวัดทีม่ีอัธยาสัยไมตรี เป็นมิตร ทําใหเอ้ือตอการสงเสริมการ
ทองเที่ยว  
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 13.. มีหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ปุาไม/อุทยาน/ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) เป็นหนวยงานหลักและหนวยงานในพ้ืนที่ รวมถึงเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยตรง และกระจายครอบคลุมพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

14.มีตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเป็นจํานวนมาก  
15. มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณแเฉพาะทองถิ่น มีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุแ  

   16. มีความหลากหลายทางชีวภาพจํานวนมาก ทั้งดานพันธแพืช สมุนไพร พันธุแสัตวแ และภูมิปใญญา
ทองถิ่นที่มีคา ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนไดดี : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา 

2) จุดอ่อน  
1. มีปใญหาหมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิต

ของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
2. มีการบุกรุกและตัดไมทําลายปุาเพื่อขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลกระทบกับพ้ืนที่

ปุาตนน้ํา ความสมดุลของระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ กอใหเกิดปใญหาการชะลางหนา
ดินในพื้นท่ีลาดชัน อุทกภัย ภัยแลง 

3. มีขอจํากัดเรื่องลักษณะทางกายภาพของกลุมจังหวัดฯ เป็นพื้นที่สูง ทําใหตนทุนในการบริหาร
จัดการสูง  

4. ขาดระบบการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ โดยมีปใญหาการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไว
ใชในการเกษตร การอุปโภคบริโภคในฤดูแลง และปใญหาอุทกภัยและดินโคลนถลมในฤดูฝนและไมสามารถนํา
น้ํามาใชประโยชนแ ดานเกษตรกรรมอยางคุมคา  

5. ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดยังไมไดคุณภาพ และไมไดรับการรับรองมาตรฐาน เกษตรกรสวน
ใหญยังคงมีพฤติกรรมเคยชินกับการทําการเกษตรในวิถีเดิม ตลอดจนขาดขอมูลพื้นที่ฐานดานการเกษตร ยัง
กระจัดกระจายไมมีการรวบรวมใหเป็นหนึ่งเดียว (big data)  และขาดการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชใน
การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา 

6. ชุมชนทองถิ่นยังไมสามารถนําทรัพยากรการทองเที่ยวและทุนทางสังคมที่มีอยู รวมทั้งโอกาสของ
ความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานมาใชประโยชนแในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางคุมคาและยั่งยืน  

7. การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
          8. ขาดการรวมกลุมและเครือขายความรวมมือกันทางการคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศทําให
เป็นอุปสรรคในกระจายสินคาและ บริการ  
 9.มีสินคาชุมชนมีลักษณะคลายคลึงกัน ขาดความเป็นเอกลักษณแและความคิดเชิงสรางสรรคแ 
          10. มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางแรงงานที่จะมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น จํานวนแรงงานนอก
ระบบที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งกลุมแรงงานนี้อาจจะขาดการพัฒนาทักษะอาชีพท้ัง reskill upskill และ newskill ทําให
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดชา   
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 11. ผูประกอบการในพ้ืนที่ ขาดความรูความเขาใจและทักษะในการดําเนินธุรกิจยุคใหม ไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจใหมีความทันสมัย ยืดหยุน และสอดรับกับสถานการณแดานการแขงขันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 

 12. ธุรกิจชุมชนไมไดเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล จึงขาดชองทางในการทําการตลาด 
สงผลใหธุรกิจไดรับผลกระทบอยางมากในจากสถานการณแการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

   13. ผูประกอบการในพื้นที่ไมสามารถผลิตสินคาและบริการที่มีศักยภาพเพ่ือการสงออกไปจําหนาย
ยังตางประเทศได  

   14. ผูประกอบการยังไมมีความสามารถในการคากับตางประเทศ ทําใหสูญเสียโอกาสในการใช
ประโยชนแจากพ้ืนที่ทางยุทธศาสตรแที่สําคัญในการพัฒนาเป็นผูประกอบการคาชายแดนและผานแดน  

   15. ประชาชนยังมีการเผาเชื้อเพลิงในที่โลง เพื่อเตรียมพ้ืนที่ทําการเกษตร ซึ่งเป็นปใจจัยหลักของ
ปใญหาไฟปุา หมอกควัน และฝุุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

   16. การพัฒนาความสัมพันธแกับประเทศเพ่ือนบานและประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงยังไม
มีทิศทางที่ชัดเจน 

   17. หนวยงานราชการในจังหวัดมีการบูรณาการงานรวมกัน แตยังขาดความครอบคลุมทุกมิติ  
3) โอกาส  
1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางเรือและอากาศเพ่ือรองรับนโยบายการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ และเป็นประตูการคาเชื่อมโยงประเทศในกลุม GMS และ ประชาคมอาเซียน (AEC) 
2.นโยบายการพัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบราง ที่แพร (อําเภอเดนชัย) เชียงราย (อําเภอเชียงของ)    

ทําใหเพิ่มโอกาสการสรางมูลคาการคา เศรษฐกิจชายแดน 
3. มีนโยบายและการรวมกลุมในภูมิภาคสงผลใหเกิดการคาและการลงทุนที่เอ้ือนตอกลุมภาคเหนือ

ตอนบน 2  ไดแก  นโยบาย One Belt One Road ของประเทศจีน  ความรวมมือของกลุม CLMVT   ไดแก 
กัมพูชา  สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และประเทศไทย 

4. มีการเปิดเสรีทางการคาและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะ GMS และ
ประชาคมอาเซียน (AEC) สงผลตอโอกาสการขยายการคาการลงทุน 
 5. ความนิยมสินคาของประเทศไทยจากประเทศเพ่ือนบานสงผลใหการคาชายแดนเพ่ิมขึ้น   

6. ตลาดการทองเที่ยวขยายตัว จากการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในกลุมประเทศ GMS 
7. การสงเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตร การปลูกพืชผักปลอดภัยเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม ชวยทํา

ใหปใญหาสิ่งแวดลอมทั้งปุาไม และหมอกควันไดรับการดูแล และสรางความยั่งยืนใหกับระบบนิเวศนแ 
8.การตื่นตัวและความใสใจของประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเป็นสวนสําคัญท่ีจะชวยกันลดปใญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางความยั่งยืน
ใหกบัระบบนิเวศนแ 

9. นโยบายภาครัฐที่สงเสริมใหเที่ยวเมืองรอง และการรวมกลุมการทองเที่ยว (CLUSTER) สงผลให
นักทองเที่ยวเขามาเท่ียวกลุม ภาคเหนือตอนบน 2 มากยิ่งขึ้น 
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10. ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัย จํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน สงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ผลิตภัณฑแ และบริการใหมที่รองรับสังคมสูงวัย  

11. กระแสการดูแลสุขภาพอนามัย สงผลใหผลิตภัณฑแ และบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ไดรับ
ความนิยมสงใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของมูลคาเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑแและบริการในกลุมดังกลาว   

12. ความกาวหนาของเทคโนโลยี สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต รูปแบบงาน และ
พฤติกรรมของผูบริโภคและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ 

13. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีนโยบาย สําคัญในการสรางการรับรู ความเขาใจ
ใหกับประชาชน ในการลดการเผาในที่โลง เพื่อลดความเสี่ยงและปใญหาไฟปุา ตลอดจนปใญหาหมอกควัน และ
ฝุุนละอองขนาดเล็ก ดวยการ ชิงเก็บ ลดเผา เชื้อเพลิง  

14. การพัฒนาระบบ Logistic ระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทั้งโครงขายการขนสงทางระบบรางและทางถนน และเสนทาง R3A : สํานักงานจังหวัดเชียงราย 

 15. นโยบายของรัฐบาล ในการจัดสรรที่ดินทํากิน ทั้งในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และ
โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย (คทช.)  

 16. การซื้อขาย การจายเงินผานระบบ online  เพ่ิมมากทําใหเกษตรกรมีโอกาสที่จําหนายผลผลิต
ใหกับผูบริโภคไดโดยตรง  

17. การพัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกสแ เกษตรชุมชน เชน แหลงการคา คลังสินคา จะเป็นชองทาง
จําหนายสินคาเกษตร สินคาชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงเขาสูระบบโลจิสติกสแชุมชน  

4) อุปสรรค  
1. สถานการณแการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก 

ไปทั่วโลกและท่ัวประเทศ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในทุกๆ มิติ   
 2. การขาดการวางแผนเตรียมการรับรองนักทองเที่ยวอยางเป็นระบบของประเทศในชวงหลังจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3. ปใญหาการเผาปุาของประเทศเพ่ือนบาน ทําใหเพ่ิมปใญหาฝุุนละอองในพ้ืนที่ กลุมภาคเหนือตอนบน 2   
4.  ปใญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกและความไมแนนอนของตลาดสินคาเกษตร สงผลตอการ

ผลิตสินคาเกษตรและราคาสินคาเกษตร  
5.  ปใญหาไดรับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษีเพ่ิมข้ึน เชน มาตรฐานการผลิต สินคา 

มาตรฐานดานความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม และมาตรฐานดาน
ทรัพยแสินทางปใญญา การกีดกันการขนสงสินคาชายแดนและการขนสงสินคาขามแดน 

6. การมีประเทศจีนและเวียดนามเป็นคูแขงท่ีสําคัญในการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปในตลาดลางซึ่งจะมีผลตอการแขงขันทางการคาทั้งเชิงปริมาณและมูลคา  

7. ภัยธรรมชาติมีแนวโนมรุนแรงขึ้น ทําใหประสบปใญหาอุทกภัย ภัยแลง การพังทลายของดิน หมอก
ควันและฝุุนละอองขนาดเล็ก 

8. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงผลตอการผลิตภาคเกษตร ความไมมั่นคงดานอาหาร รายได
ของเกษตรกร รวมถึงแหลงทองเที่ยวและฤดูกาลของการทองเที่ยว 
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9. ปใญหาความมั่นคง ยาเสพติด การลักลอบเขาเมือง การคามนุษยแ เนื่องมีพ้ืนที่เชื่อมโยงกับพื้นที่
ชายแดน  

10. ขาดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่จะตามมาจากการเจริญเติบโตของการ
ทองเที่ยว 

11. การเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัลที่เรงใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  
12. ปใญหาขอพิพาทกันของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนซึ่งจะสงผลกระทบตอการคาการ

ลงทุนของประเทศทั่วโลก  
 13.กฎระเบียบบางสวนยังลาสมัย มีข้ันตอนยุงยากทําใหการปฏิบัติงานลาชา 
   14  มีปใญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมืองและปใญหาการลักลอบนําเขายาเสพติด  
   15.ปใญหาทางการเมืองของประเทศเพ่ือนบาน :  สํานักงานจังหวัดเชียงราย 
          16. โครงสรางของประชากรเขาสูสังคมผูสูงวัย ทําใหขาดแคลนแรงงานและสงผลตอการเขาถึงและการ
ใชประโยชนแจากเทคโนโลยีใหมๆ  
             17. เกษตรกรยังไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีขาดแคลนอุปกรณแท่ีทันสมัย สัญญาณอินเตอรแเน็ต ยังไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่   

 18. การดําเนินธุรกิจในปใจจุบันผูประกอบการ ขาดการสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสงเสริม
การดําเนินธุรกิจรวมกัน และขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวของ  
 
4.5 จุดเน้นในการพัฒนา (Positioning)  
 
  การวิเคราะหแจุดแข็งกับโอกาสที่เกิดขึ้นที่สามารถนําไปสรางเป็นกลยุทธ์เชิงรุกของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  ไดนั้นพบวา กลุมจังหวัดภาคเหนือตอน 2  มีศักยภาพในดานที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS)  และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  มีศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปใญญาทองถิ่นที่เป็นเอกลักษณแของกลุมลานนาตะวันออกที่สามารถ
นําไปใชประโยชนแในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาหัตถกรรม อุตสาหกรรม/
สินคาชุมชน  เป็นฐานการผลิตสินคาเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ยางพารา 
ชา กาแฟ และผลไม (ลิ้นจี่ ลําไย) มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้น
สามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับประเทศในกลุม GMS และ AEC ทั้งทางบก ทางน้ํา และทาง
อากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ  พรอมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาดานตางๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพโดยมีปราชญแชุมชนที่ถายทอด
องคแความรูและมีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและเป็นที่อยูในตางประเทศ  
 การวิเคราะหแจุดออนกับโอกาสที่นํามาสรางเป็นกลยุทธ์เชิงปรับเปลี่ยนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2   คือ การมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่หลากหลาย เหมาะแกการประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ เชิงศิลปะวัฒนธรรม และเชิงนิเวศนแ สงผลใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมเขามา
ทองเที่ยวในกลุมจังหวัดเป็นจํานวนมาก แตมีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือใชในการทําเกษตรกรรมมากขึ้น ทําให
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ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทําลายลงและยังมีปใญหาเรื่องหมอกควันไฟปุา  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มี
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางเรือและอากาศเพ่ือรองรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และเป็นประตูการคาเชื่อมโยงประเทศในกลุม GMS และ ประชาคมอาเซียน (AEC) แตผูประกอบการและ
ผูผลิตสินคา มีรูปแบบการประกอบอาชีพเลียนแบบขาดความหลากหลาย และยังขาดความรวมมือการรวมกลุม
เพ่ือสรางความเขมแข็งทางการแขงขัน  ประเทศไทยมีความกาวหนาของเทคโนโลยี สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต รูปแบบงาน และพฤติกรรมของผูบริโภคแตกลุมธุรกิจในชุมชน และแรงงานในกลุม
ขาดการพัฒนาทักษะ การ reskill upskill และ newskill ทําใหปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดชา     
 การวิเคราะหแจุดแข็งกับขอจํากัด เพ่ือทํามาสรางกลยุทธ์เชิงป้องกัน  ไดแก กลุมจังหวัดที่มีชายแดน
ติดตอกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม GMS ซึ่งเป็นโอกาสในการดําเนินกิจกรรมการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยวรวมกัน แตอยางไรก็จะมีปใญหาแรงงานตางดาว ปใญหาความมั่นคง ยาเสพติด การลักลอบเขาเมือง 
การคามนุษยแ เนื่องมีพ้ืนที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชายแดน ตลอดจนการใชมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษีเพ่ิมขึ้นที่
เกิดขึ้นจากมาตรการปูองกันและเฝูาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    การมี
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และฐานทางวัฒนธรรมที่เอ้ือตอการทองเที่ยว แตเมื่อเกิดสถานการณแการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงักไปทั่วโลกและท่ัวประเทศ ปใญหาหมอก
ควันไฟปุา ซึ่งสงผลกระทบโดยตอระบบเศรษฐกิจของกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
 การวิเคราะหแจุดออนกับขอจํากัด เพ่ือนํามาสรางกลยุทธ์เชิงรับ ไดแก  การปรับเปลี่ยนโครงสราง
แรงงานของกลุมจังหวัดทําใหแรงงานที่จะมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น จํานวนแรงงานนอกระบบเพ่ิมขึ้น และ
ขาดการเตรียมการของธุรกิจชุมชนในการเขาสูยุคดิจิทัล ไดรับผลกระทบอยางมากในชวงสถานการณแการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การที่ชุมชนทองถิ่นยังไมสามารถนําทรัพยากรการ
ทองเที่ยวและทุนทางสังคมที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนแอยางคุมคา รวมทั้งโอกาสของความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานมาใชประโยชนแในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางคุมคาและยั่งยืน  การขาดการพัฒนาทักษะแรงงาน 
และผูประกอบการไปสูยุคดิจิทัลและยังเกิดปใญหาไฟปุา หมอกควัน สถานการณแการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือเป็นการซ้ําเติมภาคการทองเที่ยวซึ่งเป็นสาขาหลักของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  
  จากการพิจารณาศักยภาพของกลุมจังหวัดแลว การกําหนดจุดเนนในการพัฒนา ประกอบมีความ
จําเป็นตองพิจารณาความเชื่อมของแผนการพัฒนาประเทศ ซึ่งแบงออกเป็น 3 ระดับ ไดแกแผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนระดับที่ 2 แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรแชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 และแผนระดับที่ 3 
ไดแก นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคเหนือ และในสวนของแผนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั้น เป็น
แผนในระดับ 3 เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ตองสอดคลองกับแผนในระดับ 1 (เปูาหมาย   การพัฒนาระดับประเทศ) 
และ 2 (แนวทางการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือบรรลุตามเปูาหมายยุทธศาสตรแ)       กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2 จึงไดนําศักยภาพของกลุมจังหวัดมากําหนดเปูาหมายการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเปูาหมายของการพัฒนากลุมจังหวัดมุงตอบสนองเปูาหมายของแผน
ยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี ในดานของการสรางความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ และการสรางโอกาส
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ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  ไดแก  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความยั่งยืน โดยมีภาพลักษณแในฐานะ
จุดหมายการทองเที่ยวเนนคุณคาและความยั่งยืน  มีจุดเดนดานการทองเที่ยวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรม
หลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพ  และรายไดจากการทองเที่ยวกระจายสูเมืองรอง ชุมชน และ
ผูประกอบการรายยอย และหมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัย และนาอยู มีความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนที่ลดลง ทั้งในดานเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ มีการพัฒนา
เศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ และเชื่อมโยงระหวางเมืองและชนบท พ้ืนที่เศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสราง
พ้ืนฐาน ที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม และอปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพ้ืนที่ มี
ศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง สําหรับแผนพัฒนาภาคเหนือ  ไดมีเปูาหมายเชิงยุทธศาสตรแ  
พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสรางสรรคแมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง  ซ่ึ
ยุทธศาสตรแการพัฒนาที่สอดกับศักยภาพจังหวัด ไดแก ยุทธศาสตรแที่ ๑ พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ
ตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนแอยางทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการ
ผลิตสินคาและบริการ ที่มีศักยภาพสูงดวยภูมิปใญญาและนวัตกรรม  ยุทธศาสตรแที่ ๒ ใชโอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
และ ยุทธศาสตรแที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรียแและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง  

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  
 1. การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
    ด วยลั กษณะทางกายภาพของกลุ มจั งหวั ดภาคเหนือตอนบน 2 เป็น เมือ งที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณแ ภูมิประเทศที่สวยงาม ภูมิอากาศที่เย็นสบายมากกวาภาคอ่ืนๆ จึงเป็นปใจจัยที่
สําคัญในการสนับสนุนใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนน 2 เป็นเมืองนาอยู  มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี  
มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมโดดเดน  สังคมเขมแข็ง มีความสงบ  สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี วิถีชีวิตความเป็นอยูดี มีความสุข มีภูมิปใญญาทองถิ่นที่ชวยเกื้อกูลใหชุมชนเขมแข็ง มีการสืบ
ทอดรักษาและปรับใชภูมิปใญญาทองถิ่น ตลอดจนพัฒนาตอยอดใหเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม นํามาใช
ประโยชนแกับการผลิตและวิถีชีวิตความเป็นอยูของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้มีแหลงทองเที่ยวที่
มีบริการสุขภาพ พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือที่มีขนาดเล็กเหมาะสมตามแนวทางเกษตรอินทรียแ ทําเลที่ตั้งมี
ศักยภาพในการขยายการคาการลงทุน เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมอนุภาคลุมแมน้ําโขง 
และสามารถขยายไปสูจีนตอนใตและกลุมประเทศเอเชียใตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ –ใต และ
ตะวันออก-ตะวันตกได และประกอบกับในชวงสถานการณแการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ดังนั้นจึงควรที่จะสรางความเขมแข็งใหกับตัวเองภายในกลุมจังหวัดจังหวัดกอน โดยในสวนการ
พัฒนากลุมภาคเหนือตอนบน 2 ใหเป็นกลุมจังหวัดที่เป็นเมืองนาอยูอยางยั่งยืนนั้น ควรพิจารณาใน 3 มิติ 
ประกอบดวย   
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  มิติด้านเศรษฐกิจ ควรนั้นไปที่การพัฒนการคาชายแดนและการคาผานแดน และพัฒนาขีด
ความสามารถผูประกอบการ และSMEs วิสาหกิจชุมชน การเกษตรและการเกษตรแปรรูปมูลคาสูงการ
ทองเทีย่วเนนคุณคา เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจที่ดีในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
  มิติด้านสุขภาพ  เนื่องจากการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่สําคัญในประเด็นนี้ ไดแก การ
เป็นเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ดังนั้นปใจจัยสําคัญคือ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ดังนั้น ควรตองมีการบริการสุขภาพ  
อาทิ  Health hub,  Health wellness, Health Care และมาตราฐานการแพทยแที่ดี เพ่ือสงเสริมสุขภาวะ
ทางกายและใจของชุมชน  
  มิติด้านสภาพแวดล้อมที่ดี  การเป็นเมืองนาอยูสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะสงเสริมความ
เป็นเมืองนาอยูได ไดแก โครงสรางพ้ืนฐานเมืองที่ดี มีพ้ืนที่สีเขียว ป็นเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกชวงวัย มีอากาศ
ที่บริสุทธิ์สะอาด และมีความอุดมสมบูรณแ  
 2.  ศูนย์ กลางการท่อง เที่ ยว เชิ งสร้ า งสรรค์ ที่ เ น้ นคุณค่ าและความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ อารยธรรมล้านนาตะวันออก เกษตรปลอดภัย และเชื่อมโยงสู่กลุ่ม GMS และ AEC  
 เป็นเมืองทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแที่เนนคุณคาและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ อารย
ธรรมลานนาตะวันออก เกษตรปลอดภัย เนื่องจากลุมภาคเหนือตอนบน 2 มีความโดดเดนทางการทองเที่ยว     
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม  มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่นกลุมลานนาตะวันออก      
ที่สามารถนําไปใชประโยชนแในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาภายใตเศรษฐกิจ
สรางสรรคแ  นอกจากนี้ มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือขาว ยางพารา ลําไย ลิ้นจี่ และ ชา กาแฟ ซึ่งสามารถพัฒนา
ใหเป็น product champion โดยเนนการพัฒนาใหครบทั้งหวงโซคุณคา โดยสามารถทํารายไดใหกับกลุม
จังหวัดทั้งเป็นสินคาสดและแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแสําหรับของฝากและของที่ระลึกของการทองเที่ยว 
อีกยังพัฒนาพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกลาวเป็นแหลงทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวเกิดการทองเที่ยวเชิง
ประสบการณแ ประกอบกับกลุมจังหวัดมีชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม GMS ซึ่งถือเป็นโอกาสใน
ทําเกิดการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคไดอีกดวย  ซึ่งจากการกําหนดจุดเนนการในการพัฒนากลุม
จังหวัดโดยเนนการขับเคลื่อนดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแแลว แตอยางไรก็มิไดหมายความวาจะละเลย
ประเด็นการพัฒนาอ่ืนๆ แตจะใชประเด็นการพัฒนาอ่ืนป็นสวนประกอบการเพ่ือทําใหการทองเที่ยวเกิดความ
เขมแข็งและเป็นสาขาเศรษฐกิจหลักในการขับเคลื่อนภูมิภาค ไมวาจะเป็นเรื่อง การสรางมูลคาดานวัฒนธรรม
ทําใหเกิดผลิตภัณฑแที่เป็นเอกลักษณแ   การทําเกษตรปลอดภัยเพ่ือทําใหนักทองเที่ยวไดบริโภคสินคาปลอดภัย 
และสามารถสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบานได   การพัฒนาผูประกอบการ และบุคคลากรดานการทองเที่ยวทั้ง 
reskill upskill และ newskill เพ่ือใหปรับตัวตอบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เขาสูยุคดิจิทัล ตลอดจนการสรางมาตรฐานการทองเที่ยวในยุค COVID 19 เพ่ือทําใหนักทองเที่ยวเกิดความ
เชื่อมั่นเมื่อเดินทางมาทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
 3. ศูนย์กลางการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม GMS  

เป็นเมืองการคาชายแดนและการคาผานแดนเชื่อมโยงประเทศในกลุม GMS เนื่องจากกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  มีชองทางการขนสงสินคาที่เชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบก
และทางน้ํา  อีกทั้งมีทําเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตรแทางดานการคมนาคมขนสงสูกลุมประเทศ GMS จึงทําใหเกิด
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การคา การลงทุน การทองเที่ยว และ Logistics สูประเทศ สปป.ลาว เมียนมา และประเทศจีนตอนใต 
นอกจากนี้มีโครงการนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบ
ราง รวมทั้งการสรางความสัมพันธแกับประเทศเพ่ือนบาน GMS ตามกรอบความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมเอ้ือตอกิจกรรมการคา การลงทุน การทองเที่ยวอีกดวย และนโยบายตางประเทศที่สนับสนุนการความ
เชื่อมโยงของระบบโลจิสติกสแใหเกิดครอบคลุมภูมิภาค  จากระบบโลจิสติกสแของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอน 2 มี
ความเชื่อมตอกับประเทศเพ่ือน จึงทําใหการคาชายแดนและการคาผานแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอน 2 
มีมูลคารวมที่สูง แมวาจะอยูในชวงสถานการณแการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดังนั้นจากจุดแข็งและโอกาสดังกลาว กลุมภาคเหนือตอนบน 2 จึงควรสรางโอกาสและยกระดับกลุมจังหวัดให
เป็นศูนยแกลางการคาชายแดนและการคาผานแดนของภูมิภาค และในขณะเดียวกันตองเรงพัฒนาใหเกิด
ผลิตภัณฑแในภูมิภาคที่ไดเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน เพ่ือใชชองทางความเชื่อมโยงของระบบโลจิกติกสแของกลุม
จังหวัดฯในการสงออกสินคาไปยังประเทศอ่ืนๆตอไป อีกทั้งการสงเสริมใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวของกับการคา
ชายแดน และการผานแดนในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือทําใหเกิดการจางงานในพ้ืนที่ และลด
ปใญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประชาชนในพื้นที่อีกดวย  

จากการทบทวนบริบทในการพัฒนา และการวิเคราะหแศักยภาพ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาที่
สําคัญของกลุมจังหวัด สามารถสรุปได 3 แนวทาง ดังนี้  

 

ภาพที่ 41 แนวทางการพัฒนาที่สําคัญของกลุมจังหวัด  

  จากแนวทางการพัฒนาดังกลาวในขางตน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ควรนําเอาแนว

ทางการพัฒนาดังกลาวมาประเมินศักยภาพงบประมาณ กําลังคนและความตองการในพ้ืนที่ เพื่อกําหนดทิศ

ทางการพัฒนา วิสัยทัศนแ เปูาหมายในการพัฒนา และประเด็นในการพัฒนาตอไป  

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2  

เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน  

ศูนย์กลาง 

การค้าชายแดน
และการค้าผ่าน
แดนเขื่อมโยง
กลุ่ม GMS  

ศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ท่ีเน

คุณค่าและ
ความยั่งยืน  


