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บทสรุปผู้บริหาร 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564  
เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2564 ได้ก าหนดโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ยึดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
รวมถึงให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค ศักยภาพ โอกาส ในการพัฒนาของพ้ืนที่  เพ่ือเป็นแผนชี้น า 
การพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ และให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่ รวมไปถึงเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) ได้ก าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนา เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ ภายใต้สภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ที่มีความแปรผันสูง อาทิเช่น การระบาดของโรคอุบัติใหม่ สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ผกผัน ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี  สภาวการณ์ด้านสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อยู่บนพ้ืนฐาน  
การได้รับประโยชน์ร่วมกันของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด และด าเนินการภายใต้แนวความคิดการพัฒนา
ภาคเหนือที่มุ่งไปสู่การเป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ” ที่สานสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ สุขภาวะดี  
วิถีชีวิตยั่งยืน น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ว่า “ภายในปี 2570 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ” เพ่ือน าไปสู่การมี เศรษฐกิจที่ดี  
ประชาชนในพ้ืนที่มี รายได้ เลี้ ยงตนเองได้อย่ างทั่ วถึ ง  ประชาชนมีสุขภาพดี  และมีสิ่ งแวดล้อมที่ดี  
โดยการขับเคลื่อนการก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดังกล่าว 
มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนในเชิงเครือข่ายร่วมบูรณาการเพ่ือให้เป้าหมาย
การพัฒนาสัมฤทธิ์ผล 

  ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดทั้งส่วน
ราชการ ประชาชน และองค์กรภาคเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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3. สาระส าคัญแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
   3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

    1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน อยู่ทางตอนบน
ของประเทศ ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร มีชายแดนด้านเหนือติดกับประเทศเมียนมา ร์  
ระยะทาง 130 กิ โลเมตร ลักษณะเป็นแนวภู เขา 100 กิ โลเมตร และเป็นแนวแม่น ้ า  30 กิ โลเมตร  
คือ ส่วนที่เป็นแม่น ้ากกและแม่น ้ารวก มีชายแดนด้านตะวันออกติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 437 กิโลเมตร  
(เป็นแนวภูเขายาว 219 กิโลเมตร และแนวแม่น ้าโขงยาว 219 กิโลเมตร) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ด้านตะวันตกติดกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะทาง 181.1 กิโลเมตร ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล้าปาง 
225 กิโลเมตร และด้านใต้ติดกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 313.339 กิโลเมตร 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพื นที่รวม 36,024 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.02 ของพื นที่ของประเทศไทย  
ซึ่งมีพื นที่ทั งหมด 513,115 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดเชียงรายมีพื นท่ีมากที่สุด 11,678 ตารางกิโลเมตร  

ภาพที่ 1 แผนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 พื นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

จังหวัด พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 
เชียงราย 11,678 
พะเยา 6,335 
แพร่ 6,539 
น่าน 11,472 
รวม  36,024 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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  2) ลักษณะภูมิประเทศ 
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพื นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขามีความสูงจากน ้าทะเลสูงสุด
ที่ดอยภูคา 1,980 เมตร และความสูงเฉลี่ยคือ 76.16 เมตร ของดอยสูงที่สุดในประเทศไทย มีแม่น ้าส้าคัญ  
ได้แก่ แม่น ้าโขงไหลมาจากประเทศจีนและผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แม่น ้ายมมีต้นก้าเนิดที่จังหวัดพะเยา 
แม่น ้าน่านมีต้นก้าเนิดที่จังหวัดน่าน แม่น ้ากกมีต้นก้าเนิดจังหวัดเชียงตุง ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ร์ แม่น ้าอิง 
ต้นก้าเนิดที่จังหวัดพะเยา เป็นสาขาหนึ่งของแม่น ้าโขง โดยไหลลงแม่น ้าโขงที่ บ้านปากอิง หมู่ 16 ต้าบลศรีดอนชัย 
อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นต้น 

  3) การปกครอง 
   การแบ่งเขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย 50 อ้าเภอ      
369 ต้าบล 4,134 หมู่บ้าน 

ตารางท่ี 2 เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

 

 

 

         
      ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  4) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด 4 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต้าบล 126 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต้าบล 265 แห่ง รวมทั งสิ น 400 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่  20 เมษายน  2563 ) 

ตารางท่ี 3 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

 
 

     ที่มา: กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

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

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

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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 5) ประชากร 
    จ้านวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2563 มีจ้านวน
ประชากร ทั งสิ น 2,675,025 คน แบ่งเป็น ชาย 1,307,190 คน หญิง 1,367,835 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562  
ซึ่งมีประชากร รวม 2,690,613 คน แบ่งเป็นชาย 1,316,044 คน หญิง 1,374,569 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 
ทั งนี  ในปี พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนของชายและหญิงเมื่อเทียบกับประชากรทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 58.86 และ 41.14 
ตามล้าดับ ในขณะที่ปี พ.ศ. 2561 ประชากร รวม 2,691,424 คน แบ่งเป็นชาย 1,317,909 คน หญิง 1,373,515 
คน หากพิจารณาแยกตามจังหวัดพบว่า จ้านวนประชากรในของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เริ่มลดลงในจังหวัดพะเยา 
แพร่ และน่าน ทั งนี  สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตารางท่ี 4 จ้านวนประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 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 
แพร่ 216,655 230,909 447,564 215,246 229,844 445,090 213,494 228,232 441,726 210,973 226,377 437,350 
น่าน 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 : ระบบสถิติทางการทะเบียน ของส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2564 
 

ภาพที่ 2  จ้านวนประชากรของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

 
ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบียน ของส้านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 2564 

 6) โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
   ถนน เส้นทางท่ีส้าคัญประกอบด้วย  
    1. ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 1 พหลโยธิน (ช่วงพะเยา - แม่สาย) 
หมายเลข 11 (ช่วงอ้าเภอเด่นชัย) 
หมายเลข 101 (ช่วงอ้าเภอเด่นชัย - น่าน) 
หมายเลข 103 เส้นทางร้องกวาง – งาว 
 

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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    2. ทางหลวงอาเซียน (AH)  
หมายเลข AH 2 เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
หมายเลข AH 3 เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
หมายเลข AH 13 เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่ด่านห้วยโก๋น อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน 

    3. โครงข่ายคมนาคมตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) กลุ่มจังหวัดฯ อยู่
ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) และเส้นทาง R3A และ R3B 
เชื่อมโยงกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) 

  4. R3A เส้นทางหมายเลข 3A (R3A) เป็นเส้นทางสายไหมเชื่อมโยงระหว่าง  
จีน - ลาว - ไทย โดยเริ่มก่อตั งขึ นเมื่อปี 2538 ภายใต้โครงการ “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ”และเปิดใช้อย่างเป็นทางการ 
เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา “เส้นทาง R3A หรือ คุนมั่น กงลู่” คือเส้นทางเชื่อมกรุงเทพฯ สู่คุนหมิง ซึ่งมีต้นทาง
เริ่มจากเชียงของ ประเทศไทย - บ่อแก้ว - หลวงน ้าทา - บ่อเต็น ของประเทศลาว - บ่อหาน - เชียงรุ่งหรือจิ่งหง  
ในแคว้นสิบสองปันนา นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงคุนหมิงรวมกว่า                              
1,800 กิโลเมตร นอกจากนี  ไทยและจีนร่วมมือกันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้าโขงแห่งที่ 4 เชียงของ - ห้วยทราย 
    5. R3B เส้นทาง R3B คุนหมิง - ต้าลั้ว (จีน) - ท่าขี้เหล็ก (พม่า) - แม่สาย -
กรุงเทพฯ (ไทย) ซึ่งบรรจบกับเส้นทาง R3A ที่เมืองเชียงรุ ้งของจีน เป็นอีกเส้นทางหนึ ่งที่ส้าคัญภายใต้  
กรอบ NSEC แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้ได้ตลอดเส้นทาง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของพม่าอีกทั ง
เส้นทางนี ต้องผ่านภูเขาสูง ต้นทุนการขนส่งจึงสูงกว่าและสะดวกน้อยกว่าเส้นทาง R3A โอกาสของผู้ประกอบการ 
โลจิสติกส์ จึงอยู่ที่การขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริ โภคเพ่ือไปกระจายในประเทศพม่ามากกว่าการใช้
เส้นทางเพ่ือขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน  

  7) สะพานข้ามแม่น้ าเชื่อมระหว่างประเทศ ที่ส้าคัญประกอบด้วย 
   1. สะพานมิตรภาพข้ามแม่น ้าโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นสะพานข้ามแม่น ้าโขง  
เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยที่ บ้านดอนมหาวัน อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายกับ ส.ป.ป.ลาว ที่บ้านดอน  
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร รูปแบบของสะพานเป็นคอนกรีตรูปกล่อง (Segmental 
Concrete Box Girder) มีเสา 4 เสา กว้าง 14.70 เมตร เป็นสะพานขนาด 2 เลน แต่ละเลนกว้าง 3.50 เมตร 
นอกจากสะพานแล้วยังมีโครงการก่อสร้างถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าในเขตเมืองห้วยทราย ซึ่งเป็นถนนลาดยาง 
ขนาดสองเลน รวมทั งมีการก่อสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง เป็นการเชื่อมต่อกับเส้นทาง 
R3A ระหว่างจีน - ลาว - ไทย  
  2. สะพานมิตรภาพข้ามแม่น ้าสาย แห่งที่  1 และ 2 เชื่อมอ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายกับ 
จังหวัดท่าขี เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ 

  8) รถไฟ สถานีรถไฟที่ส้าคัญ ได้แก่ สถานีรถไฟเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นเส้นทางรถไฟทางเดี่ยวขนาด 1.00 เมตร 
ห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทาง 533.94 กิโลเมตร และจังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง 217 กิโลเมตร 

 

 

ภาพที่ 3 โครงการรถไฟรางคู่เด่นชัย - 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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  นอกจากนี  มีโครงการรถไฟรางคู่เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของการรถไฟ              
แห่งประเทศไทย และเป็น 1 ใน 2 ส่วนต่อขยายของทางรถไฟสายเหนือ มีวัตถุประสงค์รองรับการเดินทาง 
และขนส่งสินค้าภาคเหนือ รวมถึง รองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่ก้าลังก่อสร้างจะเชื่อมการค้า  
ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต้จากไทยไปลาว จีน เวียดนาม และเขตเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล                             
เดิมมีก้าหนดการสร้างในปี พ.ศ. 2560 แต่เลื่อนออกไปในปี พ.ศ. 2564 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  
ครม. มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย  - เชียงราย - เชียงของ รวมระยะทาง 323 กม. 
วงเงินรวม 85,345 ล้านบาท ระยะเวลาด้าเนินการ 7 ปี โดยกระทรวงคมนาคมเร่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
เริ่มเวนคืนที่ดินและเปิดการประมูลภายในปี 2564 และมีก้าหนดการก่อสร้าง 5 ปี เปิดบริการในปี 2571 

9) ท่าอากาศยาน 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีท่าอากาศยานที่อยู่ในการดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทย  
จ้ากัด (มหาชน) จ้านวน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีสายการบิน เช่น การบินไทย,  
Air Asia, Nok Air, Bangkok Airways, Lion Air และมีท่าอากาศยานที่อยู่ในการดูแลของกรมการบินพลเรือน 
จ้านวน 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานแพร่ และ ท่าอากาศยานน่าน 

  10) ทา่เรือ 
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีท่าเรือ 3 แห่ง ประกอบด้วยท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่ 1  
และ 2 และท่าเรือเชียงของ ซึ่งทั ง 3 แห่ง อยู่ในการดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 11) แหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีที่ส าคัญ 

ตารางท่ี 5 ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

จังหวัด 
การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชมุชน 

และวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ 

 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

 

การท่องเที่ยว    
เชิงศาสนา 
และวิถีพุทธ 

การท่องเที่ยว 
ด้านกีฬา  

และนันทนาการ 

เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชุมชนต้าบลบ้านแซว    
    ต้นแบบอีสานล้านนา 
2. แหล่งเรียนรู้การจัดการ 
    ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
    เทศบาลต้าบลครึ่ง 
3. ศูนย์เรียนรู้พัฒนา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
    ต้นแบบ  ในระดับ  
    ประเทศบ้านโป่งศรีนคร 
4. หมู่บ้านเศรษฐกิจ 
    พอเพยีงบ้านท่าขันทอง 
  
 
 

1. อนุสาวรียพ์่อขุนเม็งราย
มหาราช  

2. พระต้าหนักดอยตุง  
3. ทะเลสาบเชียงแสน 

หรือหนองบงคาย  
4. สบรวก หรอื ดินแดน

แห่งสามเหลี่ยมทองค้า  
5. สามเหลี่ยมทองค้า  
6. ท่าเรือบั๊ค  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ไร่แม่ฟ้าหลวง  
2. น ้าพุร้อนโป่งพระบาท  
3. น ้าพุร้อนป่าตึงหรือ  

น ้าพุร้อนหว้ยหินฝน  
4. ลานทองอุทยาน

วัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง  
5. ดอยแม่สลอง  
6. ดอยหัวแม่ค้า 
7. สวนแม่ฟ้าหลวง  
8. ถ ้าผาจม  
9. ถ ้าปุ่ม ถ า้ปลา  
10. ถ ้าเสาหินพญานาค 
บ้านหาดบา้ย  
11. ดอยผาตั ง  
12. หาดผาได  
13. ภูชี ฟา้  
14. ดอยช้าง ดอยวาวี  
15. บ่อน ้าร้อนธรรมชาติ  

1. วัดพระสิงห์  
2. วัดพระแกว้  
3. วัดร่องขุ่น  
4. พระธาตุดอยตุง  
5. วัดป่าสัก  
6. วัดพระธาตุผาเงา  
7. วัดพระธาตุจอมกิตติ  
8. วัดพระธาตุจอมจอ้  
9. พระธาตุจอมแว่  
10. วัดพระเจ้าทอง 
       ทิพย์  
 
 
 
 
 

1. อุทยานแห่งชาต ิ
 ดอยหลวง  

2. อุทยานแห่งชาติ   
    ขุนแจ 
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จังหวัด 
การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชมุชน 

และวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ 

 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

 

การท่องเที่ยว    
เชิงศาสนา 
และวิถีพุทธ 

การท่องเที่ยว 
ด้านกีฬา  

และนันทนาการ 

พะเยา 1. ศูนย์วัฒนธรรมไทลื อ 
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจ 
    พอเพยีงบ้านบวั 
3. วิถีชีวิตชุมชน ชาติพันธุ์  
    (อีสานล้านนา) 
4. ชุมชนท้าครก บา้นงิ ว  
5. ชุมชนโบราณบ้านตุ๋นใต้  
6. หมู่บ้านปิดทองหลังพระ   
    (บ้านต๋อมใน)  
7. ชุมชนบ่อสิงสอง 
   (ผาหัวเรือ)  
 

1. บ้านร้อยปีคุณหลวง 
    ศรนีครานุกูล 
2. โบราณสถาน 
   บา้นร่องไฮ  
3. หอวัฒนธรรมนิทัศน์  
4. โบราณสถานเวยีงลอ 
5. อนุสาวรีย์พ่อขุน 
     ง้าเมือง 
6. การศึกษาอนุสรณ์ 
    ผู้เสียสละ พตท.   
     2324 
7. โบราณสถานเวยีงบัว 

1. กวา๊นพะเยา 
2. วนอุทยานภูลังกา 
3. ศูนย์พัฒนาโครงการ 
     หลวงปังค่า พะเยา 
4. อุทยานแห่งชาติภูซาง 
5. อุทยานแห่งชาติดอย 
     หลวง 
6. บ่อสิบสอง 
7. น ้าตกจา้ปาทอง 
8. ข่วงนกยูง  
9. หนองเล็งทราย 
10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่  
      เวียงลอ 
11. อุทยานแห่งชาติแมป่ืน 
12. ห้วยผาเกีย๋ง 
13. ดงหอหนองหล่ม 
14. ถ ้าหลวงปางงุ้น 
15. ผาช่อตั ง 
16. บ้านผาแดง 
17. ร่องแก่ง บ้านหนอง 
        กลาง 
18. อุทยานดอยภูนาง 
 

1 วัดติโลกอาราม  
2. วัดศรีโคมค้า  
   (วัดพระเจ้าตนหลวง) 
3. วัดพระธาตุจอมทอง 
4. วัดศรีอุโมงค์ค้า 
5. วัดล ี
6. วัดป่าแดงบุญนาค 
7. วัดหลวงราชสัณฐาน  
8. วัดแสนเมืองมา 
9. วัดไชยอาวาส หรือ   
    วัดประตูเหล็ก   
10. วัดราชคฤห ์
11 วัดอินทร์ฐาน 
12. วัดร้างประตูชัย    
     หรอืวัดพระเจา้ยั งย่อง 
13. วัดศรีจอมเรือง 
14. วัดพระนั่งดิน 
15. วัดนันตาราม 
16. วัดป่าสกัค้า 
17. วัดศรีสุพรรณ 
18. วัดพระธาตุสบแวน 
19. ดอยบุษราคัม  
     (วัดอนาลโยทพิยาราม) 
20. วัดศรีชุม 
21. วัดหว้ยเกีย๋ง 
22. วัดภู่ผาราม 
23. วัดพระธาตุแชโ่ว ่
24. วัดพระธาตุขิงแกง 
25. วัดศรีล้อมหนอง 
       หล่ม 
26. วัดพระธาตุสาม 
      ดวง 
27. วัดพระธาตุภูทอง 
28. วัดพระธาตุจอมสัน 
29. วัดพระธาตุดอย 
        หยวก 
30. วัดพระธาตุภขูวาง 

1. อ่างเก็บน ้าห้วย   
   ชมพ ู– ผาเทวดา 
2. เส้นทางจกัรยาน  
    รอบกว๊านพะเยา 
3. การท่องเท่ียว     
   ศึกษาธรรมชาติห้วยเมี ยง 
4. อ่างเก็บน ้าแม่ปืม 
5. หาดน า้ดัง  
    อา้เภอปง 
6. อ่างเก็บน ้าห้วยตุ้ม 
7. หนองเล็งทราย 
8. อ่างเก็บน ้าร่องสัก 
9. อ่างเก็บน ้าห้วยส้ม 
10. น ้าขุนเอี่ยน 
11. เทศกาล 
      ดอกค้าใต้งาม 

แพร ่ 1. หมู่บ้านนาคูหา/ บ้านนาตอง/ 
    บ้านทุ่งโฮ่ง (ชุมชนที่เป็น   
    แหล่งปลูกต้นฮ่อม) 
2. ชุมชนบ้านหว้ยออ้  
    (เมืองลอง)  
3. บ้านไตลื อ (บา้นถิ่น) 
4. หมู่บ้านร่องฟอง        
    แหล่งอุตสาหกรรม 
    การเยบ็ผ้าและเหลก็  
5. หมู่บ้านค้างใจ ชุมชน  
    กะเหรีย่งหูกวา้ง  

1. คุ้มเจ้าหลวงเมอืงแพร ่ 
2. ก้าแพงเมืองแพร่  
3. คุ้มวงศ์บุรี 
4. คุ้มวิชัยราชา 
5. วัดธรรมานภุาพ    
    (พระธาตุศรีนาตอง) 
6 .ถ ้าผานางคอย  
7. อนุสรณ์สถานเสรีไทย  
    และเส้นทางแพะเปยีง  
8. พิพธิภัณฑว์ัดศรีดอนค้า    
   และพิพธิภัณฑ์พร้าโต้  

1. วนอุทยาน แพะเมืองผ ี
2. บ่อน า้พุร้อน  
     บา้นแมจ่อก  
3. น ้าตกแม่เกิ๋งหลวง  
    อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 
4. น ้าตกหว้ยโรง  
5. ภูเขาหินปะการัง  
6. สวนหินมหาราช  
   อา้เภอลอง 
7. ม่อนเสาหินพิศวง  
 

1. วัดพระบาทมิ่งเมือง 
    วรวหิาร  
2. วัดหลวง  
3. วัดศรีชุม  
4. วัดจอมสวรรค์  
5. วัดพระธาตุช่อแฮ  
6. พระธาตุอินทร์แขวน 
7. วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
8. วัดพระนอน  
9. วัดศรีบุญเรือง 
10. วัดพระธาตุปูแจ  

1. อ่างเก็บน ้าแม่สอง      
    (ปั่นจักรยาน ล่องแก่ง) 
2. หนองบัวลอย 
3. ถ ้าผานางคอย         
    (วิ่งเทรล ยิงธนู) 
4. ภูพญาพ่อ 
5. ถ ้าเอราวัณ           
    (ปีนหน้าผา ล่องแก่ง) 
6. อ่างเก็บน ้าแม่ถาง  
    อ.ร้องกวาง 
7. อ่างเก็บน ้าแม่สาย 



ห น้ า  | 11 
 

จังหวัด 
การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชมุชน 

และวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ 

 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

 

การท่องเที่ยว    
เชิงศาสนา 
และวิถีพุทธ 

การท่องเที่ยว 
ด้านกีฬา  

และนันทนาการ 

6. บ้านแช่ฟา้กะเหรี่ยง 
    หูยาน  
7. บ้านบุญยืน มลาบรี  
    (ผีตองเหลือง) 
8. โฮงซึงหลวง 
9. บ้านกะเหรี่ยง- แม่จองไฟ 
10. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
     หมอ้ห้อม ทุ่งเจริญ/ 
     ทุ่งโฮ่งย้อมสีธรรมชาต ิ
11. บ้านดอนมูลสูงเม่น 
12. บ้านวังวนสูงเม่น 
13. ชุมชนบ้านดอนทราย  
      อ.ลอง 
14. กาดกองเก่า 
15. หอศาสตราวุธ 
16. หอศิลป์นิรันดร             
      อ.เด่นชัย 
17. ค้าแสนแกลเลอรี ่

9. บ้านศิลปินแห่งชาต-ิ 
    บ้านผ้าตีนจก 
10. พิพิธภัณฑ์โกมล 
      ผา้โบราณ 
11. สถานีรถไฟบ้านปิน  
      ศิลปะการกอ่สร้าง   
      แบบบาวาเรียน  
12. บ้านประทับใจ  
13. อุทยานแห่งชาต ิ
      ลิลิตพระลอ  
14. พิพิธภัณฑ์เสรีไทย 
15. พิพิธภัณฑ์เสรีไทย   
      อ.หนองม่วงไข ่
16. พิพิธภัณฑ์ไม้สัก    
     (โรงเรียนการปา่ไม้) 
 

8. อุทยานแห่งชาติ แม่ยม  
    อ้าเภอสอง 
9. น ้าตกเชิงทอง 
10. แก่งหลวง 

11. วัดพระธาตุหนองจัน 
12. วัดพระธาตุพระลอ 
13. วัดสูงเม่น 
14. วัดไทรย้อย 
15. วัดพระธาตุสุโทน 
      มงคลคีร ี
16. วัดเด่นชัย  
      (พระเจ้าแสนแซ่) 
17. วัดพระธาตุดอยน้อย 
18. วัดพระธาต ุ
       ดอยเล็ง 
19. วัดดงลาน  
     วัดเชตะวัน อ.ลอง 
20. วัดนาตุ้ม 
21. วัดไผ่ล้อม 
22. วัดแม่ลานเหนอื 
23. วัดบุญเย็น 
24. วัดต้าม่อน 
25. วัดถิ่นแหนทสรา 
26. วัดสระบ่อแก้ว 
27. วัดหวัข่วง 
28. วัดพงษ์สุนันท ์

น่าน  1. บ่อเกลือสินเธาว์  
2. ตลาดชายแดนห้วยโก๋น   
3. น ้าพุร้อน บ้านน ้ากิ   
4. ชุมชนบ้านบ่อสวก   
5. ชุมชนบ้านหว้ยพา่น   
6. หมู่บ้านประมงปากนาย 
7. ชุมชนบ้านสันเจริญ 
8.  ชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
9. ชุมชนไทลื อ  
    - ต.ร้องแง อ.ปัว 
    - บ้านศิลาเพชร 
    - บ้านดอนมูล 
    - บ้านนาอุดม อ.เชียงกลาง 
10. ชุมชนบ้านดอนชยั  
        (ทุ่งช้าง) 
11. ชุมชนชาวม้ง 
     - บ้านมณีพฤกษ ์
     - บ้านถ ้าเวยีงแก 
     - บ้านขุนสถาน 
     - บ้านป่ากาง 
     - บ้านสองแคว 
12. ชุมชนชาวอิ วเมี่ยน 
     - บ้านป่ากาง 
     - บ้านน า้มาก  
       อ.เวยีงสา 
     - บ้านน า้งาว 

1. อนุสรณีวีรกรรมทุ่งช้าง   
2. พิพิธภัณฑ 
    สถานแห่งชาติน่าน 
3. พิพิธภัณฑ์ 
   วัดพระเกิด   
4. ตึกรังสีเกษม   
5. หออัตลักษณ์  
    นครน่าน   
6. หอศิลป์ริมน่าน   
7. ก้าแพงเมืองเก่า 
    และคูเมือง  
8. คุ้มเจ้าราชบุตร   
9. คุ้มเจ้าเทพมาลา 
10. โฮงเจ้าฟองค้า 
11. คุ้มเจ้าเมฆวด ี
12. ศาลเจ้าหลวง 
     ภูคา ศิลาเพชร 
13. เตาเผาโบราณ 
     บา้นบ่อสวก 
14. ภาพเขียนสี  
     อ.แมจ่ริม 
15. พิพิธภัณฑ์เวียงสา 
16. เมืองวรนคร (อ.ปัว) 
17. ภูพยัคฆ ์
18. แหล่งขวานหิน  
         (นาซาว) 

1. ดอยวาว ดอยติ ว 
2. เสาหินนาน้อย   
3. อุทยานแห่งชาติ    
   ขุนสถาน   
4. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   
5. อุทยานแห่งชาติภูคา   
6. อุทยานแห่งชาติขุนนา่น   
7. อุทยานแห่งชาติ  
    ถ ้าสะเกิน   
8. อุทยานแห่งชาติแมจ่ริม  
9. อุทยานแห่งชาตินันทบุรี   
10. วังศิลาแลง  
11. น ้าตกศิลาเพชร 
12. ดอยพญาเสือโคร่ง   
13. ถ ้าผาตูบ   
14. น ้าตกตาดมา่น   
      น า้ตกสะปัน  

1. วัดพระธาตุแช่แห้ง 
    พระอารามหลวง   
2. วัดพระธาตุช้างค ้า  
    วรวหิาร 
3. วัดภูมินทร ์
4. วัดสวนตาล   
5. วัดมิ่งเมือง  
6. วัดศรีพันต้น  
7. วัดหนองบวั  
8. วัดบุญยืน  
9. วัดภูเก็ต  
10. วัดพระธาตุเขานอ้ย   
11. วัดหนองแดง   
12. วัดโป่งค้า (สันติสุข)  
13. วัดดอนมูล 
14. วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  
     อ.ท่าวังผา 
15. วัดถ ้าเชตะวัน 
16. วัดพระธาตุจอมพริก 
17. วัดบ่อหลวง 
18. พระแกว้มรกต  
     อ.บา้นหลวง 
19. พระธาตุจอมทอง 

 
 

1. ล่องแก่งน ้าวา้  
2. กิจกรรมดูนก  
   หนองน ้าครก 
3. ประเพณีแข่งเรือ  
   พญานาคน่าน 
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จังหวัด 
การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชมุชน 

และวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ 

 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

 

การท่องเที่ยว    
เชิงศาสนา 
และวิถีพุทธ 

การท่องเที่ยว 
ด้านกีฬา  

และนันทนาการ 

13. ชุมชนชาวตองเหลือง 
     - บ้านห้วยหยวก 
14. ชุมชนวิถีไทพวน 
     - บ้านฝายมูล อ.ท่าวังผา 
     - บ้านหมืน่พวน อ.เวียงสา 
     - ชุมชน ต.ในเวียง 
15. ชุมชนชีววิถีบา้นน ้าเกีย๋ง 
16. ป่าชุมชนบ้านดงผาปูน 
17. ถนนลอยฟา้  
     สันติสุข-บ่อเกลือ 
18. สะพานน ้าเต้า 
19. กลุ่มผ้าทอ 
     - บ้านดอนชัย 
     - บ้านซาวหลวง 
     - บ้านป่าออ้ย  
     ต.ศิลาแลง 
20. กลุ่มผ้าเขียนเทียน และ   
     เครื่องเงิน ต.ป่ากลาง  
     อ.ปวั 
21. ชุมชนมหาโภชน ์ 
     การจัดการเรื่องขยะและ  
     การแกะสลักพระไม ้
22. ชุมชนบ้านไผ่เหลือง   
     การจัดการด้านเกษตร  
     ปลอดภัย 

19. อนุสาวรยี์                
      17 ทหารกล้า 
      อ.เฉลิมพระเกียรติ    
      เมืองยา่ง  
      ต.บา้นเสี ยว 

ที่มา: ส้านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562 

ตารางท่ี 6 แสดงเทศกาลและประเพณีทีส่้าคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
จังหวัด เทศกาลประเพณี 
เชียงราย 1.งานพ่อขุนเม็งราย จัดประมาณปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นงานประจ้าปี ภายในงานจะมี  

การออกร้าน จัดนิทรรศการและมหรสพต่างๆ 
2.งานวันลิ้นจี่เชียงรายและสับปะรดนางแล จัดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภายในงานจะมีการประกวด
ขบวนรถและประกวดธิดาลิ นจี ่การออกร้านจ้าหนา่ยสินค้า 
3.ประเพณีป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ ได้ก้าหนดให้มีตั งแต่วันที่ 13 - 16 เมษายน โดยการเนรมิต
ถนนเล่นน ้ากลางเมืองเชียงราย ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ท้าบุญตักบาตรในช่วงเช้า สรงน ้าพระพุทธสิหิงค์ 
ขนทรายเข้าวัด สรงน ้าพ่อขุนเม็งรายมหาราช รดน ้าด้าหัวผู้สูงอายุแต่ละชุมชน ประกวดเทพีสงกรานต์ แข่งขันกีฬา
พื นบ้าน ขบวนแห่ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง บนถนนเล่นน ้าคือ ถนนธนาลัย จะใช้เป็นถนนเพื่อการเล่นน ้าตลอดทั งสาย 
โดยเทศบาลได้ออกแบบอุโมงค์ที่มีสายน ้าใสสะอาดพุ่งออกมาจากทั งสองฟากถนน รวมทั งติดตั งระบบน ้าพุ  
เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศของความชุ่มฉ่้าของสายน ้าตลอดเทศกาล พร้อมกันนี ได้จัดให้มีพิธีรดน ้าด้าหัวผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ้าเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงออก  ถึงความเคารพนับถือและความเป็น 
สิริมงคลตามประเพณีที่ชาวล้านนาได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ตลอดทั งเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้กับชนรุ่นหลัง 
4.ประเพณียี่เป็งลอยกระทง จัดขึ น ณ สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (สนาม รด.) เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง ทุกวันขึ น 15 ค้่า 
เดือน 12 ของทุกปี โดยจะมีการจัดงาน 2 วัน ในวันแรกจะมีกิจกรรมลอยกระทงเล็ก การประกวดหนูน้อยนพมาศ  
และวันต่อมาจะมีขบวนแห่กระทงที่ยิ่งใหญ่จากสวนตุง และโคมฯ ถนนธนาลัย สู่สถานที่จัดงาน และมีการประกวดนางนพมาศ 
ประกวดโคม ประกวดกระทง พร้อมการแสดงบนเวทีอย่างตระการตาโครงการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน ้าโขง จัดขึ นเป็น
ประจ้าทุกปี เป็นการจัดงานเพื่อเช่ือมความสัมพันธไมตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ได้แก่ ไทย ลาว จีน พม่า 
เวียดนาม และกัมพูชา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีระหว่างประเทศ  
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ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและประเทศไทย รวมทั งเป็นการสาน
สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้แนบแน่น เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เป็นการผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน 
อันจะน้าไปสู่การขยายฐานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ น ส่งผลดีในปัจจุบันและอนาคตทางด้านก ารค้า  
การลงทุน การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในประเทศลุ่มแม่น ้าโขง จึงท้าให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และส่งผลดีต่อ  
การพัฒนาประเทศ จัดขึ นราวปลายเดือนตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายนของทุกปี 
5.ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย เป็นขบวนแห่พระคู่บ้านคู่เมืองที่ส้าคัญๆ ของวัดต่างๆ 
ประดิษฐานบนบุษบกแห่ให้ประชาชนสักการะบูชาโปรยข้าวตอกดอกไม้ในบ่ายวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี  
เพื่อเป็นศิริมงคลส้าหรับเมืองเชียงราย ส่งท้ายปีเก่าที่ก้าลังจะผ่านไปและรับปีใหม่ที่ก้าลังจะมาถึง แล้วตักบาตร  
ในวันที่ 1 มกราคมตอนเช้ารับวันปีใหม่ ซ่ึงมีพื นฐานความคิด มาจากต้านานพระเจ้าเลียบโลก ด้วยมีจุดมุ่งหมาย 
ให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซ่ึงประดิษฐานอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆ  
ในตัวเมืองเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวาระของการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยการอัญเชิญพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงราย มาประดิษฐานบนบุษบกที่ได้สร้างขึ นโดยช่างศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย 
จัดเป็นขบวนอัญเชิญไปรอบเมืองเชียงราย ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะบูชาด้วย ข้าวตอก ดอกไม้ 
จึงถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นสิริมงคลยิ่งนัก 
6.เทศกาลวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันส้าคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันนี แล้วพระภิกษุสามเณร
จะต้องท้าพิธีอธิษฐานพรรษา คือ อธิษฐานเพื่ออยู่ประจ้าในวัดใดวัดหนึ่งที่ตนท้าพิธีอธิษฐานนั นตลอด 3 เดือน  
ในฤดูฝน คือ ตั งแต่แรม 11 ค้่า เดือน 8 จนถึงขึ น 15 ค้่า เดือน 11 เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนย่อมมีส่วน
เกี่ยวข้อง เพราะถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้บ้าเพ็ญบุญบ้าเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ เช่น การถวายผ้าอาบน ้าฝน การถวาย
จตุปัจจัยไทยธรรมและถวายเทียนพรรษา ซ่ึงถือว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาระหว่างพรรษา  
และเพื่อให้ความสว่างในเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน ดังนั นจังหวัดเชียงรายมีความตระหนัก  
และเห็นความส้าคัญ จึงได้ยึดเป็นนโยบายหลัก ในการสนับสนุนส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม      
ของท้องถิ่น จึงได้จัดท้าโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาขึ น และจัดขบวนเทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่เป็น
ประจ้าทุกปี บริเวณสวนตุงและโคมฯ ถนนธนาลัย 
7.งานตานหาพญามังราย เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งราย
มหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้ เมื่อวันที่  26 มกราคม พ.ศ.1805 เทศบาลนครเชียงราย ได้ส้านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้จัดพิธีบ้าเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช  
ขึ นในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ณ วัดดอยง้าเมือง ในงานมีกิจกรรมทางศาสนาจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย พิธีสักการะบูชาพระสถูป การสืบชะตาเมือง การท้าบุญเมือง และการจัดกิจกรรมสมโภชเมือง อาทิ  
การฟ้อนเล็บ การฟ้อนดาบ และการตีกลองสะบัดชัย เพื่อถวายแด่องค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อีกทั งยังเป็น  
การแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวที และการเคารพต่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน โดยพี่น้องชาวเชียงราย 
และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลจะเข้าร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั งนี ด้วยการน้าพานพุ่ม หรือพานดอกไม้เครื่องบูชา
สักการะ ถวายดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อความร่มเย็นของเมืองเชียงรายและความเป็นสิริมงคล  
แก่ชีวิตอีกด้วย นอกจากพิธีดังกล่าวแล้ว ในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปี จังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์กรต่าง ๆ  
ทั งภาครัฐและเอกชนจะมีการร่วมกันจัดงานกาชาดประจ้าปี  ของจังหวัดเชียงรายหรือที่นิยมเรียกกันว่า  
"งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช" ซ่ึงจัดขึ นประมาณปลายเดือนมกราคมของทุกปี ภายในงานจะมีการออกร้าน  
จัดนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน งานรื่นเริงต่าง ๆ การจัดจ้าหน่ายสินค้า อาหาร และข้าวของเครื่องใช้  
ซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี 
8.งานปีใหม่เคาท์ดาวน์หอนาฬิกา มหกรรมงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมนับถอยหลัง (เค้าท์ดาวน์) 
เพื่อเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกัน ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ถนนบรรพปราการ  อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ภายในงานมีการเปิดการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแสดงของ วงดนตรี และสลับการแสดงของชุมชน นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา จากชุมชนและสถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลฯ การแสดงกลองบูชาและกลองยาว การแสดง
กลองสะบัดชัย โดยจุดนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจุดพลุเฉลิมฉลอง และการปล่อยโคมไฟ  
เพื ่อ เป็นสิร ิมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  มีฉากหลังเป็นหอนาฬิกาที ่ส ุดอลังการให้น ักท่องเที ่ยวไทย  
และต่างประเทศได้ชื่นชมความงดงามโดยงานเร่ิมตั งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม เป็นต้นไป 
9.งานประเพณีแห่โคมไฟ ไหดอก จัดขึ นเนื่องในวันมาฆบูชา ซ่ึงตรงกับวันขึ น 15 ค้่า เดือน 3 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและเป็นวันที่เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ นหลายประการ คือ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จ้านวน 1,250 รูป  
มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันมาก่อน ซ่ึงพระสงฆ์ทั งหมดล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าอุปสมบท
โดยตรงจากพระพุทธเจ้า และในวันมาฆบูชานี พระพุทธเจ้าได้แสดงพระโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ เนื อหาโดยสรุป  
คือให้ละเว้นความชั่วทุกชนิด ท้าความดี และท้าจิตใจให้ผ่องใส และเมื่อวันมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบครบรอบทุกปี  
เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายจึงได้ จัดงานประเพณี แห่โคมไฟ ไหดอก ขึ นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างบุญกุศลสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป 
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10.ตักบาตรเที่ยงคืน ในครั งอดีตเมื่อใกล้เวลาประมาณเที่ยงคืน ในคืนวันพุธ ขึ น 15 ค้่า จะมีประชาชนจ้านวนมาก
มาร่วมท้าบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตามถนนสายต่าง ๆ จ้านวนหลายร้อย
รูป โดยเรียกวันดังกล่าวว่า "วันเป็งปุ๊ด" และมีประวัติ ความเป็นมาสืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า พระมหาอุปคุตซ่ึงเป็น
พระอรหันต์องค์หนึ่งที่มี มหาอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนาได้ออกจากการเข้าฌานสมาบัติที่ใต้สะดือ
ทะเลแล้วแปลงกายเป็นสามเณรน้อยออกมาโปรดสัตว์โลกเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ท้าบุญตักบาตรพระมหาอุปคุตแล้ว
บุคคลนั นถือว่าเป็นผู้มีบุญ จะมีโชคลาภวาสนาร่้ารวยเป็นเศรษฐีและบังเกิดความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต ซ่ึงประเพณี  
การตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุ๊ด ถือเป็นประเพณีล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ช้านาน เพราะว่าแต่ละปีอาจมีวันเพ็ญ  
ขึ น 15 ค้่า ที่ตรงกับวันพุธ เพียงแค่ 1 ครั ง หรือ 2 ครั งเท่านั น หลายคนจึงเฝ้ารอที่จะมาท้าบุญตักบาตรในวันดังกล่าว 
เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดงานประเพณี ตักบาตรวันเป็งปุ๊ดเพื่อให้คงอยู่คู่วัฒนธรรมล้านนาของชาวเชียงรายสืบไป 
11. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ คือ การท้าบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค้่า เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้า
เสด็จลงจากเทวโลก ค้าว่า เทโว ย่อมาจากค้าว่า เทโวโรหณะ ซ่ึงแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก ความเดิมมีว่า  
ในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้พระพุทธเจ้าเสด็จไปจ้าพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา 
จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั นออกพรรษาในวันขึ น 15 ค้่า เดือน 11 แล้วจึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสะนคร  
ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั นก็มีเนิน  
อันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็น
พวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ล้าดับนั น  
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั นดาวดึงส์ รุ่งขึ นวันแรม 1 ค้่า 
เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันท้าบุญตักบาตรเป็นการใหญ่เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การท้าบุญตัก
บาตรในวันนั นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทวโรหนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึก  
ถึงเหตุการณ์ในวันนั นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดงาน
ประเพณี "ตักบาตรเทโว" เพื่อสืบทอดและท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนาเป็นประจ้าทุกปี 

พะเยา 1.งานสักการะบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง จัดขึ นทุกวันที่ 5 มีนาคมเป็นการร้าลึกถึงพ่อขุนง้าเมือง กษัตริย์ที่ครองเมือง
พะเยา ซ่ึงในช่วงที่พระองค์ ครองราชย์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข และได้ทรงร่วมกับพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช  
และพ่อขุนเม็งรายมหาราช สาบานเป็นพระสหายต่อกันที่เมืองพะเยา งานจัดขึ นทุกวันที่ 5 มีนาคม ที่บริเวณอนุสาวรีย์
พ่อขุนง้าเมืองสวนสมเด็จย่า 90 โดยมีพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ มีขบวนสักการะเทิดพระเกียรติ และการแสดง
วัฒนธรรมล้านนา จัดโดยจังหวัดพะเยา 
2.งานเทศกาลลิ้นจี่  และของดีเมืองพะเยา  จัดขึ นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจัดขึ นประมาณกลาง 
เดือนพฤษภาคม ที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อ้าเภอแม่ใจ ในงานมีมหรสพ การแสดง การประกวดธิดา
ชาวสวนลิ นจี่ ประกวดลิ นจี่พันธุ์ต่างๆ นิทรรศการของภาคราชการและเอกชน จัดโดยสหกรณ์อ้าเภอแม่ใจ 
3.งานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง จัดขึ น 7 วัน เดือน 7 ขึ น 15 ค้่างานนมัสการพระเจ้าตนหลวง ที่วัดศรีโคมค้า 
เป็นงานที่จัดกันมาตั งแต่โบราณ ซ่ึงจะจัดในช่วงก่อนวันวิสาขบูชา ระยะเวลาจัดงาน 7 วัน โดยยึดการนับปฏิทิน  
ทางภาคเหนือ ซ่ึงตรงกับเดือน 5 ขึ น 15 ค้่าของภาคเหนือ (เดือน 7 ขึ น 15 ค้่า ไทย) จึงเรียกงานนี ในท้องถิ่น 
ว่า "งาน 8 เป็ง" ในงานแบ่งเป็นสองรูปแบบ คือ ในเขตสงฆ์จะเป็นการท้าบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม การประกวดครัวตาน 
การปฏิบัติธรรมในช่วง 7 วัน ส่วนนอกเขตวัดก็จะมีมหรสพ และการจ้าหน่ายสินค้า 
4.งานวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงค้า เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ทุกปี วัฒนธรรมชาวไทลื อที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง 
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกาย สถาปัตยกรรมบ้านเรือน รวมทั งอาหารการกินที่ไม่เพียงสะท้อนถึงความเป็นชนเผ่า
รักสงบ ขยัน และมีมานะอดทนแล้ว ชาวไทลื อยังคงรักษาขนบประเพณีดั งเดิมของพวกเขาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยภายใน
ศูนย์แห่งนี จะท้าให้คุณได้เรียนรู้ และสัมผัสผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื อในมิติที่หลากหลาย โดยเฉพาะ  
การชมผ้าทอไทลื อ ที่มีลวดลายสวยงามพร้อมสีสันสดใส เช่น ผ้าลายดอกขอเครือ ลายดอกขอ ลายม้า และลายดอกตั ง 
จะท้าให้คุณได้เข้าใจความเป็นไทลื อที่น่าทึ่ง 
5.ประเพณีปู่จาพญาลอ เป็นวัฒนธรรมล้านนามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและทรงคุณค่า มีประวัติศาสตร์ ประเพณี  
วิถีชีวิตที่ได้รับการสืบทอดยังคงด้ารงอยู่ และเป็นผลผลิตของส่วนรวมจวบจนปัจจุบัน วัฒนธรรมในกลุ่มล้านนา
ตะวันออก ประกอบด้วย เวียงวรนครและเวียง (น่าน) เวียงสรอง (แพร่) เวียงลอ (พะเยา) เวียงกาหลงและเวียงเชียงของ 
(เชียงราย) ซ่ึง 1 ในเวียงทั ง 6 มีเวียงลอ ของจังหวัดพะเยาด้วยจะมีการจัดกิจกรรมประเพณีปู่จาพญาลอ  
ในวันที่ 8 เดือน เมษายน ถึง วันที่ 9 เดือน เมษายน ของทุก ๆปี 
6.ประเพณีตานตุงไทลื้อ ตุงเป็นเครื่องพุทธบูชาอันเป็นเอกลักษณ์ของไทลื อหรือชาวล้านนา โดยชาวไทลื อที่อยู่ใน 
จังหวัดต่างๆ มีคติความเชื่อเกี่ยวกับอานิสงส์ของตานตุง ซ่ึงเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าตุงเป็นสัญลักษณ์  
ของความดี ความเป็นสิริมงคล และเป็นสื่อน้าวิญญาณของ ผู้ล่วงลับไปแล้วให้ขึ นไปสู่สวรรค์หรือหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากวิบากกรรม ตามพื นฐานความเชื่อของชาวไทลื อการถวายทานตุงมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับพิธีกรรม ในพระพุทธศาสนาและประเพณีอันเกี่ยวกับชีวิต การท้าตุงถวายจึงเปรียบเสมือนตัวแทนสักการะ     
ของการแผ่กุศล กตัญญูกตเวที ไปถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว  
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จังหวัด เทศกาลประเพณี 
7.ประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมทอง ประเพณีสรงน ้าพระธาตุจอมทองมีมาตั งแต่โบราณ จัดให้มีขึ น ในวันเพ็ญ 
เดือน 4 ของทุกปี ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง ประชาชนจังหวัดพะเยาพร้อมใจกันมาท้าบุญไหว้พระธาตุดอยจอมทอง 
โดยจะน้าข้าวตอกดอกไม้ข้าวปลาอาหาร และน ้าขมิ นส้มป่อยขึ นไปนมัสการและสรงน ้าพระธาตุ ในอดีตจะมีการแข่ง
บอกไฟขึ นและบอกไฟดอก แข่งขันการจ้อยซอฟ้อนเล็บ ครัวทาน เป็นต้น 
8.ประเพณีแปดเป็งนมัสการพระเจ้าตนหลวง พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนา 
มีอายุมากกว่า 500 ปี  เป็นที่ เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางในระหว่างเดือนแปด  
หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตรงกับวันขึ น 15 ค้่า เดือนสี่ เหนือ ซ่ึงตรงกับวันวิสาขบูชา ผู้คนจากทุกสารทิศต่าง  
พากันมานมัสการพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมค้า  โดยช่วงกลางวันมีการท้าบุญฉลององค์พระเจ้าตนหลวง  
พระประธานในวิหาร การท้าบุญถวาย ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รักษาศีล ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม มีการจัดขบวน  
แห่ครัวทาน ฟ้อนร้า มีการละเล่น และการแสดงของชุมชน ช่วงกลางคืนมีการออกร้านขายของและมหรสพต่าง ๆ 
9.พิธีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง ทุกปีเมื่อถึงวันที่ 5 มีนาคม ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนง้าเมือง ริมกว๊านพะเยาจะเต็ม 
ไปด้วยผู้คนที่มาจากทั่วทุกสารทิศ ต่างร่วมท้าพิธี “บวงสรวงพ่อขุนง้าเมือง” พิธีนี เริ่มมาตั งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ  
แต่ได้ปฏิบัติสืบทอดเป็นประเพณีจนทุกวันนี  งานประเพณีไหว้พระธาตุ วัดป่าแดงบุญนาค 
10.งานประเพณีไหว้พระธาตุวัดป่าแดงบุญนาค เป็นประเพณีที่ประชาชนจังหวัดพะเยา จะท้าบุญตักบาตรสวดมนต์
ไหว้พระ เวียนเทียน รักษาศีลภาวนา ในวันเดือน 7 เป็ง (เพ็ญเดือน 5) ของทุกปี  ณ วัดป่าแดงบุญนาค  
อยู่ในเขตเทศบาลต้าบลท่าวังทอง เป็นวัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทาง ประวัติศาสตร์ระหว่างล้านนากับสุโขทัย  
ได้เป็นอย่างดี เพราะเชื่อว่ากันว่าผู้สร้างวัดคือ พญายุธิษฐิระ เจ้าเมืองสองแคว ได้เข้ามาสวามิภักดิ์พระเจ้าติโลกราช  
เจ้าเมืองเชียงใหม่ คราศึกกรุงศรีอยุธยากับ ล้านนา พระเจ้าติโลกราช ให้พญายุธิษฐิระมาครองเมืองพะเยา  
และพระองค์ได้สร้างวัดอรัญญวาสี คือ วัดบุญนาคขึ น ดังนั นองค์เจดีย์ที่วัดแห่งนี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย 
11.ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ า กว๊านพะเยา กิจกรรม “เวียนเทียนทางน ้า กลางกว๊านพะเยา” ปีหนึ่งจะจัดขึ นเพียง 
3 ครั งเท่านั น คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าผู้คนจะน้าดอกไม้ 
ธูปเทียน จุดไฟสว่างไสว ล่องเรือไปเวียนเทียนบูชาองค์พระปฏิมากลางแม่น ้า 3 รอบโดยกิจกรรมจะเริ่มตั งแต่ช่วงเช้า
เวลา 06.00 น. เป็นพิธีท้าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้พระสงฆ์ จ้านวน 109 รูป ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม 

แพร ่ 1.งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ จัดขึ นระหว่างวันขึ น 11-15 ค้่าเดือน 4 มีการแห่ผ้าขึ นไปห่มองค์พระธาตุ  
มีขบวนแห่แบบล้านนา โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะแต่งกายแบบพื นเมืองล้านนา  มีมหรสพสมโภชทุกคืน รุ่งเช้าวันขึ น  
15 ค้่าจะมีการท้าบุญตักบาตร กลางคืนมีการเวียนเทียน รอบองค์พระธาตุและวิหาร 
2.งานแอ่วสงกรานต์น้ าใจเมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต้งามตา จัดงานบริเวณศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัย ในวันที่ 13 - 17 
เมษายนของทุกปี ภายในงานจะมีการแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อมล้อมวงกินขันโตก และเล่นสงกรานต์กัน 
3.งานกิ๋นสลาก คล้ายประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลาง โดยชาวบ้านจะจัดเครื่องไทยทานเขียนสลากชื่อของ 
ตนติดไว้แล้วน้าไปรวมกันที่หน้าพระประธาน พระสงฆ์จะจับสลากขึ นมาให้มรรคนายกประกาศ เจ้าของสลาก  
ก็น้าเครื่องไทยทานของตนไปถวายแด่พระสงฆ์ โดยงานนี จะจัดขึ นตามวัดต่างๆ ช่วงเดือน 10 ของทุกปี 
4.งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน วันขึ น 3 ค้่าเดือน 3 เป็นวันก้าฟ้า ก่อนวันก้าฟ้า 1 วัน คือ วันขึ น 2 ค้่าเดือน 3  
จะถือเป็นวันสุกดิบแต่ละบ้านจะท้าข้าวปุ้น หรือ ขนมจีน พร้อมทั งน ้ายา และน ้าพริกไว้เลี ยงดูกัน มีการท้าข้าวหลาม
เผาไว้ในกระบอกข้าวหลามอ่อน มีการท้าข้าวจี่ ข้าวจี่ท้าโดยน้าข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วน้ามาปั้นเป็นก้อนขนาด
พอเหมาะ อาจจะใส่ใส้หวานหรือใส่ใส้เค็มหรือไม่ใส่ใส้เลย ก็ได้ เสียบเข้ากับไม้ทาโดยรอบด้วยไข่ แล้วน้าไปปิ้งไฟจนสุก
หอม ข้าวจี่จะน้าไปเซ่นไหว้ผีฟ้า และแบ่งกันกินในหมู่ญาติพี่น้อง พอถึงวันก้าฟ้าทุกคนในบ้านจะไปท้าบุญที่วัด  
มีการใส่บาตร ด้วยข้าวหลาม ข้าวจี่ ตกตอนบ่ายจะมีการละเล่นไปจน ถึงกลางคืน การละเล่นที่นิยมได้แก่  
ช่วงชัย มอญซ่อนผ้า นางด้ง ฯลฯ งานประเพณีก้าฟ้าไทยพวนประเพณีก้าฟ้าของไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง เพื่อจะให้
เยาวชนรุ่นหลังได้ร้าลึกถึงบรรพบุรุษของไทยพวนอย่างลึกซึ งและหวงแหน และสร้างความสามัคคีในหมู่พวน 
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ น ประเพณีก้าฟ้าระหว่างวันที่  1 - 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีโดยประมาณ ประเพณีก้าฟ้านี   
ชาวไทยพวนทุ่งโฮ้งได้ถือปฏิบัติกันมานานเป็นร้อยกว่าปีเท่ากับการอพยพลงมาจากเวียงจันทร์ และก็ไม่เคยมีคนไทย
พวนบ้านทุ่งโฮ้ง ถูกฟ้าผ่าตายเลยเพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดมานานทางเทศบาลต้าบลทุ่งโฮ้ง 
โดยนายกเทศมนตรี(นายวชิรพงศ์ โกสิน) และสภาวัฒนธรรมต้าบลทุ่งโฮ้ง,ชมรมไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง,องค์การบริหาร     
ส่วนต้าบลทุ่งโฮ้ง และชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งทุกคน จึงได้น้าประเพณีก้าฟ้าอันนี มา จากที่ถือปฏิบัติแต่เดิมให้เข้า 
สู่ยุคสมัยน้าวิถีชีวิตชาวไทยพวนทุกรูปแบบเข้าสู่สังคมไทย และสังคมโลก 
5.ประเพณีแห่น้ าช้าง ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาประมาณร้อยกว่าปี ที่ตั งของหมู่บ้านแห่งนี  โดยธรรมชาติอุดม 
ไปด้วยป่าไม้อันมีค่าได้แก่ ไม้สักทอง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า เป็นต้น อาชีพหลักของหมู่บ้านคือการท้าไม้ ช้างจึงเป็นพาหนะที่ส้าคัญใน
การชักลากไม้จึงมีการคล้องช้างป่ามาเพื่อใช้งาน เมื่อคล้องช้างป่ามาได้แล้ว ก็จะเอาช้างมาท้าพิธีสู่ขวัญเหมือนเป็นการปลอบขวัญ
ช้างให้หายตกใจจากการถูกจับคล้องมาจากป่า เมื่อถึงคราวเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงระยะเวลาที่อากาศร้อน จึงให้ช้าง 
ได้มีโอกาสพักผ่อน โดยถือโอกาสนี ที่เจ้าของช้างจะท้าพิธีขอขมา และท้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ รดน ้าด้าหัวช้าง ที่ตนเคยบังคับ 
ให้ท้างาน และเพื่อให้ระลึกถึงบุญคุณที่ช้างมีต่อตน จึงจัดให้มีพิธีแห่น ้าช้างขึ นมาสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน 
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6.ประเพณีตากธรรม" (ธรรมในล้านนา หมายถึง คัมภีร์ใบลาน) เป็นประเพณีโบราณที่ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร 
ได้ให้กุศโลบาย เพื่อเก็บรักษาและสืบต่อวรรณกรรม คัมภีร์ให้ยืนยาว โดยมีกระบวนการในการรักษาคัมภีร์  
ผ่านพิธีกรรมความเชื่อ โดยการน้าคัมภีร์โบราณปั๊บสาที่อยู่ในหอไตร ออกมาตากแดด ควบคุมความชื น เก็บรักษา  
โดยการห่อผ้าและการเขียนคัมภีร์ชุดใหม่ขึ นมาโดยประเพณีตากธรรม มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ใหม่  
และการสืบทอดคัมภีร์ใบลาน กล่าวคือก่อนที่จะมีประเพณีตากธรรม ประมาณเดือน ๔ เหนือ ของทุกปี พระสงฆ์ 
และชาวบ้านจะใช้ความรู้ด้านพุทธศาสนาและความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ตนมีอยู่มาเขียน หรือ บันทึก เรื่องราว  
ของชุมชน ก่อนที่จะน้ามาเทศน์ (บอกเล่า) และร่วมแห่งฉลองในพิธีตากธรรม หลังจากนั นก็ถวายคัมภีร์ธรรมเหล่านั น
ให้กับวัดจนกลายเป็น "ประเพณีตากธรรม" ประเพณีตากธรรมแสดงให้เห็นว่า ครูบามหาเถร เป็นนักปราญช์ล้านนา  
ที่มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการจัดการความรู้ทั งในรูปแบบของการสร้างความรู้ใหม่ 
และการรักษาความรู้ที่มีอยู่มิให้สูญหายไปจากความทรงจ้าและการเรียนรู้ซ่ึงนับว่าเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ ในวิธีการเก็บรักษาคัมภีร์ไว้เป็นอย่างดี และเป็นการสร้างโอกาสหรือแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
ที่มีคุณค่า   

น่าน 1.งานแข่งเรือประเพณีฉลองงาช้างด าจังหวัดน่าน ประเพณีแข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน นิยมจัดให้มีขึ น
ในงานประเพณีตานก๋วยสลาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 ได้จัดให้มีการแข่งเรือในงานทอดกฐินสามัคคีสืบทอดมาจนถึง
งานทอดกฐินพระราชทานในปัจจุบัน ซ่ึงจะมีในราวกลางเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ช่วงหลังจาก
จังหวัดได้รวมงานสมโภชงาช้างด้าอันเป็นสมบัติล ้าค่าคู่บ้านคู่เมือง ภายในงานมีการประกวดเรือกองเชียร์ ฯลฯ 
2.งานเทศกาลส้มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่าน จัดในราวกลางเดือนธันวาคมของทุกปี ณ สนามกีฬาจังหวัดน่าน ซ่ึงในงานก็
จะมีกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ การประกวดขบวนรถส้มสีทอง การออกร้านนิทรรศการ การจ้าหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากอ้าเภอ
ต่าง  ๆและจากเมืองฮ่อน - หงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแสดงศิลปะพื นเมือง และมหรสพต่าง ๆ  
3.งานนมัสการพระธาตุเบ็งสกัด จัดขึ นในวันขึ น 15 ค้่า เดือน 4 เหนือ (ประมาณเดือนมกราคม) ของทุ กปี  
เป็นประเพณีที่จะมีการท้าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ อบรมสมโภชการเจริญพระพุทธมนต์ และการสวดเบิกการเวียนเทียน 
การสรงน ้าพระธาตุและการบูชาพระธาตุด้วยธูปเทียนดอกไม้ของคนพื นเมืองที่เป็นชาวพุทธในปีหนึ่งจะมี 1 ครั ง  
เท่านั น และส้าหรับพระธาตุเบ็งสกัด และพระวิหารสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 1826 ภายในองค์พระเจดีย์ประดิษฐาน  
พระบรมสารีริกธาตุซ่ึงถือเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชุมชน ถือเป็นสถาปัตยกรรมของช่างน่านอีกด้วย  
4.งานประเพณีกินดอกด าดอกแดงและโน้มกิ่งฟ้า  ของชนเผ่าขมุ เป็นประเพณีขึ นปีใหม่ของชนเผ่าขมุ สืบทอด 
มาตั งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซ่ึงจะมีขึ นในเดือน 4 ของทุกปี (ประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) ชุมชนเผ่าขมุที่อยู่ใน
ต้าบลชนแดน อ้าเภอสองแคว จะพบประเพณีนี ที่บ้านห้วยแกลบ บ้านน ้าปาน บ้านน ้าหลุ บ้านห้วยมอย และบ้านใหม่
ชายแดน ส้าหรับการกินดอกด้าดอกแดงนั นจะต้องท้าในวันดีเท่านั น ซ่ึงแต่ละบ้านจะมีวันดีไม่เหมือนกัน  
ประเพณีนี จะท้าหลังเสร็จสิ นฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว โดยกระท้ากันในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละครอบครัว เพื่อความอยู่ดี  
มีสุขและเป็นการรักษาประเพณีที่มีมาแต่โบราณให้สืบทอดต่อไป  
5.งานประเพณีหกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็ง (เพ็ญ เดือน 6) หรืองานไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง  
มีการแห่ผ้าทิพย์ห่ม พระธาตุ มีขบวนแห่ผ้าจากลานโพธิ์หน้าวัดเข้ามายังลานพระธาตุ แล้วท้าพิธีอธิษฐานผ้าก่อนน้า  
ผ้าขึ นห่มพระธาตุ ในงานประเพณีนี มักจะมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาท้าบุญอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งคนที่เกิดปีเถาะ พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจ้าปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ ตามคติการ”ชุธาตุ” หรือการไหว้
พระธาตุตามปีนักษัตรของชาวล้านนา 
6.งานประเพณีสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์ เป็นประเพณีการสรงน ้าพระพุทธรูปองค์ส้าคัญ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของเมืองน่าน ที่สร้างโดยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์เชียงใหม่ ที่มาตีเมืองน่านและสร้างพระเจ้าทองทิพย์ไว้ที่วิหารวัด
สวนตาล เมื่อ 600 ปี มาแล้ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 - 14 เมษายนของทุกปี ชาวเมืองน่านจะท้าบุญสรงน ้า
พระเจ้าทองทิพย์ โดยอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์องค์จ้าลอง ออกแห่ไปรอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน ้าสักการะ 
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในวันปีใหม่ ภายในวัดจัดให้มีพิธีสะเดาะเคราะห์ สืบชะตาเมืองอีกด้วย  
7.งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อย ส้าหรับงานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อยเกิดจากความเชื่อและศรัทธา
ในองค์พระธาตุ เขาน้อย ซ่ึงตามต้านานเชื่อว่า พระธาตุเขาน้อยองค์นี  สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง  
เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20 และมีการบูรณะครั งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ  
ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า ชื่อ หม่องยิง ประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อย ในวันเพ็ญขึ น 14 ค้่า  
และ ขึ น 15 ค้่า เดือน 8 (เหนือ) ซ่ึงตรงกับวันวิสาขบูชา ซ่ึงเป็นการน้อมร้าลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
จะมีกิจกรรมที่ส้าคัญ อาทิ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแสดงพระธรรมเทศนา การท้าบุญตักบาตร ถวายผ้าทิพย์           
ห่มองค์พระธาตุ การสรงน ้าพระธาตุ การเวียนเทียน และมีประกวดขบวนแห่ครัวทาน จุดบั งไฟขึ นถวายเป็นพุทธบูชา 
8.งานตานก๋วยสลาก (งานบุญสลากภัตร) งานแห่คัวตาน (ครัวทาน) เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เชื่อว่ามีมาตั งแต่
พุทธกาล ชาวเหนือถือว่าเป็นประเพณีท้าบุญกลางบ้านที่ส้าคัญเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พระภิกษุรับนิมนต์เพื่อมารับ
การถวายทานโดยการจับสลาก ถ้าอยู่ใกล้แม่น ้าน่านก็จะมีการแข่งเรือด้วย ถ้าไม่มีแม่น ้าก็จะมีการประกวดครัวทาน
แทนการแข่งเรือ เป็นกิจกรรมงานบุญที่สนุกสนานร่วมกันของคนในชุมชน 
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9.งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี งานแข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ต่อมาใน พ.ศ. 2479 ได้จัดให้มีการแข่ง
เรือในงานทอดกฐินสามัคคี และได้สืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐินพระราชทานในปัจจุบัน เรือที่เข้าแข่ง แต่ละล้าใช้ไม้ซุง
ขนาดใหญ่ ขุดเป็นเรือ เอกลักษณ์เด่นของเรือแข่งเมืองน่าน คือ หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาคชูคอสง่างาม หางเรือเป็น
หางพญานาคงอนสูง ด้วยคนเมืองน่านเชื่อว่าบรรพบุรุษของตน   คือ เจ้าขุนนุ่น ขุนฟอง เกิดจากไข่พญานาค เป็น
สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ การต่อเรือแข่ง เป็นรูปพญานาคจึงถือเป็นการบูชาบุญคุณพญานาคผู้เป็นเจ้าแห่งล้า
น ้าและบรรพบุรุษของชาวเมืองน่าน การประชันฝีมือฝีพายจัดขึ น ณ บริเวณแม่น ้าน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ)  
10.ประเพณีล่องเรือไฟอ าเภอนาน้อย ได้ยึดถือปฏิบัติกันมานานตั งแต่ปีพุทธศักราช 2480 โดยชาวอ้าเภอนาน้อย  
มีความเชื่อในประเพณีว่าเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา การเอาไฟเผาความทุกข์ ประเพณีล่องเรือไฟของ
ภาคอีสาน เรียกว่า “ไหลเรือไฟ” ส่วนที่อ้าเภอนาน้อยเรียกว่าประเพณีล่องเรือไฟตรงกับวันขึ น 15 ค้่า เดือนยี่ (เหนือ) 
ชาวบ้านเรียกว่างานยี่เป็งหรือวันลอยกระทง ในปัจจุบัน เรือไฟในสมัยโบราณนั นมีรูปแบบที่เรียบง่าย โดยท้าจากต้น
กล้วยและล้าไม้ไผ่ที่หาได้มาจัดท้าเป็นโครงเรือไฟง่ายๆ พอที่จะท้าให้ลอยน ้าได้ การประดับตกแต่งเรือไฟภายในจะ
ประดับด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ตะเกียง ส้าหรับจุดให้สว่างไสว ก่อนจะปล่อยเรือไฟลงแม่น ้า เท่าที่หลักฐานปรากฏมี
แนวทางที่คล้ายกันอยู่บนพื นฐานความเชื่อต่าง ๆ อาทิ ความเชื่อในการเอาไฟเผาความทุกข์ (พิธีเผาหลัวพระเจ้า)  
จะท้ากันที่บริเวณวัด ความเชื่อเกี่ยวกับการขอขมาและระลึกพระคุณของพระแม่คงคา เป็นต้น ในปัจจุบันได้จัดท้าเรือ
ไฟรูปแบบต่างๆ โดยมีการน้าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประกอบในการจัดท้า และประดับตกแต่งด้วยไฟฟ้า  
ให้สวยงามสว่างไสวเต็มล้าน ้า อ้าเภอนาน้อย ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันมา เพื่อรักษาประเพณี ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบต่อไปสู่คนรุ่นหลัง  
11.งานประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นงานรื่นเริงของชาวม้งทุกๆ ปี จะจัดขึ นหลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ในรอบปีเรียบร้อย   
และเป็นการฉลองความส้าเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี ซ่ึงจะต้องท้าพิธีบูชาผีฟ้า - ผีป่า - ผีบ้าน ที่ให้ความคุ้มครอง 
และดูแลความสุขส้าราญตลอดทั งปี แต่ละหมู่บ้านจะท้าการฉลองกันตามวัน และเวลาที่สะดวกของแต่ละหมู่บ้าน  
ซ่ึงจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 

       ที่มา: ส้านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562  

12) กลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในพื นที่ โดยในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่

และน่าน มีชาติพันธุ์ที่ส้าคัญ จ้านวน 23 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย จีนยูนนาน ไทยเขิน อาข่าหรืออีก้อ ลาหู่หรือมูเซอ  
ลีซูหรือลีซอ ม้งหรือแม้ว ดาราอั ง (ปะหล่อง) ไทลื อ ปะโอ ภูไท ลัวะ ลาวเวียงจันทร์ ลีซู อิ วเมี่ยน กะเหรี่ยง ไทใหญ่  
ไทพวน มลาบรี อาข่า และอึมปี้ ชาวไทยวน ไทเขิน ขมุ ซึ่งรายละเอียดโดยสรุป ดังนี  

 1. จังหวัดเชียงราย 
           จังหวัดเชียงรายมีกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ทั งตามที่ราบและบนดอยสูง  ซึ่งชาติพันธุ์

แต่ละกลุ่มจะมีศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแตกต่างกันไปตามแต่วิถีดั งเดิมที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา 
โดยประชากรในเชียงรายสามารถจ้าแนกออกเป็นชนชาติต่าง ๆ ได้ดังนี  

   1.1 ชาติพันธุ์จีนยูนนาน ชาติพันธุ์จีนยูนนาน หรือชาวจีนฮ่อเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน
มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีน มีอาณาเขตติดกับรัฐฉานประเทศพม่า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผาสี 
ชาวจีนนับถือศาสนาอิสลาม และกลุ่มผาห้า ชาวจีนยูนนานที่นับถือวิญญาณบรรพบุรุษ หลังสงครามกลางเมือง
ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋ ง พรรคก๊กมินตั๋ งเป็นฝ่ายแพ้ ส่ วนหนึ่ งจึงได้อพยพมาตั งหลัก 
ที่มณฑลยูนนาน แล้วอพยพเข้าประเทศไทย ปี พ.ศ. 2495 เข้ามาตั งถิ่นฐานที่อ้าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพ่อค้าคาราวาน กลุ่มจีนฮ่อลี ภัย และกลุ่มจีนทหารกู้ชาติ 

   1.2 ไทยเขิน เป็นชนชาติหนึ่งในกลุ่มไต ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า ประเทศไทย 
ประเทศจีน และประเทศลาว ภาษาพูดและเขียนของไทยเขินมีความคล้ายคลึงกับไทยองและไทลี อมากในประเทศไทย
พบชายไทยเขินบริเวณอ้าเภอสันป่าตอง สันก้าแพง แม่แตง ดอยสะเก็ด และในอ้าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  
คนไทยส่วนใหญ่เรียกว่าไทยเขิน เพราะว่าท้าเครื่องเขินเก่ง มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า 
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   1.3 อาข่า หรือ อีก้อ มีรูปร่างเล็ก แต่แข็งแรงล่้าสัน ผิวสีน ้าตาลอ่อน หยาบกร้าน มีภาษา
พูดคล้ายภาษามูเซอและลีซอ ไม่มีตัวอักษรใช้ ผู้หญิงนิยมไว้ผมยาวแต่รวบผมไว้ แล้วใส่หมวกทับ คอสวม
เครื่องประดับใส่ เสื อผ้าสีด้า ผู้ชายโกนหัวไว้ผมเปีย ชาวอาข่านิยมตั งบ้านเรือนอยู่สู งกว่าระดับน ้าทะเล               
1,200 เมตร ขึ นไปยังชีพด้วยการท้าไร่เลื่อนลอย นับถือผีมีเสาชิงช้าและลานสาวกอดอยู่หน้าหมู่บ้าน  

   1.4 ลาหู่หรือมูเซอ มีรูปร่างสันทัด ผิวสีน ้าตาลอ่อน ชอบกินหมาก มีภาษาพูดเฉพาะ 
แต่ไม่มีตัวอักษรใช้ แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆหลายกลุ่มตามลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงส่วนผู้ชายมูเซอไม่มีเครื่อง
แต่งกายประจ้าเผ่าแบบผู้หญิง ชาวมูเซออาศัยบนภูเขาสูง อยู่ในบ้านยกพื นสูง ยังชีพด้วยการท้าไร่เลื่อนลอย  
และเป็นชนเผ่าที่ช้านาญการล่าสัตว์เป็นอย่างมาก  

   1.5 ลีซูหรือลีซอ ยังชีพด้วยการปลูกพืชไร่ และช้านาญในการล่าสัตว์ แต่งกายด้วยเสื อผ้า
สีสันฉูดฉาดกว่าเผ่าอื่น นับถือผีและบรรพชน ประเพณีส้าคัญคือ งานฉลองปีใหม่  

   1.6 ม้งหรือแม้ว รับอิทธิพลการปฏิบัติตามแบบชาวจีน เช่นเดียวกับเผ่าเย้า ผู้ชาย  
มีสถานภาพสูงกว่าผู้หญิงเสมอ  

   1.7 ชาติพันธุ์ไตหย่า ไทหย่า หรือไตหย่า เดิมอาศัยอยู่ที่เมืองหย่า ติดกับฝั่งแม่น ้าเต้า 
ทางด้านเหนือของเมืองซีเม่า เมืองทะลาง และใต้เมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ภูมิประเทศเป็นพื นที่
ราบล้อมรอบไปด้วยไร่นาป่าไม้และทิวเขา อันเรียงรายสลับซับซ้อน ชายไทหย่า ตั งบ้านเรือนอยู่รวมกันหมู่ๆ  
ในอาณาเขตของจีน ไม่มีพื นที่นาเป็นของตนเอง ต้องอาศัยรับจ้างท้านา หรือเช่านาจากพวกชาวจีนฮ่อ เมื่อถูกรบกวน
จากเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองเก็บภาษีอากรสูง จึงอพยพลงมาทางใต้ บริเวณใกล้เคียงกับเมืองเชียงรุ้ง  
และได้อพยพเข้ามาในเขตอ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2490 พบว่ามีชาวไทหย่าในจังหวัด
เชียงราย ประมาณ 1,000 คน 

   1.8 ชาติพันธุ์ดาราอั ง ดาราอั ง (ปะหล่อง) เป็นชนเผ่าที่อพยพมาจากพม่า เข้าสู่ไทย  
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งมีฐานเดิมอยู่ในโกสัมพี หรือนครรัฐแสนหวี โดยอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาในรัฐฉาน   
แถบเมืองตองแปง น ้าซัน สีป้อ เมืองมิต และเมืองเชียงตุง ปัจจุบันหมู่บ้านชาวประหล่องอยู่ในพื นที่ อ้าเภอฝาง  
อ้าเภอเชียงดาว อ้าเภอแม่อาย จ้านวน 10 หมู่บ้าน 

 2.จังหวัดพะเยา  
   จังหวัดพะเยามีกลุ่มชาติพันธุ์ส้าคัญได้แก่ ไทลื อ ม้ง ปะโอ ภูไท ลัวะ ลาวเวียงจันทร์ ลีซู 

และอิ วเมี่ยน รายละเอียดความเป็นมาของแต่กลุ่มชาติพันธุ์มีรายละเอียดดังนี   
   2.1 ชนชาติพันธุ์ไทลื อเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ ที่พูดภาษาตระกูลไท คือ “ ไทลื อ ” หรือ                     
“ ไตลื อ ” มีถิ่นฐานดั งเดิม อยู่ในเขตสิบสองพันนา ชาวไทลื อนิยมตั งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น ้าและที่ราบระหว่าง
หุบเขา โดยมีแม่น ้าโขง เป็นแม่น ้าสายส้าคัญซึ่งชาวไทลื อเรียกว่า “ น ้าของ ” ส่วนจีนเรียกว่า แม่น ้าล้านช้าง และเรียกคน
ไทลื อว่า “หลี่” หรือ “สุ่ยไปอ่ี” ชาวลื อหรือไทลื อ มีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับคน
ไทยล้านนาและคนลาวในล้านช้างที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก และนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกัน
ส้าหรับประเทศไทย ไทลื อได้อพยพเข้ามาตั งถิ่นฐานตามหัวเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน ในจังหวัดเชียงราย พะเยา 
น่าน แพร่ ล้าปาง ล้าพูน และเชียงใหม่  

   2.2 ชนชาติพันธุ์ม้งหรือแม้ว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ชาวม้งอพยพลงมาทางใต้ตั งแต่ศตวรรษท่ี 18 เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สงบทางการเมืองและหาพื นที่ที่เหมาะสมกับ 
การเพาะปลูก ปัจจุบันมีชาวม้งอาศัยอยู่ในประเทศไทย เวียดนาม ลาว และพม่า ในอดีตนั น ม้งอาศัยอยู่ตามภูเขา  
อยู่ตามธรรมชาติ ม้งต้องตรากตร้าท้างานหนัก อยู่แต่ในไร่เท่านั น ท้าให้ม้งไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองและครอบครัว  
ดังนั น ชีวิตความเป็นอยู่ของม้ง จึงเป็นแบบเรียบง่าย เพราะคลุกคลีกับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เท่านั น ชีวิตประจ้าวัน
ของม้งคือ จะท้าไร่ ท้าสวน และหารายได้เล็กน้อยเพ่ือจุนเจือครอบครัว ส่วนเรื่องอาหาร ก็จะเป็นเรื่องเรียบง่าย 
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   2.3 ชาติพันธุ์ปะโอ กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ หรือตองสู้ ตามต้านานอพยพมาจากเมืองทางทิศ
ตะวันออกของย่างกุ้ง ก่อนจะอพยพเข้ามาในเมืองต่างๆ ของดินแดนล้านนา และเดินทางมาค้าขายและติดตาม 
พ่อเฒ่านันตา วงค์อนันต์ คหบดีชาวปะโอ โดยผู้อพยพตามเข้ามานั นมีทั งท่ีเป็นชาวบ้าน และพระสงฆ์ 
   2.4 ชาติพันธุ์ภูไท ชาวภูไท ดั งเดิมมีภูมิล้าเนาอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท ประเทศเวียดนาม 
ต่อมาได้มีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศลาว และประเทศไทยตามล้าดับ ชุมชนภูไทในจังหวัดพะเยา เป็นชุมชนที่ย้าย
ถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั งแต่ปี พ.ศ. 2502 

   2.5 ชาติพันธุ์ลั๊วะ ชาวลั๊วะ ละว้า หรือข่าว้า เป็นเจ้าถิ่นเดิมของภาคเหนือ ลั๊วะได้เข้ามาตั ง
ถิ่นฐานอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ เมื่อประมาณ 900 ปีมาแล้ว พวกมอญจากลพบุรีซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองล้าพูนและล้าปาง 
ได้รุกรานลั๊วะจนต้องหนีไปอยู่บนภูเขากลายเป็นชาวเขาไป ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 ชนชาติไทย ได้อพยพเข้าสู่
ดินแดนแถบนี  และตีพวกมอญแตกพ่ายไป และมีสัมพันธไมตรีกับพวกลั๊วะในปัจจุบัน ชาวลั๊วะ  ได้กระจายตัวกัน 
อยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สุพรรณบุรี เชียงราย และล้าปาง 
   2.6 ชาติพันธุ์ลาวเวียงจันทร์ ลาวเวียง หรือลาวเวียงจันทร์ เป็นชาวนครเวียงจันทร์ และเมือง
ใกล้เคียงที่อพยพเข้ามาสู่สยาม ทั งโดยหนีภัยสงคราม หนีภัยธรรมชาติ ตั งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ลาว เวียงจันทร์  
เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากหลวงพระบางและเวียงจันทร์ ประเทศลาว เข้ามาตั งถิ่นฐานอาศัย อยู่ในจังหวัดพะเยา 
จ้านวน 5 หมู่บ้าน 

   2.7 ชาติพันธุ์ลีซู กลุ่มชาวลีซู เดิมอาศัยอยู่ที่ต้นแม่น ้าสาละวิน และแม่น ้าโขงทางตอนเหนือ 
ของทิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน แต่ถูกกดดันทางการเมือง การปกครอง และขาดแคลนที่ดินท้า
กินในพม่า จึงได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ล้าปาง สุโขทัย พะเยา และ
แพร่ ลีซูแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ลีซูลายกับลีซูด้า ชาวลีซูที่อยู่ในประเทศไทยเกือบทั งหมดเป็นลีซูลาย  
ส่วนลีซูด้านั นอยู่ พม่า จีน 

   2.8 ชาติพันธุ์อิ วเมี่ยน  ชาวอิ วเมี่ยน เรียกอีกอย่างว่า เมี่ยน หรือเย้า ถิ่นเดิมของเมี่ยน   
อยู่ทางตะวันออกของมณฑลไกวเจา ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน ต่อมาการท้ามาหากินฝืดเคื อง 
และถูกรบกวนจากชาวจีน จึงได้อพยพมาทางใต้ เข้าสู่เวียดนามเหนือ ตอนเหนือของลาว ทางตะวันออกของพม่า  
และภาคเหนือของไทย ชาวเมี่ยนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย อพยพมาจากประเทศลาว และพม่า ปัจจุบันมีชาวเมี่ยน
อาศัยอยู่มากในจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน รวมทั งก้าแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ ล้าปาง สุโขทัย 

3. จังหวัดแพร่ 
 จังหวัดแพร่นั นมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเช่นกัน ในพื นที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส้าคัญ ได้แก่ 

กะเหรี่ยง ไทใหญ่ ไทลื อ ไทพวน ม้ง มลาบรี อาข่า และอึมปี้ รายละเอียดดังนี   
 3.1 ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หมู่บ้านชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบ   

เชิงเขา อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขา มีล้าห้วยธรรมชาติที่สวยงามไหลผ่านตลอดปี ชาวบ้านอยู่กันอย่าง
เรียบร้อย มีวิถีชีวิต นับถือศาสนาพุทธและนับผี มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีคงความดั งเดิม มีเสน่ห์ในแบบของบ้านค้างใจ 

 3.2 ชาติพันธุ์ไทใหญ่  กลุ่มไทใหญ่ หรือฉาน คือ กลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาไท - กะได 
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดใหญ่อันดับสองของพม่า ส่วนมากอาศัยในรัฐฉานประเทศพม่า และบางส่วนอาศัย  อยู่บริเวณ
ดอยไตแลง ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า คนไทใหญ่ในประเทศพม่ามีประมาณ 3 - 4 ล้านคน  
แต่มีไทใหญ่หลายแสนที่ได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ือหนีปัญหาทางการเมืองและการหางาน 

 3.3. ชาติพันธุ์ไทลื อ กลุ่มไตลื อ หรือ ไทลื อ มีดินแดนกว้างใหญ่อยู่ที่สิบสองปันนา 
ในประเทศจีน ได้มีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและถูกกวาดต้อนเพราะสงครามและเข้ามาที่ประเทศไทยและแตกสาขา 
ชาวไทลื อได้อพยพเข้ามาตั งถิ่นฐานตามหัวเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน ในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ 
ล้าปาง ล้าพูน และเชียงใหม่ 
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 3.4 ชาติพันธุ์ไทพวน  ชาวพวน เป็นค้าที่เรียกกลุ่มชนที่ตั งถิ่นฐานอยู่ ในแคว้นเชียงขวาง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อกับญวน ซึ่งมีแม่น ้าพวนไหลผ่านพื นที่เชียงขวาง       
จึงได้ชื่อว่าพวน ชาวพวนนิยมตั งถิ่นฐานสร้างที่ท้ากิน บริเวณลุ่มแม่น ้า มีอาชีพเกษตรกรรม ท้าไร่ไถนา ชาวพวน  
ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลายพื นที่ เช่น นครนายก สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี 
สระแก้ว และพิจิตร เป็นต้น ชายไทยพวน มีอุปนิสัยยิ มแย้ม แจ่มใส โอบอ้อมอารี เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่และรักสงบ ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีวัฒนธรรม มีภาษา มีความผูกพันในระบบเครือญาติ เผ่าพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์มาช้านาน 

 3.5 ชาติพันธุ์ม้ง ชนชาติพันธุ์ม้ง ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากที่ไหน แต่สันนิษฐาน 
กันว่าม้งน่าจะอพยพมาจากที่ราบสูงทิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย เข้าสู่ประเทศจีน และตั งหลักแหล่งอยู่แถบ  
ลุ่มแม่น ้าเหลือง เมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว มีการตั งถิ่นฐานอยู่ในมณฑลไกวเจา ฮุนหน้า กวางสี และมณฑลยูนาน 
ประเทศจีน ในช่วงของราชวงค์แมนจู (เหม็ง) มีนโยบายปราบปรามม้ง เพราะผู้ชายม้งส่วนใหญ่หน้าตาคล้ายคนรัสเซีย 
โดยให้ชาวม้องยอมจ้านน และยอมรับวัฒนธรรมของจีน แต่ด้วยม้งเป็ นพวกชนแห่งขุนเขา (คนป่าเถื่อน)  
จึงได้มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรง และชาวม้งประสบความพ่ายแพ้ จึงได้อพยพร่นถอยสู่ทางใต้และกระจาย  
เป็นกลุ่มย่อยๆ ขึ นอยู่บนที่สูงป่าเขาในแคว้นสิบสองจุไทย สิบสองปันนา และอีกกลุ่มไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ของประเทศลาว บริเวณทุ่งไหหิน เดียนเบียนฟู โดยมีหัวหน้าม้ง คือ นายพลวังปอได้รวบรวมม้ง และอพยพเข้าสู่
ประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 เศษ เป็นต้นมา 

 3.6 ชาติพันธุ์มลาบรี  ชุมชนเผ่าตองเหลือง "มลาบรี" บ้านบุญยืน หมู่ที่ 13 ต้าบลบ้านเวียง 
อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (พื นที่ของคุณบุญยืน สุขเสน่ห์) โดยการตั งถิ่นฐานมลาบรี จะอพยพตามลักษณะ     
ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ โดยอยู่ในแต่ละพื นที่เป็นเวลา 5 - 10 วัน แล้วย้ายไปที่อ่ืนที่มีอาหารเพียงพอ รูปแบบในการ
อพยพในลักษณะวนกลับมาที่เดิมในรัศมี ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร ในแต่ละปีเมื่อถึงฤดูกาลที่ต้องเร่ร่อนเข้าป่า 
เพ่ือตีผึ ง ต้องอพยพไปทั งหมู่บ้าน มลาบรีเป็นกลุ่มสังคมล่าสัตว์ พวกเขาจะสร้างที่พักชั่วคราว มีลักษณะเป็นเพิง สร้างจากไม้
ไผ่ มุงด้วยใบตองกล้วย จึงถูกเรียกว่าเผ่าตองเหลือง เพราะจะย้ายที่อยู่เมื่อเวลาที่ใบตองเริ่มออกสีเหลือง 

 3.7 ชาติพันธุ์อาข่า เป็นแขนงหนึ่งของชนเผ่าทิเบต - พม่า รูปร่างเล็กแต่ล่้าสันแข็งแรง  
ผิวน ้าตาลอ่อนและกร้าน ผู้หญิงมีศีรษะกลม ล้าตัวยาวกว่าน่อง และขาสั นผิดกับผู้ชาย มีภาษาพูดมาจากแขนง   
ชาวโล - โล คล้ายกับภู ภาษาลาหู่ (มูเซอ) และลีซู (ลีซอ) ไม่มีตัวอักษรใช้ วัฒนธรรมของคนอาข่าท้าให้พวกเขามอง
ชีวิตของคนในเผ่าเป็นการต่อเนื่องกัน กฎต่าง ๆ ครอบคลุมทุกคนในเผ่า ตั งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ตั งแต่เกิดจน
ตาย เป็นแนวทางสอนและแนะน้าทุกคนในเรื่องของกฎหมายของเผ่า ประเพณี ศาสนา ยา และการรักษาโรคกสิกรรม 
สถาปัตยกรรมการตีเหล็ก และการท้าเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ้า ท้าให้หมายรู้ ในเผ่าพันธุ์  
และซาบซึ งในความเป็นอาข่าของตน 

 3.8 ชาติพันธุ์อึมปี้  ส้าหรับชาวอึมปี้มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านใต้ถุนสูงมุงด้วยหญ้าคา  
มีชานฝาบ้านสานด้วยไม้ไผ่กลาย มีพิธีกรรม ไหว้เทวดา การขอฝนอุปโภคและพิธีฝากข้าวไว้กับท้าวทั งหกด้านภาษา 
ภาษาอึมปี้ (Mpi) จัดอยู่ในตระกูลภาษาทิเบโต-เบอร์มา สายโลโลใต้ กลุ่มย่อยฮาโนอิช มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษา
ของบีซู และภูน้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพ ท้าไม้กวาด เกษตรกรรม และเลี ยงสัตว์ 

4. จังหวัดน่าน 
 จังหวัดน่านนั นมีชาติพันธุ์คล้ายคลึงกันกับอีก 3 จังหวัด โดยมีชาติพันธุ์ที่ส้าคัญ ได้แก่   

ชาวไทยวน หรือคนเมือง ไทลื อ ไทพวน ไทเขิน ไทใหญ่ ขมุ ลัวะ เมี่ยนและมลาบรี ซึ่งรายละเอียดของแต่ละชาติพันธุ์
มีดังต่อไปนี   

 4.1 ชาวไทยวน หรือ คนเมือง ส่วนใหญ่อพยพมาจากเชียงแสนและบริเวณต่าง ๆ  
ของล้านนา ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน  
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 4.2 ชาวไทลื อ (ไทลื อ,ไทยอง) ส่วนใหญ่อพยพมาจากสิบสองปันนาและหัวเมืองต่าง ๆ บริเวณที่
ราบลุ่มแม่น ้าโขง ซึ่งมีทั งอพยพมาด้วยความสมัครใจและอพยพมาเนื่องจากเกิดศึกสงครามทั งภายในหัวเมืองลื อเอง และอพยพ
มามากที่สุดยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองของเจ้ากาวิละแห่งเชียงใหม่ และเจ้าอัตถวรปัญโญฯ แห่งนครน่าน และยุคของเจ้า
สุมนเทวราช อีกทั งมีการอพยพเข้ามาเรื่อย ๆ ครั งเกิดการปฏิวัติการปกครองประเทศของจีน ชาวไทลื ออาศัยตั งบ้านเรือน อยู่
กระจัดกระจายตามลุ่มน ้าต่าง ๆ ในจังหวัดน่านมีมากที่สุด คือ อ้าเภอปัว แทบทุกต้าบล อ้าเภอท่าวังผา อ้าเภอสองแคว อ้าเภอ
เชียงกลาง และอ้าเภอทุ่งช้าง เลยไปถึงอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 ภาษาไทลื อในจังหวัดน่าน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 (1) ไทลื อฝั่งสิบสองปันนาตะวันออก ได้แก่ เมืองล้า เมืองมาง (อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น ้าน่าน 

บริเวณชุมชนบ้านหนองบัว ต้าบลป่าคา อ้าเภอท่าวังผา และแถวต้าบลยอด อ้าเภอสองแคว) ส้าเนียงพูดใกล้เคียง  
กับภาษาไทยอีสานปนลาวพวน 

 (2) ไทลื อฝั่งสิบสองปันนาตะวันตก ได้แก่ เมืองยู้ เมืองยอง เมืองเชียงลาบ เมืองเสี ยว 
(อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น ้าย่าง บริเวณชุมชนต้าบลยม ต้าบลจอมพระ (บ้านถ่อน) อ้าเภอท่าวังผา แถบลุ่มแม่น ้าปัว  
ต้าบลศิลาเพชร ต้าบลศิลาแลง อ้าเภอปัว ถึงต้าบลห้วยโก๋น อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ) ส้าเนียงพูดเหมือนส้าเนียง              
คนยองในจังหวัดล้าพูน-เชียงใหม่ 

 (3)  ชาวไทพวน หรือ ลาวพวน อยู่ที่บ้านฝายมูล อ้าเภอท่าวังผา และบ้านหลับมืนพวน อ้าเภอเวียงสา 
 (4) ชาวไทเขิน หรือ ชาวขึน อพยพมาจากเชียงตุง ปัจจุบันส่วนใหญ่จะถูกกลืนทาง

วัฒนธรรมจากคนเมือง ทั งภาษาพูดและเครื่องแต่งกาย แต่บางหมู่บ้านยังมีการนับถือผีเจ้าเมืองของไทเขินอยู่  
จึงรู้ว่าเป็นไทเขิน เช่นบ้านหนองม่วง อ้าเภอท่าวังผา ส่วนบ้านเชียงยืน ต้าบลยม อ้าเภอท่าวัง ผา ถูกชาวไทลื อ  
กลืนวัฒนธรรมจนไม่เหลือเค้าของชาวไทเขิน 

 (5) ชาวไทใหญ่ หรือ เงี ยว หรือ ไตโหลง มีถิ่นฐานในรัฐฉาน และเชียงตุง อาศัยอยู่บริเวณ
แถวอ้าเภอทุ่งช้าง ในปัจจุบันถูกกลืนวัฒนธรรมจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นชาวไทใหญ่ 

 (6) ชาติพันธุ์ขมุ เป็นชาติพันธุ์ เก่าแก่และอาจจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนผืน
แผ่นดินใหญ่มาก่อนกลุ่มอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ชาวขมุเข้ามานานพอสมควร อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน และบริเวณ
ชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยกระจายอยู่ในจังหวัดภาคกลาง ชาวขมุแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม ตามลักษณะการใช้
ภาษาและวัฒนธรรม ขมุเป็นชาติพันธุ์ที่มีความส้าคัญอย่างยิ่ง ทั งในฐานะของความเป็นชนชาติของขมุเอง  
และในฐานะท่ีเป็นกลุ่มที่คงความเป็นวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ ที่มีความเป็นประวัติศาสตร์อย่างเด่นชัด 

 (7)  ชาติพันธุ์ลั๊วะ ตั งถิ่นฐานดั งเดิมอยู่ในจังหวัดน่านของไทย และบริเวณชายแดนแขวงสายะบุรี
ของประเทศลาว โดยชนกลุ่มนี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ถิ่นไปรต์ และถิ่นมาลล์ ชาวถิ่นกลุ่มแรกได้เข้ามาตั งถิ่นฐานใน
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2471 ซึ่งอาจจะเข้ามาอยู่ก่อนที่คนไทยจะอพยพจากประเทศจีนมาอยู่ในแหลมอินโดจีน 

  (8) ชาติพันธุ์ เมี่ยน เมี่ยน (เย้า) เป็นชนชาติพันธุ์ที่อยู่ในเชื อชาติมองโกลอยด์ เดิมเข้ามี
แหล่งก้าเนิดแถบตอนกลางของจีน บริเวณแม่น ้าฉางเจียว และลุ่มน ้าฮ่ันเจีย ต่อมากระจายตัวอยู่ตามมณฑลต่าง ๆ และได้
เคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือของเวียดนาม พม่า ลาว และอพยพจากลาวเข้าสู่ไทย เมื่อประมาณ 145 ปีมาแล้ว ระยะแรกตั งถิ่นฐาน
อยู่บนดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อประชากรเพ่ิมขึ นจึงย้ายถิ่นฐานไปตามจังหวัดต่างๆ เช่น เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน น่าน และล้าปาง ในประเทศไทย มีเย้าอยู่กลุ่มเดียวคือ กลุ่มเบี ยนเย้า หรือพ่านเย้า 

 (9) ชาติพันธุ์มลาบรี ชนเผ่าตองเหลือง หรือมลาบรี เป็นชนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเร่ร่อน 
เสาะหาแหล่งอาหารโดยการล่าสัตว์และเก็บพืชผักผลไม้ตามที่ต่างๆ ในป่ามารับประทาน ที่พักหรือบ้านจะสร้าง  
เป็นเพิงหลังคามุงด้วยใบตอง ใช้เป็นที่อยู่อาศัยในระหว่างหาอาหาร เมื่อใบตองเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ก็จะย้ายหนี  
ไปอยู่ที่ใหม่ โดยชนเผ่ามลาบรี ในอดีตกระจายกันอยู่ในหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ 
และเลย ปัจจุบันอยู่ที่แพร่และน่านเท่านั น 
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เชียงราย, 
51% 

พะเยา, 17% 

แพร,่ 15% 

น่าน, 16% 

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  1) ด้านเศรษฐกิจ 
     1.1) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 

             (1) ภาพรวมทางเศรษฐกิจ  
            ภาพรวมทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า จากปี  พ.ศ. 2562 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ราคาตลาด มีมูลค่าเท่ากับ 210,307 ล้านบาท โดยมีอัตรา
เพ่ิมขึ น เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ราคาตลาด ประจ้าปี พ.ศ. 2561  
มีมูลค่า 202,610 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.65 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดเชียงรายมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมสูงสุด 107,265 ล้านบาท โดยการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ตั งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562  พบว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ในปี พ.ศ. 2562 มี อัตราการเจริญเติบโตคิดเป็นร้อยละ 14.76 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558     

ตารางที่ 7 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 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) 

อัตราการเจริญเติบโต 
พ.ศ. 2562 เทียบกับ 

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 
น่าน 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 : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564 

  หากพิจารณาข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 ถึงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สัดส่วน พบว่า สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 51 
ถัดมาเป็นจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ 18 น่าน และแพร่ คิดเป็นร้อยละ 16 และ 15 ตามล้าดับ เมื่อจ้าแนก  
ตามจังหวัด พบว่าในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา จังหวัดแพร่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2562 สูงที่สุ ด 
เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2558 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 20.88 ในขณะล้าดับที่สองคือ จังหวัดน่าน  
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 18.77  อันดับที่สามคือจังหวัดเชียงราย อยู่ที่ร้อยละ 12.65   
และจังหวัดพะเยาอยู่ท่ีร้อยละ 12.35  

ภาพที่ 4 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2562 

 

 

 

 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2564 
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เกษตร 
26% อุตสาหกรรม  

9% บริการ  
65% 

เกษตร อุตสาหกรรม  บริการ  

 (2) โครงสร้างการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
   เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบว่าใน ปี พ.ศ. 2562  

จากผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ้านวน 210 ,307 ล้านบาท พบว่า โครงสร้างการผลิต 
ตามสาขาเศรษฐกิจหลัก ส่วนใหญ่เป็นภาคบริการ คิดเป็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม เท่ากับ 135 ,778 ล้านบาท 
ถัดมาเป็นภาคเกษตรกรรม เท่ากับ 55,734 ล้านบาท และ ภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ 18,798 ล้านบาท  

ภาพที่ 5  โครงสร้างการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

  
 

 

 

 

 

 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2564 

     ส้าหรับผลผลิตมวลรวมจังหวัดต่อหัวต่อปี ในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่  89,302 บาทต่อหัวต่อปี  
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น เมื่อเทียบปี พ.ศ. 2561  สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มที่ เ พ่ิมขึ น  
ทั งนี  หากจ้าแนกผลผลิตมวลรวมต่อหัวต่อปีหรืออีกนัยยะหนึ่งคือ รายได้ต่อหัวต่อปีของคนรายจังหวัด พบว่า  
รายได้ต่อหัวของคนในจังหวัดพะเยามากที่สุด 97,306 บาทต่อคน ถัดมาเป็นจังหวัดเชียงราย 95,895 บาทต่อคน 
อันดับที่สามจังหวัดแพร่ 78,276 บาทต่อคน และจังหวัดน่าน 75,676 บาทต่อคน 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลิตภณัฑม์วลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ณ. ราคาตลาด ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

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 
  การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน 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 
  ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน ้า และระบบปรับอากาศ 1,368 1,210 1,373 385 348 388 426 382 415 333 296 328 2,512 2,236 2,504 
  การจัดหาน ้า การจัดการ และการบ้าบัดน ้าเสีย ของ
เสีย และสิ่งปฏิกูล 

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 
  การก่อสร้าง 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 
  การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 

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 

  การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 3,751 4,740 5,073 638 668 762 973 890 925 616 455 480 5,978 6,753 7,240 
  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3,414 3,888 4,272 128 146 159 271 304 327 174 196 224 3,987 4,534 4,982 
  ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 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 
  กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 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 วิทยาศาสตร์ 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 การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

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 
  กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 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 
  กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 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 : ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2564
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   เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการและอุตสาหกรรม มีสัดส่วนเพ่ิมขึ น ส้าหรับมูลค่า  
ทางภาคเกษตร แม้ในปี พ.ศ. 2562 จะเพ่ิมขึ นจากปีที่ผ่าน แต่ยังน้อยกว่ามูลค่าภาคเกษตรในปี พ.ศ. 2560 

ภาพที่ 6 โครงการสร้างการผลิตของผลิตภณัฑม์วลรวมของภาคเหนอืตอนบน 2 ตั งแต่ปีพ.ศ. 2560-2562 

 

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2564 

      จากภาพที่ 7 สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของภาคเหนือตอนบน 2 
โดยความส้ าคัญของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเ พ่ิมขึ นอย่ างชัด เจน ในช่ว ง 5 ปีที่ ผ่ านพบว่ า  
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี พ.ศ. 2562 ภาคเกษตรลดลง ร้อยละ 5.75 เมื่อเทียบกับ 
ปี พ.ศ. 2558 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม และบริการในปีพ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับ  
ปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นร้อยละ 25.33 และ 24.39 ตามล้าดับ   

ภาพที่ 7   การเปรียบเทียบโครงการสร้างการผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 

 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2564 
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  จากตารางที่ 9 ส้าหรับผลผลิตมวลรวมต่อหัวประชากร ซึ่งเป็นตัวแทนของรายได้ 
ต่อหัวของประชากรพบว่า อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ต่อหัวของประชากรในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น โดยในปี พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมขึ นร้อยละ 17.52  

ตารางท่ี 9  ผลผลิตมวลรวมต่อหัวประชากรของภาคเหนือตอนบน 2 

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 
อัตราการเจริญเติบโตของ
ประชากรในกลุม่ภาคเหนือ

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 : ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2564 

  (3) สาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคเหนือตอนบน 2  
 หากจ้าแนกสาขาเศรษฐกิจที่ส้าคัญของภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าสาขา
เศรษฐกิจส้าคัญของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี   

  ภาคเกษตรกรรม มูลค่าผลผลิตมวลรวมสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้และการประมงมีการ
เจริญเติบโตเพ่ิมขึ น ร้อยละ 2.62     

ภาพที่ 8 การเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรม ของภาคเหนือตอนบน 2 

 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ , 2564 

  ภาคอุตสาหกรรม  ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า  สาขาเศรษฐกิจ 
ที่ส้าคัญ ได้แก่ การผลิต คิดเป็นร้อยละ 72 ของมูลค่าภาคอุตสาหกรรม ทั งนี  สาขาเศรษฐกิจที่มีความโดดเด่น  
ได้แก่ สาขาการจัดหาน ้า การจัดการ และการบ้าบัดน ้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน ้า  
และระบบปรับอากาศ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 14.71 และ 11.99 ตามล้าดับ  
ในขณะที่สาขาการท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน อัตราการเจริญเติบโตลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.27  

 

 

 

 

2.62 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

เกษตรกรรม ป่าไม้และการประมง 
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ภาพที่ 9 สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ , 2564 

ภาพที่ 10 การเจรญิเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2562 

 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2564 

  ภาคบริการ ที่ส้าคัญในสาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีก  
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ สาขาการศึกษา และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ในขณะ  
ที่สาขาเศรษฐกิจที่มี เจริญเติบโตสู งที่สุ ด  ได้แก่  สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ  วิทยาศาสตร์  และเทคนิค  
สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ สาขากิจกรรมการบริหาร  
และการบริการสนับสนุนและสาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
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ภาพที่ 11 สดัส่วนภาคบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ , 2564 

ภาพที่ 12 การเจรญิเติบโตของสาขาเศรษฐกิจในกลุม่ภาคเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2562 

 

 ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ , 2564 
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  1.2) การวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยว 
   ส้าหรับสาขาท่องเที่ยว เป็นสาขาเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

ซึ่งในส่วนนี จะท้าการแสดงถึงอุปสงค์ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ลักษณะของผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้ที่เดินทาง  
มาท่องเที่ยว อุปทานการท่องเที่ยว ได้แก่ จ้านวนห้องพักและอัตราเข้าพัก ตลอดจนการคาดการณ์จ้านวนนักท่องเที่ยว 
และรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 รายละเอียด ดังนี   

   (1) จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว  
   จากข้อมูลตารางที่ 10 จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกลุ่ม

จงัหวัดฯ ปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 จ้านวนผู้มาเยี่ยมเยียน และรายได้จากการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดลดลง โดยจ้านวนผู้มาเยี่ยมเยือน ลดลงเหลือ 3 ,744 ,902 คน ซึ่ งลดลงจากปีพ.ศ. 2562  
คิดเป็นร้อยละ 39.55 รายได้จากการท่องเที่ยว ลดลงเหลือ 18 ,324 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562  
คิดเป็นร้อยละ - 48.09 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ส่งผลกระทบต่อจ้านวนผู้ เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
เนื่องจากนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancting จึงส่งผลให้ประชาชนอยู่บ้าน ท้างานที่บ้าน 
(work from home) และลดการท่องเที่ยวลง ท้าให้จ้านวนและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ทั งนี  หากไม่ได้เกิด
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พบว่า จ้านวนผู้มาเยี่ยมเยีอนและรายได้
จากท่องเที่ยวยังคงเพ่ิมขึ น โดยปี พ.ศ. 2562 มีผู้เยี่ยมเยือน จ้านวน 6,195,313 คน เพ่ิมขึ นคิดเป็นร้อยละ 1  
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 และรายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562 จ้านวน  35,301.30 ล้านบาท  
เพ่ิมขึ น 892.87 ล้านบาท รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ น ร้อยละ 2.59 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 10  สถิติข้อมูลจ้านวนผูเ้ยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ 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 
แพร ่ 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 
อัตราการ

เจริญเติบโต
ระหว่างปี 

 
5.94 1.00 -39.55 

 
9.66 2.59 -48.09 

         ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2564 
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   จากภาพที่ 13 แสดงถึงจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจ้าแนก
ตามจังหวัด สะท้อนให้ เห็นถึงการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID - 19) นั น กระทบต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวทุกจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2    
ซึ่งจากการจ้าแนกรายจังหวัด พบว่าทั งในด้านจ้านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดเชียงรายสัดส่วน  
ของจ้านวนผู้มาเยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวมากท่ีสุด ถัดมาเป็นจังหวัดน่าน แพร่ และพะเยา 

ภาพที่ 13 จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจ้าแนกตามจังหวัด 

 

                   ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2564 

   เมื่อแบ่งช่วงการท่องเที่ยวเพ่ือท้าการพิจารณาถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงก่อน COVID - 19  
คือ พ.ศ. 2562 และช่วงหลัง COVID - 19 คือ พ.ศ. 2563 ทั งนี  จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของจ้านวนผู้ เยี่ยมเยือน 
และรายได้จากการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดดังภาพที่ 14 

  จากภาพที่  14 ในช่ วงก่อนสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื อ ไวรั ส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) สัดส่วนของจ้านวนผู้มาเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.15 เดินทางไปจังหวัดเชียงราย 
และรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.28 ของรายได้ทั งหมดเกิดจาก  
การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ถัดมาเป็นจังหวัดน่าน แพร่ และพะเยา หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า สัดส่วนของจ้านวนผู้ เยี่ ยมเยือนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางมา 
จังหวัดเชียงราย แต่สัดส่วนลดเหลือ ร้อยละ 58.04 และรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 81.59 ของรายได้ทั งหมด 
เกิดจากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกับก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนของจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา
ได้เพ่ิมขึ น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นมีความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์กับจ้านวนผู้ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เนื่องจาก จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีจ้านวนผู้ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สูงที่สุด
เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ  
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ภาพที่ 14  จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้ทีเ่ดินทางมาท่องเที่ยวจ้าแนกรายจังหวัด 

 
     ที่มา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564 

  (2) ประเภทของผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยว  
  จากตารางที่ 11 จ้าแนกประเภทของผู้เยี่ยมเยือน เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท้าให้ในปี 2563 มีจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนชาว
ไทย และชาวต่างประเทศลดลง ซึ่งเดิมในปี 2562 จ้านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย มีจ้านวน 5,450,523 คน   
ในปี  2563 ลดลงเหลือ 3 ,598 ,992 คน ลดลงไปจากปี  2562 คิดเป็นร้อยละ 33.97 เช่นเดียวกัน  
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ การลดลงของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภาพรวมของภาคเหนือและประเทศ พบว่า ผลกระทบ  
ที่เกิดขึ น กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในแง่จ้านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยน้อยกว่าผลกระทบระดับภาคเหนือ
และภาพรวมของประเทศ ในส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดิมในปี 2562 นักท่องเที่ยว จ้านวน 5,434,512 คน  
ในปี 2563 ลดลงเหลือ 992,179 คน ลดลงไปจากปี 2562 มากถึงร้อยละ 80.69 แต่น้อยกว่าการลดลง 
ของภาพรวมของภาคเหนือและภาพรวมประเทศ  

ตารางท่ี 11   ประเภทของผูเ้ยี่ยมเยือนของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 
จังหวัด จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (คน) จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (คน) 

2562(R) 2563(P) % การเปลี่ยนแปลง 2562(R) 2563(P) % การเปลี่ยนแปลง 
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 
น่าน 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 : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2564 
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  จากตารางที่  12 แสดงถึงรายได้จากนักท่องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  พบว่า  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ในปี 2563 จ้านวน 17,239.67 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 38.50  
ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในปี 2563 จ้านวน 1,083.36 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562  
ร้อยละ 84.74 ทั งนี  สาเหตุจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประเทศไทยมีความ
เข้มงวดในการเข้าประเทศ ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
โดยผลกระทบที่ได้รับท้าให้สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ลดลงมากกว่าในสัดส่วนของรายได้
จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวในภาคเหนือและภาพรวมของประเทศ  

ตารางท่ี 12   รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  จ้าแนกตามประเภทของผู้เยีย่มเยือน 
 รายได้ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (ล้านบาท) รายได้ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านบาท ) 

2562(R) 2563(P) % การเปลี่ยนแปลง 2562(R) 2563(P) % การเปลี่ยนแปลง 

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 
น่าน 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 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2564 

  (3) จ านวนห้องพักและอัตราเข้าพัก  
   จากตารางที่ 13 แสดงถึงอัตราการเข้าพักและจ้านวนผู้เข้าพักในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 พบว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้
อัตราเข้าพักในพื นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ลดลง ซึ่งหากพิจารณาอัตราการเข้าพักเฉลี่ย พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2562 มีอัตรา
การเข้าพักเฉลี่ย ร้อยละ 53.74 หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้
จ้านวนนักท่องเที่ยวลดลงทั งชาวไทยและชาวต่างชาติส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพียง 38.52 ซึ่งลดลงจากเดิม 
ร้อยละ 28.31 ในขณะที่จ้านวนผู้เข้าพัก โดยภาพรวมลดลงจากเดิม ในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่จ้านวน 4,576,399 คน  
ลดลงเหลือจ้านวน 2,806,929 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67  

  ทั งนี จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ส่งผลกระทบอย่างมากในภาคการท่องเที่ยวทั งในแง่ของจ้านวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว ทั งนี  มิใช่เพียง
ผู้ประกอบการที่พักโรงแรมเท่านั น แต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจจ้าหน่าย
สินค้าของที่ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจน้าเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวล้วนได้ผลกระทบเช่นเดียวกัน 

ตารางท่ี 13 อัตราการเข้าพักและจ้านวนผู้เข้าพักในกลุ่มภาคเหนือบน 2 

จังหวัด 
อัตราการเข้าพัก จ านวนผู้เข้าพัก (คน) 

2562 (R) 2563 (P) การเปลี่ยนแปลง 2562 (R) 2563 (P) การเปลี่ยนแปลง 
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 
น่าน 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 
รวมทั้งหมด 70.08 29.51 -40.57 169,113,911 73,928,653 -56.28 

                             ที่มา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2564 
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  (4) การคาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  
  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้จ้านวน

นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง พบว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ยั งไม่คลี่คลาย ในปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีจ้านวนนักท่องเที่ยวลดลง 
เหลือ 3,588,201 คน และรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงเหลือเพียง 4,274.18 ล้านบาท 

 

ภาพที ่15 การพยากรณ์จ้านวนนกัท่องเที่ยวของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

 
                                                                          ที่มา ค้านวณจากข้อมลูของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2564 

 

ภาพที่ 16 การพยากรณ์รายได้จากท่องเที่ยวของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

 
                                              ที่มา ค้านวณจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2564 

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยว แม้ว่าในอนาคตสถานการณ์จะคลี่คลายการกลั บมาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเนื่องจากทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
เช่นกัน ดังนั น มาตรการท่องเที่ยวที่สามารถจะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยว
ภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) เป็นหลัก ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการปรับตัว เนื่องจากพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป เช่น ธุรกิจน าเที่ยว ควรปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ นจะเป็นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็กและกลุ่มเฉพาะมีมากยิ่งขึ น เนื่องจากการท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่
จะลดลงด้วยมาตรการรักษาระยะห่าง ในขณะที่ธุรกิจที่พักโรงแรม จ าเป็นต้องมีกิจกรรมที่สามารถรักษาระยะห่าง 
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ในโรงแรมมากขึ นเนื่องจากอยู่ภายใต้มาตรการของภาครัฐ ในส่วนการปรับตัวของธุรกิจรถทัวร์โดยสารอาจต้องปรับไป
ท้า Day-trip ส้าหรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นต้น 

   ส้าหรับมาตรการด้านการท่องเที่ยวที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความจ้า  
เป็นต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว คือ การปรับเปลี่ยนลักษณะการท่องเที่ยวและพัฒนา
ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในวิถีปกติระยะถัดไป (Next Normal) เป็นช่วงของ 
การประคองหรือฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจท่องเที่ยวจะต้องมีการเตรียมการหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) คลี่คลาย ซึ่งจากมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2563)  ได้มีการน้าเสนอแนวทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในช่วงหลังโควิด - 19 ซึ่งสามารถปรับเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได้ ดังนี  

   1. ท้าการตลาดและสร้างแบรนด์เมืองอย่างต่อเนื่องในฐานะพื นที่ปลอดเชื อ ส้าหรับ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความปลอดภัยและต้องการอยู่แบบระยะยาว ให้การเดินทางมาประเทศไทยเป็น  
Hi Trip และ Hi Trust 

   2. สร้างระบบการเดินทางแบบปลอดเชื อตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวในพื นที่
ปลอดเชื อ 

   3.  ออกแบบโครงข่ ายการสัญจร ในย่ านท่ อง เที่ ย วที่ มี นั กท่ อง เที่ ย วหนาแน่น  
และไม่สามารถสัญจรได้อย่างอิสระเพ่ือลดความเสี่ยงการใช้เส้นทาง เช่น การเดินหรือขี่จักรยานเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้
ขนส่งพาหนะหรือการใช้รถทัวร์ขนาดใหญ่ และให้สามารถใช้ชีวิตในย่านการท่องเที่ยวตามเส้นทางได้อย่างครบวงจร 
(คมกริช ธนะเพทย์และคณะ, 2563) 

    4. วางโซนและผสมผสานการใช้ประโยชน์พื นที่ให้มีความหลากหลายและครบครันโดยให้
เป็นโซนที่มีความแตกต่างทั งสี่ ระดับกระจายตัวจากพื นที่พักอาศัยภายในระยะที่สะดวกกับการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวโดยไม่จ้าเป็นต้องใช้การขนส่งสาธารณะ (คมกริชธนะเพทย์และคณะ, 2563) 

    5. การยกระดับสุขอนามัยของอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวต้องท้าพร้อมกันไปกับการ
ยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของรัฐในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
เช่น บริการที่พักและสถานบันเทิงต่าง ๆ ก็ต้องมีการลงทุนเพ่ือยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยจากโรคระบาด               
ในโรงแรมระบบติดต่อระหว่างแขกที่เข้าพักกับการรับบริการอาจต้องผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือหลีกเลี่ยง การสัมผัส 
ในการบริการแขกที่เข้าพักมากขึ นในบริการ Room Service และ Housekeeping เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
รู้สึกปลอดภัยจากโรค เป็นต้น  
   1.3) การวิเคราะห์การค้าชายแดนและสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
    (1) การค้าชายแดน  

  ส้าหรับการค้าชายแดนของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มีการค้าชายแดน 2 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน โดยมีด่านศุลกากรและจุดผ่านแดนเป็นช่องทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงตอนบน (GMS) คือ ประเทศเมียนมา สปป.ลาว และ สปป.จีน ตอนใต้  

        (1.1) ด่านศุลกรและจุดผ่านแดน 
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีด่านศุลกากรอยู่ทั งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วย  
     1. ด่านอ้าเภอแม่สาย ฝั่งตรงข้ามคือด่านท่าขี เหล็ก ประเทศเมียนมา ห่างจาก
อ้าเภอเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ตั งอยู่เชิงสะพานข้ามแดนไทย-พม่า เป็นตลาดชายแดน
ไทย - พม่า และเป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวไปเชียงตุงได้ เดินทางโดยรถยนต์ 
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  2. ด่านอ้าเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 
ห่างจากอ้าเภอเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตั งอยู่ที่บริเวณท่าเรือหน้าที่ว่าการอ้าเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทาง
ท่องเที่ยวตามล้าน ้าโขงโดยทางเรือไปถึงเชียงรุ้ง สิบสองปันนาจีนตอนใต้ ด่านอ้าเภอเชียงแสน 
  3. ด่านอ้าเภอเชียงของ ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว  
สปป.ลาว ห่างจากอ้าเภอเมืองเชียงราย 114 กิโลเมตร ตั งอยู่บริ เวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยว  
เมืองห้วยทราย  และเดินทางตามล้าน ้าโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์  สปป.ลาว แล้วกลับเข้า
ประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย  
  4. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตั งอยู่ที่บ้านเฟือยลุง ต้าบลและ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
แต่ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตั งอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน ซึ่งมีผลให้ต้าบลห้วยโก๋นอันเป็นที่ตั ง 
ของด่านพรมแดนห้วยโก๋นแยกไปขึ นกับอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประกอบกับได้มีการจัดสร้างที่ท้าการ 
แห่งใหม่ของด่านศุลกากรทุ่งช้างที่บ้านป่าเปือย ต้าบลปอน อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
   5. ด่านศุลกากรบ้านฮวก ตั งอยู่ต้าบลภูซาง อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ฝั่งตรงข้าม
คือแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นช่องทางที่ราษฎรของทั งสองประเทศสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันได้ทุกวันตั งแต่
เวลา 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน 

   (1.2) ด่านชายแดน 
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีช่องทางจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่านแดนผ่อนปรน 
บริเวณชายแดนไทย – เมียนมาร์ – สปป.ลาว รวมทั งสิ น 19 จุด แบ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวร 6 จุด และจุดผ่านแดน
ผ่อนปรน 13 จุด เป็นต้น 

ตารางท่ี 14 รวมจุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – เมียนมาร์ – สปป.ลาว 

จังหวัด 
จ านวนช่องทาง 

รวม 
ถาวร ผ่อนปรน ชั่วคราว 

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

รวม 6 13 - 19 
                                                                                                          ที่มา : กรมศุลกากร, 2563    

  (1.3) จุดผ่านแดนไทย – เมียนมา ดังนี้  
 จังหวัดเชียงราย มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง และจุดผ่อนปรนมี 5 แห่ง ได้แก่ 
 ถาวร 1. สะพานข้ามแม่น ้าสาย เขตเทศบาลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย 
 2. สะพานข้ามแม่น ้าสายแห่งที่ 2 ต้าบลสันผักฮี  อ้าเภอแม่สาย  
     เป็นเขตติดต่อกับเมืองท่าขี เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา  
                     ผ่อนปรน 1. ท่าบ้านปางห้า ต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอแม่สาย 
  2. ท่าบ้านสายลมจอย อ้าเภอเวียงพางค้า อ้าเภอแม่สาย 
  3. ท่าบ้านเกาะทราย ต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย เป็นเขตติดต่อ 
      กับเมืองท่าขี เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ 
 4. ท่าดินด้า บ้านป่าแดง หมู่ 5 ต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอแม่สาย 
      เปน็เขตติดต่อกับบ้านดินด้า จังหวัดท่าขี เหล็ก รฐัฉาน ประเทศเมียนมาร์
 5. บ้านสบรวก หมู่ 1 ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงแสน เป็นเขตติดต่อ 
     กับบ้านเมืองพง จังหวัดท่าขี เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา 
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 (1.4) จุดผ่านแดนไทย – สปป.ลาว ดังนี้  
  จังหวัดเชียงราย มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง และจุดผ่อนปรนมี 6 แห่ง ได้แก่ 
 ถาวร 1. ด่านอ้าเภอเชียงของ เป็นเขตติดต่อกับเมืองห้วยทราย(ด่านสากล)   
        แขวงบ่อแก้ว ส.ป.ป.ลาว 
 2. ด่านบ้านเชียงแสน อ.เชียงแสนเป็นเขตติดต่อกับเมืองต้นผึ ง 
     (ด่านท้องถิ่น) ส.ป.ป.ลาว 
 ผ่อนปรน 1. บ้านสบรวก หมู่ 1 ต้าบลเวียง อ.เชียงแสน เป็นเขตติดต่อกับ 
      บ้านกว๊านเมืองต้นผึ ง แขวงบ่อแก้ว ส.ป.ป.ลาว 
 2. บ้านสวนดอก หมู่ 8 ต้าบลบ้านแซว อ้าเภอเชียงแสน เป็นเขต 
     ติดต่อกับบ้านสีเมืองงาม เมืองต้นผึ ง แขวงบ่อแก้ว ส.ป.ป.ลาว 
 3. บ้านแจมป๋อง ต้าบลหล่ายงาว อ้าเภอเวียงแก่น เป็นเขตติดต่อ 
     กับ บ้านด่าน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ส.ป.ป.ลาว 
 4. บ้านหาดบ้าย หมู่ 1 ต้าบลริมโขง อ้าเภอเชียงของ เป็นเขต    
                                                             ติดต่อกับบ้านดอยแดง เมืองต้นผึ ง แขวงบ่อแก้ว ส.ป.ป.ลาว 

 5. บ้านร่มโพธิ์ทอง (เลาเจอ) หมู่ 9 ต้าบลตับเต่า อ้าเภอเทิง เป็นเขต 
         ติดต่อกับบ้านปางไฮ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว 

  6. บ้านห้วยลึก หมู่ 4 ต้าบลม่วงยาย อ้าเภอเวียงแก่น เป็นเขต 
     ติดต่อกับบ้านครกหลวงและบ้านปากตีน เมืองห้วยทราย  
                  แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว 
 จังหวัดพะเยา   มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง ได้แก่ 

 ถาวร    1. บ้านฮวก ต้าบลภูซาง อ้าเภอภูซาง เป็นเขตติดต่อกับ  
         บ้านปางมอน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว 

 จังหวัดน่าน   มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรนมี 2 แห่ง ได้แก ่
 ถาวร 1. ด่านบ้านห้วยโก๋น อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นเขตติดต่อ 
            กับบ้านน ้าเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว 
 ผ่อนปรน 1. บ้านห้วยสะแตง ต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง เป็นเขตติดต่อกับ 
      บ้านป่าหว้าน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว 
    2. บ้านใหม่ชายแดน ต้าบลชนแดน อ้าเภอสองแคว เป็นเขตติดต่อ
        กับบ้านเตสอง เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว 
  (1.5) มูลค่าการชายแดน 
  ส้าหรับภาคมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยพิจารณา  
จากด่านศุลกากร 4 ด่าน ตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

  จากตารางที่ 15  แสดงให้เห็นการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า 
มูลค่าการชายแดนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2561 บริบทกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีแนวโน้ม
ลดลง โดยในปี พ.ศ. 2561 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่  82,791.56 ล้านบาท ในช่วงปี พ.ศ. 2562 มูลค่าการค้ารวม 
81,210.03 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ -1,521.53 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563 มูลค่า   
การค้ารวม ลดลงเหลือ 74,406.41 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 จ้านวน -6,803.62 ล้านบาท 
เมื่อพิจารณาในแง่ของดุลการค้า พบว่า การค้าชายแดนบริเวณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ดุลการค้า  
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อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการน้าเข้าสินค้าจากประเทศไทยยังเป็นที่นิยมและจ้าเป็นกับประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเป็น
เมียนมาร์ และ สปป.ลาว ตลอดจนยังสามารถล้าเลียงสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน(ตอนใต้) อีกด้วย  
จึงเป็นผลท้าให้การค้าชายแดนบริเวณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ดุลมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามอัตรา  
ดุลการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลง อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2562 ได้ดุลการค้าเท่ากับ 
16,488.63 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 18.47 ทั งนี  เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งตัวตลอดปี ส่งผลให้
การส่งออกสินค้าลดลง อีกทั งเศรษฐกิจโลกชะลอตัวท้าให้ประเทศคู่ค้าส่งสินค้าจากประเทศไทยลดลง (ชมภูนุช แตงอ่อน, 
2562) โดยในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ดุลการค้า 10 ,598.15 ล้านบาท ลดลง 
จากปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 35.72 เมื่อพิจารณาช่วงเวลาก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) จากสถิติการค้าชายแดนแสดงให้เห็นว่าการส่งออกและการน้าเข้าสินค้า มูลค่าการค้า 
และดุลการค้า พบว่า หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่าการค้าชายแดน
ชะลอตัวทั งในด้านการส่งออกและการน้าเข้า สืบเนื่องจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการเปิดท้าการจุดผ่านแดนเพ่ือการขนส่งสินค้ารวมเพียง 37 แห่ง  
จาก 97 แห่งทั่วประเทศ และมาตรการเข้มงวดในการขนส่งสินค้าจึงส่งผลให้การค้าชายแดนชะลอตัว 

ตารางท่ี 15  สถิติการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2563 
                                                                                                                            หน่วยนับ : บาท 

พื้นที่  สถิติ
การค้า

ชายแดน  

ปี พ.ศ. อัตราการเจริญเติบโต  

ก่อน covid 19* 
(2560-2562) 

covid 19* 
(2562-
2563) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

น้าเข้า 30,434.47 31,253.23 32,360.70 31,904.13 3.54 -1.41 
ส่งออก 42,644.60 51,478.33 48,849.33 42,502.28 -5.11 -12.99 

มูลค่าการค้า
รวม 

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

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

อัตราการเจริญเติบของ
ดุลการค้าระหวา่งปี  

        65.64  -18.47  -35.72    

                          ที่มา : ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงของ และด่านศุลกากรทุ่งช้าง,2564 
 
  จากภาพที่ 17 แสดงถึงมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จ้าแนกตาม ด่านศุลกากร พบว่า มูลค่าการค้าชายแดนสูงสุด อยู่ที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ถัดมา  คือ  
ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรแม่สาย และด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้ม
การค้าชายแดนจากมูลค่าการค้ารวม พบว่า การค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรแม่สาย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปี พ.ศ. 2563 
การค้าชายแดนบริเวณดังกล่าวก็ยังคงเพ่ิมขึ น ในขณะที่การค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรเชียงของ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น
เช่นกัน แต่ในปี พ.ศ. 2563 มูลค่าการค้าชายแดนผ่านศุลกากรเชียงของลดลง เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสปป.ลาว ซึ่งมีมาตรการล็อกดาวน์เมืองส้าคัญส่งผลให้มี
การระงับการเดินทางเข้า - ออก สปป.ลาว ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าเท่านั น แต่รถบรรทุกขนส่งที่มาจาก
ต่างประเทศ ต้องมาท้าเปลี่ยนถ่ายสินค้าภายในสปป.ลาว และให้กลับออกไป จากนั นการขนส่งในประเทศต้องใช้
คนขับรถเป็นคนในประเทศเท่านั น ไม่อนุญาตให้คนต่างประเทศขับรถผ่าน สปป.ลาว ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้อง
รับภาระต้นทุนที่เพ่ิมขึ นเนื่องจากคนขับรถในสปป.ลาว มีการเรียกร้องค่าจ้างที่เพ่ิมขึ น อีกทั งต้องมีค่าใช้จ่ายการ
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เดินทางกลับของคนขับรถชาวไทยที่เป็นผู้ขับรถขนส่งมาจากต้นทาง ดังนั นท้าให้มีความจ้าเป็นหลีกเลี่ยงการขนส่งใน
ช่องทางนี  และเปลี่ยนไปขนส่งสินค้าทางอ่ืนแทน ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าชายแดนผ่านด่านศุลกากร  
เชียงของลดลง  ในส่วนการค้าชายแดนบริเวณด่านศุลกากรทุ่งช้างมีแนวโน้มคงที่ แต่ลดลงเช่นกันในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 ในส่วนการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรเชียงแสน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
ตั งแต่ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  เนื่องจากในปี พ.ศ. 2562        
การปรับเปลี่ยนเส้นการส่งออกไก่แช่แข็งที่ลดลง เนื่องจากผ่านท่าเรือแหลมฉบังแทน (ธนาคารแห่งประเทศไทย,  
2563) อีกทั งในปี พ.ศ. 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ผู้ประกอบการที่ท้าการส่งขนส่งทางแม่น ้าโขง ผ่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ประสบปัญหาการปิดท่าเรือกวนเหล่ยใน
ประเทศจีน อีกทั ง ข้อจ้ากัดด้านการขนส่งสินค้าเข้าจีน มีการก้าหนดโควตาน้าเข้าสินค้า อาทิ เนื อสัตว์ , เนื อไก่แช่แข็ง 
เป็นต้น เหล่านี เป็นปัจจัยที่ท้าให้มูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรเชียงแสนลดลง 

ภาพที่ 17 มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ้าแนกตามด่านศลุกากร  

 
ที่มา ค้านวณจากข้อมูลจากด่านศลุกากรแมส่าย ดา่นศุลกากรเชียงแสน ด่านศลุกากรเชียงของ และดา่นศุลกากรทุ่งช้าง,2564 

  จากข้อมูลในตารางที่ 16 พบว่า เมื่อพิจารณาถึงดุลการค้ารายด่านศุลกากรจะเห็น ได้ว่า 
การค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรแม่สาย ได้ดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2563 ได้ดุลการค้า เท่ากับ 
13,337.06 ล้านบาท สูงกว่าปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 2,633.15 ล้านบาท ทั งนี จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อัตราการเจริญเติบโตของดุลการค้าเท่ากับ  
ร้อยละ 24.60 ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต่อมาเมื่อ
พิจารณาด่านศุลกากรเชียงแสนพบว่ามีการลดลงทั งการส่งออก น้าเข้า อย่างไรก็ตามในปีพ.ศ. 2563 ได้ดุลการค้า 
เท่ากับ 5,753.50 ล้านบาท ซึ่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ท้าให้อัตราการเจริญเติบโตของดุลการค้าลดลงสูงถึง ร้อยละ 48.16  

  ส้าหรับการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรเชียงของ พบว่า การค้าชายแดนของภาคเหนือ
ตอนบน 2 บริ เวณด่านนี ได้ดุลการค้าอย่ างต่อเนื่องและมีมูลค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับด่านศุลกากรอ่ืน  ๆ  
ซึ่งผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท้าให้ในปี พ.ศ. 2563  
ได้ดุลการค้า จ้านวน 9,205.59 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโตของดุลการค้าลดลงร้อยละ 34.14 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี พ.ศ. 2562 ได้
ดุลการค้า จ้านวน สูงถึง 13,977.71 ล้านบาท โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของดุลการค้าคิดเป็นร้อยละ 20.72  

 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  
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 27,755.18  
 29,517.61   29,167.31  

 26,101.16  

 -
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แม่สาย เชียงแสน เชียงของ ทุ่งช้าง  
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เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ในส่วนศุลกากรทุ่งช้างนั นพบว่า เป็นด่านศุลกากรเพียงแห่งเดียวในพื นที่ภาคเหนือ
ตอนบน 2 ขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้มีการขาดดุลการค้าลดลง เนื่องจากมาตราการระงับการน้าเข้าสินค้าบาง
ประเภทจากต่างประเทศ  โดยในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 17 ,698.00 ล้านบาท ลดลงจากปีพ.ศ. 2562 คิดเป็น 
ร้อยละ 8.26  

ตารางท่ี 16  มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดฯ จา้แนกตามด่านศุลกากรตั งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

ด่านศุลกากร 
ปี พ.ศ. อัตราการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 

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

covid 19* 
(2562-2563) 

แม่สาย น้าเข้า 234.97 297.96 471.38 1,461.83 58.20 210.12 
ส่งออก 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 น้าเข้า 899.9 709.88 583.8 279.31 -17.76 -52.16 
ส่งออก 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 น้าเข้า 6,329.07 6,298.05 7,076.31 8,263.41 12.36 16.78 
ส่งออก 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 
ดุลการค้า 9,089.35 11,578.48 13,977.71 9,205.59 20.72 -34.14 

ทุ่งช้าง น้าเข้า 22,970.53 23,947.34 24,229.21 21,899.58 1.18 -9.61 
ส่งออก 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 : ด่านศุลกากรแม่สาย ดา่นศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงของ และด่านศุลกากรทุ่งช้าง,2564 

  นอกจากการค้าชายแดนของภาคเหนือตอนบน 2 แล้ว การค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีน
ตอนใต้นั นมีความส้าคัญกับต่อภูมิภาคและประเทศไทยเป็นอย่างมาก  ดังนั น การก้าหนดยุทธศาสตร์ภาคเหนือ 
ตอนบน 2 จึงมีความจ้าเป็นที่จะพิจารณาการค้าผ่านแดนระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กับประเทศจีน
ตอนใต้ด้วย 

  จากตารางที่ 17 จากสถิติการค้าผ่านแดนพบว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีนตอนใต้ผ่านบริเวณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีมูลค่าเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2562 ซึ่ง
เป็นช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พบว่า มีมูลค่าการค้ารวม
สูงถึง 27,510.96 ล้านบาท ได้ดุลการค้า เท่ากับ 12 ,422.94 ล้านบาท ซึ่งดุลการค้ามีการเจริญเติบโตสูงถึง 
ร้อยละ 87.28 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 และพบว่า มูลค่าการค้าผ่านแดนผ่านทางด่านศุลกากรเชียงของ  
มีดุลการค้าเติบโตสูงที่สุด ส่วนด่านศุลกากรทุ่งช้างนั นส่วนใหญ่เป็นการน้าเข้าสินค้าเข้าประเทศไทย 
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ตารางท่ี 17 สถิติการค้าผ่านดา่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

หน่วย : ล้านบาท 

ด่านศุลการ 
ปี พ.ศ. อัตราการเจริญเติบโต 

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

covid 19* 
(2562-2563) 

เชียงแสน 

น้าเข้า 831.36 672.07 548.93 301.9 -18.32 -45.00 
ส่งออก 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 

น้าเข้า 6,306.41 5,960.44 6,993.24 7,653.48 17.33 9.44 
ส่งออก 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 

น้าเข้า 0.02 8.56 1.84 491.02 78.50 26,586 
ส่งออก 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 

น้าเข้า 7,137.79 6,641.07 7,544.01 8,446.40 13.60 11.96 
ส่งออก 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 : ด่านศุลกากรแม่สาย ดา่นศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงของ และด่านศุลกากรทุ่งช้าง,2564 

 (1.6) สินค้าส่งออกและน าเข้า 
  เมื่อจ้าแนกรายสินค้า โดยพิจารณาสินค้าน้าเข้า – ส่งออก ที่ส้าคัญของกลุ่มภาคเหนือ 

ตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2563 แยกเป็นรายประเทศ ได้แก่  
   1. ไทย-เมียนมา 
      สินค้าส่งออกส้าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น ้ามันดีเซล  

ผ้าผืนและด้าย ปูนซิเมนต์ และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 
  สินค้าน้าเข้าส้าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่  ก๊าซธรรมชาติ ธัญพืช สัตว์น ้า ปลาหมึก

สด แช่เย็น แช่แข็ง  และโค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
  2. ไทย-สปป.ลาว 
  สินค้าส่งออกท่ีส้าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่  น ้ามันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อ่ืนๆ   

น ้ามันส้าเร็จรูปอ่ืนๆ รถยนต์นั่ง สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ   
  สินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญ 5 อันดับแรกได้แก่ เชื อเพลิงอ่ืนๆ ทองค้า ผักและของปรุง

แต่งจากผัก ทองแดงและผลิตภัณฑ์ และเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดต่อ 
  3. ไทย-สปป.จีน 
  สินค้าส่งออกส้าคัญ 5 อันดับแรกได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง,วงจรพิมพ์ , ล้าไยแห้ง,ข้าว  
  สินค้าน้าเข้าส้าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทปแม่เหล็ก 

จานแม่เหล็กส้าหรับคอมพิวเตอร์,เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั ง (โทรศัพท์) เสื อผ้าสา้เร็จรูป และข้าว   
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  ส้าหรับการค้าชายแดนในพื นที่ภาคเหนือตอนบน 2 นั น พบว่า มูลค่าของสินค้าส่งออก
มากกว่าสินค้าน้าเข้า ซึ่งท้าให้การค้าชายแดนของภาคเหนือของประเทศไทยได้ดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก็ตาม ซึ่งการได้ดุลการค้า น้ามาซึ่ง
เงินไหลเข้ามาย่อมเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  หากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
สามารถกระจายผลประโยชน์ดังกล่าวไปยังจังหวัดในกลุ่มฯ ได้ จะท้าให้เกิดการจ้างงานที่เพ่ิมขึ น และรายได้ของ  
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ นในที่สุด ทั งนี เมื่อพิจารณาสินค้าน้าเข้าในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า การน้าเข้าสินค้า  
จากประเทศเมียนมาร์และสปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร หรือสินค้าในอุตสาหกรรม Extractive Industry  
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่น้าหรือสกัดทรัพยากรธรรมชาติให้เป็ นสินค้าขึ นมา เช่น อุตสาหกรรมขุดเจาะน ้ามัน 
อุตสาหกรรมป่าไม้ อุตสาหกรรมการเลี ยงสัตว์ การท้าเหมืองแร่ เป็นต้น (อภิยุกต์ อ้านวยกาญจนสิน , 2564) ดังนั น 
หากมีการส่งเสริมให้มีการจัดตั งอุตสาหกรรมสืบเนื่องมาตั งโรงงานหรือจุดกระจายสินค้าในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นแนวทางหนึ่งที่จะท้าให้เกิดการกระจายผลประโยชน์กลุ่มจังหวัดได้  
    อย่างไรก็ตามความได้เปรียบดุลการค้า ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าอย่างเมียนมาร์ และสปป.ลาว
ออกมาตรการที่มิใช่ภาษีอย่างต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับมาตรการทางด้านสุขอนามัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ การค้า 
ของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการค้าชายแดนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ด้วยเช่นกัน อาทิ  เช่น เมียนมาร์ ได้ออก
ประกาศสั่งระงับไม่ให้ส่งสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม 5 รายการ คือ น ้าอัดลม เครื่องดื่มชูก้าลัง  , เครื่องดื่มที่มีส่วนผสม 
ของกาแฟและชา , กาแฟส้าเร็จรูป , นมขน้หวานและนมข้นจืด ผ่านชายแดนทางบกจากทุกประเทศที่มีพรมแดนติดต่อ
กับเมียนมารต์ั งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ไปจนกว่าจะมีค้าสั่งเปลี่ยนแปลง และสปป.ลาว ได้ประกาศใช้มาตรการชะลอ
การน้าเข้า สินค้าอาหารทะเลและน ้ามันจากประเทศไทย นอกจากนั นยังมีมาตรการล็อกดาวน์ในบางประเทศคู่ค้าส่งผล
ให้ต้นทุนการขนส่งเพ่ิมขึ น มาตรการต่าง ๆ นี ย่อมกระทบต่อการค้าชายแดนและการผ่านแดนของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 จึงท้าให้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นอกเหนือจากความเสี่ยงที่เกิดจากการแพร่
ระบาดของโควิด - 19 แล้ว ยังจะต้องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่ภาษีที่ เชื่อมโยงกับมาตรการทาง  
ด้านสุขอนามัยต่างๆ ซึ่งเป็นเสี่ยงในการด้าเนินธุรกิจที่ยากจะควบคุมได้ 

 (1.7) การคาดการณ์มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 
  จากภาพที่ 18 และ 19 พบว่าแนวโน้มมูลค่าการค้าชายแดนมีแนวโน้มคงที่ ในขณะที่
มูลค่าผ่านแดนซึ่งเป็นการไปยังจีนตอนใต้มีแนวโน้มสูงขึ น ซึ่งจากการคาดการณ์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ
ศูนย์วิจัยกสิกร (2564) ที่ว่าการค้าผ่านแดนจะเป็นตลาดที่ช่วยสนับสนุนการค้าชายแดน ทั งนี  เนื่องจากตลาดจีน
ตอนใต้เป็นตลาดใหญ่ที่สุด และมีศักยภาพ ผู้บริโภคมีก้าลังซื อ ซึ่งในอนาคตจะเป็นตลาดที่ส้าคัญของประเทศมากกว่า
ประเทศมาเลเซีย และกัมพูชา อีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า ดังนั น การสนับสนุนการค้าผ่านแดน ให้มีการเจริญเติบโตมากขึ น 
ย่อมส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วย โดยการสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมระหว่าง
ประเทศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกับจีนตอนใต้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ผ่านนโยบายเฉพาะเมือง อย่างเช่นนโยบาย
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับมณฑลยูนนาน เพ่ือดึงดูดการค้าการลงทุน
ร่วมกันของทั งสองเมือง ซึ่งจะท้าให้เกิดประโยชน์กับการค้าชายแดน การผ่านแดนของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  
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ภาพที่ 18 การคาดการณม์ูลค่าการค้าชายแดนของกลุม่ภาคเหนือตอนบน 2 

หน่วย : ล้านบาท 

 
ที่มา ค้านวณจากข้อมูลจากด่านศลุกากรแมส่าย ดา่นศุลกากรเชียงแสน ด่านศลุกากรเชียงของ และดา่นศุลกากรทุ่งช้าง, 2564 

ภาพที่ 19 การคาดการณ์มลูค่าการค้าผา่นแดนของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 
หน่วย : ล้านบาท 

 
 ที่มา ค้านวณจากกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน, 2564 

  1.4) สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
       จากตารางที่ 18 แสดงรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เมื่อพิจารณาราย
จังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีรายรับจากสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ถัดมาคือจังหวัด
พะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ทั งใน ปี พ.ศ. 2563 พบว่า จังหวัดเชียงรายมีรายรับจากการจ้าหน่ายสินค้าหนึ่ง
ต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ้านวน 4 ,732,869,667.00 บาท รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพะเยา มีรายรับ จ้านวน 
2 ,100 ,777 ,586 บาท จังหวัดน่าน มีรายรับ จ้านวน 1 ,507 ,869 ,305 บาท และน้อยที่สุด ได้แก่  
จังหวัดแพร่ มีรายรับ จ้านวน 1,375,222,833 บาท ตามล้าดับ 
  หากพิจารณาในแง่อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่ารายรับของสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
พบว่าอัตราการเจริญเติบของสินค้า OTOP มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงเฉลี่ยแล้วในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมามีอัตรา
การเจริญเติบโตเกือบร้อยละ 20 โดยในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ ร้อยละ 18.50 ปี พ.ศ.2561 และ  พ.ศ. 2562  
อยู่ที่ร้อยละ 23.50 และ 18.41 อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

 74,406.41   76,249.63   76,235.82   76,222.01   76,208.20  
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(COVID - 19) ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 7.92 เมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ. 2562  
   ดั งนั น เมื่ อ พิจารณาในภาพรวม พบว่ า  รา ยรั บจากการจ้ าหน่ ายสิ นค้ าหนึ่ ง ต้ าบล  
9,716,739,391 บาท ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ นจากปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 712 ,680,229 บาท ยังมีแสดงให้
เห็นว่าแม้จะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายรับจากสินค้า
หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งสวนทางกับสินค้าปลีกโดยทั่วไป มียอดขายลดลงร้อยละ 10 - 30  ดังนั น การสนับสนุน
สินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสามารถสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นได้ 
อีกทางหนึ่งด้วย 

ตารางท่ี 18 รายรับจากการจ้าหน่ายสินค้าหนึ่งตา้บล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2558 – 2563 
        หน่วย : บาท  

จังหวัด 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

อัตราการเจริญเติบโต 
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 
แพร่ 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 
น่าน 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 
กลุ่มฯ  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
เจริญเติบโต
ของ OTOP  

 24.7 18.4 23.5 18.5 7.9   

                           ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย, 2564  

  เมื่อพิจารณาตารางที่ 19 พบว่า จากข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชนแสดงให้เห็นว่าจ้านวนผู้ผลิต
และผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจ้านวนทั งสิ น 4,955 ราย มีผลิตภัณฑ์ทั งสิ น 
9,936 ผลิตภัณฑ์ โดยประเภทผลิตภัณฑ์ที่มากที่สุดได้แก่ อาหาร เท่ากับ 3 ,145 ผลิตภัณฑ์ ถัดมาคือ ของใช้ ฯ 
จ้านวน 2,815 ผลิตภัณฑ์ และ ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ้านวน 1 ,876 ผลิตภัณฑ์ ทั งนี การเจริญเติบโตของสินค้า 
OTOP ที่เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นสินค้า OTOP ยังคงเป็นต้องการของตลาดและสามารถขยายตลาด 
ไปได้อีก และจากการประเมินคุณภาพของสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดเป็นสินค้าประเภท เครื่องดื่ม 
อาหารสด และเครื่องส้าอาง ทั งนี ในแต่ละจังหวัดมีสินค้า OTOP มีจุดเด่นด้านคุณภาพท่ีแตกต่างกันไป ดังนี   

    - จังหวัดเชียงราย สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ชา กาแฟ สบู่ แชมพู โลชั่น
สมุนไพร น ้าผลไม้ น ้าสมุนไพร และสับปะรดภูแล  

    - จังหวัดพะเยา สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ไวน์ล้าไย กระเจี๊ยบ ลิ นจี่ ก้าไล
เงิน แหวน เงินฝังพลอย สร้อยคอ ต่างหู ผ้าพันคอ ครีมมะขามพะเยา และปลาส้ม  

   - จังหวัดแพร่ สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย แหวนทับทิม ผ้าทอ ผ้าด้นมือ 
เสื อผ้าส้าเร็จรูปสตรี ผ้าซิ่น เสื อม่อฮ่อม และผ้าทอพื นเมือง  

   - จังหวัดน่าน สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ชุดเครื่องประดับเงินแท้ สบู่
สมุนไพร แชมพูสมุนไพร ชุดรับแขกหวาย เก้าอี หวาย และผ้าทอลายน ้าไหล 

 
 
   แต่อย่ างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่ างต่อเนื่ องให้ตรงกับ 

ความต้องการของตลาด พัฒนาทักษะฝีมือและทักษะการผลิตของผู้ประกอบการ ควรสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ
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มูลค่าผลิตภัณฑ์ ควรเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและขยายตลาด ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์ 
OTOP ส้าหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคธุรกิจ 
มีความจ้าเป็นต้องปรับตัว ดังนั น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จึงควรมีการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
(local economy) พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ OTOP ส่งสริมการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนและช่องทางการตลาดให้เกิดการ
สร้ างงาน สร้ างรายได้  ในระดับพื นที่ และชุ มชน เสริ มสร้ างเศรษฐกิ จฐานรากให้ เข้ มแข็ งอย่ างสมดุ ล  
ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกลไกประชารัฐ ตลอดจนมีการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน (future growth) ของผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ที่หลากหลาย เช่น OTOP trader , digital marketing ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “ปรับตัว เปลี่ยนแปลง  
เพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน” 

   ส้าหรับการสร้างตลาดและขยายตลาดของสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ควรที่จะขยายตลาดในต่างประเทศและกลุ่มประเทศ GMS  

    - ตลาดในประเทศไทย เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ก้าลังซื อสูง เน้นเพ่ือสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว 
สินค้าที่สามารถท้าตลาดได้ ได้แก่ อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมทาน ชา กาแฟ สมุนไพร ธัญพืช และอาหารเสริม               
เพ่ือป้องกันโรคภัย อีกทั งในปี พ.ศ. 2563-2564 มีการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของหน่วยงานราชการ ส่งผลให้เป็น
โอกาสส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  

   - ตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงมณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) 
เป็นกลุ่มฐานะดีขึ น ต้องการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ขึ น และสามารถซื ออาหารและเครื่องดื่มที่ มีราคาแพง สินค้าที่
สามารถท้าตลาดได้ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เพ่ือใช้ตกแต่งบ้าน และอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูง ได้แก่  พวกผลไม้
อบแห้ง น ้าผลไม้ และกาแฟ ทั งนี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สินค้าท่ีมีความส้าคัญในตลาดคือ ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

   - ตลาดในประเทศเมียนมาร์ ส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้ มีต้องการสินค้าขั นพื นฐาน  
แต่ความเมืองก้าลังขยาย ท้าให้ภาคก่อสร้างก้าลังเติบโต ดังนั นสินค้าที่คาดว่าจะท้าตลาดได้ ได้แก่ สินค้าพื นฐาน
ประเภทยารักษาโรค เวชภัณฑ์ สบู่ ยาสระผม และสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต  
ของภาคก่อสร้าง  

   - ตลาดใน สปป.ลาว เป็นตลาดที่มีโครงสร้างพื นฐานและไฟฟ้าขยายตัวเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว 
และมีคนจีนย้ายเข้ามาอยู่อาศัยอยู่มากท้าให้ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั นสินค้าที่คาดว่าจะท้าตลาดได้  
ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์รูปแบบทันสมัย อาหารและเครื่องดื่ม เสื อผ้าและของใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

   - ตลาดในประเทศเวียดนาม  เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนชนชั นกลาง ใช้จ่ายกับสินค้าที่ดี
เพ่ือสุขภาพ แต่ยังต้องการสินค้าพื นฐานและชอบความสะดวกสบายผ่านการซื อของออนไลน์ ดังนั น สินค้าที่คาดว่า 
จะท้าตลาดได้ ได้แก่ เครื่องดื่มบ้ารุงความงามและสมอง ผลิตภัณฑ์ความสวยความงามและเฟอร์นิเจอร์  
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ตารางท่ี 19 ข้อมูลการลงทะเบียนโครงการหนึ่งตา้บลหนึ่งผลิตภณัฑ์ OTOP พ.ศ. 2563 สะสม (2557 - 2563) 

จังหวัด 

จ านวน 
ผู้ผลิต  

ผู้ประกอบ 
การ OTOP 

จ านวน
ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม 
เจ้าของ
คนเดียว 

SME อาหาร เครื่องดื่ม 
ผ้าและ
เครื่อง

แต่งกาย 
ของใช้ฯ สมุนไพรฯ 

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

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

ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย, 2564 

   จากภาพที่  20 พบว่าแนวโน้มของรายรับสินค้าหนึ่ งต้าบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ ยังเ พ่ิมขึ น                 
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐากราก ดังนั นการพัฒนา OTOP จึงมีการส่งเสริมผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับสัดส่วนของรายรับของ OTOP เมื่อเทียบกับมูลค่าการค้า
ชายแดน คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่าการค้าชายแดน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนไม่มากนั น แต่สามารถกระจายไปสู่ท้องถิ่นได้
มากกว่า ดังนั นการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่ม 
GMS ซึ่งจะท้าให้สามารถเพ่ิมยอดขายให้กับสินค้า OTOP ได้อีกด้วย ดังนั นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรมีการปรับตัวกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า OTOP โดยยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้เป็นสินค้าพรีเมียม โดยมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เน้นตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค แต่ยังคงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน เพ่ือเป็นของฝาก ของที่ระลึก อีกทั งสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 
ตลอดจนส่งเสริมการท้าการตลาดแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า OTOP ได้ง่ายยิ่งขึ น 

ภาพที่ 20 การพยากรณ์รายรับของสินค้าหนึ่งต้าบล หน่ึงผลติภณัฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

                                                                    ที่มา ค้านวณจากข้อมลูกรมพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย, 2564 
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  1.5) ด้านอุตสาหกรรม 
   ส้าหรับด้านอุตสาหกรรมในพื นที่ภาคเหนือตอนบน 2 พบว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาสัดส่วนของ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นอกภาคการเกษตรมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ น  
โดยจากภาพที่ 23 แสดงให้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่า มูลค่าผลผลิตมวลรวมของกลุ่มในภาคเกษตรกร เฉลี่ยแล้วประมาณ ร้อยละ 25                   
ของผลผลิตทั งหมด ในขณะที่สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่  ร้อยละ 9 และ ภาคบริการอยู่ที่ร้อยละ 66                   
จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

ภาพที่ 21 ภาพรวมของผลผลิตภณัฑ์มวลรวมของกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
                                                              ที่มา ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต,ิ 2564 

ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในพื นท่ีภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งพิจารณาสินค้าส่งออกและน าเข้าประกอบด้วย  
1) สินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ธัญพืช สัตว์น  า ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง  และโค กระบือ สุกร แพะ แกะ ผัก

และของปรุงแต่งจากผัก สินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ อุปกรณ์และส่วนประกอบผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ล าไย
แห้ง,ข้าว เป็นต้น  

2) สินค้าอุปโภคบริโภคและก่อสร้าง ได้แก่  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย ปูนซิเมนต์   
3) สินค้าเชื อเพลิง พลังงานและแร่ธาตุ  ได้แก่ น  ามันดีเซล  น  ามันส าเร็จรูป เชื อเพลิงอ่ืนๆ ก๊าซธรรมชาติ 

ทองค า  ทองแดงและผลิตภัณฑ์   
4) สินค้าประเภทยานพาหนะ ได้แก่ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ  รถยนต์นั่ง 
5) สินค้าประเภทอิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์  วงจรพิมพ์  
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  จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาสัดส่วนสถานประกอบการจ้าแนกตามภาคเศรษฐกิจในพื นที่
ภาคเหนือตอนบน 2 โดยใช้ข้อมูลปีพ.ศ. 2561 พบว่า มีจ้านวนสถานประกอบการทั งสิ น 141,544 แห่ง  
โดยแบ่งเป็นสถานประกอบการ อยู่ในภาคอุตสากรรม มีจ้านวน 42,389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.95 อยู่ใน  
ภาคบริการ จ้านวน 99,128 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.05 หากพิจารณาประเภทสถานประกอบการตามขนาด 
ของสถานประกอบการ พบว่ากลุ่มจังหวัดฯ มีสถานประกอบการขนาดย่อย หรือคือสถานประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง  
สูงถึง 117,293 แห่ง สถานประกอบการขนาดเล็ก จ้านวน 24,102 แห่ง และสถานประกอบการขนาดกลาง  
มีจ้ านวน 139 แห่ง  และสถานประกอบการขนาดใหญ่  มีจ้ านวน 10 แห่ ง  ทั งนี พบว่ า เมื่อ พิจารณา  
สถานประกอบการขนาดย่อยและขนาดเล็กด้วยกันพบว่ากว่าร้อยละ 99.89 ของจ้านวนสถานประกอบการทั งหมด 
ดังนั นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ผลกระทบที่เกิดขึ น 
กับธุรกิจในพื นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ย่อมกระทบต่อสถานประกอบการขนาดย่อยและขนาดเล็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

ตารางท่ี 20 จ้านวนสถานประกอบการ จ้าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2561 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ 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 
การจัดการและการบ้าบัดน า้เสีย 
ของเสียและสิ่งปฏิกูล 

61 29 68 18 176 
0.12 

ภาคบริการ  44,614 15,368 22,675 16,471 99,128 70.05 
การก่อสร้าง 1,828 567 1,285 762 4,442 3.14 
การขาย – ซ่อมแซมยานยนต์
และจักรยานยนต ์

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

การขายส่ง 1,833 658 1,241 817 4,549 3.21 
การขายปลีก 17,759 5,785 8,607 6,765 38,916 27.49 
การขนส่งทางบกสถานที่เกบ็
สินค้า 

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 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 213 146 30 61 450 0.32 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 3,427 762 1,640 589 6,418 4.53 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคนิค 

493 135 143 148 919 0.65 

กิจกรรมบริหารและการบรกิาร
สนับสนุน 

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 
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 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 : ส้านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2563 
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  จากตารางที่ 21 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจ้านวนสถานประกอบการ ทั งหมดจ้านวน 141,544 แห่ง  
โดยมีจังหวัดเชียงราย มีจ้านวนสถานประกอบการมากที่สุด จ้านวน 52,625 แห่ง และจังหวัดพะเยามีจ้านวนสถานประกอบ  
การน้อยท่ีสุด จ้านวน 20,891 แห่ง 

ตารางท่ี 21 จ้านวนสถานประกอบการจ้าแนกตามขนาด 

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 : ส้านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2563. 
หมายเหตุ วิสาหกิจขนาดเล็ก มีจ้านวนลูกจ้างตั งแต่ 1 - 50 คน วิสาหกิจขนาด มีจ้านวนลูกจ้างไม่เกนิ 200 คน 

  จากตารางที่  22 เมื่อพิจารณาสถานประกอบการจ้าแนกตามระยะเวลาด้าเนินการ   
เพ่ือดูความสามารถในการคงอยู่ของกิจการ และประสบการณ์ในการด้าเนินธุรกิจพบว่า สถานประกอบการที่มี
ระยะเวลาด้าเนินการน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งถึงว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิงเข้ามาในตลาด มีจ้านวน 148,438 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 31.77 ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ประกอบการธุรกิจมากว่า 20 ปีแล้ว มีจ้านวน 22,041 ราย 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 13.84 หากจ้าแนกรายจังหวัดพบว่า จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของสถาน
ประกอบการรายใหม่มากกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 35.46 ของจ้านวนสถานประกอบการทั งหมด และมีสถาน
ประกอบการที่ประกอบธุรกิจมากกว่า 20 ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.75 ของจ้านวนสถานประกอบการทั งหมด 
ในขณะที่จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจมากกว่า 20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
16.13 ของจ้านวนสถานประกอบการทั งหมด  

ตารางท่ี 22  จ้านวนสถานประกอบการจ้าแนกตามระยะเวลาการด้าเนินการ 

 
 

จ านวน 
สถาน

ประกอบการ 

ระยะเวลาการด าเนินกิจการ (ปี) 
ผู้ประกอบการ

รายใหม ่

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ

ประกอบการ >  
20 ปี 

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

แพร ่ 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 : ส้านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2563 
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 1.6) ด้านการเกษตร 
   (1) จ้านวนเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
    จ้านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า                
จ้านวนครัวเรือนที่มาขึ นทะเบียนเป็นเกษตรกรมีจ้านวนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีจ้านวนครัวเรือนเกษตร  
รวมอยู่ที่ 421,812 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.06 เมื่อจ้าแนกรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีการขึ นทะเบียน
เกษตรกรมากที่สุดคือจังหวัดเชียงราย จ้านวน 175 ,793 คน รองลงมาคือ จังหวัดน่าน จ้านวน 90,103 คน 
จังหวัดพะเยาจ้านวน 83 ,078 คน และจังหวัดที่มีการขึ นทะเบียนเกษตรกรน้อยที่สุดคือจังหวัดแพร่  
จ้านวน 72,838 คน ตามล้าดับ และเม่ือวิเคราะห์สัดส่วนของจ้านวนครัวเรือนที่ขึ นทะเบียนของประชากรของแต่ละ
จังหวัดสอดคล้องกับจ้านวนครัวเรือนและขนาดของพื นที่ ทั งนี จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีพื นที่มากที่สุด  
และมีจ้านวนครัวเรือนมากที่สุด จึงท้าให้จ้านวนจ้านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนเกษตรกรมากที่สุด  
รายละเอียดดังตารางที่ 23 และตารางที่ 24 

ตารางท่ี 23  จ้านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ นทะเบยีนเกษตรกร พ.ศ. 2558 – 2562 
จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

เกษตรกร 
2558 2559 2560 2561 2562 

แพร่ 70,740 70,115 71,848 73,292 72,838 
น่าน 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 

จ้านวนครัวเรือนทั งหมด 806,462 835,853 831,805 831,492 842,541 
สัดส่วนของครัวเรือนเกษตรกร 45.23 45.92 47.98 49.37 50.06 

          ที่มา: สถิติเกษตรและประมง ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563 

ตารางท่ี 24  จ้านวนครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 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 
น่าน  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 
กลุ่มฯ 36,024 806,462 835,853 831,805 831,492 842,541 834,298 

   ที่มา: การส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2564 

    (2) Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
     หากพิจารณาจ้านวน Smart Farmer, Young Smart Farmer  ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562  มีจ้านวน Smart Farmer ทั งสิ น 3,284 คน หากพิจารณา 
รายจังหวัดพบว่า พบว่า จังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer มากที่สุด 
จ้านวน 1,404 คน รองลงมาจังหวัดน่านมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer จ้านวน 701 คน 
และ จังหวัดพะเยาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer จ้านวน 652 คน  ตามล้าดับ 
   เมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์จ้านวน Smart Farmer, Young Smart Farmer พ.ศ. 2560 - 2562 
พบว่า จ้านวนเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer จ้านวนเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2561 
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เนื่องจากมีนโยบายการพัฒนา Smart Farmer, Young Smart Farmer 4.0 ของรัฐบาล  ซึ่งมีเป้าหมายในพัฒนา
เกษตรกรทั่วประเทศเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด มุ่งยกระดับมาตรฐานให้เป็น
เกษตรกรคุณภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง และประกอบกับด้วยกระแสการดูแลสุขภาพ และเน้นการใช้ชีวิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหล่านี ท้าให้ความนิยมบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าออร์แกนิก (Organic) มากขึ น 
เป็นผลให้เกษตรกรมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ดังนั นจากปัจจัยที่สนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้จ้านวนเกษตรกร
ที่เป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer เพ่ิมขึ น 

ตารางท่ี 25  ข้อมูล 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 

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 ส้านกังานสถิติแห่งชาติ, 2562 

    (3) สถิติการใช้ที่ดิน 
    จากตารางที่ 26 แสดงการใช้ที่ดินในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า  
ในปี พ.ศ. 2562 จากพื นที่ทั งหมด 22 ,515,062 ไร่ แบ่งออกเป็น พื นที่ป่าไม้ จ้านวน 12,129,280 ไร่  
หรือคิดเป็นร้อยละ 53.87 ของพื นที่ทั งหมด พื นที่ถือครองทางการเกษตร  จ้านวน 6,733,477 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 29.91 ของพื นที่ทั งหมด และเป็นพื นที่นอกภาคเกษตร จ้านวน 3 ,652,305 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.22 
ของพื นที่ทั งหมด   
   หากจ้าแนกพื นที่ถือครองทางการเกษตร ในปีพ.ศ. 2562 พบว่าส่วนใหญ่เป็นพื นที่นา 
จ้านวน 2,671,850 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.68 ของพื นที่ถือครองทางการเกษตร ถัดมาเป็นพื นที่พืชไร่  
จ้านวน   2,046,886 ไร่ หรือคิดเป็น ร้อยละ 30.40  ของพื นที่ถือครองทางการเกษตร และเป็นพื นที่ปลูกไม้ผล
และไม้ยืนต้น จ้านวน 1,458,965 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.67 ของพื นที่ถือครองทางการเกษตร 
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ตารางท่ี 26 สถิติการใช้ที่ดินของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

ประเภทเนื้อที่ 
2562 

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กลุ่ม 
สัดส่วต่อพื้นที่

ทั้งหมด 
เนื อที่ทั งหมด 7,298,981 3,959,412 4,086,624 7,170,045 22,515,062 100.00 
เนื อที่ป่าไม้ 2,865,464 1,988,747 2,627,401 4,647,668 12,129,280 53.87 
เนื อที่ถือครองทางการเกษตร 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)ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น 737,520 361,840 74,147 285,458 1,458,965 21.67 
4)ที่สวนผักและไม้ดอก 60,408 25,496 6,225 3,837 95,966 1.43 
5)เนื อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ด้านอื่นๆ 

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

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

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563 

   จากตารางที่ 27 แสดงสถิติการใช้ที่ดิน จ้าแนกเป็นจังหวัด  พบว่าเมื่อจ้าแนกรายจังหวัด 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงรายมีเนื อที่ทั งหมด 7,298,981 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื อที่ถือครองทางการเกษตร 
จ้านวน 3,017,669 ไร่คิดเป็นร้อยละ 41.36 ของพื นที่ทั งหมด และเมื่อจ้าแนกตามพื นที่เพาะปลูกในปี  
พ.ศ. 2560 พบว่าจังหวัดเชียงรายมีพื นท่ีนามากที่สุดจ้านวน 1,381,737 ไร่ รองลงมาคือ พื นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น 
จ้านวน 737,998 ไร่ และ พื นที่พืชไร่ จ้านวน 616,477 ไร่ ตามล้าดับ 
  จังหวัดพะเยา มีเนื อที่ทั งหมด 3,959,412 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื อที่ถือครองทางการเกษตร 
จ้านวน  1,503,193 ไร่คิดเป็นร้อยละ 37.96 ของพื นที่ทั งหมด เมื่อจ้าแนกตามพื นที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560 
พบว่าจั งหวัดพะเยามี พื นที่นามากที่ สุดจ้ านวน 730 ,449 ไร่  รองลงมาคือ พื นที่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น  
จ้านวน 361,424 ไร่ และ พื นที่พืชไร่ จ้านวน 307,471 ไร่ ตามล้าดับ 
   จังหวัดแพร่ มีเนื อที่ทั งหมด 4,086,624 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื อที่ถือครองทางการเกษตร 
จ้านวน  797,411 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.51 ของพื นที่ทั งหมด เมื่อจ้าแนกตามพื นที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560 
พบว่าจังหวัดแพร่มีพื นที่พืชไร่มากท่ีสุดจ้านวน 336,952 ไร่ รองลงมาคือ พื นที่นา จ้านวน 323,641 ไร่ และ พื นที่
ไม้ผลและไม้ยืนต้น จ้านวน 73,822 ไร่ ตามล้าดับ 
    จังหวัดน่าน มีเนื อที่ทั งหมด 7,170,045 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื อที่ถือครองทางการเกษตร 
จ้านวน  1,414,693 ไร่คิดเป็นร้อยละ 19.73 ของพื นที่ทั งหมด เมื่อจ้าแนกตามพื นที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2560 
พบว่าจังหวัดน่านมีพื นที่พืชไร่มากที่สุดจ้านวน 785,782 ไร่ รองลงมาคือ พื นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น จ้านวน 
285,530ไร่ และ พื นที่นา จ้านวน 237,456 ไร่ ตามล้าดับ 
 จากการวิเคราะห์สถิติการใช้ที่ดิน พบว่า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ใช้ที่ดิน                    
ในการท้านามากที่สุดเนื่องด้วยสภาพอากาศและลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การท้านา ประกอบกับการท้านาเป็น
วิถีชีวิตมาแต่เดิมจึงท้าให้เกษตรกรนิยมใช้พื นที่ในการปลูกข้าวมากกว่าการใช้ประโยชน์ในการท้าอย่างอ่ืน 
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ตารางท่ี 27 สถิติการใช้ที่ดิน จ้าแนกเป็นจังหวัด พ.ศ. 2559 – 2562 
ประเภทเนื้อท่ี 2560 2561 2562 

เชียงราย พะเยา แพร ่ น่าน เชียงราย พะเยา แพร ่ น่าน เชียงราย พะเยา แพร ่ น่าน 
เนื อท่ีทั งหมด 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 

เนื อท่ีป่าไม้ 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 

เนื อท่ีถือครอง
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 

ท่ีนา 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 

ท่ีพืชไร่ 616,477 307,471 336,952 785,782 616,341 307,525 336,759 785,828 616,835 307,389 337,013 785,649 

ท่ีไม้ผลและไม้
ยืนต้น 

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

ท่ีสวนผักและไม้
ดอก 

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

เนื อท่ีการใช้
ประโยชน์ทาง
การเกษตรด้าน
อ่ืน ๆ 

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

เนื อท่ีนอก
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: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563 

  (4) ผลผลิตทางเกษตรที่ส้าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
   (4.1) ข้าวนาปี  
   จากตารางที่ 28 ในปี พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื อที่เพาะปลูก
ข้าวนาปี ในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 2,443,905 ไร่ เนื อที่เก็บเกี่ยว 2,415,928 ไร่ ผลผลิต 1,347,979 ตัน โดยมีอัตรา
การ เ พ่ิมผลผลิ ตจาก พ.ศ .  2560 - 2562  คิด เป็ นร้ อยละ 2.77 เมื่ อ พิจารณารายจั งหวั ดพบว่ า  
จังหวัดเชียงรายมีผลผลิตข้าวนาปีมากท่ีสุดมีผลผลิต 714,114 ตัน รองลงมาจังหวัดพะเยามีผลผลิต 322,992 ตัน 
จังหวัดแพร่มีผลผลิต 169,824 ตัน และจังหวัดน่านมีผลผลิตข้าวนาปีน้อยที่สุดจ้านวน 141,049 ตัน ตามล้าดับ 
   เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปี พ.ศ.2561 - 2562 พบแนวโน้ม 
การปลูกข้าวเพ่ิมขึ นและผลผลิตเพ่ิมขึ นทุกปีตามล้าดับ เนื่องจากปริมาณน ้าฝนและสภาพภูมิอากาศเอื ออ้านวยในช่วง
เพาะปลูกเทียบกับปีก่อนที่เกิดภาวะแล้งเนื่องจากปริมาณน ้า  ที่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและราคาข้าวมีแนวโน้ม
สูงขึ น จึ งส่ งผลให้ เกษตรกรขยายการเพาะปลูก อีกทั งมีปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ น  
ท้าให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ นตามล้าดับ 

ตารางท่ี 28 ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

 

 

 

จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลติ (ตนั) 

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 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 
แพร ่ 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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   (4.2) ข้าวนาปรัง 
    ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง 
จ้านวน 425,320 ไร่ เนื อท่ีเก็บเก่ียว จ้านวน 410,571 ไร่ ผลผลิต จ้านวน 257,039 ตัน โดยมีอัตราการลดของ
ผลผลิตจาก พ.ศ. 2561 - 2562 คิดเป็นร้อยละ 25.55 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดเชียงรายมีผลผลิต
ข้าวนาปรังมากที่สุดมีผลผลิต 207,433 ตัน รองลงมาจังหวัดพะเยามีผลผลิต 23,207 ตัน จังหวัดแพร่มีผลผลิต 
19,413 ตัน และจังหวัดน่าน มีผลผลิตข้าวนาปรังน้อยที่สุดจ้านวน 6,986 ตัน 
    เมื่อวิเคราะห์ถึงแนวโน้มผลผลิตในปี พ.ศ. 2563 ลดลง เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง ส่งผล
ให้ ผลผลิ ต เสี ยหาย  ประกอบกั บ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ โ รคติ ด เ ชื อ ไ ว รั ส โค โ รนา  2019  
(COVID - 19) ท้าให้มีการออกมาตรการต่างๆของภาครัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม ซึ่งท้าให้มีผลต่อการผลิต
ข้าวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวในตลาดโลกเพ่ิมขึ นจากเนื่องจากการขนส่งในต่างประเทศมีอุปสรรคจาก  
COVID - 19 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564) 

ตารางท่ี 29 ข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ที่มา : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

  (4.3) ล้าไย 
    จากตารางที่ 30 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื อที่ปลูกล้าไย 
รวมทั งสิ น 410,948 ไร่ มีเนื อที่ให้ผล รวม 359,465 ไร่ ผลผลิต รวม 419 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราเพ่ิมของผลผลิต
จากพ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 51.89 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดเชียงราย
เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตมากที่สุดจ้านวน 95,428 ตัน รองลงมาคือจังหวัดพะเยา มีผลผลิต 31,716 ตัน และจังหวัดน่าน 
มีผลผลิต 22,016 ตัน และจังหวัดแพร่ มีผลผลิต 1,563 ตัว ตามล้าดับ  
 เมื่อพิจารณาสถิติข้อมูลการปลูกล้าไย ปี พ.ศ. 2561 - 2563 มีเนื อที่เพาะปลูก
เพ่ิมขึ นส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมขึ นตามสัดส่วนพื นที่เพาะปลูก และมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ น ทั งนี ในปีพ.ศ. 2562 ผลผลิต
ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ในปีพ.ศ. 2563 มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ นเพราะปริมาณน ้าฝนเพียงพอ อย่างไร
ก็ตามมีการขยายการปลูกล้าไยเพ่ิมมากขึ นตามความต้องการของผู้บริโภคจากประเทศจีนที่มีความต้องการล้าไย
อบแห้งเพ่ิมขึ น 

ตารางท่ี 30 ข้อมูลการปลูกล้าไย 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 

(ร้อยละ) 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2562 

 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

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 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 : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลติ (ตนั) 
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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 (4.4) ยางพารา 
   ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  มีเนื อท่ีเก็บเก่ียวยางพารา จ้านวน 
698,709 ไร่  มีผลผลิต จ้านวน 140,382 ตัน และมีผลผลิตต่อเนื อที่ เก็บเกี่ยว  754.98 กิโลกรั ม  
เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่เนื อที่เก็บเกี่ยวยางพารามากที่สุด 291,245 ไร่ 
รองลงมาคือจังหวัดน่าน 226,125 ไร่ จังหวัดพะเยา 159,143 ไร่ และจังหวัดแพร่มีผลผลิตน้อยท่ีสุด 22,196 ไร่ 
ตามล้าดับ   
 ทั งนี จะเห็นได้ว่าผลผลิตยางพาราที่เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปี พ.ศ. 2562 เป็น
ช่วงเวลาที่ต้นยางพาราครบอายุพร้อมที่จะท้าการกรีดยาง และประกอบกับภาครัฐให้การส่งเสริมปลูกยางพารา  
จึงท้าให้มีการขยายพื นท่ีปลูก จึงส่งผลให้ผลผลิตของยางพาราเพิ่มขึ น 

ตารางท่ี 31 ข้อมูลการปลูกยางพารา 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 : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

  (4.5) ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
 ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื อที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี ยงสัตว์
ประมาณ 1,590,835 ไร่ ผลผลิต 1,154,171 ตัน และผลผลิตต่อเนื อที่ เก็บเกี่ยว 2,938.43 กิโลกรัม  
เมื่ อ พิจารณารายจั งหวัดพบว่าจั งหวัดที่มี ผลผลิต เยอะที่ สุ ดคือจั งหวัดน่ านมีผลผลิต 460,954 ตัน  
คิดเป็นร้อยละ 39.93 ของผลผลิตรวมทั งหมด รองลงมาคือ จังหวัดเชียงรายมีผลผลิตจ้านวน 294 ,088 ตัน  
จั งหวัดแพร่มีผลผลิตจ้ านวน  206,123 ตัน  และจั งหวัดพะเยามีผลผลิตข้ าว โพดเลี ย งสั ตว์น้อยที่ สุ ด 
จ้านวน 193,006 ตันตามล้าดับ 
  เมื่ อ พิจารณาแนวโน้ มการปลูกข้ า ว โพดเลี ย งสั ตว์ ปี  พ .ศ .  2562 มี เนื อที่ 
เก็บเกี่ยว และผลผลิตลดลง เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2562 ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งในช่ วง
เพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง นอกจากนี  ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ได้รับความเสียหายจากการระบาดของ  
หนอนกระทู ้จึงส่งผลท้าให้ผลผลิตลดลง 

ตารางท่ี 32 ข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

จังหวดั 
เนื้อที่เกบ็เกีย่ว (ไร่) ผลผลติ (ตัน) ผลผลติต่อเนื้อที่เกบ็เกีย่ว (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 
แพร ่ 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 : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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 (4.6) ลิ นจี่ 
   จากตารางที่ 33 ในปี พ.ศ. 2563  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื อที่เก็บเกี่ยว
ลิ นจี่ 42,684 ไร่ มีผลผลิต 9,490 ตัน และมีผลผลิตต่อเนื อที่เก็บเกี่ยว 222 กิโลกรัม ผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ในปี  พ.ศ.  2563 มี อัตราการลดลงของผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 38.51 เมื่อเทียบกับปี  พ.ศ.  2562    
เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตมากที่สุด มีผลผลิตจ้านวน 3 ,378 ตัน  
โดยในปี พ.ศ. 2563 มีผลผลิตใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงราย ซึ่งเชียงรายมีผลผลิต จ้านวน 3,261 ตัน จังหวัดน่าน 
มีผลผลิตจ้านวน 2,771 ตัน และจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ผลผลิตน้อยท่ีสุดจ้านวน 70 ตัน ตามล้าดับ 
   จากสถานการณ์แนวโน้มการปลูกลิ นจี่ ปี พ.ศ. 2560 - 2563 มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้ง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน ้า  ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกมาไม่มีคุณภาพ 
ไม่สามารถท้าการส่งออกได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกษตรกรประสบปัญหาทั งในปี  พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563  
จึงท้าให้ผลผลิตลิ นจี่ลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ส่งผลให้สินค้าไม่สามารถส่งออกได้ ดังนั นอาจจะส่งผลให้เกษตรกรมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนไป  
ปลูกไม้ผลอ่ืนได้ในอนาคต  

ตารางท่ี 33 ข้อมูลการปลูกลิ นจี่ ปี พ.ศ. 2561 – 2563 

จังหวดั 

เนื้อที่เกบ็เกีย่ว (ไร่) ผลผลติ (ตัน) ผลผลติต่อเนื้อที่เกบ็เกีย่ว (กก.) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

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 
แพร ่ 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 : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

    (4.7) กาแฟ 
   ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื อที่เก็บเกี่ยวปลูกกาแฟ 
49,929 ไร่ มีผลผลิต 5,786 ตัน และมีผลผลิตต่อเนื อที่เก็บเกี่ยว 115.9 กิโลกรัม อัตราเพ่ิมของผลผลิตจาก  
พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.05 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดเชียงราย 
เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตกาแฟมากที่สุด โดยมีผลผลิต จ้านวน 5,076 ตัน รองลงมาจังหวัดน่านมีผลผลิต 561 ตัน  
จังหวัดพะเยามีผลผลิต 81 ตัน และจังหวัดแพร่ มีผลผลิต 68 ตัน ตามล้าดับ 
   เมื่อพิจารณา ข้อมูลการปลูกกาแฟใน ปี พ.ศ. 2561 - 2563 จะเห็นว่าพื นที่ปลูก
กาแฟ และผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น เนื่องจากมีปริมาณน ้าฝนอย่างพอเพียง แต่ในปี พ.ศ. 2562 เนื อที่เก็บเกี่ยว
กาแฟและผลผลิตกาแฟ ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากอากาศร้อน และฝนทิ งช่วงเป็นเวลานาน แต่ในปี พ.ศ. 2563 
ปริมาณน ้าฝนปกติจึงส่งผลผลิตเพ่ิมขึ น  
  ส้าหรับปริมาณยอดขายกาแฟในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พบว่าปริมาณความต้องการกาแฟเพ่ิมขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะกาแฟส้าเร็จรูป (3 in 1) มีความต้องการจากต่างประเทศเพ่ิมขึ น เนื่องจากหลายประเทศมีการผลิตกาแฟ
ส้าเร็จรูปลดลง ในขณะที่การบริโภคในประเทศจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคดื่มกาแฟที่บ้านมากขึ น
จึงท้าให้ปริมาณการสั่งซื อ กาแฟคั่วบด กาแฟแคปซูล และอุปกรณ์ชงกาแฟ มียอดจ้าหน่ายเพ่ิมขึ น ดังนั นจากโอกาส
ทางธุรกิจที่เกิดขึ นเกษตรกรและผู้ผลิต ควรรักษาคุณภาพและมาตรฐานของกาแฟ ตั งแต่ขั นตอนการปลูก การเก็บ 
การค่ัว และการแปรรูป เพ่ือท้าให้กาแฟไทยมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค 
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ตารางท่ี 34 ข้อมูลการปลูกกาแฟ ปี พ.ศ. 2561 – 2563 

จังหวัด 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเก่ียว (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 : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

  (4.8) โคเนื อ 
     จากตารางที่ 35 ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจ้านวนโคเนื อ 
จ้านวน 148,679 ตัว  และมี เกษตรกรที่ เลี ยงโคเนื อ  จ้ านวน 18,491 ราย อัตราเ พ่ิมของจ้ านวน  
โคเนื อจาก พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.83 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดน่าน 
มีจ้านวนโคเนื อ 48,026 ตัว และมีเกษตรกรที่เลี ยงโคเนื อสูงสุด จ้านวน 7,685 ราย จังหวัดพะเยา มีจ้านวนโคเนื อ 
40,146 ตัว มีเกษตรกรที่เลี ยงโคเนื อ จ้านวน 4,185 ราย จังหวัดเชียงราย มีจ้านวนโคเนื อ 24,248 มีเกษตรกร 
ที่เลี ยงโคเนื อ จ้านวน 4 ,501 ราย และจังหวัดแพร่ มีจ้านวนโคเนื อ 24,248 ตัว มีเกษตรกรที่เลี ยงโคเนื อ  
จ้านวน 2,120 ราย ตามล้าดับ 
    จากข้อมูลการเพ่ิมขึ นจ้านวนโคเนื อที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกปี เนื่องด้วยมีความต้องการ
โคเนื อเ พ่ิมขึ น และความต้องการของตลาด ซึ่ งสอดคล้องจากการติดตามสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ของ  
สศก. พบว่า แม้การผลิตโคเนื อ และเนื อโคคุณภาพ จะเพ่ิมขึ น แต่ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ ส่งผลให้ไทยต้องมีการน้าเข้าเนื อโคคุณภาพจากต่างประเทศโดยเฉพาะออสเตรเลีย นอกจากนั น  
การเพ่ิมขึ นของจ้านวนโคเนื อยังสืบเนื่องมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้มีโครงการส่ งเสริม
การเลี ยงโคเนื อหลายโครงการ เช่น โครงการโคบาลบูรพา โครงการโคเนื อสร้างอาชีพ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตโคเนื อ
เข้าสู่ตลาด และได้จัดท้ายุทธศาสตร์โคเนื อ (ปี 2561-2565) เพ่ือรองรับผลกระทบจากการลดอัตราภาษีน้าเข้า 
เนื อโคและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จึงส่งผลให้จ้านวนโคเนื อเพ่ิมขึ นตามล้าดับ 

ตารางท่ี 35 ข้อมูลโคเนื อ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

จังหวัด 

จ านวนโคเน้ือ (ตัว) เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือ (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 : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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  (4.9) กระบือ 
   ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีสถิติเกษตรกรที่เลี ยงกระบือ 
จ้านวน 4,767 คน มีจ้านวนกระบือจ้านวน 38,286 ตัว เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่าจังหวัดน่านมีเกษตรกรที่
เลี ยงกระบือสูงสุด จ้านวน 1,874 ราย มีกระบือจ้านวน 11,093 ตัว รองลงมาคือจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรที่เลี ยง
กระบือ จ้านวน 1,698 ราย มีกระบือจ้านวน 14,361 ตัว และจังหวัดพะเยามีเกษตรกรที่ เลี ยงกระบือ จ้านวน 
680 ราย มีกระบือจ้านวน 6,781 ตัว ตามล้าดับ 
    เมื่อพิจารณาจ้านวนสถิติย้อนหลังปี 2560 - 2561 มีแนวโน้มการเลี ยงกระบือเพ่ิม
มากขึ น แต่ ในปี  พ.ศ.  2562 เกษตรกรที่ เลี ยงกระบือลดลงจากปี  พ.ศ.  2561 คิดเป็นร้อยละ  5.93  
แต่จ้านวนกระบือเพ่ิมมากขึ น คิดเป็นร้อยละ 0.17 

ตารางท่ี 36 ข้อมูลกระบือ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
จังหวัด จ านวนตัว (ตัว) เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ (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 : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  (4.10) ปลานิล 

     ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื อที่ เพาะเลี ยงปลานิล  
จ้านวน 26,270 ไร่ ผลผลิต จ้านวน 20,429 ตัน และผลผลิตไร่ จ้านวน 2,465 กิโลกรัม โดยมีจังหวัดเชียงราย  
มีเนื อที่เพาะเลี ยงและผลผลิตมากสุด  

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มของเกษตรกรผู้เลี ยงปลานิลมี
แนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2561 พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเนื อที่เพาะเลี ยงปลานิลลดลงจากปี  
พ.ศ. 2561 และมีผลผลิตลดลง เนื่องจากมีปริมาณน ้าไม่พอเพียงส้าหรับการเลี ยง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน 
และปัญหาภัยแล้งหลายพื นที่ของประเทศตั งแต่ ช่วงปลายปี 2561 ต่อเนื่องถึงกลางปี 2562 โดยปริมาณน ้า 
ในเขื่อนต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ไม่เพียงพอส้าหรับการเลี ยงปลาช่วงหน้าแล้ง เกษตรกรจ้าเป็นต้องเร่งจับผลผลิต
จ้าหน่ายก่อน เนื่องจากไม่มีน ้ามาเติมลงในบ่อเลี ยงส้าหรับการถ่ายเทน ้า อีกทั งฤดูฝน ปีนี มาล่าช้ากว่าปกติ เกษตรกร
ต้องชะลอการเลี ยงปลานิลออกไป และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็ยังประสบกับพายุฤดูฝนในพื นที่ภาคเหนือ ส่งผลให้ผลผลิต
ลดลง 

ตารางท่ี 37 ข้อมูลปลานลิ 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 
แพร ่ 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 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดเชยีงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
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  (4.11) แพะ 
    ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเกษตรกรเลี ยงแพะเนื อและ

แพะนม จ้านวน 356 ราย มีจ้านวนเกษตรกรผู้เลี ยงเพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณารายจังหวัด
พบว่าจังหวัดน่านมีเกษตรกรที่เลี ยงแพะมากที่สุดจ้านวน 219 ราย รองลงมาจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกร  
ที่เลี ยงแพะจ้านวน 104 ราย จังหวัดพะเยามีเกษตรกรที่เลี ยงแพะจ้านวน 28 ราย และ จังหวัดแพร่มีเกษตรกร 
ที่เลี ยงแพะ จ้านวน 5 ราย ตามล้าดับ  

   เมื่อพิจารณาจากปีที่ผ่านมาพบว่า จ้านวนแพะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ นอันเนื่องมาจาก
จ้านวนเกษตรกรผู้เลี ยงแพะที่มีจ้านวนเพ่ิมมากขึ น ประกอบกับความต้องการของตลาดที่มีความต้องการแพะมากขึ น 
จึงส่งผลให้จ้านวนแพะมากขึ นตามล้าดับ 

ตารางท่ี 38 ข้อมูลแพะ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

จังหวัด 

แพะเนื้อ แพะนม รวม 
เพศผู้ 
(ตัว) 

เพศเมีย 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

เพศผู้ 
(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 
แพร่ 17 36 18 101 3 5 - - - - - - 35 137 3 5 
น่าน 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 : ส้านักงานปศุสตัว์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

   (4.12) สุกร 
   ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจ้านวนเกษตรกรเลี ยงสุกร  
จ้านวน 17,413 ราย และมีสุกร จ้านวน 311,283 ตัว โดยมีจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรเลี ยงสุกรมากที่สุด  
จ้านวน 6,973 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดน่าน มีเกษตรกรจ้านวน 6,793 ราย จังหวัดพะเยา จ้านวน 2,183 ราย  
ส่วนจังหวัดแพร่มีเกษตรกร 1,464 คน ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 39 ข้อมูลสุกร 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 
แพร่ 74,243 1,812 64,168 1,432 65,726 1,464 
น่าน 75,250 7,436 73,051 7,397 67,154 6,793 
กลุ่มฯ 333,140 17,799 315,833 17,957 311,283 17,413 

                                                    ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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 (4.13) ไก่เนื อพันธุ์ 
  ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเกษตรกรเลี ยงไก่เนื อพันธุ์  
จ้านวน 423 ราย โดยจังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรเลี ยงไก่เนื อพันธุ์มากที่สุด จ้านวน 137 ราย จังหวัดน่านมีเกษตรกร
เลี ยงไก่เนื อพันธุ์ จ้านวน 122 ราย จังหวัดแพร่มีเกษตรกรเลี ยงไก่เนื อพันธุ์ จ้านวน 110 ราย ส่วนจังหวัดพะเยา 
มีเกษตรกรเลี ยงไก่เนื อพันธุ์จ้านวนน้อยที่สุดคือ 54 ราย ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 40 ข้อมูลไก่เนื อพันธุ์ ป ีพ.ศ. 2560 – 2562 
จังหวัด ไก่เน้ือพันธุ์(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 
แพร่ 234,067 122 132,904 105 123,968 110 
น่าน 93,893 166 92,536 146 60,867 122 
กลุ่มฯ 948,332 613 805,767 476 715,571 423 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  จากภาพที่ 22 แสดงถึงการคาดการณ์มูลค่าผลผลิตด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า มีแนวโน้มลดลง  แต่สัดส่วนของครัวเรือนเกษตรกรมีมากเกือบร้อยละ 50 ของครัวเรือน
ทั งหมด ดังนั นเกษตรกรมีความจ้าเป็นต้องปรับตัวโดยปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็น Smart Farmer และใช้นวัตกรรม 
เข้าไปใช้ในการผลิตเพ่ือท้าให้ผลผลิตมีมูลค่าสูงขึ น ทั งนี ควรพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและต่อยอดในเชิงธุรกิจเกษตร  
ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ หรือไม่เช่นนั นเกษตรกรอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองโดยหาอาชีพเสริมเพ่ือรองรับ
รายได้จากภาคเกษตรที่อาจจะลดลงในอนาคต 

ภาพที่ 22 การพยากรณ์มลูค่าผลผลิตด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

 
                                      ที่มา ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2564 
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  (4.14) สมุนไพร 
  ส้าหรับข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 2 พบว่า  
จ้านวนเกษตรกรผู้ปลูกและผู้แปรรูปสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจ้านวนน้อย แต่อย่างไรก็ตาม 
การปลูกสมุนไพร เป็นอาชีพที่น่าสนับสนุน เนื่องจากอาชีพที่รองรับเศรษฐกิจมูลค่าสูง ตลอดจนสอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดและสถานการณ์ที่ก้าลังเผชิญ ดังนั น การสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกสมุนไพร จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้
เสริมจากรายได้หลักท่ีท้าการเกษตรอีกด้วย 

ตารางท่ี 41  ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ปีพ.ศ. 2564 
จังหวัด  จ านวน

กลุ่ม  
ครัวเรือน
เกษตรกร  

เกษตรกร  ลักษณะของสมุนไพรที่ปลูกและแปรรูป   

เชียงราย 64  986 แชมพูสมุนไพร, ขมิ นชัน,ว่านหางจระเข,้ 
ว่านชักมดลูกสบู่เจลสมุนไพร จุนลินทรีย์
เช็ดหน้า ครีมมะขามป้อม สมุนไพร
อบแห้ง ลูกปะคบ น ้ามันไพร สเปรย์ไล่
ยุง ผลิตยาสมุนไพร สมุนไพรอบแห้ง จาก 
ดอกเก๊กฮวย,คาโมมายล์,หญ้าหวาน ธูป
หอม น ้าดื่มสมุนไพร ยาหม่อง ยาดม ชา
น ้ามันมัลเบอรี่ แยมมัลเบอรี่ 

อ.เมืองเชียงราย อ.เชียงแสน อ.แม่ลาว  
อ.แม่สรวย อ.เวียงแก่น อ.พญาเม็งราย  
อ.เชียงของ อ.พาน อ.ดอยหลวง  
อ.เวียงป่าเป้า  อ.ขุนตาล  อ.แม่สาย   
อ.เทิง  อ.เวียงชัย  อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง 
 
 

พะเยา   64 ผิวมะกรูด ขมิ นชัน ไพล ใบส้มป่อย 
รางจืด หญ้าดอกขาว ชุมเห็ดเทศ 
ใบมะขาม ตะไคร้ เพชรสังฆาต ผิวมะกรูด 
พญายอ ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ขิง 
หญ้าดอกขาว 

อ.แม่ใจ อ.เมือง อ.ดอกค้าใต้ อ.จุน  
อ.เชียงค้า อ.ภูซาง อ.ภูกามยาว 

แพร่   100 พืชสมุนไพร ลูกประคบ ถั่วสมุนไพร ข้าว
เกรียบสมุนไพร กล้วยหลอดสมุนไพร 
ข้าวแคบสมุนไพร สบู่น ้าส้มป่อย น ้าผึ ง  

อ.ร้องกวาง  อ.ลอง  อ.เด่นชัย  
อ.เมืองแพร่  อ.สูงเม่น  อ.หนองม่วงไข่  
อ.วังชิ น  

น่าน  264  เน้นสมุนไพรมะแขว่น ขมิ นชัน อัญชัญ 
ไพล   

เมืองน่าน ท่าวังผา เวียงสา นาหมื่น 
บ่อเกลือ สองแคว 

กลุ่มฯ 64  264  1,150    
ที่มา : ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  

  ส้าหรับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ในปี พ.ศ. 2564 สถานการณ์ในขณะนี มีการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศและหลายประเทศมีความคืบหน้ามาก  
ส่งผลให้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ น ซึ่งสถานการณ์ด้านการเกษตรของประเทศไทยคาดว่าจะมีทิศทาง 
ที่ดีขึ น ตลอดจนสภาพอากาศที่เอื ออ้านวยต่อการท้าการเกษตรมากขึ นเนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina)               
ที่ส่งผลให้ปริมาณน ้าฝนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น  ซึ่งเป็นผลดีต่อการปลูกพืชในช่วงฤดูกาลผลิต สินค้าเกษตรส้าคัญของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั งในส่วนของการบริโภคในประเทศและส่งออกสู่ต่างประเทศ ดังนี   

 
   1. เนื้อสัตว์ สุกร และไก่ เนื่องจากเป็นเนื อสัตว์เพ่ือการบริโภค มีมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง  เราชนะ ม.33 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการ
บริโภคในประเทศ และนอกจากนี ยังมีการขยายตัวของการส่งออกลูกสุกรไปยังประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือทดแทนสุกรที่
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ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์สุกร (African Swine Fever) และการส่งออกเนื อแปรรูปไปยังประเทศฮ่องกง และจีน 
ที่เติบโตขึ น จะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องให้ผลิตเพ่ิมขึ น  

  2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อปริมาณความต้องการบริโภคเนื อสัตว์ที่ เ พ่ิมขึ นจาก
ภายในประเทศและส่งออกย่อมส่งผลความต้องการใช้เพ่ือผลิตอาหารสัตว์ ท้าให้ผลผลิตมีแนวโน้มปรับการผลิตให้เพ่ิม
ขึ นกับความต้องการและราคาท่ีสูงขึ น  

  3. ยางพารา แนวโน้มราคาเ พ่ิมขึ นจากความต้องการใช้ยางพาราจากทั ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยางเพ่ือผลิตถุงมือทางการแพทย์จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการยางพารา
มากขึ น ซึ่ง ส่วนหนึ่งเกิดจากการบรรลุข้อตกลงระหว่างอาเซียนกับจีนในการก้าหนดกฎถิ่นก้าเนิดสินค้าใหม่ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-จีน ซึ่งไทยสามารถส่งออกไปได้เป็นหนึ่งใน 5 ล้าดับแรกของโลก 

  4. ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง มีผลต่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก เนื่องจาก
เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มาตรการด้านเงิน
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ก้าหนดไว้ 500 บาทต่อไร่ ตลอดจนสภาพอากาศและปริมาณ
น ้าฝนที่ดีขึ น ส่งผลให้ข้าวนาปีและข้าวนาปรังน่าจะมีผลผลิตเพ่ิมสูงขึ น  

   5. มันส าปะหลัง มีแนวโน้มราคาเพ่ิมขึ น จากความต้องการน้าเข้าผลิตภัณฑ์มัน
ส้าปะหลังที่เพ่ิมขึ นของประเทศจีน เพ่ือน้าไปใช้ผลิตเอทานอลทดแทนข้าวโพดเลี ยงสัตว์ที่ราคาสูง อีกทั งเป็นสินค้า  
ที่ต้องการในประเทศจีนตอนใตอี้กด้วย  
   6. กาแฟและชา เป็นสินค้าเกษตรที่มีความต้องการทั งในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของการบริโภคในประเทศเองก็เป็นที่ต้องการมากขึ น พื นที่ส้าคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ น่าน แพร่ และแม่ฮ่องสอน ส้าหรับทิศทางของการผลิตเมล็ดกาแฟยังควรที่จะได้รับการส่งเสริมให้ผลิตเพ่ิม
มากขึ น และสามารถที่จะพัฒนาคู่กับสินค้าเกษตรคือ ชา ส้าหรับปัจจัยสนับสนุนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  
ที่ท้าให้คนเข้าร้านกาแฟน้อยลง หันมาซื อกาแฟพร้อมดื่มตามซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ น หรือกาแฟคั่วบด และอุปกรณ์ 
การบริ โภคกาแฟภายในบ้านก็เ พ่ิมขึ นตามไปด้วย  นอกจากนี สามารถส่งเสริมเ พ่ือรองรับนักท่องเที่ยว                        
เป็นการสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้เป็น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) ที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ น
ในช่วงที่ผ่านมา โดยควรผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ  รวมทั งการเก็บเกี่ยว  
การแปรรูป และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่กาแฟ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางที่เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน 
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  2) ด้านสังคมและความมัน่คง 
   2.1) ด้านประชากรและแรงงาน 
   จากตารางที่ 42 แสดงภาพรวมของตลาดแรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ นไป ในปีพ.ศ. 2562 จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปที่ลดลง สะท้อนถึงการเข้าสู่สังคมสูง
วัยของประเทศไทย  เมื่อพิจารณาก้าลังแรงงานในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยในปี พ.ศ. 2563 พบว่า ก้าลังแรงงาน 
ในปี พ.ศ. 2563 มีจ้านวน 1,293,589 คน คิดเป็นร้อยละ 63.94 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ นไป ในขณะที่ผู้ที่อยู่
นอกก้าลังแรงงาน เท่ากับ 729, 570 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.06 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ นไป ทั งนี  จะเห็น
ได้ว่าสัดส่วนของผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงานเพ่ิมขึ นและเมื่อพิจารณากลุ่มดังกล่าว พบว่า จ้านวนผู้ที่ท้างานบ้านและผู้เรียน
หนังสือเพ่ิมขึ น จากจ้านวนผู้ท้างานบ้านเพ่ิมขึ นเนื่องจากในสังคมสูงวัยในบางครั งสมาชิกในครอบครัวมีความจ้าเป็นต้อง
ลาออกจากงานมาเพ่ือดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราและดูแลบุตรยังเล็ก นอกจากนั นจ้านวนผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงานนั นจะมีจ้านวน
ผู้สูงอายุด้วย เหล่านี เป็นเหตุท้าให้จ้านวนผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงานเพ่ิมขึ น 

ตารางท่ี 42 แรงงานอายุ 15 ปีขึ นไป ก้าลังแรงงานรวม ผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน ตั งแต่ 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 ปขีึ น
ไป 

 2,028,294 2,027,766 2,025,720 2,023,160 100 100 100 100 

ก้าลังแรงงาน
รวม 

ก้าลังแรงงาน
ปัจจุบัน 
- ผู้มีงานท้า 

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

- ผู้ว่างงาน 8,806 9,161 8,442 12,565     
ก้าลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 

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 
ผู้ไม่อยู่ในก้าลัง

แรงงาน 
ท้างานบ้าน 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: การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร สา้นกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2564 
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 จากตารางที่ 43 พบว่า หากจ้าแนกสถานการณ์แรงงานรายจังหวัด ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า จังหวัดที่มี
จ้านวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ นไป มากที่สุดได้แก่ จังหวัดเชียงราย ถัดมาคือจังหวัดแพร่ น่าน และพะเยา  เมื่อ
พิจารณาก้าลังแรงงาน พบว่า จังหวัดเชียงราย พะเยา มีแนวโน้มที่ก้าลังแรงงานลดลง ในขณะที่จังหวัดแพร่  
และน่านยังคงมีก้าลังแรงงานเพ่ิมขึ น ทั งนี จังหวัดมีผู้อยู่ในก้าลังแรงงานมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จ้านวน 
592,946 คน ถัดมาคือจังหวัดน่าน จ้านวน 244,470  คน และแพร่ จ้านวน 239,956 คน และที่มีผู้อยู่ในก้าลัง
แรงงานน้อยท่ีสุดคือจังหวัดพะเยา จ้านวน 216,217 คน 

ตารางท่ี 43 จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไป จ้าแนกตามสถานภาพแรงงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
จังหวดั สถานภาพแรงงาน ก าลังคน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  
เชียงราย อายุ 15 ปีขึ นไป  956,081 955,196 953,814 952,147 

ก้าลังแรงงานรวม ก้าลังแรงงานปัจจุบัน 
- ผู้มีงานท้า 
- ผู้ว่างงาน 

 
633,261 

3,831 

 
633,320 

3,250 

 
611,203 

2,297 

 
585,770 

6,373 
ก้าลังแรงงานที่รอฤดกูาล 2,359 214 1,518 803 
รวม 639,451 636,784 615,018 592,946 

ผู้ไม่อยู่ในก้าลัง
แรงงาน 

ท้างานบ้าน 92,760 86,572 88,180 106,025 
เรียนหนังสอื 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 อายุ 15 ปีขึ นไป  347,953 347,577 347,002 346,330 
ก้าลังแรงงานรวม ก้าลังแรงงานปัจจุบัน 

- ผู้มีงานท้า 
- ผู้ว่างงาน 

 
210,158 

1,604 

 
225,449 

1,405 

 
220,447 

1,296 

 
206,599 

2,700 
ก้าลังแรงงานที่รอฤดกูาล 4,985 1,209 758 6,918 
รวม 216,747 228,063 221,743 216,217 

ผู้ไม่อยู่ในก้าลัง
แรงงาน 

ท้างานบ้าน 47,627 33,523 35,056 34,534 
เรียนหนังสอื 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 ่ อายุ 15 ปีขึ นไป  361,924 362,664 362,877 362,989 
ก้าลังแรงงานรวม ก้าลังแรงงานปัจจุบัน 

- ผู้มีงานท้า 
- ผู้ว่างงาน 

 
235,746 

879 

 
230,736 

2,488 

 
228,528 

2,346 

 
230,334 

2,412 
ก้าลังแรงงานที่รอฤดกูาล 6,186 5,109 5,767 7,211 
รวม 242,811 238,334 230,874 239,956 

ผู้ไม่อยู่ในก้าลัง
แรงงาน 

ท้างานบ้าน 35,547 34,641 34,201 33,358 
เรียนหนังสอื 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 

น่าน อายุ 15 ปีขึ นไป  362,336 362,329 362,027 361,694 
ก้าลังแรงงานรวม ก้าลังแรงงานปัจจุบัน 

- ผู้มีงานท้า 
- ผู้ว่างงาน 

 
245,959 

2,492 

 
238,977 

2,018 

 
235,335 

2,503 

 
241,791 

1,080 
ก้าลังแรงงานที่รอฤดกูาล 4,562 1,746 1,076 1,599 
รวม 253,013 242,741 237,838 244,470 

ผู้ไม่อยู่ในก้าลัง
แรงงาน 

ท้างานบ้าน 35,149 35,939 37,161 36,511 
เรียนหนังสอื 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 : การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร สถิติแรงงาน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562 
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 2.2) สัดส่วนของแรงงานผู้สูงอายุ 
  จากภาพที่ 23 แสดงให้สัดส่วนของแรงงานสูงอายุ พบว่าแนวโน้มของแรงงานผู้สูงอายุ 
เพ่ิมสูงขึ นทั งในและนอกระบบ เมื่อจ้าแนกประเภทของกลุ่มแรงงาน พบว่า ในปีพ.ศ. 2563 จ้านวนแรงงานสูงอายุ  
จ้านวน 233,097 คน จ้าแนกเป็น แรงงานในระบบ จ้านวน 44,536 คน และแรงงานนอกระบบ  
จ้านวน 188,561  คน เมื่อพิจารณาสัดส่วนของแรงงาน พบว่า สัดส่วนแรงงานสูงอายุในระบบ คิดเป็นร้อยละ 20 
และแรงงานสูงอายุนอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ้านวนผู้มีงานท้าทั งหมด จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้อง 
กับบริบทของสังคมสูงวัยในปัจจุบันซึ่งจ้านวนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ น แต่เป็นที่สังเกตว่าสัดส่วนของแรงงานสูงอายุ
นอกระบบ จะเป็นกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่อาจจะเข้าถึงมาตรการการช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งด้าเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน ได้ล้าบากกว่าแรงงานที่อยู่ในวัยท้างาน เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีมีน้อยกว่า  
กลุ่มแรงงานวัยท้างาน อีกทั ง ความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนงานใหม่ท้าได้น้อยกว่ากลุ่มแรงงานวัยท้างาน 
ดังนั นกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบจึงเป็นแรงงานอีกกลุ่มที่มีความจ้าเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ 

ภาพที่ 23 แรงงานผู้สูงอายุในและนอกระบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   

 

ที่มา การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร สถิติแรงงาน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2564 

 2.3) ครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
  จากข้อมูลแสดงฐานะของครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2562  

เมื่อพิจารณาตารางที่ 44 หากจ้าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนมากที่สุด 
ได้แก่ จังหวัดแพร่ มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 21,398.36 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน รองลงมาคือ จังหวัดน่าน มีรายได้
เฉลี่ยเท่ากับ 18,041.55 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ถัดมาเป็น จังหวัดเชียงราย และพะเยา ในขณะที่จังหวัดที่มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนต่้าที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เท่ากับ 11,532.11 บาท  
ต่อเดือนต่อครัวเรือน พะเยา แพร่ และน่าน ตามล้าดับ และจังหวัดที่มีหนี สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี สูงที่สุดได้แก่ 
จังหวัดแพร่ เท่ากับ 180,970.43 บาทต่อครัวเรือน ถัดมาคือ น่าน เชียงราย และพะเยา ทั งนี หนี สินส่วนใหญ่ใช้เป็น
กับการท้าการเกษตร โดยจังหวัดที่มีหนี สินทางการเกษตรมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดน่าน เท่ากับ 61 ,127.59 บาท 
ต่อครัวเรือน ถัดมาเป็นจังหวัดเชียงราย แพร่และพะเยา ส้าหรับจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดน่าน คิดเป็น ร้อยละ 9.48 เชียงราย แพร่ และพะเยาตามล้าดับ   

 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  
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 1,000,000
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แรงงาน 60 ปีขันไป  ในระบบ นอกระบบ รวม 
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ตารางท่ี 44  ข้อมูลแสดงฐานะของครัวเรือนในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2562 
 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของครัวเรือน 15,056.38 14,353.79 21,398.36 18,041.55 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่เดือนของครัวเรือน 11,532.11 13,217.25 14,822.23 16,122.92 
หนี สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน      
หนี สินทั งสิ น 99,623.55 84,864.72 180,970.43 179,748.13 
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน 15,974.55 26,961.48 88,829.93 65,367.13 
เพื่อใช้ท้าธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร 12,785.65 14,073.44 32,331.51 20,151.50 
เพื่อใช้ท้าการเกษตร 41,194.63 16,796.43 24,292.08 61,127.59 
เพื่อใช้ในการศึกษา 1,077.46 4,854.19 992.87 3,208.00 
เพื่อใช้ซื อ/เช่าซื อบ้านและที่ดิน 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      
เส้นความยากจน (ด้านรายจา่ย)  
ต่อคนต่อเดือน  

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

สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย)  
(ร้อยละ)  

8.83 6.18 7.25 9.48 

ที่มา: การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สา้นักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563   

 
  2.4) ด้านอุบัติเหตุ 
   ส้าหรับข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ นในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 พบว่าแนวโน้มจ้านวนอุบัติเหตุ 
บนท้องถนนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจ้านวนอุบัติเหตุ
บนท้องถนน รวมทั งสิ น 68.56 ครั งต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจ้านวนอุบัติเหตุ 73.36 ครั ง
ต่อประชากรแสนคน ทั งนี เนื่องจากการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างต่อในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ส่งผลให้
จ้านวนอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ โดยพิจารณารายจังหวัด พบว่าจังหวัดน่าน มีจ้านวนอุบัติเหตุบนท้องถนนเพ่ิมขึ น 
โดยในปี พ.ศ. 2563 มีจ้านวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 82.65 ครั ง ต่อประชากรแสนคนถัดมาเป็นจังหวัดแพร่ พะเยา 
และเชียงราย 

ตารางท่ี 45 จ้านวนอุบัติเหตุบนท้องถนนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 (ต่อประชากรแสนคน) 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 
น่าน 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 : ส านักอ านวยความปลอดภัยและกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
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  ส้ าหรับความสูญ เสี ยของ อุบั ติ เหตุที่ เ กิ ดขึ น ในกลุ่ มภาค เหนือตอนบน 2 พบว่ า  
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จากข้อมูลถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 พบว่า ผู้เสียชีวิต จ้านวน 
407 คน  ผู้บาดเจ็บ จ้านวน 13,789 คน และ ทุพพลภาพ จ้านวน 51 คน และหากเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
พบว่า จ้านวนความสูญเสียจากอุบัติเหตุจะเพ่ิมสูงขึ นในทุกๆปี  หากพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดเชียงราย  
มีความสูญเสียมากที่สุด โดยมีผู้บาดเจ็บจ้านวน 5,702 ราย เสียชีวิต 185 ราย และทุพพลภาพ จ้านวน 22 ราย 
และ จังหวัดแพร่จ้านวนการเกิดเหตุน้อยที่สุด โดยมีผู้บาดเจ็บจ้านวน 2 ,294 ราย เสียชีวิต 60 ราย และ   
ทุพพลภาพ จ้านวน 9 ราย 

ตารางท่ี 46 ความสูญเสียทีเ่กิดจากอุบัติเหตุของกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 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 

 น่าน 9 2,852 65 16 3,195 53 15 3,252 77 10 2,958 74 

 พะเยา 7 2,916 101 20 3,111 99 16 2,837 66 10 2,835 88 

 แพร ่ 12 2,759 82 7 2,755 76 17 2,708 78 9 2,294 60 

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

ที่มา : ข้อมูลการเกิดเหตรุะดับจังหวัดสถิติและข้อมลูการเกิดเหตุจากผู้ประสบภยัที่เกิดเหตุจากรถทั งประเทศ, 
 ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC, 2562 

  ส้าหรับสาเหตุที่น้ามาซึ่งอุบัติเหตุ หากพิจารณาจากอัตราการจับกุมต่อแสนประชากรของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบว่าในปี พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่จะถูกจับกุมจากการไม่สวมหมวกนิรภัย จ้านวน 
6,484.65 รายต่อประชากรแสนคน ถัดมาเป็นการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จ้านวน 2,702.675 รายต่อประชากรแสน
คน และการขับรถเร็ว จ้านวน 2 ,091.325 รายต่อประชากรแสนคน และจังหวัดที่มีอัตราจับกุมการเมาสุรา  
ไม่สวมหมวกนิรภัย และฝ่าไฟแดงมากที่สุดคือจังหวัดแพร่ ขณะที่จังหวัดเชียงราย มีอัตราการจับกุมการขับรถเร็วมากที่สุด 

ตารางท่ี 47 อัตราการจับกุมต่อประชากรแสนคนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2561 (รายตอ่แสนประชากร) 

จังหวัด เมาสุรา 
ไม่สวม

หมวกนิรภัย 
ขับรถเร็ว 

ไม่คาดเข็ม
ขัดนิรภัย 

ขับย้อน
ศร 

ฝ่าไฟแดง 
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 
แพร่ 272.80 11,539.20 282.40 2,833.60 358.60 485.30 187.20 

น่าน 16.50 2,224.90 2,713.60 320.50 9.20 49.50 14.00 
รวมกลุม่
จังหวัด 

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

ที่มา : รายงานสถานการณค์วามปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2561,  
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบตัิเหตุจราจรในระดับจังหวัด, 2562 
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 2.5) ด้านสุขภาพ 

  ข้อมูลในส่วนนี เน้นข้อมูลทางกายภาพเพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว  
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ ข้อมูลการจัดการด้านสาธารณสุขพื นฐานของกลุ่มจังหวัด และข้อมูลแหล่ง
น ้าพุร้อน ซึ่งเป็นตัวแทนสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพ 

   (1) การจัดบริการสาธารณสุขในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  เมื่อพิจารณาภาพรวมสถานพยาบาลในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวมทั งสิ น 

จ้านวน 1,366 แห่ง ครอบคลุมทุกพื นที่อ้าเภอ โดยจังหวัดที่มีสถานพยาบาลมากที่สุดได้แก่ จังหวัดเชียงราย  
จ้านวน 787 แห่ง ถัดมาเป็นจังหวัดน่าน จ้านวน 226 แห่ง ล้าดับที่สาม คือ จ้านวนพะเยา จ้านวน 224 แห่ง  
และสุดท้ายจังหวัด จ้านวน 129 แห่ง ทั งนี ในส่วนของจังหวัดแพร่ ยังไม่มีข้อมูลในส่วนการบริการของโรงพยาบาล
เอกชนและคลินิกทุกประเภท  

ตารางท่ี 48  ภาพรวมของสถานพยาบาลในพื นที่กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 2  
จังหวัด  สถานพยาบาล  

 เชียงราย  787 

 พะเยา  224  

 แพร่  129* 

 น่าน  226 

รวม 1,366  
ที่มา กระทรวงสาธารณสุข, 2564  

หมายเหตุ * ไม่มีข้อมลูจ้านวนโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทุกประเภท 

  หากจ าแนกการจัดบริการสาธารณสุขในพื นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มี

รายละเอียดดังต่อไปนี  

 (1.1) การจัดบริการสาธารณสุขในพื นที่จังหวัดเชียงราย 
  จากข้อมูลและสถานการณ์สถานพยาบาล จ้าแนกตามประเภท เป็นรายอ้าเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 พบว่าจังหวัดเชียงรายมีสถานพยาบาลทั งสิ น จ้านวน 787 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล
รัฐบาล จ้านวน 21 แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน จ้านวน 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 214 แห่ง 
และ คลินิกทุกประเภท จ้านวน 547 แห่ง  

ตารางท่ี 49  สถานพยาบาล จ้าแนกตามประเภท เป็นรายอ้าเภอ ปีงบประมาณ 2562 

ที ่ อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล 

คลินิกทุกประเภท 

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 ป่าแดด 1  0 6 10 
7 แม่จัน 1  0 15 42 
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ที ่ อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล 

คลินิกทุกประเภท 

8 เชียงแสน 1  0 13 25 
9 แม่สาย 1  1 11 67 

10 แม่สรวย 1  0 12 23 
11 เวียงป่าเป้า 1  0 10 22 
12 พญาเม็งราย 1  0 8 8 
13 เวียงแก่น 1  0 9 3 
14 ขุนตาล 1  0 6 7 
15 แม่ฟ้าหลวง 1  0 13 7 
16 แม่ลาว 1  0 9 9 
17 เวียงเชียงรุ้ง 1  0 6 7 
18 ดอยหลวง 1  0 4 8 
   รวม 21  5 214 547  

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถิตจิังหวัดเชียงราย  สถิติจังหวัดเชียงราย,2563 

  (1.2) การจัดบริการสาธารณสุขในพื นที่จังหวัดพะเยา   
   จากข้อมูลและสถานการณ์สถานพยาบาล จ้าแนกตามประเภท เป็นรายอ้าเภอ 

ปีงบประมาณ 2561 พบว่าจังหวัดพะเยามีสถานพยาบาลทั งสิ น จ้านวน 224 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล
รัฐบาล จ้านวน 9 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ้านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 94 แห่ง  
และ คลินิกทุกประเภท จ้านวน 120 แห่ง 

ตารางท่ี 50 สถานพยาบาล จ้าแนกตามประเภท เป็นรายอ้าเภอ ปีงบประมาณ 2562 

ที ่ อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล 

คลินิกทุกประเภท 

1 เมืองพะเยา 1 1 15 68 
2 จุน 1  0 9 5 
3 เชียงค้า 1  0 17 26 
4 เชียงม่วน 1  0 5 - 
5 ดอกค้าใต ้ 1  0 15 6 
6 ปง 1  0 12 5 
7 แม่ใจ 1  0 9 4 
8 ภูซาง 1  0 7 5 
9 ภูกามยาว  1  0 5 1 
   รวม 9 1 94 120  

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถิตจิังหวัดพะเยา   สถิติจังหวัดพะเยา ,2563 
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 (1.3) การจัดบริการสาธารณสุขในพื นที่จังหวัดแพร่   
  จากข้อมูลและสถานการณ์สถานพยาบาล จ้าแนกตามประเภท เป็นรายอ้าเภอ  

ปี พ.ศ. 2564 พบว่าจังหวัดแพร่มีสถานพยาบาลทั งสิ น จ้านวน 119  แห่ง สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐของ
จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป จ้านวน 1 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน จ้านวน 2 แห่ง, โรงพยาบาล
ชุมชน จ้านวน 5 แห่ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) จ้านวน 119 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุข
ชุมชน จ้านวน 2 แห่ง  

ตารางท่ี 51 แสดงจ้านวนโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพชุมชนและสถานบริการสาธารณสขุ 
ชุมชนรายอ้าเภอ จังหวัดแพร่  พ.ศ. 2563 

ที ่ อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล 
โรงพยาบาล

ชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
สถานบริการ

สาธารณสขุชมุชน 
1 เมืองแพร่ 1 - 27 - 
2 ร้องกวาง - 1 16 1 
3 ลอง - 1 14 - 
4 สูงเม่น - 1 16 - 
5 เด่นชัย - 1 8 - 
6 สอง - 1 15 1 
7 วังชิ น - 1 17 - 
8 หนองม่วงไข ่ - 1 6 - 
 รวม 1 7 119 2 

ที่มา :  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ข้อมูล ณ วันท่ี  30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

 (1.4) การจัดบริการสาธารณสุขในพื นที่จังหวัดน่าน   
  จากข้อมูลและสถานการณ์สถานพยาบาล จ้าแนกตามประเภท เป็นรายอ้าเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 พบว่าจังหวัดน่าน มีสถานพยาบาลทั งสิ น จ้านวน 226 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐบาล 
จ้านวน 16 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 94 แห่ง และ คลินิกทุกประเภท จ้านวน 116 แห่ง 

ตารางท่ี 52 สถานพยาบาล จ้าแนกตามประเภท เป็นรายอ้าเภอ ปีงบประมาณ 2562 

ที ่ อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
คลินิกทุกประเภท 

1 เมืองน่าน 1 0 17 42 
2 แม่จริม  1  0 8 0 
3 บ้านหลวง 1  0 4 2 
4 นาน้อย  1  0 9 5 
5 ปัว 1 0 13 11 
6 ท่าวังผา  1  0 16 12 
7 เวียงสา 1  0 26 16 
8 ทุ่งช้าง  1  0 7 1 
9 เชียงกลาง 1  0 9 4 

10 นาหมื่น   1  0 5 5 
11 สันติสุข 1  0 4 2 
12 บ่อเกลือ 1  0 7 1 
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ที ่ อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
คลินิกทุกประเภท 

13 สองแคว  1  0 6 2 
14 ภูเพียง  2 0 10 13 
15 เฉลิมพระเกียรติ  1 0 6 0 
   รวม 16 0 94 116  

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถิตจิังหวัดน่าน สถิติจังหวัดน่าน ,2563 

  (2) สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบน 2 มีพื นที่เอื อต่อการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพ โดยมีแหล่ง
น ้าพุร้อนทางธรรมชาติ ซึ่งจะสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการส่งเสริมสุขภาพที่เอื อกับคนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  
และยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อีกด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี   
      (2.1) บ่อน ้าร้อนห้วยหมากเลี่ยม  
      บ่อน ้าร้อนห้วยหมากเลี่ยมตั งอยู่ที่ละติจูด 19.963046 และลองจิจูด 99.680011  
ในเขตอุทยานแห่งชาติล้าน ้ากกท้าให้บริเวณบ่อน ้าร้อนยังคงสภาพธรรมชาติ น ้าที่ล้นจากบ่อน ้าร้อนจะไหลลงแม่น ้ากก
ทางด้านทิศใต้ ส่วนทางเข้าบ่อน ้าร้อนห้วยหมากเลี่ยมเป็นถนนลาดยาง 2 เลน และค่อนข้างแคบ 

ภาพที่ 24 สภาพแวดล้อมโดยรอบบ่อน ้าร้อนห้วยหมากเลี่ยม 

 
   ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
    มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิมและสวยงามมาก มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถยนต์  ไม่มี 
การบุกรุกในพื นที่เพ่ือท ากิจกรรมและสิ่งก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณบ่อน  าร้อนยังคงสภาพธรรมชาติเดิมไว้  
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นมีรูปร่างและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมี  
ความสวยงามมาก 

ตารางท่ี 53 คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ่อน ้าร้อนห้วยหมากเลีย่ม 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บ่อน ้าร้อนหว้ยหมาก
เล่ียม 

สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 5 
การเข้าถึงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพื นที่บริเวณแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อท้ากิจกรรมและสิ่งก่อสร้าง 5 
การดัดแปลงบริเวณน ้าพุร้อน 5 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น 

5 

คะแนนเฉลี่ย 4.8 
                                        ที่มา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

 

N 
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      (2.2) บ่อน ้าร้อนผาเสริฐ  
      บ่อน ้าร้อนผาเสริฐตั งอยู่ที่ละติจูด 19.957536 และลองจิจูด 99.691161 ทิศตะวันออก 
ติดล้าห้วยที่ไหลลงแม่น ้ากก ทิศใต้และทิศตะวันตกติดอุทยานแห่งชาติล้าน ้ากก ทิศเหนือติดถนน (เชียงราย-บ้านผาเสริฐ)  
ซึ่งเป็นถนนลาดยาง 2 เลน และค่อนข้างแคบ   

ภาพที่ 25 สภาพแวดล้อมโดยรอบบ่อน ้าร้อนผาเสริฐ 
 

 

 

 

ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถยนต์นั่ง มีการบุกรุกเข้าไปใช้

ประโยชน์หลายอย่างแต่น ้าพุร้อนยังคงมีความเป็นธรรมชาติ บริเวณน ้าพุร้อนมีการดัดแปลงเล็กน้อยแต่มีความ
พยายามในการรักษาธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นมีรูปร่างและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

ตารางท่ี 54 คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ่อน ้าร้อนผาเสรฐิ 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บ่อน ้าร้อนผาเสริฐ 

สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเข้าถึงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพื นท่ีบริเวณแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อท้ากิจกรรมและ
สิ่งก่อสร้าง 

3 

การดัดแปลงบริเวณน ้าพุร้อน 3 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นกับสภาพแวดล้อมและความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 3.6 
                                              ที่มา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

      (2.3) น ้าพุร้อนป่าตึง  
  น ้าพุร้อนป่าตึงตั งอยู่ที่ละติจูด 20.118218 และลองจิจูด 99.798754 ทิศตะวันออก

และทิศใต้ติดคลองแม่จัน ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 (แม่จัน-ฝาง) 

ภาพที่ 26 สภาพแวดล้อมโดยรอบน ้าพุร้อนป่าตึง: ก) พื นท่ีโดยรอบรัศมี 500 เมตร (ดัดแปลงจาก Google Inc, 2017) ;  
ข) พื นท่ีภายในน ้าพุร้อนป่าตึง 

     

ที่ต้ังบ่อน้ าร้อนผาเสริฐ 
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   ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

   มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถขนาดใหญ่ ได้แก่ รถโดยสารและ
รถทัศนาจร มีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์หลายอย่างแต่น ้าพุร้อนยังคงมีความเป็นธรรมชาติ บริเวณน ้าพุร้อนมีการ
ดัดแปลงเล็กน้อยแต่มีความพยายามในการรักษาธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นมีรูปร่างและสีที่กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

ตารางท่ี 55 คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของน ้าพุร้อนป่าตึง 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

น ้าพุร้อนป่าตึง 

สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเข้าถึงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ 5 
การบุกรุกในพื นท่ีบริเวณแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อท้ากิจกรรมและ
สิ่งก่อสร้าง 

3 

การดัดแปลงบริเวณน ้าพุร้อน 3 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นกับสภาพแวดล้อมและความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 3.8 
                                                                   ที่มา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

   (2.4) น ้าพุร้อนโป่งพระบาท  
   น ้าพุร้อนโป่งพระบาทตั งอยู่ที่ละติจูด 19.977654 และลองจิจูด 99.832545 ทิศเหนือ
ติดนาข้าว ทิศตะวันตกติดเทศบาลต้าบลบ้านดู่ ทิศใต้ติดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 เลน ซึ่งถนนเส้นนี สามารถไปวัด
ห้วยปลากั งได้ ทิศตะวันออกติดถนนสาย 1511 และทิศตะวันตกติดเทศบาลต้าบลบ้านดู่ 
ภาพที่ 27 สภาพแวดล้อมโดยรอบน ้าพุร้อนโป่งพระบาท : ก) พื นที่โดยรอบรัศมี 500 เมตร (ดดัแปลงจาก Google Inc, 2017) ;  

                     ข) พื นท่ีภายในน ้าพุร้อนโป่งพระบาท 

         

  ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถขนาดใหญ่ ได้แก่ รถโดยสารและรถ

ทัศนาจร มีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์หลายอย่างแต่น ้าพุร้อนยังคงมีความเป็นธรรมชาติ บริเวณน ้าพุร้อนถูกก่อสร้าง
และดัดแปลงมากจนไม่เหลือลักษณะธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นมีรูปร่างและสีที่ไม่กลมกลืน กับ
สภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มีความสวยงาม 
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ตารางท่ี 56  คะแนนการประเมนิศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของน ้าพุร้อนโป่งพระบาท 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

น ้าพุร้อน 
โป่งพระบาท 

สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเข้าถึงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ 5 
การบุกรุกในพื นท่ีบริเวณแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อท้ากิจกรรมและ
สิ่งก่อสร้าง 

3 

การดัดแปลงบริเวณน ้าพุร้อน 1 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นกับสภาพแวดล้อมและความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

3 

คะแนนเฉลีย่ 3.2 
                                                                    ที่มา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัเชียงราย , 2563 

         (2.5) บ่อน ้าร้อนโป่งปูเฟือง  
             บ่อน ้าร้อนโป่งปูเฟืองตั งอยู่ที่ละติจูด 19.717436 และลองจิจูด 99.578047  
ทิศใต้ติดสวนล้านนาออนเซ็น ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดภูเขา ทิศตะวันตกเป็นทางดินเข้าพื นที่ระยะทางประมาณ  
50 เมตร ส่วนทางเข้าหลักเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เลน เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118  
(สายเชียงใหม-่เชียงราย) และถนนเป็นทางลูกรังก่อนถึงบ่อน ้าร้อนโป่งปูเฟืองประมาณ 500 เมตร 

ภาพที่ 28 สภาพแวดล้อมโดยรอบบ่อน ้าร้อนโป่งปูเฟือง 

 
      ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
     มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถยนต์นั่ง มีการบุกรุกเล็กน้อยเพ่ือ
เข้าไปใช้ประโยชน์ บริเวณน ้าพุร้อนมีการดัดแปลงเล็กน้อยแต่ยังคงสภาพธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นมี
รูปร่างและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมีความสวยงามมาก  

ตารางท่ี 57  คะแนนการประเมนิศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ่อน ้าร้อนโป่งปเูฟือง 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บ่อน ้าร้อน 
โป่งปูเฟือง 

สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเข้าถึงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพื นท่ีบริเวณแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อท้ากิจกรรมและสิ่งก่อสร้าง 4 
การดัดแปลงบริเวณน ้าพุร้อน 4 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นกับสภาพแวดล้อมและความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

5 

คะแนนเฉลีย่ 3.8 
ที่มา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 
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      (2.6) บ่อน ้าร้อนทุ่งเทวี  
      บ่อน ้าร้อนทุ่งเทวีตั งอยู่ที่ละติจูด 19.319435 และลองจิจูด 99.497540 ตอนนี บ่อน ้า
ร้อนทุ่งเทวีก้าลังปรับปรุง และเพ่ิมสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ น รวมทั งขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กว้างขึ น
ทางทิศใต้ซึ่งเป็นทางเข้าของบ่อน ้าร้อนทุ่งเทวี ส่วนทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติดนาข้าว 

ภาพที่ 29 สภาพแวดล้อมโดยรอบบ่อน ้าร้อนทุ่งเทวี 

 
      ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
       มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถยนต์ มีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์
หลายอย่างแต่น  าพุร้อนยังคงมีความเป็นธรรมชาติ บริเวณน  าพุร้อนถูกก่อสร้างและดัดแปลงมากจนไม่เหลือลักษณะ
ธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นมีรูปร่างและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

ตารางท่ี 58 คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ่อน ้าร้อนทุ่งเทวี 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บ่อน ้าร้อนทุ่งเทว ี

สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเข้าถึงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพื นท่ีบริเวณแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อท้ากิจกรรมและสิ่งก่อสร้าง 3 
การดัดแปลงบริเวณน ้าพุร้อน 1 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 3.2 
ที่มา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 
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  (2.7) บ่อน ้าร้อนแม่ขะจาน 
  บ่อน ้าร้อนแม่ขะจาน (บ่อเก่าซึ่งเป็นของกรมเจ้าท่า) ตั งอยู่ที่ละติจูด 19.114601 และ
ลองจิจูด 99.462393 ทิศตะวันตกอยู่กับพื นที่ของเอกชนที่ขุดบ่อน ้าร้อนและสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกขึ นมาใหม่
ซึ่งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (สายเชียงใหม่-เชียงราย) ส่งผลให้บ่อเก่าประชาชนมาใช้ส้าหรับต้มหน่อไม้
เท่านั น ส่วนทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกติดพื นที่รกร้างและแม่น ้าลาว 

ภาพที่ 30 สภาพแวดล้อมโดยรอบบ่อน ้าร้อนแม่ขะจาน 

 

      ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
      มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิม มีทางเข้าถึงได้แต่ไม่สะดวก มีการบุกรุกเล็กน้อยเพ่ือเข้าไปใช้
ประโยชน์ บริเวณน ้าพุร้อนมีการดัดแปลงเล็กน้อยแต่ยังคงสภาพธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นมีรูปร่างและสี
ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

ตารางท่ี 59  คะแนนการประเมนิศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ่อน ้าร้อนแม่ขะจาน 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บ่อน ้าร้อนแม่ขจาน 

สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 4 
การเข้าถึงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ 1 
การบุกรุกในพื นท่ีบริเวณแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อท้ากิจกรรมและสิ่งก่อสร้าง 4 
การดัดแปลงบริเวณน ้าพุร้อน 4 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นกับสภาพแวดล้อมและความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 3.4 
                                                                               ที่มา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

      (2.8) บ่อน ้าร้อนห้วยทรายขาว 

  บ่อน ้าร้อนห้วยทรายขาวตั งอยู่ที่ละติจูด 19.977654 และลองจิจูด 99.832545  
ทิศตะวันตกติดถนนพหลโยธิน (สายพะเยา-เชียงราย) ส่วนทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ติดภูเขาที่มีป่าไม้ 
ขึ นหนาแน่น น ้าจากบ่อน ้าร้อนจะไหลล้นลงสู่ล้าห้วยทางด้านทิศใต้ 

ภาพที่ 31 สภาพแวดล้อมโดยรอบบ่อน ้าร้อนห้วยทรายขาว : พื นท่ีภายในบ่อน ้าพุร้อน 
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      ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
      มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิมและสวยงามมาก มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถขนาดใหญ่  
ได้แก่ รถโดยสารและรถทัศนาจร มีการบุกรุกเล็กน้อยเพ่ือเข้าไปใช้ประโยชน์ บริเวณน ้าพุร้อนมีการดัดแปลงเล็กน้อย
แต่ยังคงสภาพธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นมีรูปร่างและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

ตารางท่ี 60  คะแนนการประเมนิศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ่อน ้าร้อนห้วยทรายขาว 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บ่อน ้าร้อน 
ห้วยทรายขาว 

สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 5 
การเข้าถึงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ 5 
การบุกรุกในพื นท่ีบริเวณแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อท้ากิจกรรมและสิ่งก่อสร้าง 4 
การดัดแปลงบริเวณน ้าพุร้อน 4 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 4.4 
                                                                               ที่มา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

      (2.9) บ่อน ้าร้อนสามสี 
      บ่อน ้าร้อนสามสีตั งอยู่ที่ละติจูด 19.637036 และลองจิจูด 99.460303 บ่อน ้าร้อนสามสี
ถูกล้อมรอบด้วยนาข้าว เส้นทางเข้าไปที่บ่อน ้าร้อนสามสีเป็นถนนลาดยาง 2 เลน ค่อนข้างแคบ และมีโค้งมาก  
รวมทั งต้องผ่านเขตชุมชน บ่อน ้าร้อนสามสีห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ถึง 6 กิโลเมตร และห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 (สายแม่สรวย - ฝาง) 2 กิโลเมตร 

ภาพที่ 32 สภาพแวดล้อมโดยรอบบ่อน ้าร้อนสามส ี

 
      ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
      มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิมและสวยงามมาก มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถยนต์นั่ง  
ไม่มีการบุกรุกในพื นที่เพ่ือท้ากิจกรรมและสิ่งก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณบ่อน ้าร้อนยังคงสภาพธรรมชาติเดิมไว้ 
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นมีรูปร่างและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมี  
ความสวยงามมาก 
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ตารางท่ี 61 คะแนนการประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ่อน ้าร้อนสามส ี
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บ่อน ้าร้อนสามส ี

สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 5 
การเข้าถึงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพื นท่ีบริเวณแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อท้ากิจกรรมและสิ่งก่อสร้าง 5 
การดัดแปลงบริเวณน ้าพุร้อน 5 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น 

5 

คะแนนเฉลีย่ 4.8 
ที่มา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 

      (2.10) บ่อน ้าร้อนโป่งมุ่น 
      บ่อน ้าร้อนโป่งมุ่นตั งอยู่ที่ละติจูด 20.003387 และลองจิจูด 100.2435444 ทิศเหนือ 
ทิศใต้ และทิศตะวันตกติดกับพื นท่ีรกร้าง และทิศตะวันออกติดกับพุทธสถานโป่งมุ่น ทางเข้าบ่อน ้าร้อนโป่งมุ่นเป็นทาง
ลูกรังซึ่งแยกออกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 ซึ่งเป็นถนนลาดยาง 2 เลน 

ภาพที่ 33 สภาพแวดล้อมโดยรอบบ่อน ้าร้อนโป่งมุ่น 

 
       ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
      มีธรรมชาติยังคงสภาพเดิมและสวยงามมาก มีทางเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถยนต์นั่ง มีการบุก
รุกเล็กน้อยเพ่ือเข้าไปใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณบ่อน ้าร้อนมีการดัดแปลงเล็กน้อยแต่ยังคงสภาพ
ธรรมชาติเดิม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นมีรูปร่างและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

ตารางท่ี 62  คะแนนการประเมนิศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ่อน ้าร้อนโป่งมุน่ 
แหล่งน้ าพุร้อน ดัชนี/ตัวชี้วัด คะแนน 

บ่อน ้าร้อนโป่งมุ่น 

สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 5 
การเข้าถึงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ 4 
การบุกรุกในพื นท่ีบริเวณแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อท้ากิจกรรมและสิ่งก่อสร้าง 4 
การดัดแปลงบริเวณน ้าพุร้อน 4 
ความกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นกับสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์  
ของท้องถิ่น 

4 

คะแนนเฉลีย่ 4.2 
ที่มา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , 2563 
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N 
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   3) การวิเคราะห์ศกัยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.1) ทรัพยากรป่าไม้ 
  กลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มี เนื อที่รวม 22,690,5056.68 ตารางกิโลเมตร  
ในปี พ.ศ. 2563 มีเนื อที่ป่า 12,113,540.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.40 ของพื นที่จังหวัดทั งหมด โดยมีพื นที่
จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนพื นที่ป่าไม้มากที่สุด คือ ร้อยละ 64.85 ของพื นที่จังหวัดทั งหมด ถัดมาเป็น 
จังหวัดน่าน สัดส่วนพื นที่ป่าไม้ ร้อยละ 61.22 จังหวัดพะเยา สัดส่วนพื นที่ป่าไม้ ร้อยละ 51.45 และจังหวัด
เชียงราย สัดส่วนพื นที่ป่าไม้น้อยที่สุด ร้อยละ 39.71 ของพื นที่จังหวัดทั งหมด ตามล้าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 63  
     เมื่อเปรียบเทียบพื นที่ป่าไม้ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มค่อนข้างจะคงที่อยู่ที่ 
ร้อยละ 53.40 เนื่องจากนโยบายการอนุรักษ์พื นที่ป่าที่รัฐบาลให้ความส้าคัญ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ตั งเป้าหมาย
ในการเพิ่มพื นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25% ภายในปี พ.ศ. 2569 ทั งนี การด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งสามารถประกาศพื นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมขึ นแล้วจ้านวน 27 แห่ง มีเนื อที่รวมกัน 2,167,677 ไร่  
ใน 27 พื นที่ ทั งนี เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนให้กับทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ 

ตารางท่ี 63 แสดงเนื อท่ีป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 – 2563 

ที่มา : กรมป่าไม ้
*หมายเหตุ : ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมปา่ไม ้

จากการส้ารวจพื นที่ป่ าสงวนแห่งชาติของกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในปี  พ.ศ.  2562  
มีพื นที่ทั งหมด 16,391,045.87 ไร่ เนื อที่รวม 26,224.42 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
มากที่สุด คือ จังหวัดน่านมีพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั งหมด 6 ,497,891.62 ไร่ รองลงมาจังหวัดเชียงรายมีพื นที่ป่า
สงวนแห่งชาติทั งหมด 4 ,485 ,966.25 ไร่ จังหวัดแพร่ มีพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั งหมด 2 ,945,713 ไร่  
และจังหวัดพะเยา มีพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั งหมด 2,461,475 ไร่ ตามล้าดับ  

ตารางท่ี 64 พื นที่ป่าสงวนจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562 
จังหวัด ที่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่) 

เชียงราย 1 ป่าขุนหว้ยงิ ว ป่าเชียงเค่ียน และป่าขุนหว้ยโป่ง ต.ยางฮอม  
ป่าตาล แม่เปา งิ ว ปล้อง เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย 

478.12 298,828.00 

2 ป่าดอยขมิ น และป่าน ้าแหย่ง 
ต.เวียง สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

16.00 10,000.00 

3 ป่าดอยถ า้ผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อย และป่าน ้าแม่งาม 
ต.แม่ข้าวต้ม บ้านดู่ นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

93.75 58,593.00 

4 ป่าดอยทาและปา่ดอยบ่อส้ม 
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

32.00 20,000.00 

5 ป่าดอยนางนอน 
ต.แม่สาย โป่งผา หว้ยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

61.56 38,475.00 

จังหวัด 
พื้นท่ีจังหวัด 

(ตร.กม.) 

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

ร้อยละ 
ของพื้นท่ี
จังหวัด 

เนื้อท่ีป่า 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของพื้นท่ี
จังหวัด 

เนื้อท่ีป่า 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของพื้นท่ี
จังหวัด 

เนื้อท่ีป่า 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
ของพื้นท่ี
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 ที่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่) 

6 ป่าดอยนางแล ป่าดอยยาวและปา่ดอยพระบาท 
ต.นางแล บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

61.56 38,475.00 

7 ป่าดอยบอ่ 
ต.ป่าตึง แม่ยาว บา้นดู่ อ.แม่จัน เมือง จ.เชียงราย 

238.70 149,185.00 

8 ป่าดอยปยุ ต.ป่าก่อดา้ บวัสลี สันทราย ดงมะดะ ห้วยสัก อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

95.86 59,912.00 

9 ป่าดอยมอ่นปู่เมา และป่าดอยม่อนหินขาว 
ต.งิ ว เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

4.32 2,700.00 

10 ป่าดอยหลวง ปา่น ้ายาว และปา่น ้าซ้อ 
ต.สถาน ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

212.50 132,812.00 

11 ป่าน ้ามะและป่าสบรวก 
ต.ป่าสัก เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

19.24 12,028.00 

12 ป่าน ้าม้าและป่าน า้ช้าง 
ต.เวียง สถาน ศรีดอยชยั อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

87.12 54,453.00 

13 ป่าน ้าแม่ค้า ป่าน า้แม่สลอง และป่าน า้แม่จันฝั่งซ้าย 
ต.แม่ค้า ป่าซาง ปา่ตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

566.00 353,750.00 

14 ป่าน ้าหงาวฝั่งซ้าย ต.ตับเต่า หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 170.00 106,250.00 

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

16 ป่าแม่ข้าวต้มและป่าหว้ยลกึ 
ต.แม่จัน บ้านดู ่แม่ข้าวต้ม อ.แม่จัน อ.เมือง จ.เชียงราย 

24.58 15,362.50 

17 ป่าแม่โขงฝ่ังขวา ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 161.20 100,750.00 

18 ป่าแม่ปืม และปา่แม่พุง ต.หัวง้ม แม่เย็น ป่าแดด แม่ใจ ปา่แฝก 
อ.พาน แม่ใจ จ.เชียงราย 

270.54 169,087.00 

19 ป่าแม่ปูนน้อย ปา่แม่ปูนหลวง และป่าหว้ยโป่งเหม็น 
ต.สันสลี เวียง บ้านโป่ง ป่างิ ว หัวฝาย แม่เจดีย์  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

638.00 398,750.00 

20 ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและปา่น ้าพุง 
ต.เชียงเค่ียน แม่ลอย ปา่แงะ ป่าแดด สนัมะค่า  
อ.เทิง กิ่ง อ ป่าแดด พาน จุน จ.เชียงราย 

150.00 93,750.00 

21 ป่าแม่ลาวฝั่งขวา 
ต.สันสลี เวียง บ้านโป่ง ป่างิ ว หัวฝาย แม่เจดีย์  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

199.00 124,375.00 

22 ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ต.แม่สรวย แม่พรกิ ศรีถ้อย ทา่ก๊อ  
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

271.10 169,437.00 

23 ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ 
ต.แม่คาวโตน ปา่หุ่ง สันกลาง เมืองพาน แม่เย็น ศรีถ้อย อ.พาน 
แม่ใจ จ.เชียงราย 

273.00 170,625.00 

24 ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ต.แม่สรวย ปา่แดด ศรีถ้อย ทา่ก้อ อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย 

1,137.50 710,937.00 
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จังหวัด ที่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่) 

25 ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแมก่กฝั่งขวา 
ต.แม่ยาว หว้ยชมภู แมก่รณ์ บัวสลี ดงมะดะ อ.เมือง จ.เชียงราย 

325.00 203,125.00 

26 ป่าแม่อิงฝั่งขวา และปา่แม่งาว 
ต.สถาน ม่วงยาง ครึ่ง ปอ บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

567.30 354,563.00 

27 ป่าสบกกฝั่งขวา 
ต.บ้านแซว ปงน้อย อ.เชียงแสน แม่จัน จ.เชียงราย 

425.16 265,725.00 

28 ป่าห้วยต้นยาง และปา่หว้ยแมแ่กว้ 
ต.เจริญเมือง แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 

80.00 50,000.00 

29 ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และปา่หว้ยไคร้ 
ต.ยางฮอม ป่าตาล ต้า ตับเต่า เวยีง หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 

211.36 132,100.00 

30 ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา 
ต.ป่าซาง ดงมหาวัน ทุ่งกอ เวยีงชัย ดอนศิลา ผางาม หว้ย อ.
เวียงชัย เมือง จ.เชียงราย 

306.00 191,250.00 

รวมทั้งหมด 7,177.54 4,485,966.25 

พะเยา 1 ป่าดอยบอ่ส้ม และป่าดอยโป่งนก 
ต.เชียงแรง น ้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 

45.00 28,125.00 

2 ป่าน ้าน ้าเปือ่ย ป่าน ้าหยว่น และป่าน า้ลาว 
ต.ภูซาง ทุ่งกล้วย ร่มเย็น เวยีง แม่ลาว ฝายกวาง 
อ.เชียงค้า จ.พะเยา 

517.09 323,181.00 

3 ป่าน ้าแม่ปืม และป่าดงประดู ่
ต.แม่ใจ แม่ปืม อ.แม่ใจ พะเยา จ.พะเยา 

49.60 31,000.00 

4 ป่าน ้าแวนและปา่หว้ยไคร้ 
ต.น ้าแวน ฝายกวาง เวียง ลอ อ.เชียงค้า จุน จ.พะเยา 

138.00 86,250.00 

5 ป่าแม่จุน ต.จุน อ.เชียงค้า จ.พะเยา จ.พะเยา 166.50 104,062.50 

6 ป่าแม่ต๋้า ต.จ้าปา่หวาย อ.พะเยา จ.พะเยา 261.80 163,625.00 

7 ป่าแม่ต ้า และปา่แม่นาเรือ ต.บ้านใหม่ บ้านต ้า บา้นต๋อม บ้าน
ตุ่น แม่นาเรือ อ.พะเยา จ.พะเยา 

237.35 148,407.00 

8 ป่าแม่ยม ต.ปง ควน งิม ออย ผาช้างน้อย สระ เชียงมว่น บา้น
มาง อ.ปง เชียงม่วน จ.พะเยา 

2,064.32 1,290,200.00 

9 ป่าแม่ร่องขุย ต.จ้าปา่หวาย ปิน อ.พะเยา จ.พะเยา 124.30 77,687.50 

10 ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าหว้ยแกว้ และป่าแมอ่ิงฝั้งซ้าย 
ต.ดงเจน ห้วยแก้ว ทา่วังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 

120.72 75,450.00 

11 ป่าห้วยดอกเข็ม และปา่แม่อิงฝั่งขวา 
ต.ห้วยลาน ดอกค้าใต้ ปิน อ.พะเยา จ.พะเยา 

158.00 98,750.00 

12 ป่าห้วยบงและปา่หว้ยเคียน 
ต.แม่ปืม บ้านต ้า บ้านตอ๋ม อ.พะเยา จ.พะเยา 
 

55.58 34,737.00 

รวมทั้งหมด 3,938.18 2,461,475 
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แพร ่ 1 ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และปา่แม่สิน 
ต.เด่นชัย นาพูน อ.เด่นชัย วังชิ น จ.แพร ่

220.00 137,500.00 

2 ป่าแม่กอ๋นและปา่แม่สาย 
ต.บ้านกวาง บ้านเหล่า หวัฝาย ป่าแดง อ.สูงเม่น เมือง จ.แพร่ 

290.00 181,250.00 

3 ป่าแม่เกิ๋ง ต.แม่ปา้ก แม่พุง อ.วังชิ น จ.แพร่ 163.64 102,275.00 

4 ป่าแม่เข็ก ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 56.00 35,000.00 

5 ป่าแม่ค้ามี ต.ไผ่โทน ร้องเข็ม ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 336.00 210,000.00 

6 ป่าแม่แคม ต.บา้นถิ่น สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร ่ 118.00 73,750.00 

7 ป่าแม่จัว๊ะฝั่งซ้าย ต.แมจ่ั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 27.00 16,875.00 

8 ป่าแม่จัว๊ะและป่าแม่มาน ต.แม่จัว๊ะ หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 65.00 40,625.00 

9 ป่าแม่ต้าตอนขุน ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 244.44 152,775.00 

10 ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้ ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร ่ 100.00 62,500.00 

11 ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย ต.ต้าผามอก บา้นปิน อ.ลอง จ.แพร่ 167.95 104,968.00 

12 ป่าแม่เติ๊ก ปา่แม่ถาง และปา่แมก่้าปอง ต.น ้าเลา บ้านเวยีง หว้ย
ม้า น ้าซ้า บ้านถิ่น อ.ร้องกวาง เมือง จ.แพร่ 

260.00 162,500.00 

13 ป่าแม่ปงและปา่แม่ลอง 
ต.หัวทุ่ง ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร ่

30.56 19,100.00 

14 ป่าแม่ปาน ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร ่ 61.00 38,125.00 

15 ป่าแม่ปุงและปา่แม่เป้า ต.สะเอียบ เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 220.00 137,500.00 

16 ป่าแม่พวก ต.เด่นชัย แม่จัว๊ะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 172.90 108,062.00 

17 ป่าแม่ยมตะวันตก  
ต.เตาปูน บ้านกลาง ห้วยหมา้ย วังหลวง อ.สอง จ.แพร่ 

393.00 245,625.00 

18 ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ต.แม่ป้าก วังชิ น นาพูน อ.วังชิ น จ.แพร ่ 285.58 178,489.00 

19 ป่าแม่ยาง ต.แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 95.58 59,737.00 

20 ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง ต.เวียงทอง ร่องกาด สบสาย บา้นปง 
เด่นชัย อ.สูงเม่น เด่นชัย จ.แพร ่

127.50 79,687.00 

21 ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง ต.บ้านปิน ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร ่ 186.00 116,250.00 

22 ป่าแม่ลู่และปา่แม่แป๋น 
ต.บ้านเปิ่น ห้วยอ้อ ทุ่งแล้ง ปากกาง อ.ลอง จ.แพร ่

135.00 84,375.00 

23 ป่าแม่สรอย ต.สรอย แม่พุง วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่ 257.00 160,625.00 

24 ป่าแม่สอง ต.สะเอียบ เตาปูน บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 575.35 359,593.00 

25 ป่าแม่แฮด ต.น ้ารัด อ.สอง จ.แพร ่ 19.18 11,990.00 

26 ป่าห้วยเบี ยและป่าห้วยบ่อทอง 
ต.วังหงส์ ท่าข้าม วังพง ป่าแมด อ.เมือง จ.แพร ่

79.20 49,500.00 
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27 ป่าห้วยป้อม ต.บ้านหนุน หวัเมือง บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 27.26 17,037.00 

รวมทั้งหมด 4,713.14 2,945,713 

น่าน 1 ป่าเขาน้อย ต.ดู่ใต้ ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 1.80 1,125.00 

2 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ต.ปอน ต.งอบ ต.ทุ่งช้าง ต.บ่อเกลือ
เหนือ ต.ศิลาแดง ต.สถาน ต.ปัง ต.ภ ูอ.ทุ่งช้าง อ.ปัง  
อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

2,504.50 1,565,312.00 

3 ป่าถ ้าผาตบู ต.ผาสิงห์ บอ่ อ.เมือง จ.นา่น 19.00 11,875.00 

4 ป่านาซาว ต.ดู่ใต้ นาซาว สวก อ.เมือง จ.น่าน 61.75 38,593.00 

5 ป่านาซาวฝั่งซ้าย ต. อ.เมือง จ.นา่น 113.00 70,625.00 

6 ป่าน ้ายาว และปา่น ้าสวด 
ต.ปอน งอน ทุ่งช้าง ชนแดน ยอด นาไร่หลวง พระพุทธบาท อ.
ทุ่งช้าง ท่าวังผา บวั เมือง กิ่ง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 

2,364.00 1,477,500.00 

7 ป่าน ้าวา้และป่าแมจ่ริม ต.พงษ์ แม่จริม หนองแดง น ้าพาง อ.กิ่ง 
อ สันติสุข อ.เมือง แมจ่ริม จ.น่าน 

744.60 465,375.00 

8 ป่าน ้าวา้และป่าหว้ยสาลี่ 
ต.นาเหลือง ตากชุม ไหล่นา่น ส้านนา หนองใหม่ อ.สา จ.นา่น 

687.50 429,688.00 

9 ป่าน ้าสา และปา่แม่สาครฝั่งซ้าย 
ต.ยาบหวันา ปงสนุก อา่ยนาไลย อ.สา จ.น่าน 

192.00 120,000.00 

10 ป่าน ้าสาฝั่งขวาตอนขุน ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 197.29 123,308.00 

11 ป่าฝั่งขวาแม่น า้น่าน ตอนใต ้
ต.ส้าน ศรีสะเกษ สันทะ เชียงของ สถาน เมืองลี  
บ่อแกว้ อ.เวยีงสา กิ่งอ.นาหมื่น นาน้อย จ.น่าน 

1,615.37 1,009,609.00 

12 ป่าแม่น ้านา่นฝั่งตะวันออกตอนใต ้
ต.ผาสิงห์ ต.เมืองจัง ต.ฝายแก้ว ต.น ้าแก่น ต.ป่าแลวหลวง ต.ดู
พงษ์ อ.แม่จริม กิ่งอ.สันติสุข จ.น่าน 

932.30 582,688.00 

13 ป่าแม่สาครฝั่งขวา ต.อ่ายนาไลย สา้น อ.สา จ.น่าน 78.42 49,015.62 

14 ป่าสาลีก ต.ส้าน อา่ยนาใลย น า้ตก ศรีสะเกษ  
อ.สา นาน้อย จ.น่าน 

101.26 63,285.00 

15 ป่าห้วยงวงและปา่ห้วยสาลี ่
ต.ศรีสะเกษ เชียงของ สถาน บอ่แกว้ นาทะนุ  
อ.นาน้อย กิ่ง อ นาหมื่น จ.น่าน 

577.00 360,625.00 

16 ป่าห้วยแม่ขะนิง ต.ยาบหัวนา น ้าปั้ว ปงสนุก อ.สา จ.น่าน 205.77  128,608.00 

รวมทั้งหมด 10,395.56 6,497,891.62 

ที่มา : กรมป่าไม ้
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  3.2) ทรัพยากรดิน   
   ภาคเหนือเป็นภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศเต็มไปด้วยเทือกเขาและหุบเขา จึงท้าให้เกิดดิน

ประเภทต่าง ๆ ที่พบตามแถบภูเขา ที่สูงที่ผุพังจากหินต่าง ๆ หลายชนิด ดินมีลักษณะตื นบางตามที่ลาดชันและเต็มไป
ด้วยกรวดหิน พอที่จะมีป่าไม้ปกคลุมและท้าการเพาะปลูกแบบท้าไร่เลื่อนลอยได้ ส่วนในบริเวณหุบ เขาหรือแอ่ง
แผ่นดิน ซึ่งเป็นที่ราบที่มีระดับต่าง ๆ กัน จะมีเนื อดินหนาสมบูรณ์กว่า เพราะน ้าพาตะกอนจากไหล่เขามาทับถม อย่างไรก็ตาม
ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันนี  อาจแบ่งกลุ่ม ของดิน และประโยชน์ที่ ได้จากดิน ทรัพยากรดินของ  
กลุ่มจังหวัดฯ เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ และการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ท้าให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูง  มีปัญหาดินขาดอินทรีย์วัตถุ ปัญหาดินเป็นกรด เป็นต้น โดยแต่ละจังหวัด
มีลักษณะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและสภาพปัญหา ดังนี  
  จังหวัดเชียงราย 

 ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยหลักและทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ แต่ในปัจจุบันมีความเสื่อมโทรม 
เนื่องจากการใช้ที่ดินผิดประเภทเกิดการพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดิน การปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่า  
และการใช้สารเคมีในการเกษตรเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา จังหวัดได้ด้า เนินกิจกรรมหลากหลาย อาทิ  
การปรับปรุงดิน การปลูกพืชแบบผสมผสาน การส่งเสริมการใช้สารชีวภาพและแนะน้าขั นตอน/วิธีการใช้อย่างถูกต้อง 
ดังนี  

 1. การใช้ที่ดินผิดประเภท  เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพ่ิมขึ นของประชากร
อย่างรวดเร็วท้าให้มีการน้าพื นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรมาใช้เป็นพื นที่อยู่อาศัย และพื นที่อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ น 

 2. การพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดิน  เนื่องจาก 
- เกิดจากการประกอบกิจกรรมของมนุษย์  ได้แก่  การท้าเกษตรกรรม การตัดถนน และ

การสร้างเขื่อน 
- เกิดจากพื นที่ป่าถูกท้าลายโดยมนุษย์ ท้าให้หน้าดินเปิด และถูกกัดเซาะโดยน ้าฝนหรือน ้า

หลากได้ง่าย 
- จากธรรมชาติ  การกัดเซาะของกระแสน ้าและลม รวมทั งแรงโน้มถ่วงของโลก 

 3. การปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่า ท้าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
 4. การใช้สารเคมีในการท้าการเกษตรท้าให้มีสารพิษตกค้างในดิน เช่น ปุ๋ย ยาก้าจัดศัตรูพืช 

 จังหวัดพะเยา  
 ทรัพยากรดินและที่ดิน โดยรวมประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน อันเนื่องมาจาก

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ ลม ฝน อุณหภูมิ หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั งเป็นผลจากกิจกรรมของ
มนุษย์ที่ตัดไม้ท้าลายป่าและเปิดป่าเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ การชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะในพื นที่ดอนที่มี  
การท้าเกษตรกรรมในพื นที่ลาดชัน  การใช้ดินอย่างไม่ถูกต้องหลักวิชาการและขาดการบ้ารุงรักษานอกจากนี เป็น  
การสูญเสียทรัพยากรดินในพื นที่ป่าซึ่งเป็นการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากของรัฐเป็นของเอกชน  ในหลากหลายลักษณะ
การถือครอง ได้แก่ กลุ่มที่มีสิทธิในการจ้าหน่ายจ่ายโอน (ยกเว้นกรณีข้อจ้ากัดห้ามโอน)ได้แก่ โฉนด และ  น.ส. 3  
และกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการจ้าหน่ายจ่ายโอน (ยกเว้นทางมรดก) ได้แก่ น.ค.3 , กสน.5 , ส.ท.ก.1, 2 และ ส.ป.ก. 4 - 01 
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  จังหวัดแพร่ 
   จากการศึกษาทางธรณีวิทยาควบคู่ไปกับการส้ารวจดินจังหวัดแพร่ พอแบ่งแยกวัตถุต้นก้าเนิดดิน
ออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  1. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มีอายุน้อย (Recent Alluvium) ดินพวกนี เกิดจากการ 
ที่แม่น ้าล้าธารพัดพาตะกอนมาทับถมกันบริเวณ 2 ฝั่งล้าน ้า ดินที่เกิดขึ นจะมีเนื อดินเป็นดินร่วน มีอายุในการพัฒนา
ชั นดินน้อย เป็นดินลึกและมีการทับถมของชั นดินที่มีเนื อแตกต่างกันเป็นช่วง  ๆ ซึ่งแสดงถึงการทับถมของตะกอน 
ล้าน ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน ดินที่เกิดจากตะกอนล้าน ้าประเภทนี จะพบในบริเวณที่ราบน ้าท่วมถึง(flood plain) ทั งที่
เป็นสันริมฝั่งแม่น ้าและที่ราบลุ่ม (River basin) ซึ่งอยู่ถัดออกไป มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ดินบน
สันดินริมน ้าส่วนใหญ่ใช้ปลูกไม้ผล ยาสูบ และพืชผักต่าง ๆ ส่วนดินบริเวณพื นที่ราบใช้ท้านา 
  2. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน ้าที่มีอายุค่อนข้างน้อย (Semi-recent Alluvium) 
ตะกอนล้าน ้าเหล่านี เป็นตะกอนที่เนื อละเอียด หรือเป็นพวกดินเหนียวจะพบในระดับที่สูงกว่าบริเวณที่พบดินที่เกิด
จากตะกอนล้าน ้า บริเวณเหล่านี ตามปกติไม่มีตะกอนใหม่ๆ มาทับถมคงสภาพเช่นนี มาช้านานแล้ว ดังนั น ลักษณะ
หน้าตัดของดินจึงพัฒนาดีกว่าดินที่พบในสภาพน ้าท่วม 
  3. ดินบนสันดินริมน ้าเก่า (Old levees) ดินเหล่านี พบแถบบริเวณที่เคยเป็นชั นดินริมน ้ามาก่อน  
แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนทิศทางของล้าน ้า หรือล้าห้วยเหล่านั น ท้าให้ดินไม่ถูกน ้าท่วม หรือหากถูกน ้าท่วมนานๆ ครั ง  
  4. ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน ้าเก่า (Old alluvium) ดินเหล่าน ้าจะพบบริเวณลาน
ตะพักลุ่มน ้าเก่าหรือที่มีอายุมาก และบริเวณเนินตะกอนรูปพัด ซึ่งมีสภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นและมักเป็นที่ดอนเนื่องจาก
ดินบริเวณนี เกิดจากตะกอนล้าน ้าที่ทับถมกันมานานแล้ว ดังนั น จึงมีอายุมากพอที่จะพัฒนาชั นดินที่สังเกตเห็นได้ชัด
เช่นถือว่าเป็นดินเก่า ลักษณะของเนื อดินส่วนใหญ่เป็นเนื อดินค่อนข้างหยาบถึงละเอียดปานกลาง และในบางแห่งจะ
พบว่ามีหินกลมปะปนอยู่กับเนื อดิน 
    5. ดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินหลายชนิด (Various sources) ท้าให้เกิดสภาพพื นที่ต่าง ๆ  
ซึ่งไม่อาจจ้าแนกประเภทของพื นที่ได้  
   โดยทั่วไปดินที่ส้ารวจพบในจังหวัดแพร่นั น ดินที่ใช้ในการท้านาส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์  
ในระดับปานกลาง ส่วนดินในบริเวณท่ีสูงขึ นไปซึ่งใช้ในการปลูกพืชไร่และบริเวณป่ารวมทั งบริเวณพื นที่สูงชันส่วนใหญ่
มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่้า ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องดินนั น แยกออกเป็นข้อใหญ่ ๆ ดังนี  
    ก. ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน   
    ข. ปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน   
    ค. ปัญหาดินตื น    
   นอกจากนั นสภาพทางปฐพีวิทยาที่ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน และที่ลาดเชิงเขา จังหวัด
แพร่จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลุบยุบ ส้าหรับปัญหาการเกิดดินถล่มในพื นที่ จากข้อมูลพื นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลน
ถล่มของศูนยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 เขต 9 และเขต 10 สรุปว่า ลักษณะพื นที่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยและโคลนถล่ม มีลักษณะเป็นที่ลุ่มริมล้าน ้ามากที่สุด  และมีลักษณะเป็นที่ราบแอ่งกระทะน้อยที่สุด  
ส่วนลักษณะของภัย อาจปรากฏในลักษณะน ้าล้นตลิ่งจะเห็นได้มากที่สุด โดยการเกิดโคลนถล่มมีโอกาสเกิดเพียง
เล็กน้อย 22 แห่งเท่านั น อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวต่างจากรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งระบุว่า มีพื นที่ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน ้าป่าไหลหลาก จ้านวน 4  อ้าเภอ 7 ต้าบล 14 หมู่บ้าน 
   ทั งนี  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้จัดล้าดับความรุนแรง  
ของการเกิดดินถล่มในแต่ละพื นที่ของจังหวัดแพร่ไว้   โดยพบเฉพาะพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลาง  
ในพื นที่อ้าเภอร้องกวาง อ้าเภอลอง อ้าเภอสูงเม่น อ้าเภอเมืองและอ้าเภอวังชิ น รวม 15 หมู่บ้าน   
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 จังหวัดน่าน 
 ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ าน่าน ส่วนใหญ่มีปัญหาดังนี้ 

  1. ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของที่ดิน      
การใช้ที่ดินผิดประเภทและการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ 

2. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเป็นปัญหาจากการสืบเนื่องจากการใช้ที่ดิน 
อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีความลาดชันสูงชะล้างพังทลาย  
ท้าให้ดินเสื่อมโทรม  

3. ปัญหาการใช้ที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่้า  
  4. ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน ได้แก่ ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในที่ดิน และปัญหา 
การกระจายการถือครองที่ดิน พื นที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมีหลายพื นที่ถูกถือครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์   
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่มีแรงจูงใจในการบ้ารุงรักษาที่ดิน 

 5. ปัญหามลพิษทางดิน ได้แก่ สารพิษตกค้างจากการใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน  

 3.3) ทรัพยากรน้ า 
  เนื่องจากพื นที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดฯ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าไม้ จึงเป็นแหล่ง   
ต้นน ้าล้าธารที่ส้าคัญของประเทศ โดยมีแหล่งน ้าสายหลักท่ีเป็นแหล่งน ้าจืดของประเทศ ดังนี  
 1. แม่น ้าอิง มีต้นก้าเนิดจากดอยหลวง อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แล้ววกลงใต้ลงกว๊านพะเยา 
อ้าเภอเมืองพะเยา แล้ววกขึ นเหนือ ผ่านอ้าเภอดอกค้าใต้ อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา ผ่านอ้าเภอป่าแดด อ้าเภอเทิง 
อ้าเภอขุนตาล อ้าเภอพญาเม็งราย แล้วลงสู่แม่น ้าโขงที่อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความยาว 270 กิโลเมตร 
 2. แม่น ้ากก มีต้นก้าเนิดอยู่ที่ภูเขาทางตอนเหนือของเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์  
ไหลลงทางใต้เข้าเขตแดนไทยที่ช่องแม่น ้ากก อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเชียงรายไปออกแม่น ้าโขง  
อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายในเขตประเทศไทย มีความยาว 110 กิโลเมตร 
     3. แม่น ้ายม มีต้นก้าเนิดบริเวณดอยภูลังกาในเทือกเขาผีปันน ้าตะวันออก เขตอ้าเภอปง  
จังหวัดพะเยา ผ่านอ้าเภอเชียงม่วน อ้าเภอสอง อ้าเภอหนองม่วงไข่ อ้าเภอเมืองแพร่ อ้าเภอสูงเม่น อ้าเภอลอง  
อ้าเภอวังชิ น จังหวัดแพร่ ผ่านสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร บรรจบกับแม่น ้าน่านที่ต้าบลเกยชัย อ้าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร 
    4. แม่น ้ าน่าน มีต้นก้าเนิดอยู่ที่ดอยภูแวในเทือกเขาหลวงพระบาง และที่ อ้า เภอปัว  
บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ จังหวัดน่าน ไหลผ่านอ้าเภอท่าวังผา อ้าเภอเมืองน่าน อ้าเภอเวียงสา อ้าเภอนาน้อย อ้าเภอนา
หมื่น จังหวัดน่าน อ้าเภอท่าปลา อ้าเภอลับแล อ้าเภอตรอน อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสุโขทัย พิษณุโลก 
พิจิตร แล้วไปบรรจบกับแม่น ้าปิง ของต้าบลปากน ้าโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวประมาณ   
740 กิโลเมตร 
   นอกจากนั น ยังมีแหล่งน ้าตามธรรมชาติที่ส้าคัญคือ กว๊านพะเยา ในเขตอ้าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา มีความกว้างประมาณ 4 กิโลเมตร ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร รวมถึง กรมชลประทาน และการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิต ได้สร้างเขื่อน อ่างเก็บน ้า ฝาย ท้านบ เพ่ือเก็บกักน ้าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ใช้ในการเพาะปลูก  
ผลิตกระแสไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัย เก็บน ้าไว้ใช้ฤดูแล้ง และเพ่ืออุปโภคบริโภค 
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     จากตารางที่ 65 พื นที่ชลประทาน รวมทั ง 4 จังหวัดมีพื นที่ชลประทานทั งหมด จ้านวน 
1,228,715 ไร่ ได้รับประโยชน์จ้านวน 1,187,950 ไร่ โดยจังหวัดที่มีพื นที่ชลประทานมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย 
มีพื นที่ชลประทานทั งหมด 462,485 ไร่ ใช้ประโยชน์ได้ 463,432 ไร่ รองลงมา คือ จังหวัดแพร่ มีพื นที่ชลประทาน 
356,070 ไร่ แต่ใช้ประโยชน์ได้เพียง 187,107 ไร่ จังหวัดพะเยามีพื นที่ชลประทานอยู่จ้านวน 228 ,380 ไร่ 
แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ถึง 391,816 ไร่ และจังหวัดน่าน มีพื นที่ชลประทานอยู่จ้านวน 181,780 ไร่ สามารถใช้
ประโยชน์ได้จ้านวน 145,595 ไร่ ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 65 พื นที่ชลประทาน 
จังหวัด พ้ืนที่ (ไร่) ล าดับที่ของพ้ืนที่

ชลประทานทั้ง
ประเทศ 

ล าดับที่ของพ้ืนที่
รับประโยชน์ทั้ง

ประเทศ 
ชลประทาน รับประโยชน์ 

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

พะเยา 228,380 391,816 50 7 

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

                                                               ที่มา : ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา, กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
     จากแผนการจัดสรรน ้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งพบว่า แผนการจัดสรรน ้าและการเพาะปลูก
พืชฤดูแล้งของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่อ่ืน ๆ และขนาดกลาง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 - 2564 มีปริมาณน ้ารวม 96.2 ล้าน ลบ.ม. พืชที่คาดการณ์ 1 ,053,525 ไร่ โดยจังหวัด 
ที่มีปริมาณน ้ามากที่สุด คือ จังหวัดเชียงรายมีปริมาณน ้า 55.38 ล้าน ลบ.ม. รองลงมา คือจังหวัดแพร่มีปริมาณน ้า 
34.75 ลบ.ม. และจังหวัดพะเยามีปริมาณน ้า 6.07 ลบ.ม. ตามล้าดับ 
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ตารางท  ่ 66  แผนการจัดสรรน ้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่อื่น ๆ และขนาดกลาง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2562 – 2563 

  

  ที่มา : ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา, กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

 

 

 

 

 

จังหวัด 
น ้าต้นทุน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้า – ล้าน ลบ.ม. พืชที่คาดการณ์ - ไร ่ ระยะเวลาสง่น ้า 

การเกษตร 
อุปโภค -
บริโภค 

อุตสาหกรรม 
ระบบ
นิเวศ 

อ่ืนๆ รวม 
ข้าวนา
ปรัง 

พืชไร่ พืชผัก อ้อย ไม้ผล 
ไม้ 

ยืนต้น 
บ่อ
ปลา 

บ่อกุ้ง อ่ืนๆ รวม เริ่ม สิ นสุด 

เช ยงราย 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 

น่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 ธค.

63 
30 เมย. 

64 
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สภาพปัญหาทรัพยากรน้ าของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีดังนี้  
  จังหวัดเชียงราย 
    โดยที่ผ่านมา จังหวัดได้ด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดท้าแผนแก้ภัยแล้ง ขุดลอกแหล่ง
น ้า จัดท้าแผนป้องกันน ้าท่วม และเพ่ิมพื นที่รองรับน ้า แต่ก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน ้า โดยเฉพาะการที่พื นที่
ลุ่มน ้ามีปริมาณน ้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าในพื นที่ ปัญหาน ้าท่วม และปัญหามลพิษทางน ้า โดยต้นเหตุ 
ของปัญหามีดังนี  
  1. การตัดไม้ท้าลายป่าในพื นที่ต้นน ้าล้าธาร ท้าให้ไม่สามารถชะลอปริมาณน ้าท้าให้ไหลสม่้าเสมอได้
ตลอดปี จึงมักเกิดปัญหาน ้าท่วมในช่วงฤดูฝน ส่วนช่วงฤดูร้อนเกิดปัญหาน ้าขาดแคลน เปรียบเทียบได้ว่าในอดีตน ้าใน
แม่น ้ากกมีระดับสูง เคยล้นท่วมขึ นพื นท่ีใกล้เคียงกับล้าน ้าแต่ในปัจจุบันมีระดับน ้าลดลงมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมา
จากการท้าไร่เลื่อนลอยและการลักลอบตัดไม้ท้าลายป่า 
  2. กรวด ดิน และทรายจ้านวนมากได้ถูกน ้าพัดพามาทับถมอย่างต่อเนื่องทุกปี ท้าให้อัตราการตื นเขิน 
ทวีความรุนแรงมากขึ นทุกปี 
   3. หนองน ้าตื นเขินมีวัชพืชขึ นปกคลุม เนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างเคียงลงไปใช้พื นที่ที่ตื นเขิน
ปลูกผัก บางแห่งถูกใช้เป็นที่ทิ งขยะมีเศษวัสดุก่อสร้างและเศษขยะอยู่ในล้าเหมือง บางส่วนถูกบุกรุกเหลือเพียงล้าน ้าแคบ ๆ  
   4.  มีการปล่อยน ้าเสียจากชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั งอยู่ตามล้าน ้า ท้าให้คุณภาพน ้า ไม่สะอาด มีสารปนเปื้อน 
  5. การพัฒนาแหล่งน ้าประสบปัญหาที่ส้าคัญ คือ การบริหารจัดการแหล่งน ้าไม่ครอบคลุมพื นที่เกิด
ภัยแล้งและน ้าท่วมขังในฤดูฝน ทั งนี มีสาเหตุที่ส้าคัญ คือ งบประมาณบริหารจัดการน ้าไม่เพียงพอ ภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง  และแหล่งน ้าตื นเขิน ผลกระทบที่เกิดขึ น คือ เกิดน ้าท่วมขังในพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่เกษตรกรรมได้รับ
ความเสียหายและน ้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 

  จังหวัดพะเยา 
      จากการประเมินสถานการณ์ด้านทรัพยากรแหล่งน ้า บนพื นฐานของการสูญเสียความสามารถ  
ในการเก็บกักน ้าของแหล่งน ้าตามธรรมชาติ  ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย แม่น ้าอิง ล้าน ้าสาขา และแม่น ้ายม  
มีความสามารถในการเก็บกักน ้าน้อยลงอันเนื่องมาจากตื นเขินของแหล่งน ้า ซึ่งเกิดจากการชะล้าง พังทลายของดิน
ก่อให้เกิดตะกอนลงไปสะสมอยู่ในแหล่งน ้าต่าง ๆ รวมทั งการทับถมของซากวัชพืช การก่อสร้างฝาย หรือท้านบกั นน ้า 
โดยไม่มีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน ้า นอกจากนี ยังประสบปัญหาการเสื่อมโทรมและการสูญเสียแหล่งน ้า
อันเป็นต้นน ้าล้าธารจากการลักลอบตัดไม้ท้าลายป่า การบุกรุกพื นที่ป่าเพ่ือขยายพื นที่เกษตรกรรม การท้าไร่เลื่อนลอย 
รวมทั งการถูกไฟป่าเผาท้าลาย จนภูเขากลายสภาพเป็นเขาหัวโล้น โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้
ของจังหวัด เริ่มจากด้านใต้ของอ้าเภอดอกค้าใต้เรื่อยขึ นไปจนถึงทิศเหนือของอ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา    
   สภาพปัจจุบัน พบว่า มีการขาดแคลนน ้าในพื นที่ชลประทานของโครงการต่าง  ๆ รวม 32.7  
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 10.98 ของปริมาณความต้องการน ้าในปัจจุบัน และมีช่วงเวลาการขาดแคลน  
1 - 11 ปี โดยลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าอิงตอนกลางมีช่วงเวลาการขาดแคลนสูงที่สุด คือ มีจ้านวนปีของความขาดแคลน  
11 ปี และมีปริมาณน ้าขาดแคลน 22.04 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขาดแคลนน ้าในพื นที่รับประโยชน์
ของโครงการขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามล้าน ้าย่อย ส่วนลุ่มน ้าสาขาแม่ลาวมีช่วงเวลาการขาดแคลนน้อยที่สุด  
โดยมีจ้านวนปีของความขาดแคลน 1 ปี และมีปริมาณน ้าขาดแคลน 0.86 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ส้าหรับน ้าอุปโภค-
บริโภคของชุมชนขนาดใหญ่ พบว่า มีปริมาณน ้าเพียงพอ 
 
 



ห น้ า  | 89 
 

   สภาพอนาคต เมื่อมีการพัฒนาโครงการศักยภาพตามแผน (พิจารณาเฉพาะโครงการขนาดกลาง) 
พบว่ามีการขาดแคลนน ้าในพื นที่ชลประทานของโครงการต่าง ๆ รวม 32.99 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
10.95 ของปริมาณความต้องการน ้าในอนาคตและมีช่วงเวลาการขาดแคลน 1 -11 ปี โดยลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่น ้าอิง
ตอนกลาง และแม่ลาว มีการขาดแคลนน ้าเพ่ิมขึ น 
  จังหวัดแพร่ 
  การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ายมเพ่ือจัดสรรน ้าให้พอเพียงต่อการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน โดยในส่วนของแหล่งน ้าใต้ดินมีบ่อน ้าบาดาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ 
และกรมอนามัย มีจ้านวนรวม 2,323 บ่อ ส่วนการจัดการน ้าผิวดินในรูปของการสร้างแหล่งเก็บน ้า  ได้แก่ โครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีจ้านวน 5 โครงการ 26 โครงการ และ 596 โครงการ ตามล้าดับ 
โดยสามารถกักเก็บน ้าได้ 391.3 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื นที่รับประโยชน์ 1,538,975 ไร่ ส่วนพื นที่ที่เหลือเป็น
โครงการสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า 108 โครงการ มีพื นที่รับน ้า 145,210 ไร่  
   อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่จังหวัดแพร่ ยังจ้าเป็นต้องพิจารณา 
ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งจากข้อมูลศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2548 ระบุว่า
จังหวัดแพร่มีหมู่บ้านที่ไม่เสี่ยงต่อภัยแล้งและเสี่ยงต่อภัยแล้งในจ้านวนใกล้เคียงกัน จ้านวน 314 หมู่บ้านและ 342 
หมู่บ้าน โดยพื นที่ที่มีความเสี่ยงถึงเสี่ยงน้อย มีจ้านวนร้อยละ 46.60  ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงน้อย  
ร้อยละ  39.11 
  จังหวัดน่าน 
  สภาพปัญหาทรัพยากรน้ า 
  1. แหล่งน ้าที่มีอยู่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีขนาดเล็กและตื นเขิน 
ขาดระบบส่งน ้าและเครื่องสูบน ้า ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี ไปยังไร่นาของเกษตรกรนอกเขตชลประทาน 

 2. ขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจนแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
ในบริเวณพื นที่ใกล้ล้าน ้าหรือแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
   3. การบุกรุกพื นที่แหล่งน ้าจากชาวบ้านบริเวณแหล่งน ้าหลายสายถูกบุกรุกจากชาวบ้านเพ่ือน้าไปใช้
เป็นพื นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกพืชสวนและไร่นา เป็นต้น 

 4. คุณภาพน ้าในล้าน ้าสายส้าคัญบางสายเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการทิ งสิ่งปฏิกูลและสารเคมีลงสู่
แม่น ้าโดยตรงโดยเฉพาะล้าน ้าที่ไหลผ่านแหล่งชุมชนจะมีปัญหาคุณภาพน ้าและมีสิ่งปฏิกูลเกิดขึ นเป็นจ้านวนมาก 

 5. การพัฒนาพื นที่แหล่งน ้าที่มีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและมี
สมรรถภาพในการเก็บและการระบายน ้า 

 6. ปัญหาน ้าท่วมฉับพลันที่เกิดขึ นในบางชุมชนที่เกิดเนื่องจากล้าน ้ามีความลาดชันสูงไม่มีแหล่งเก็บ
กักน ้าและชะลอการไหลของน ้า อีกทั งยังเป็นพื นที่ท่ีเป็นทางผ่านของน ้าอีกด้วย 
   การด าเนินงานที่ผ่านมา  ส้าหรับการแก้ไขในเรื่องนี  จังหวัดได้จัดท้าโครงการชลประทาน 
ทั งที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าและความต้องการน ้าในช่วงฤดูแล้ง  
รวมทั งการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน ้าส้าหรับการอุปโภค-บริโภคจากหลายหน่วยงาน 
   ส่วนแนวโน้มในอนาคต ควรให้ความส้าคัญกับความต้องการที่เพ่ิมขึ นของการใช้น ้าในด้านต่างๆ  
อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ นของประชากร การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะท้าให้ เกิดความไม่สมดุลใน
ด้านการใช้น ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ปัญหาเหล่านี ก็ยังคงเป็นปัญหา
ที่ส้าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
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   3.4) สถานการณ์ภัยแล้ง 
  ภัยแล้ง ลักษณะการเกิดภัยแล้งในพื นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มีลักษณะเนื่องจากปริมาณน ้า
ในแม่น ้า ล้าน ้า ล้าห้วย อ่างเก็บน ้าแห้งขอด ไม่มีปริมาณน ้าอุปโภค -บริโภค หรือมีไม่เพียงพอส้าหรับใช้เพ่ือ 
การเกษตรกรรม ซึ่งลักษณะภัยแล้งตามที่กล่าวมา จะกระจายไปทั่วทุกพื นที่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื นที่ ยังอาศัยน ้าในแม่น ้า ล้าน ้า ล้าห้วย อ่างเก็บน ้า เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และใช้เพ่ือการเกษตร เมื่อเกิดภาวะฝนทิ งช่วง ภาวะฝนแล้งและปริมาณน ้าในแม่น ้า ล้าน ้า ล้าห้วย อ่างเก็บน ้า
แห้งขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ปริมาณน ้าไม่เพียงพอส้าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคและใช้เพ่ือการเกษตร 
  การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง ด้วยในทุกปีในพื นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  
จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งฝนทิ งช่วง และภาวะฝนแล้ง สาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท้าลาย จากข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2563 พบว่า  
จังหวัดที่ถูกประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงราย จ้านวน 14 อ้าเภอ  
16 ต้าบล 651 หมู่บ้าน รองลงมาจังหวัด น่าน จ้านวน 2 อ้าเภอ 7 ต้าบล 60 หมู่บ้าน 

  จากตารางที่ 67  วิเคราะห์แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 พบว่าจังหวัดเชียงราย 
มีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งมากที่สุด จ้านวน 347,957 ไร่ รองลงมา คือ จังหวัดพะเยา มีแผนการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง จ้านวน 106,798 ไร่ จังหวัดแพร่ มีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จ้านวน 85,734 ไร่ และ จังหวัดน่านมี
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง น้อยที่สุดจ้านวน 70,682 ไร่ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 67  แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 

จังหวัด เขตเพาะปลูก 
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2563/64 (ไร่) 

ข้าวรอบที่ 2 พืชไร่ พืชผัก รวมพืชไร่พืชผัก รวมทั้งหมด 
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 
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 

น่าน 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 : กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย.2564 

  3.5) ไฟป่า หมอกควัน 
   สถานการณ์ไฟป่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   

  ส้าหรับปัญหาไฟป่า หมอกควัน เป็นปัญหาที่ทั งในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดให้ความส้าคัญ  
และพยายามแก้ไขร่วมกันแก้ปัญหา ดังนั น จึงมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จุดความร้อนในช่วงก่อนและ  
หลังวันประกาศห้ามเผา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มและลดจานวนจุดความร้อนสะสมตามช่วงเวลาดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี 
พบว่า จากภาพรวมของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จุดความร้อนในช่วงก่อนวันประกาศห้ามเผาลดลง  
จ้านวน 80 จุด และหลังจากท่ีประกาศห้ามเผาจุดความร้อนลดลง 1,306 จุด เมื่อจ้าแนกรายจังหวัด พบว่าหลังจาก
วันประกาศห้ามเผา ทุกจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มีจุดความร้อนลดลง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจุด
ร้อนลดลงเฉลี่ย 854 จุด ดังนั นสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เห็นถึงความส้าคัญ  
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ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากผลกระทบของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่งผลให้เกิดมลพิษในอากาศ ท้าให้เกิด
ปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองที่สู ง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ งจะน้าไปสู่ปัญหาสุขภาพของประชาชน  
ในขณะเดียวกันส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว ทั งนี มีผลโดยตรงต่อ  
การเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอันเป็นสาขาเศรษฐกิจที่ส้าคัญชองกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2   

ตารางที่ 68 จุดความร้อนสะสม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ก่อน ระหว่าง และหลัง ช่วงวันประกาศห้ามเผา 

จังหวัด 

จ านวนจุดสะสม 
ปี 2561 (จุด) 

จ านวนจุดสะสม 
ปี 2562 (จุด) 

จ านวนจุดสะสม 
ปี 2563 (จุด) 

ความแตกต่าง 

ก่อ
น 

ระ
หว

่าง
 

หล
ัง 

ก่อ
น 

ระ
หว

่าง
 

หล
ัง 

ก่อ
น 

ระ
หว

่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 
แพร ่ 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 : กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2563 

การเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS 

ตารางท่ี 69  จ้านวนจุดความร้อนสะสมในจังหวัดกลุม่ภาคเหนือตอนบน 2 จากภาพถ่ายดาวเทียม 
Terra/Aqua ระบบ MODIS ปี พ.ศ. 2563 

จังหวัด 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

รวมท้ังหมด 
ป่าอนุรักษ ์

ป่าสงวน
แห่งชาติ 

เขต สปก. พ้ืนที่เกษตร 
พ้ืนที่ริมทาง

หลวง
(50เมตร) 

ชุมชนและ
อื่น ๆ 

เชียงราย 239 51 590 1 34 27 942 
น่าน 337 9 470 2 16 14 848 
แพร่ 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 : กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงราย, 2563 

เมื่อพิจารณาจุดความร้อนสะสมในจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 จากภาพถ่ายดาวเทียม 
Terra/Aqua ระบบ MODIS ปี พ.ศ. 2563  พบว่า จุดความร้อนสะสมสูงสุดในพื นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
(เขต สปก.) จ้านวน 1 ,395 จุด รองลงมาเป็นพื นที่เขตป่าอนุรักษ์ จ้านวน 908 จุด พื นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ  
จ้านวน 110 จุด พื นที่ริมทางหลวง 50 เมตร จ้านวน 75 จุด และ พื นที่ชุมชนและอ่ืน ๆ จ้านวน 69 จุด ตามล้าดับ 

  หากท้าการเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS ย้อนหลัง 
6 ปี (ปี 2558 - 2563) พบว่า โดยภาพรวมทั ง 4 จังหวัด จ้านวนจุดความร้อนสะสมของทั ง 4 จังหวัด ในช่วงปี 
2559-2561 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 70 และเมื่อเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมปี 2558 และ 
2563 รายจังหวัด พบว่า จังหวัดน่าน มีจุดความร้อนสะสมลดลงสูงสุด (533 จุด) รองลงมาคือจังหวัดพะเยา  
(100 จุด) จังหวัดเชียงราย (70 จุด) และ จังหวัดแพร่ (28 จุด) ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม จุดความร้อนสะสมในปี 
2562 กลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นในทุกจังหวัด  



ห น้ า  | 92 
 

 
ตารางท่ี 70  จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS ย้อนหลัง 6 ปี (2558 - 2563) 

ในพื นที่ 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 : กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2563 
การเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้ (Burnt Scar) จากดาวเทียม Landsat – 8 

  เมื่อเปรียบเทียบพื นที่เผาไหม้ (Burnt Scar) จากดาวเทียม Landsat - 8 ปี 2563 พื นที่เผาไหม้
สะสมในพื นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2563 ผลการวิเคราะห์พื นที่เผาไหม้สะสมจากข้อมูลดาวเทียม 
Landsat -8 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2563 พบว่า 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพื นที่เผาไหม้
สะสมรวมทั งสิ น 2,088,595 ไร่ โดยพบมาก ที่สุดจังหวัดน่าน จ้านวน 827,926 ไร่ รองลงมาจังหวัดเชียงราย 
จ้านวน 473,151 ไร่ จังหวัดแพร่ จ้านวน 423,133 ไร่ และจังหวัดพะเยา จ้านวน 364,385 ไร่ ตามล้าดับ 
  หากวิเคราะห์แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่มีการเผาไหม้ในพื นที่ป่าอนุรักษ์ พื นที่ป่า
สงวนแห่งชาติพื นที่เกษตร พื นที่เขต สปก. พื นที่ชุมชนและอ่ืน ๆ และพื นที่ริมทางหลวง 50 เมตร ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 71 พื นที่เผาไหมส้ะสมในพื นท่ี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2563 

จังหวัด 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

รวมทั้งหมด 
ป่าอนุรักษ์ 

ป่าสงวน
แห่งชาติ 

เขต สปก. พื้นที่เกษตร 
พื้นที่ริมทาง

หลวง
(50เมตร) 

ชุมชนและอื่น ๆ 

เชียงราย 129,881 240,616 28,825 58,221 1,181 14,426 473,151 
น่าน 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 : กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2563 

การเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้สะสมในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2562 และ 2563 
  เปรียบเทียบพื นที่เผาไหม้สะสม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จากการวิเคราะห์ด้วยดาวเทียม 

Landsat - 8 ปี 2562 และ 2563 พบว่า ปี 2562 มีพื นที่เผาไหม้สะสม 1,654,718 ไร่ ปี 2563 มีพื นที่เผา
ไหม้สะสม 2,088,595 ไร่ โดยมีพื นที่เผาไหม้สะสมเพ่ิมขึ น 433,877 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.74  
  เมื่อจ้าแนกรายจังหวัดที่มีพื นที่เผาไหม้สะสมเพิ่มขึ น ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พื นที่เผาไหม้สะสม
เพ่ิมขึ นร้อยละ 1.91 จังหวัดน่าน พื นที่เผาไหม้สะสมเพ่ิมขึ นร้อยละ 2.62 จังหวัดพะเยา พื นที่เผาไหม้สะสมเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 2.00 จังหวัดแพร่ พื นที่เผาไหม้สะสมเพิ่มขึ นร้อยละ 0.36 
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ตารางท่ี 72  เปรียบเทียบพื นที่เผาไหม้สะสมในพื นท่ี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี2562 และ 2563 

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด

(ไร่) 

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

พื้นที่เผาไหม้ 
(ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
(ของพื้นที่
จังหวัด) 

พื้นที่เผาไหม้ 
(ไร่) 

เปอร์เซ็นต์
(ของพื้นที่
จังหวัด) 

พื้นที่เผาไหม้ 
(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 
น่าน 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 : กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงราย, 2563 

  หมอกควันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
   จากปัญหาหมอกควันในพื นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื นที่มีปัญหา  

และส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพ  ส้าหรับในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พบว่า ปริมาณการเพ่ิมของฝุ่นละอองสูงขึ นมาก
โดยเฉพาะพื นที่ภาคเหนือ และในปีที่เกิดความแห้งแล้งประกอบกับเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั ว (extreme weather event) 
รวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ส่งผลให้เกิดจุดความร้อนจากการเกิดไฟ ทั งในพื นที่ CLMVT ได้แก่ กัมพูชา 
ลาว เมียนมาร์เวียดนาม และไทย เป็นต้น และในช่วงเวลาดังกล่าวมีการก้าจัดเศษวัสดุทางเกษตรด้วยการเผาเพ่ือ
เตรียมพื นที่ส้าหรับท้าการเกษตรในช่วงฤดูฝน ด้วยสภาวะอากาศที่แห้งและความกดอากาศสูง การเคลื่อนตัวของ  
ลมน้อย ภูมิประเทศบางแห่งเป็นแอ่งกระทะ ส่งผลให้ฝุ่นละอองไม่แพร่กระจาย แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ นานกว่า
ช่วงเวลาอ่ืน และสะสมจนมีความหนาแน่นมากขึ นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และระบบการหายใจ  เมื่อฝุ่นละออง
เข้าไปในร่างกายของประชาชนที่เป็นโรคทางเดินหายใจ หรือกลุ่มเสี่ยงได้ 
  ส้าหรับตัวชี วัดคุณภาพอากาศของจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ร้อยละของจ้านวนวันที่
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ้านวนคุณภาพอากาศ (PM10) ณ สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากตารางที่ 73 พบว่า สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื นที่มากที่สุดคือจังหวัด
เชียงราย ที่ ต.เวียง อ.เมือง และ ต.เวียงพานค้า อ.แม่สายปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะช่วง
วันที่ 15 ก.พ. - 15 เม.ย. 63 อยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ 2 พื นที่ คือ มีค่าฝุ่นสูงสุดบริเวณ ต.เวียง 
และ ต.เวียงพางค้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าที่ตรวจพบ 
เฉลี่ย 136.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จ้านวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 ค่าที่ตรวจพบเฉลี่ย 114 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร   

  รองลงมาคือจังหวัดพะเยาพบปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะช่วงวันที่ 
15 ก.พ. - 15 เม.ย. 63 อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) ค่าท่ีตรวจพบเฉลี่ย 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  จ้านวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 ค่าที่ตรวจพบเฉลี่ย 
70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   

  จังหวัดน่านพบในพื นที่ ต.ในเวียง อ.เมือง และ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ์อยู่ในระดับเริ่ม 
มีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าที่ตรวจพบเฉลี่ย 94 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร จ้านวนคุณภาพอากาศเกิน PM2.5 ค่าท่ีตรวจพบเฉลี่ย 90.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   

  และจังหวัดแพร่พบในพื นที่ ต.นาจักร อ.เมือง อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าที่ตรวจพบเฉลี่ย 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จ้านวนคุณภาพ
อากาศเกิน PM 2.5 ค่าท่ีตรวจพบเฉลี่ย 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 73  สถานการณ์คณุภาพอากาศโดยรวม ระหวา่ง กุมภาพนัธ์  -  เมษายน 2563 

พื นที่ 
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  มากกว่า 
200  

( PM2.5 ) 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

ต.เวียงพานค้า 
อ.แม่สาย 

114 136.33 26.3 1.37   มากกว่า 
200  

( PM2.5 ) 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

พะเยา ต.เวียง  
อ.เมือง 

70 94 51.3 0.45 9.6  149 เร่ิมมี
ผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
แพร ่ ต.นาจักร 

 อ.เมือง 
57 80 43.3 0.67 14  116 เร่ิมมี

ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

น่าน ต.ในเวียง  
อ.เมือง 

60 86 37 0.6 7 1 124 เร่ิมมี
ผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
ต.ห้วยโก๋น 

 อ.เฉลิมพระ
เกียรติ ์

68 95.6 32.6 0.3 5 0.6 144 เร่ิมมี
ผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
ที่มา : ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคณุภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ.2563 

ภาพที่ 34 จ้านวนวันท่ี PM2.5 เกินมาตรฐาน  

 
   จากการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมพบว่า แม้ความพยายามในการลดจุดสะสม
ความร้อนจะลดลงแล้ว จ้านวนวันที่ PM2.5 เกินมาตรฐานจะลดลง  แต่คุณภาพของอากาศจากปัญหาหมอกควันแนวโน้ม
รุนแรงขึ นทุกปี เนื่องจากปัญหาหมอกควันที่สูงขึ นในพื นที่ เกิดจากลมที่พัดสู่ภาคเหนือมีก้าลังอ่อนลง ประกอบกับหมอกควัน
ที่มาจากต่างพื นที่และหมอกควันจากแนวชายแดนซึ่งเป็นพื นที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั นการแก้ไขปัญหาจึงมิอาจจะแก้ไข
ได้โดยเฉพาะความร่วมมือจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั น  ทั งนี  ต้องเป็นความร่วมมือใน
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นต้องเป็นนโยบายระดับประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั งในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน 
ระดับประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน แต่อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท้าให้ประชาชนสวมหน้ากากออกจากที่อยู่อาศัย ซึ่งช่วยบรรเทาและเป็นการ
ป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากหมอกควัน ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
  1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน ด้านคมนาคม ขนส่ง ที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเมืองแล้วยังเป็น
เส้นทางสายหลัก มีการสัญจรทั งรถบรรทุกน ้ามัน รถบรรทุกสินค้า รถโดยสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และ 
ขนาดเขตทางค่อนข้างคับแคบในเขตผ่าน/ศูนย์กลางชุมชนและไม่มีบาทวิถี ถนนบางสายช้ารุด เนื่องจากมีรถบรรทุก ท้าให้ 
ถนนช้ารุดเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สัญจร 
  2. ปัญหาด้านเกษตร พบว่า การเกษตรกรมีพฤติกรรมการเพาะปลูกที่เปลี่ยนแปลงมีการใช้ 
เครื่องจักรกล สารเคมี ปุ๋ยเคมี เพ่ิมขึ น ต้นทุนในการผลิตที่เพ่ิมขึ น ขาดความรู้การใช้เทคโนโลยี อีกทั งการใช้สารเคมี/
สารพิษ และผลิตผลทางการเกษตรมีสารปนเปื้อนส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค เกษตรยังขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
จึงขาดการต่อรองด้านราคาผลผลิตกับพ่อค้า และสินค้าการเกษตรขาดการพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการตลาด 
  3. ปัญหาความต้องการด้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรม สินค้าแปรรูป เนื่องจากปัญหา
สินค้าทางการเกษตรตกต่้า ขาดตลาดในการกระจายสินค้า ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ และมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร หลังฤดูแล้งหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวท้าให้เกิดการว่างงานไม่มีอาชีพเสริม  
ขาดรายได้ กลุ่มอาชีพมีการจัดท้าผลิตภัณฑ์ตามแบบของตนเองและภูมิปัญญา จะต้องผลิตสินค้าจ้านวนมากที่มี
คุณภาพ ท้าให้สินค้าของชุมชนไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าตามมาตรฐานของโรงงานได้ รวมทั งกลุ่มอาชีพขาดความรู้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดท้าให้ไม่เกิดความยั่งยืน จึงมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
แต่ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ ประชาชนขาดการน้าองค์ความรู้นวัตกรรมมาเสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
  4. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบกับโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคม
สูงวัย รายได้และเงินออมเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง นอกจากนี ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม  
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนขาดการเฝ้าระวังท้าให้ประสบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื อรัง โรคเกิดจากการท้างาน 
เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง ขาดการออกก้าลังกาย การจัดระบบดูแล
ผู้สูงอายุ ยังไม่ครอบคลุม การดูแลและให้บริการทางการแพทย์ไม่ทั่วถึง 
  5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม การเสียดุลยภาพและความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุให้ปริมาณน ้าในดินและผิวดินความชุ่มชื่ นในอากาศลดลง 
หน้าดินถูกชะล้าง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกท้าลาย ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการบุกรุกพื นที่ป่า เพ่ือท้า
การเกษตร การตัดไม้ท้าลายป่าในพื นที่ การขยายเขตท้ากิน และการใช้พื นที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 
 6. ปัญหาภัยพิบัติ ประชาชนในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ส่วนใหญ่ประสบปัญหา  
อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้งที่มีมาอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ น ซึ่งลักษณะทางภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  มีลักษณะอยู่ติดกับภูเขาเอื อต่อการเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย หมอกควันไฟป่า  
ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประสบภัยทั งต่อชีวิต และทรัพย์สิน พื นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน และไม่ได้อยู่ในรอยเลื่อน
แผ่นดินไหว ประชาชนจึงมีความต้องการให้เสริมสร้างระบบการเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือป้องกัน  
การสูญเสีย และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมและครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งาน  
และในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน ้าเพ่ือการเกษตร ท้าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ประชาชน  
มีความต้องการให้จัดท้าแนวป้องกันตลิ่งป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพังทลาย 
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3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ( พ.ศ. 2561 – 2565) 
              กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ว่า “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก้าหนด 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยง  
        กับต่างประเทศ  
วัตถุประสงค์ : เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (GMS)  
และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยัง ต่างประเทศ 
(กลุ่ม GMS , AEC และประเทศอ่ืนๆ) รวมทั งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 
ตัวช้ีวัด :  1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1.66) 
  2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า  
                และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7.7) 
  3) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม  
     ทั งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3) 
แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา  และ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 

2) ส่งเสริมการค้า  การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs  
  3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตั งศูนย์บริหาร
จัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพื นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย พัฒนา  
ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

    การวิเคราะห์ความส าเร็จของการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อม 
ในการพัฒนา การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยง กับต่างประเทศ พบว่าผลการด้าเนินการที่ผ่านมาของประเด็น            
การพัฒนาด้านการค้าการลงทุน ได้ด้าเนินการพัฒนาตั งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง งบประมาณ  
ในการด้าเนินงาน ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 เท่ากับ 292,103,100 ล้านบาท ทั งนี จะเห็นได้ว่า 
ในแผนการพัฒนาปี พ.ศ.2560-2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาต้นทาง ซึ่งเน้น
โครงสร้างพื นฐานเป็นหลัก ซึ่งจุดเน้นในการพัฒนาเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับการค้าชายแดน และการค้าผ่ านแดน ตลอดจน 
การพัฒนาสินค้าเพ่ือส่งออกได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก อุตสาหกรรมธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรม
เกษตรเชิงนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับ
ภูมิภาค ซึ่งจากผลดังกล่าวส่งผลเป้าหมายในการพัฒนา โดยจากตัวชี วัดการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 1  
มีทั งสิ น 3 ตัวชี วัด หากท้าการเปรียบเทียบข้อมูลในปีพ.ศ. 2561 และ ปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สิ นสุด
แผนการพัฒนาฉบับ พ.ศ. 2561-2565 พบว่า ตัวชี วัดในการพัฒนาของประเด็นการพัฒนาที่ 1 บรรลุทุกตัวชี วัด  
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ตารางท่ี 74  ผลการด้าเนินการทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

1.การเพิ่มประสิทธภิาพทางหลวงหมายเลข 
129 ตอน ทางเล่ียงเมืองแพร่ ช่วง กม.
0+000 - กม.10+418 (เป็นชว่งๆ)
ระยะทาง 10.418 กโิลเมตร เพื่อให้ได้
มาตรฐานชั นทางสูงขึ น และก่อสรา้งทาง
ขนานบริเวณย่านชุมชน รวมทั งปรับปรงุ
ขยายสะพาน 
2. การพัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

1.การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นลา้นนา
ตะวันออกสู่ต่างประเทศ 
2.การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกจิอาหารและ
อุสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม 
3.การพัฒนาศูนย์ประสานงาน(Command 
Center) และน้าร่องการจัดท้าระบบข้อมูล
สารสนเทศนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ ฟูดวัลเลย์
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
4.การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
ประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับ
ภูมิภาค 

1.กิจกรรมจัดงานแสดงและจา้หน่ายสินค้าใน
กลุ่มจังหวัด/กลุ่มประเทศ GMS และ 
ASEAN+6 

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

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

ที่มา กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, 2564  

ตารางท่ี 75  ความส้าเร็จของการพัฒนาประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน* ความส าเร็จการพัฒนา  

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ 1.66 ร้อยละ 5.83 บรรลุ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง 

สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั งหมด 

ร้อยละ 7.7 ร้อยละ 21.55 บรรลุ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตวักลาง
ทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ทั งหมด 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 3.81 บรรล ุ

*หมายเหตุ ไดม้ีการพยากรณ์ข้อมลู GPP ในปีพ.ศ. 2565  
ที่มา ค้านวณจากข้อมลูของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564 

ประเด็นการพัฒนาที่  2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม    
      การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตร      
ที่ได้มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก 
ตัวช้ีวัด :  1) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20) 

2) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3) 
3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2) 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิต  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์
และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
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3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื นที่ และสร้างความเข้มแข็งของ 
กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน    
ทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั งสร้างช่องทางการจัดจ้าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product) 

  การวิเคราะห์ความส าเร็จของการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 2  การสร้างความเข้มแข็ง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพพบว่าผลการด้าเนินการที่ผ่านมา ได้ท้าการพัฒนาด้าเนินการพัฒนาตั งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
งบประมาณในการด้าเนินงาน ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 เท่ากับ 437,494,100 ล้านบาท  
ซึ่งการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาด้านเกษตร พัฒนาครบทั งห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ในต้นทางได้เป็นการ
พัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน กลางทางได้น้านวัตกรรมเข้ามามีส่วนสนับสนุนให้สินค้าเกษตรผลิตได้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และปลายทางน้าการตลาดมาประชาสัมพันธ์ให้สามารถขายสินค้าเกษตร
อย่างแพร่หลาย เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื นที่ ทั งนี จากการด้าเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดส้าหรับประเด็น 
การพัฒนาด้านเกษตรเน้นการพัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรยั่งยืน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยเกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง จากการวิเคราะห์ตัวชี วัดการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 2 มีทั งสิ น 3 ตัวชี วัด  
หากท้าการเปรียบเทียบข้อมูลในปีพ.ศ. 2561 และปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สิ นสุดแผนการพัฒนาฉบับ 
พ.ศ. 2561 - 2565 พบว่า ตัวชี วัดในการพัฒนาของประเด็นการพัฒนาที่ 2 บรรลุทุกตัวชี วัด 

ตารางท่ี 76  ผลการด้าเนินการทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

1.การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
2.การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีใน
การผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย 
3.การพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย 
4.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
5.การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภยั
ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
7.กิจกรรมส่งเสริมการผลิตไผ่เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
8. กิจกรรมผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางด้าเชิงคุณภาพ
ครบวงจร ในเขตภาคเหนือตอนบน 
9.การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสัตว์น ้า ถิ่นฟ้าโมเดล 
10.การผลิตโคเนื อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบ
วงจร และอาหารปลอดภัยสู่อาเซ๊ยนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 2 

1.การพัฒนา Cluster อุตสาหกรรมกลุ่ม
ล้านนาตะวันออก 
2.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ล้านนาตะวันออก 
3. การพัฒนานวัตกรรม การบริหารแรงงาน
นอกระบบในภาคการเกษตร 
4.การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อ
รองรับการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 
5.การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
6.พัฒนาสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
 

1.การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปร
รูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 
2 (ขายก่อนปลูก) 
2.งานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยง
ตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่ม
ล้านนาตะวันออก 
4.การวิเคราะห์ผลกระทบจากการด้าเนิน
โครงการต่อเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้จ้าหน่าย
สินค้าและอาหารปลอดภัย 

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

(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564)  
437,494,100 ล้านบาท   

ที่มา กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, 2564 
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ตารางท่ี 77 ความส้าเร็จของการพัฒนาประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จการพัฒนา  

สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วล
รวมภาคเกษตรต่อผลิตภณัฑ์

มวลรวมทั งหมด 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 26*  
 

บรรล ุ

สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วล
รวมภาคอตุสาหกรรมต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมทั งหมด 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 9*   บรรล ุ

 อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 14.49**  บรรล ุ

หมายเหต*ุ ข้อมูล GPP ปี พ.ศ. 2562 และ**ได้มีการพยากรณ์ข้อมูล GPPในปีพ.ศ. 2565  
ที่มา ค้านวณจากข้อมลูของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ MICE 
    เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
      อย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจ 
ที่ยั่งยืน เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ตัวช้ีวัด : 1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิต ภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั งหมด  
      (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1) 
  2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของกลุ่มจังหวัด (GPP ภาคบริการนอกเหนือจากบริการ 
      ภาครัฐ) (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2) 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม  
และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS 

2) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

3) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย และชุมชนรวมทั งพัฒนาบุคลากร  
และโอกาสทางการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่การท่องเที่ยว หลังจากเข้าสู่ AEC 

    การวิเคราะห์ความส าเร็จของการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 3  : พัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ MICE เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน พบว่าผลการด้าเนินการที่ผ่านมา ได้ท้าการพัฒนาด้าเนินการพัฒนาตั งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง งบประมาณในการด้าเนินงาน ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2564 เท่ากับ 
309,995,900 ล้านบาท ซึ่งการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาทั งในส่วนต้นทาง
และกลางทาง ในขณะที่การพัฒนาด้านปลายทางส่วนใหญ่บูรณาการในโครงการต้นทางและกลางทางแล้ว อาทิ   
การส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  การพัฒนาล้านนาตะวันออกต้นแบบรักษ์
นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สร้างสรรค์บนเส้นทาง One Belt and One Road เป็นต้น  
ทั งนี กลุ่มจังหวัดฯ ได้ให้ความส้าคัญกับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด โดยน้ามาเป็นจุดเด่นในการพัฒนาการ
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ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น การเป็นเมืองล้านนาตะวันออก การมีลักษณะทางกายภาพอยู่บนเส้นทาง One Belt and 
One Road ตลอดจนการสร้างจุดขายได้การท่องเที่ยวโดยใช้นกยูง และผ้าทอล้านนา  เหล่านี ล้วนแล้วแต่เป็นการ
ดึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่น น้ามาเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากการวิเคราะห์ตัวชี วัดการพัฒนาใน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 มีทั งสิ น 2 ตัวชี วัด หากท้าการเปรียบเทียบข้อมูลในปีพ.ศ. 2561และปีพ.ศ. 2565  
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สิ นสุดแผนการพัฒนาฉบับพ.ศ. 2561 - 2565 พบว่า ตัวชี วัดในการพัฒนาของประเด็น 
การพัฒนาที่ 3 บรรลุทุกตัวชี วัด 

ตารางท่ี 78 ผลการด้าเนินการที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

1.การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green 
Tourism 
2.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสู่
การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ 
3.การพัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา
ภาคเหนือตอนบน 2 
4.การส่งเสริมการท่องเท่ียวล้านนาตะวันออก
เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน* 
5.การ พัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมผ้า
ล้านนาตะวันออก 

1.การ พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน 
2.การพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
3. การพัฒนาล้านนาตะวันออกเมืองรักษ์
นกยูงไทยระดับโลกสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
3.การพัฒนาล้านนาตะวันออกต้นแบบรักษ์
นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์บนเส้นทาง One Belt and One 
Road 

1.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพ 
2.มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก 
3.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติ
พันธุ์ล้านนาตะวันออก 

164,992,600  ลา้นบาท  112,505,900  ล้านบาท 34,497,400  ล้านบาท 
งบประมาณรวม   

(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564)  
309,995,900 ล้านบาท   

ที่มา กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, 2564 

ตารางท่ี 79  ความส้าเร็จของการพัฒนาประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน* ความส าเร็จการพัฒนา  

อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิต 
ภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเท่ียวต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั งหมด 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 27.91 บรรลุ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคบริการของกลุ่มจังหวัด 

(GPP ภาคบริการนอกเหนือจาก
บริการภาครัฐ) 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 17.10 บรรลุ 

*หมายเหตุ ไดม้ีการพยากรณ์ข้อมลู GPP ในปีพ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
    พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
วัตถุประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้รับ
บริหารจัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
ตัวช้ีวัด : 1) สัดส่วนพื นที่ป่าไม้ต่อพื นที่จังหวัด (รายกลุ่มจังหวัด) ไม่น้อยลง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50) 
        2) ฝุ่นละอองในพื นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
  3) จ้านวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ น  
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แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท้าฐานข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุกรุกท้าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูพื นที่ต้นน ้าและป่าชุมชน การจัดท้า Food Bank การจัดท้า
ฝายต้นน ้าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั งการส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพื นที่ป่าตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี GIS ในการ
จัดท้าฐานข้อมูลและน้าไปใช้ 

4) สร้างภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมชุมชน  
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตส้านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ 
และสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง 
  5) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

   การวิเคราะห์ความส าเร็จของการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติ                
ที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัด               
สีเขียวพบว่าผลการด้าเนินการที่ผ่านมา ได้ท้าการพัฒนาด้าเนินการพัฒนาตั งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
งบประมาณในการด้าเนินงาน ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 เท่ากับ 269,140,000 ล้านบาท  
ซึ่งในประเด็นการพัฒนานี  กลุ่มจังหวัดให้ความส้าคัญทั งเรื่องการเตรียมความพร้อมและการสร้างจิตส้านึกทั งการเผา
ในพื นที่ป่าและพื นที่โล่ง โดยในพื นที่ป่าได้สร้างและขยายเครือข่ายป้องกันการเผาป่า เฝ้าระวังและเข้าไปดับไฟ  
อย่างทันท่วงที รวมไปถึงสร้างความเข้าใจในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่สามารถสร้างมูลค่าแปรรู ปไปเป็น
พลังงานชีวมวล สร้างรายได้ให้เกษตรกรป้องกันการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง (ต้นทาง) การสร้างพื นที่
ปลอดภัย (Safety zone) (กลางทาง) เพ่ือเป็นการรับมือกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เกิด สุดท้ายการพัฒนา
ปลายทาง เมื่อปัญหาเกิดขึ นแล้ว จึงได้มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ จากความร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้เกิดความยั่งยืนจึงท้าในปัจจุบันสถานการณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
มีจุดสะสมความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามมิติในการแก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันนั นต้องเป็น  
ความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ซึ่งเป็นเรื่องระดับนโยบายของรัฐบาล เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ตัวชี วัด  
การพัฒนาในประเด็นการพัฒนาที่  4 มีทั งสิ น 3 ตัวชี วัด หากท้าการเปรียบเทียบข้อมูลในปีพ.ศ. 2561  
และปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สิ นสุดแผนการพัฒนาฉบับ พ.ศ. 2561 - 2565 พบว่า ตัวชี วัดในการพัฒนา
ของประเด็นการพัฒนาที่ 3 บรรลุทุกตัวชี วัด 
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ตารางท่ี 80 ผลการด้าเนินการที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การเชื่อมโยงผลการด าเนินงานในประเด็นการพัฒนาที่  4  

1.เตรียมความพร้อมรับมือภัยพบิัติกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  2 
2.ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยกลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 2 
3.สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านพันธุ์พืช 
4.ปลูกจิตส้านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

1.ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่าในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
2.จัดท้าพื นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาด
เล็กในภาวะคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 
 

1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
2.การบริหารจัดการพื นที่การเกษตรและวัสดุ
ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน 

98,313,900  ล้านบาท  98,313,900  ล้านบาท 72,512,200  ล้านบาท 
งบประมาณรวม   

(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564)  
269,140,000 ล้านบาท   

ที่มา กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, 2564 

ตารางท่ี 81 ความส้าเร็จของการพัฒนาประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จการพัฒนา  

1) สัดส่วนพื นที่ปา่ไม้ต่อพื นที่จังหวัด(ราย
กลุ่มจังหวัด) ไม่น้อยลง (ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ 50) 

ร้อยละ 50  53.40 บรรลุ 

 2) ฝุ่นละอองในพื นที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 80 *  บรรลุ 

3) จ้านวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และมีส่วนรว่มในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
เพิ่มขึ น 

จ้านวนเครือข่ายเพิ่มขึ น  เพิ่มขึ นจาก 52 เครือข่าย เป็น 
73 เครือข่าย อัตราการเพิ่มของ

เครือข่าย  
คิดเป็นร้อยละ 40.38  

บรรลุ 

หมายเหตุ  *จ้านวนวันท่ีฝุ่นละอองในพื นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน = (1-จ้านวนวันท่ีเกินมาตรฐานมากที่สุดของสมาชิกในกลุ่มจังหวัด
ฯ)*100/365   คิดจากจังหวัดนา่นท่ีมีวันเกินมาตรฐาน PM 2.5 จ้านวน 76 วัน 
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3.2 ประเด็นการพัฒนา 
  3.2.1 บทวิเคราะห์ (ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัด) 
   (1) การวิเคราะห์สถานการณ์โลก 

  จากสถานการณ์โลกที่ได้รับผลกระทบการเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของตลาดสกุลเงิน
ดิจิทัล (Cryptocurrency) เหล่านี ส่งผลให้ประชาชนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนมีการปรับเปลี่ยน
จากการเดินทางออกไปซื อสินค้าและบริการ เป็นการซื อสินค้าและบริการในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ น ซึ่งจะส่งผลให้
สังคมเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Socitey) ดังนั นประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือท้าให้ธุรกิจอยู่รอดและเป็นผู้ได้ประโยชน์ต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในขณะเดียวภาครัฐและภาคเอกชนจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือท้าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานมากยิ่งขึ น  
   การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาในข้างต้นถือเป็นประเด็นท้าทายและโอกาสของโลกและถือเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็
ตามสถานการณ์ โลกมี เหตุ ที่ ต้ องพลิ กผั น เนื่ องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื อ ไวรั ส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้การประมาณของเศรษฐกิจโลกมีการประมาณว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตช้าลงโดย
ธนาคารโลก (World Bank) ประมาณการว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2564 จะเติบโตประมาณ  
ร้อยละ 4  ในขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ประมาณการว่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโตประมาณ ร้อยละ 5.5  
ดังนั น ในปีพ.ศ. 2564 ยังเป็นปีที่มีความจ้าเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID - 19 และเป็นปีที่มี 
ความท้าทายของเศรษฐกิจทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี ทั่วโลกได้ เร่งฉีดวัคซีนเพ่ือเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศของตนเอง  

   จากภาพที่ 35 แสดงให้เห็นถึงจ้านวนผู้ที่ได้รับวัคซีนในแต่ละประเทศ จากข้อมูลของสถานการณ์โลก 
แสดงให้เห็นว่าประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศแถบยุโรป มีจ้านวนผู้ฉีดวัคซีนเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ทั งนี ประเทศ
ดังกล่าว มีความส้าคัญกับประเทศไทยรวมทั งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั งในมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ดังนั นจึงมีความเป็นไปได้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คลี่คลาย การค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยวจะดีขึ นตามล้าดับ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา และประเทศไทย อัตราการฉีดวัคซีนยังอยู่ในปริมาณที่ต่้าเมื่อเทียบกับประเทศจีน ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีความส้าคัญกับการท่องเที่ยว และการค้าผ่านแดนของประเทศไทยผ่านทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
รายละเอียดดังภาพที่ 36   

ภาพที่ 35 จ้านวนการใช้วัคซีนของกลุ่มประเทศท่ีมีอัตราการใช้สูงและประเทศไทย  

 
ที่มา https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-vaccinations 
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ภาพที่ 36 จ้านวนการใช้วัคซีนของกลุ่มประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 2 และประเทศไทย  

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

  ดังนั นเพ่ือให้ภาพในระดับมหภาคเกิดความชัดเจนจึงได้ท้าการทบทวนเศรษฐกิจในระดับมหภาค 
ของประเทศส้าคัญๆ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท้ายุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รายละเอียดดังต่อไปนี  

  เศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา  
   จากการประมาณการของ IMF พบว่า เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จะขยายตัว ร้อยละ 5.1 ซึ่งดีกว่าที่
คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี  ทั งนี เนื่องจากนโยบายการฉีดวัคซีนของสหรัฐอเมริกา ที่ได้ตั งเป้าหมายไว้ว่าประชาชน
อเมริกันทั งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีนภายในปีนี  ทั งนี หากเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาดีขึ น มีการใช้จ่ายมาก
ยิ่งขึ น จะส่งผลในบวกต่อประเทศไทย ในประเด็นของการค้าระหว่างประเทศ จากนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและ
ประเทศจีนของประธานธิบดีโจ ไบเดน เรื่องประเด็นการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ได้กีดกันเหมือนกันประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ดังนั นหากประเทศจีนส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาได้มากขึ น ประเทศจีนจะน้าเข้าจากสินค้าจาก
ประเทศไทยมากขึ นตามไปด้วย ทั งนี ถือเป็นผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ นกับประเทศไทย นอกจากนี มีนโยบายการ
ส่งเสริมการค้าขายที่เป็นมิตรมากขึ น นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความส้าคัญเรื่องการแก้ปัญหาโลกร้อน และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอาจจะมีเงินมาสนับสนุนประเทศก้าลังพัฒนาเพ่ือให้มีพลังงานสะอาด มีธุรกิจพลังงาน  
สีเขียว ซึ่งถือเป็นโอกาสของประเทศไทยและเป็นโอกาสของสินค้าที่มี Carbon Footprint ที่ต่้า ที่จะเป็นสินค้าที่
สนับสนุนให้เกิดการน้าเข้า ในขณะที่สินค้าที่มี Carbon Footprint ที่สูงอาจจะต้องปรับตัว เนื่องจากมีแนวโน้มถูก 
กีดกันทางการค้า นอกจากนี ประเด็นส้าคัญคือ เรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยจะต้องระมัดระวัง เพราะอาจจะ
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาได้  

  เศรษฐกิจของประเทศจีน 
  จากการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ได้เร็วกว่าประเทศอ่ืนๆ ท้าให้ประเทศจีน

สามารถเปิดประเทศและสามารถท้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ ดังนั นจากการคาดการณ์ของ IMF พบว่าในปี
พ.ศ. 2564 เศรษฐกิจจีนจะมีการเจริญเติบโตได้ร้อยละ 8.1 ซึ่งจะส่งผลให้ทิศทางบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เนื่องจากมีการค้าขายกับจีนจ้านวนมาก ในส่วนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เช่นกัน ที่มีสินค้าผ่านแดนไปยัง
ประเทศจีน พบว่า มูลค่าสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน (ตอนใต้) เพ่ิมสูงขึ น แม้กระทั่ งในช่วงที่สถานการณ์  
COVID 19 ของประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย ดังนั นในปีนี หากประเทศไทยสามารถเปิดประเทศได้ และการบริโภค 
ในภาคครัวของประเทศจีนฟื้นตัว ก็จะท้าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยกลับมาคึกคักอีกครั ง  

 
 
 

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


ห น้ า  | 105 
 

  เศรษฐกิจของทวีปยุโรป 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 เศรษฐกิจยุโรปหดตัวไปค่อนข้างมาก โดยจาก

การประมาณการณ์ของ IMF คาดว่า ปีพ.ศ. 2564 เศรษฐกิจยุโรปจะเติบโตประมาณ ร้อยละ 4.2 และอย่างไรก็ตาม
ประเทศแต่ละประเทศมีปัญหาที่แตกต่างกัน การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยุโรปจึงต้องใช้เวลานาน ประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ในยุโรป ได้แก่ เยอรมนี สเปน และอิตาลี มีจ้านวนผู้ติดเชื อเพ่ิมขึ นจนกระทั่งใช้มาตรการ 
ล็อคดาวน์ การจัดการวัคซีนที่ล่าช้า เป็นตัวแปรส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั งนี จากที่เศรษฐกิจในประเทศแถบ
ยุโรปหดตัวลง ส่งผลต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 2 ทั งนี  
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นกลุ่มหลักที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รองจากนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษและอิตาลี   

  เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น 
  ส้าหรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มีการฟ้ืนตัวเหมือนกับยุโรป คือ เศรษฐกิจฟ้ืนตัว  
เพียงเล็กน้อย โดย IMF ประมาณการว่า ในปีพ.ศ. 2564 เศรษฐกิจจะมีขยายตัวประมาณ ร้อยละ 3.1 เป็นผล 
มาจากรัฐบาลได้มีการลงทุนทางโครงการพื นฐานไปจ้านวนมากเพ่ือจัดกีฬาโอลิมปิก โดยก่อนสถานการณ์โควิด -19
คาดว่าจะมีจ้านวนนักท่องเที่ยวจ้านวนมากที่เข้ามาชมกีฬาโอลิมปิกและสามารถท้ารายได้เข้าประเทศเป็นจ้านวนมาก  
แต่เมื่อเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ท้าให้มีการจ้ากัดผู้ เข้าชม โดยมีการประกาศห้ามผู้ชม 
ชาวต่างประเทศเข้าชมสนามแข่งขันกีฬา แต่ยังคงอนุญาตให้คนในประเทศเข้าชมได้อยู่ ในสัดส่วนที่จะถูกจัดให้
เหมาะสมต่อปริมาณความจุของสนาม ดังนั นจากการลงทุนกับการจัดกีฬาโอลิมปิกจึงส่งผลให้ประเทศได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก ประกอบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนั น เป็นเศรษฐกิจที่พ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ นั่นคือ
การส่งออกสินค้า ประกอบกับบริบทของประเทศเป็นสังคมสูงวัย การบริโภคภายในประเทศมีน้อย ดังนั น ถ้าหาก
เศรษฐกิจโดยรวมของโลกฟ้ืนตัว เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟ้ืนตัวตามมา 

 (2) การวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทย   
       นับตั งแต่ในช่วงต้นปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื อไวรัสโควิด  - 19  

ได้ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตไปในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนท้าให้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นการแพร่ระบาดครั งใหญ่ (Pandemic) ซึ่งได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมและก่อให้เกิดความผันผวนรุนแรงในตลาดการเงินโลก ท้าให้เศรษฐกิจในหลายประเทศได้รับ
ผลกระทบและเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและหลายประเทศขยายตัวต่้าสุดเป็นประวัติการณ์นับตั งแต่วิกฤตการเงิน
โลกในปี 2552 ส้าหรับเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด  - 19 ที่รุนแรงมากขึ น  
เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก โดยจะเห็นได้จากเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2563 ชะลอตัวลง ตามการลดลง 
ของจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง ส่งผลให้ภาคบริการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบรุนแรง
จากการด้าเนินมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดและจ้ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน  
ภาคการส่งออกยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส้าคัญ รวมทั งการปิดเส้นทาง
ขนส่ ง ในบางประเทศและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิต โดยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  
เชื อไวรัสโควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องท้าให้สภาพคล่องทางธุรกิจประสบปัญหา การผลิตและการลงทุนลดลง 
และส่งผลกระทบต่อภาคการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือน ซึ่งท้าให้ก้าลังซื อภายในประเทศปรับตัวลดลง  
ในขณะเดียวกัน การใช้จ่ายภายในประเทศยังได้รับผลกระทบอีกทางจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและ
มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดโดยการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ นอกจากนี เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มที่
ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงซ ้าเติมจากสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้  
ภาคเกษตร จากผลกระทบจากการระบาดของเชื อไวรัสโควิด - 19 ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจ
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ส้าคัญ ๆ ส่งผลให้รัฐบาลได้เร่งรัดออกมาตรการที่ส้าคัญต่าง ๆ เพ่ือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชน 
และผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อม ภายใต้มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื อไวรัส 
โคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทย ระยะที่  1 (ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่  10 มีนาคม 2563) และระยะที่  2  
(ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) ซึ่งครอบคลุมมาตรการที่ส้าคัญในหลายด้าน อาทิ มาตรการด้านการเงิน 
ทั งการให้สินเชื่อดอกเบี ยต่้า การปรับปรุงโครงสร้างหนี  มาตรการด้านการคลังทั งการเพ่ิมวงเงินหักลดหย่อนภาษี การเลื่อน 
การช้าระภาษี รวมทั งมาตรการเงินโอนเพ่ือชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการลดค่าไฟฟ้า
และน ้าประปา และการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกอบการและลูกจ้าง เป็นต้น 

  ส้าหรับเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2564 จากข้อมูลสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
โดยกิริฎา เภาพิจิตร (2564) ได้กล่าวว่า แต่เดิมจากการระบาดระลอกแรกพบว่ามีการคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาด 
COVID-19 สามารถควบคุมได้ แต่เมื่อมีการระบาดระลอกใหม่ ท้าให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบไปอีกระยะหนึ่ง 
โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ได้ และ
นักท่องเที่ยวในประเทศก็จ้าเป็นต้องงดการเดินทาง อีกทั งการจัดการวัคซีนยังคงล่าช้า ดังนั นมีการประเมินว่า  
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ ดังนั น ในปีนี เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะมีการเจริญเติบ 
ทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 2 - 3 ส้าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระทบต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยตรง ได้แก่  
การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีความจ้าเป็นที่จะต้องประคับประคอง
เศรษฐกิจ จึงไม่ได้ประกาศล็อคดาวน์ทั งประเทศ ดังนั นโอกาสที่คนติดเชื อ COVID - 19 จะแพร่เชื อก็ยังมีอยู่ใน
ประเทศ ดังนั น จึงมีความจ้าเป็นต้องควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด และอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
คือ การที่ประชาชนไทยควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เพราะตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั งไว้ 
คือ จะฉีดวัคซีนให้คนไทย ร้อยละ 50 ของประชากรทั งหมด หรือประมาณ 66 ล้านโดส (1 คนต่อ 2 โดส) ให้ได้ภายในปีนี  
และคนไทยอีก ร้อยละ 50 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือนที่จะมีภูมิคุ้มกัน หรือเรียกว่า 
“ภูมิคุ้มกันหมู่” (Herd Immunity) และหากมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วจึงจะสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ และท้าให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส้าคัญของประเทศไทยฟ้ืนตัว ทั งนี  คาดการณ์ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาหลายปีที่จะ 
ท้าให้จ้านวนนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวเช่นเดิมก่อนที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID - 19  ซึ่งมีการคาดว่าไว้ปลายปี  
พ.ศ. 2565 เศรษฐกิจจะกลับไปสู่ระดับเดิมที่เท่ากับปี พ.ศ. 2562 ดังนั น ขณะนี ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของติดเชื อไวรัสโควิด - 19 มากที่สุด คือ ผู้ที่ไม่ได้มีรายได้ ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร และหลังจาก 
การแพร่ระบาดของติดเชื อไวรัสโควิด – 19 คลี่คลาย เศรษฐกิจกลับมาฟ้ืนตัว ภาคธุรกิจต้องให้ความส้าคัญกับ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ น ในขณะที่แรงงานต้องพัฒนาทักษะทั ง Reskill Upskill และ Newskill ตลอดจนการดูแลรักษา
สุขภาพ เพ่ือให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ น 

 (3) การวิเคราะห์นโยบายที่โดดเด่นในภูมิภาค 
  ส้าหรับในส่วนนี มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์นโยบายที่โดดเด่นในภูมิภาคและคาดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ 
   (3.1) นโยบาย One Belt One Road ของประเทศจีน 

  นโยบาย One Belt One Road ซึ่งเรียกย่อว่า (OBOR) เป็นยุทธศาสตร์ Grand strategy 
ของจีนซึ่งจะเป็นเส้นทางสายไหมทั งทางบกและทางทะเล โดยทางบกจะมี 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เชื่อมจีน 
เอเชียกลาง รัสเซีย และยุโรป เส้นทางที่ 2 เชื่อมจีน อ่าวเปอร์เซีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านทางเอเชียกลาง  
และตะวันออกกลาง และเส้นทางที่ 3 เชื่อมจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โดยอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาตร์ OBOR โดยจีนต้องการเชื่อมจีนตอนใต้กับอาเซียน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่ง จากคุณหมิง 
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ไปสิงคโปร์ และหนานหนิงไปสิงคโปร์ ที่เรียกว่า North – South Economic Corridor อาเซียนมี Master Plan on 
ASEAN Connectivity ซึ่งเป็นแผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียน โดยการสร้างโครงสร้างพื นฐาน เส้นทางการคมนาคม
ขนส่ง เชื่อมโยงประเทศอาเซียน และจีนก็มี OBOR เลยเป็น 2 โครงการมาบรรจบกัน โดยอาเซียนต้องการ ASEAN 
Connectivity และจีนต้องการ China – ASEAN  Connectivity 

 ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเลนั น จะเชื่อมจีนกับยุโรปทางทะเล ผ่านทะเลจีนใต้ และมหาสมุทร
อินเดีย OBOR จะคลอบคลุมประเทศต่างๆถึง 65 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมถึง ร้อยละ 70 ของประชากรโลก ประเทศจีน 
มีเป้าหมายระยะยาว จะลงทุนสร้าง ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และโครงสร้างพื นฐานต่างๆ เป็นมูลค่าถึง 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งจะท้าให้จีนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก โดยถนนทุกสายจะมุ่งสู่กรุงปักกิ่ง 

ภาพที่ 37  แผนที่แสดงการเช่ือมโยงภูมิภาคต่างๆบนเส้นทางสายไหมใหม่ 

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

  นอกจากเส้นทางสายไหมที่เป็นนโยบายหลักของจีน ภายในเส้นทางดังกล่าวยังแฝงด้วย
ระเบียงเศรษฐกิจทั ง 6 เส้นทางซึ่งแยกออกมาจากเส้นทางสายไหมทางบกประกอบด้วย 

  1. สะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่ (New Eurasian Land Bridge : NELB) เริ่มต้นจากท่าเรือ 
Lianyungang ในมณฑล Jiangsu สิ นสุดที่เมือง Rotterdam ในยุโรปตะวันตกคาดว่าจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทาง
ถนนจากจีนสู่ยุโรปสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ (ITD) 

  2. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (China-Mongolia-Russia Economic Corridor 
: CMREC) เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและถนน แบ่งออกเป็น 2 เส้นทางคือ 1) จาก Beijing, Tianjin, Hebei ผ่าน
มองโกเลียในเพ่ือไปรัสเซีย และ 2) จากเมือง Dalian ไปยังเมือง Chita ของรัสเซีย 

  3. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก (China-Central Asia-West Asia 
Economic Corridor : CCWAEC) เป็นเส้นทางส้าคัญในการขนส่งน ้ามันและก๊าซธรรมชาติจากคาบสมุทรอาหรับ 
ตุรกี และอิหร่าน เพ่ือส่งไปยังเขตปกครองตนเอง Xinjiang Uygur 

  4. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic 
Corridor : CICPEC) เชื่อมระหว่างเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น ้า Pearl River (Pearl River Delta Economic 
Zone : PRD) กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

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

  6.ระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมา (Bangladesh - China-India -
Myanmar Economic Corridor : BCIMEC) เริ่มต้นจากเมือง Kashgar ของเขตปกครองตนเอง Xinjiang Uygur  
ไปยังท่าเรือ Gwadar ของปากีสถาน 

http://www.cuti.chula.ac.th/triresearch/saimai/2/saimai.html
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  ความเชื่อมโยงทั ง 5 (Five Links) คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนประกาศใช้
แผนปฏิบัติการตามเอกสารชื่อ “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st 
- Century Maritime Silk Road” เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2015 โดยใช้ “Five Links” ในการเชื่อมโยงนโยบาย 
โครงสร้างพื นฐานการค้า การเงิน และประชาชน ประกอบด้วย 

  1. การประสานนโยบาย (Policy Coordination) ด้วยการสร้างกลไกประสานนโยบายในระดับต่างๆ 
กับประเทศที่ตั งบนเส้นทางสายไหมใหม่ โดยท้าความตกลงและโครงการร่วมกับประเทศต่างๆ และองค์กรระดับภูมิภาค 

  2. การเชื่อมโยงสิ่งอ้านวยความสะดวก (Facilities Connectivity) ด้วยการส่งเสริมให้ 
มีการก่อสร้างโครงสร้างพื นฐานต่างๆ เช่น การขนส่งทางถนน พลังงาน รวมทั งเครือข่ายด้านการสื่อสาร 

  3. การค้าที่ไม่มีข้อจ้ากัด (Unimpeded Trade) ด้วยการส่งเสริมการใช้กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ้านวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนของประเทศที่อยู่บนเส้นทางสายไหมใหม่ 

  4. การบูรณาการทางการเงิน (Financial Integration) ด้วยการก่อตั งสถาบันการเงินต่างๆ 
เช่น ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพื นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) ของจีน 
และธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank : NDB) ของกลุ่มประเทศ BRICS 

  5. การเชื่อมโยงประชาชน (People-to-People Bond) ด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา
และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

  จากนโยบายของประเทศจีน กลุ่มอาเซียนใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือที่จีนมีบทบาท 
ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีได้มากขึ น รวมทั งอาจพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศหรือภูมิภาคอ่ืนที่มีจีนเป็นสมาชิกอยู่แล้ว โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีโอกาสด้านการลงทุนใน 13 มณฑล/
เขตปกครองตนเองของจีนที่อยู่บนเส้นทางสายไหมใหม่ โดยมีเขตปกครองตนเอง Xinjiang Uygur เป็นพื นที่หลักของ
เส้นทางสายไหมทางบก และมณฑล Fujian เป็นพื นที่หลักของเส้นทางสายไหมทางทะเล นอกจากนี ประเทศไทยและ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) ยังใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจจีน - คาบสมุทรอินโดจีน (CICPEC)  
เพ่ือเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น ้า Pearl River ด้วย ส้าหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 จะได้ประโยชน์อย่างโครงการดังกล่าว โดยเป็นเส้นทางการค้าทางบกไปถึงประเทศจีน(ตอนใต้) 

  อย่างไรก็ตามแม้โครงการนี จะมีผลกระทบทางบวกในทางเศรษฐกิจมากมายแต่ก็ยังคง 
มีผลกระทบทางลบเช่นกัน กล่าวคือ ความร่วมมือบนเส้นทางสายไหมใหม่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์เท่านั น 
แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ด้วย จึงถือเป็นประเด็นอ่อนไหว ในการก้าหนดนโยบายต่างประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจอื่นได้ นอกจากนี ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจได้รับผลกระทบจาก 
การย้ายถิ่นของคนจีน เนื่องจากจีนก้าลังประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรต่าง ๆ จึงเป็นไปได้ที่นักลงทุนจากประเทศจีน
จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากท่ีดินในลักษณะของ “นักแย่งยึดที่ดิน” (land grabbers) ในอาเซียนมากขึ น ซึ่งในขณะนี มี
บทเรียนใน สปป.ลาว แล้ว ดังนั นประเทศไทยควรหาสมดุลในการด้าเนินนโยบายดังกล่าวกับประเทศจีน  

 
 (3.2) การค้าการลงทุนของกลุ่ม CLMV  

                   ส้าหรับกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและการผ่านแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ประเทศกัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Lao PDR)  
เมียนมาร์ (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีทิศทาง
ชะลอตัวลง ทว่ายังคงเติบโตอย่างเนื่อง ทั งนี ก่อนสถานการณ์โควิด 19 กลุ่มประเทศ CLMV จัดอยู่ในกลุ่มที่มีอัตรา
การเติบโตสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลก และมีแนวโน้มที่จะคงการเติบโตในลักษณะนี ในระยะต่อไป  
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสัดส่วนแรงงานที่อยู่ในวัยท้างานเป็นจ้านวนมาก ประกอบกับค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับต่้ามาก
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เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน อีกทั งยังมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติจ้านวนมหาศาลที่ยังไม่ได้  
น้าขึ นมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อาทิ ป่าไม้ สินแร่ น ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแหล่งน ้าเพ่ือการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้
ประเทศกลุ่มนี มีศักยภาพในการขยับขยายอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศได้ดี และมีพัฒนาการที่รวดเร็ว จากทั งด้าน
การท้างานเป็นจ้านวนมาก ประกอบกับค่าจ้างแรงงานอยู่ ในระดับต่้ามากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค
อาเซียน และจากทั งด้านการส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว การบริโภคในประเทศ และการลงทุนในโครงสร้างพื นฐาน
ของภาครัฐ ดังนั นส้าหรับการลงทุนระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศ CLMV ถือเป็นตลาดที่ใหม่และมีขนาดเล็ก  
จึงสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มาก  

  จากนโยบายการค้าและการลงทุนของ CLMV พบว่ากลุ่ม CLMV มีอัตราการเปิดประเทศสูง  
ซึ่งหมายถึง CLMV มีการพ่ึงพาภาคต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้า เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี แม้ระดับการค้าระหว่างประเทศที่สูงขึ นส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตได้รวดเร็ว  
แต่ก็ท้าให้ประเทศกลุ่มนี เผชิญกับความเสี่ยงภาคต่างประเทศที่มากขึ นเช่นกัน โดยเฉพาะความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน และการชะลอตัวของปริมาณการค้าโลก นอกจากนี กลุ่ม CLMV ยังเป็นแหล่งการลงทุนส้าคัญ 
ของผู้ประกอบการต่างชาติ โดยส้าหรับผู้ประกอบไทยได้เข้าไปลงทุนในกลุ่มดังกล่าว ในปัจจุบันมีแนวโน้มทยอยสูงขึ น
ต่อเนื่อง โดยข้อได้เปรียบหลักในการลงทุนของไทยใน CLMV คือท้าเลที่ตั งและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ส่งผลให้มีความ
เข้าใจตลาดที่ดีกว่า และมีต้นทุนขนส่งต่าง ๆ ที่ต่้ากว่า ทั งนี  ผู้ประกอบการไทยนิยมเข้าไปลงทุนใน CLMV ในภาคการผลิต
และภาคการเงินเป็นส้าคัญ โดยมากกว่าร้อยละ 50 ของธุรกิจภาคการผลิตดังกล่าว คือหมวดการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม 

  ส้าหรับการค้าชายแดนของกลุ่ม CLM กับไทยมีมูลค่าการค้ารวมสูง เนื่องจากเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่มีพรมแดนติดกับไทย ท้าให้การค้าชายแดนของกลุ่ม CLM กับไทยมีความส้าคัญ และมีสัดส่วนต่อมูลค่าการค้ารวม
ในระดับสูง โดยไทยมีข้อได้เปรียบด้านท้าเลที่อยู่ใกล้ จึงมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่้า อีกทั งรูปแบบการค้ายังเรียบง่าย  
ไม่มีกฎระเบียบหรือมาตรการกีดกันที่เข้มงวด นอกจากนี  ความนิยมของสินค้าไทยในกลุ่มประเทศดังกล่าวยังเพ่ิมขึ น
ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากที่สินค้าไทยมีคุณภาพดี และผู้บริโภคส่วนใหญ่ค่อนข้างคุ้นเคยกับแบรนด์ไทยจากสื่อต่างๆ  
มาเป็นระยะเวลานาน 

  ส้าหรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในกลุ่ม CLMV 
ได้แก่ การขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ ๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะตลาด CLMV เนื่องจากเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพ และเข้าไปการลงทุนในตลาด CLMV ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยใน CLMV ก้าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง จากก้าลังซื อของประชากรที่เพ่ิมขึ น 
ประกอบกับการที่ CLMV มีความคล้ายคลึงกับไทยทั งในด้านลักษณะสังคม วัฒนธรรม รวมถึง Lifestyle ของผู้บริโภค 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาธุรกิจและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดกลุ่มนี ได้ดี 
ส้าหรับการสนับสนุนการส่งออกและการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV นั น ภาครัฐได้ด้าเนินการจัดตั งคณะท้างานที่มี
ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เพ่ือวางแนวทางเจาะตลาดเป้าหมายและสินค้าเป้าหมายอย่างเร่งด่วนโดย  
หนึ่งในตลาดเป้าหมายส่งออกดังกล่าวคือ CLMV นอกจากนี  ภาครัฐยังได้พัฒนาโครงการเชื่อมโยงระบบคมนาคม
ระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  
ที่มีโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์ทาง
อากาศในภูมิภาค หรือโครงการรถไฟทางคู่ ที่จะเชื่อมโยงไทย กัมพูชา สปป. ลาว และจีน เพ่ือการขนส่งสินค้าแบบ  
ไร้รอยต่อ ซึ่งโครงการเหล่านี จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของไทยในการคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจนี ได้เร็วและมากกว่า
ประเทศอ่ืน ในขณะเดียวกันธนาคารเพ่ือการส่งออกและการน้าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ได้มีการสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจในตลาด CLMV เช่นกัน โดยการพัฒนาสินเชื่อระยะยาวเพ่ือสนับสนุนนักลงทุน
ของไทยไปลงทุน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ส่งออกชาวไทยให้สามารถขยายตลาดใหม่ได้อีกด้วย  



ห น้ า  | 110 
 

 (3.3) นโยบายของประเทศที่คาดว่าจะส่งผลต่อการด าเนินงานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 2  
                    เขตท่องเที่ยวพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน 
  องค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 
ได้มีการสนับสนุนให้จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงรายเป็นพื นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งนี  ทั งนี น่านได้มี  
การประกาศไปก่อนหน้านี แล้ว ส้าหรับเชียงรายในปีพ.ศ.2563 ได้มีการการจัดท้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวพื นที่พิเศษ
เชียงราย โดยแผนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และเพ่ือให้ 
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ส้าคัญของการท่องเที่ยวโลก โดยไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไม่ท้าลายชีวิตและเอกลักษณ์ของชุมชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ที่ได้ก้าหนดแนวทางในการพัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง รวมทั งแนวทาง  
การพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวโดยน้าศักยภาพ
ทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื นฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กร  
ในพื นที่มาใช้ในการต่อยอดการผลิต และบริการที่มีศักยภาพและโอกาส เพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมทั งบูรณาการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย รวมถึงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  โดยอพท. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมรายได้และกระจายรายได้
สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีบทบาทในการบริหารและพัฒนาพื นที่เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลาง 
ท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ประสานงานกับท้องถิ่น หรือพื นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื นที่เพ่ือการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ 

นอกจากการพัฒนาพื นที่แล้วองค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.ยังช่วยยกระดับเมืองในพื นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้มีศักยภาพและ  
ความพร้อมเพ่ือสามารถสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - 
UCCN) ภายใต้แผนงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการท่องเที่ยวในปี 2561 อพท. มีนโยบาย และด้าเนินการขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัย น่าน และสุพรรณบุรี 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
จังหวัดสุ โขทัย ได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยู เนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื นบ้าน  
และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านการออกแบบ โดยในปี 2562  
มี 66 เมืองจากทั่วโลก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ต่อมาในปีงบประมาณ 2563 
อพท. ได้ด้าเนินการเตรียมความพร้อมเมืองเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดน่าน สุพรรณบุรี เชียงราย และเพชรบุรี  
เพ่ือขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
  จากนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการช่วยเสริมจุดแข็งของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 
ด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ประทับใจ  
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั ง  
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 (4) นโยบายที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
  จากกรอบทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ    
ของประเทศ โดยแบ่งออกเป็นแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนระดับที่ 2  
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 และแผนระดับที่ 3 ได้แก่ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งแผนต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี  

ภาพที่ 38 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนระดับท่ี 1- 3 

 
  (5) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก   

       ได้ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยก้าหนดปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ 
กลุ่มจังหวัด ได้น้าเอาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นจริงมาวิเคราะห์ หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค   
โดยคณะกรรมการได้สรุปประเด็นของแต่ละด้าน แล้วน้ามาจัดน ้าหนักล้าดับความส้าคัญของแต่ละข้อในแต่ละด้าน 
โดยใช้มาตรวัดระดับ  5  ระดับ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ยและการก้าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย  
รายละเอียด ดังนี  

เกณฑ์ความหมายของระดับความส าคัญของสภาวะแวดล้อม 
   5   หมายถึง  ส้าคัญมากที่สุด 
     4  หมายถึง  ส้าคัญมาก 
    3  หมายถึง  ส้าคัญปานกลาง 
    2  หมายถึง  ส้าคัญน้อย 
    1  หมายถึง  ส้าคัญน้อยที่สุด 
   เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อม 
    4.21- 5.00 หมายถึง  ส้าคัญมากที่สุด 
     3.41 – 4.20  หมายถึง  ส้าคัญมาก 
    2.61 – 3.40  หมายถึง  ส้าคัญปานกลาง 
    1.81 – 2.60    หมายถึง  ส้าคัญน้อย 
    1.00 – 1.80   หมายถึง  ส้าคัญน้อยที่สุด 
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  (5.1) จุดแข็ง    

จุดแข็ง 
คะแนน

ความส าคัญ 
1. เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ มีด่านศุลกากร 5 แห่ง และ  

ด่านชายแดน 19 แห่ง ใน 3 จังหวัด ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม GMS ท้าให้มีการด้าเนินกิจกรรมการค้า  
การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน 

4.17 

2. มีระบบโลจิสติกส์ที่มีศกัยภาพในการเช่ือมโยงกับเมืองหลักในเขตภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น ้าโขง GMSและประเทศข้างเคียง 

3.50 

3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส้าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จึงเป็นฐานให้กับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

3.94 

4. มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นกลุ่มล้านนาตะวันออก และมีความหลากหลาย
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

4.11 

5. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นสามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวได้  3.89 
6. มีลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั งกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ

และต่างประเทศ 
4.06 

7. มีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ ข้าว ยางพารา ล้าไย ลิ นจี่ และ ชา กาแฟ ที่สามารถท้ารายได้ให้กับ 
กลุ่มจังหวัดทั งสินค้าสดและสินค้าแปรรูป ตลอดจนมีพืชเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มที่
หลากหลาย 

3.72 

8. มีเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการท้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ และมี  
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน, smart farmer, young smart farmer มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น 

3.39 

9. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา มีผลงานวิจัยและพัฒนา และสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ  
ที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเอื อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
กลุ่มจังหวัด  

3.39 

10. มีปราชญ์ชุมชน และศิลปินท่ีมีชื่อเสียงทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ   3.11 
11. มีความเข้มแข็งของเครือข่ายในการท้างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ในการร่วมกันจัดการปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ ความเสี่ยงจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความเสี่ยงจากไฟป่าหมอกควัน  

3.17 

12. ลักษณะของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่มีอัธยาศัยไมตรี เป็นมิตร ท้าให้เอื อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว  3.83 
13. มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้/อุทยาน/ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม) เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานในพื นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง และกระจายครอบคลุมพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

3.83 

14. มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นจ้านวนมาก  3.94 
15. มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุ  4.00 
16. มีความหลากหลายทางชีวภาพจ้านวนมาก ทั งด้านพันธ์พืช สมุนไพร พันธุ์สัตว์ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่มีค่า ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนได้ดี  
3.94 

ค่าเฉลี่ย 3.75 
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(5.2) จุดอ่อน 

จุดอ่อน 
คะแนน

ความส าคัญ 
1. มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด้ารงชีวิตของ

ประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3.94 

2. มีการบุกรุกและตัดไม้ท้าลายป่าเพื่อขยายพื นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพื นที่  
ป่าต้นน ้า ความสมดุลของระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดิน
ในพื นที่ลาดชัน อุทกภัย ภัยแล้ง 

3.78 

3. มีข้อจ้ากัดเรื่องลักษณะทางกายภาพของกลุ่มจังหวัดฯ เป็นพื นที่สูง ท้าให้ต้นทุนในการบริหารจัดการสูง  3.44 
4. ขาดระบบการบริหารจัดการน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีปัญหาการบริหารจัดการน ้า เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้

ในการเกษตร การอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในฤดูฝนและไม่สามารถน้าน ้ามาใช้
ประโยชน์ ด้านเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่า  

3.89 

5. ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดยังไม่ได้คุณภาพ และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงมีพฤติกรรมเคยชินกับการท้าการเกษตรในวิถีเดิม ตลอดจนขาดข้อมูลพื นที่ฐานด้านการเกษตรยังกระจัด
กระจายไม่มีการรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียว (big data)  และขาดการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 

4.11 

6. ชุมชนท้องถิ่นยังไม่สามารถน้าทรัพยากรการท่องเที่ยวและทุนทางสังคมที่มีอยู่ รวมทั งโอกาสของ  
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  

4.00 

7. การขยายตัวของพื นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   3.67 
            8. ขาดการรวมกลุ่มและเครือข่ายความรว่มมือกันทางการค้าทั งภายในประเทศและต่างประเทศท้าให้เป็น
อุปสรรคในกระจายสินค้าและบริการ  

3.89 

            9. มีสินค้าชุมชนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ขาดความเป็นเอกลักษณ์และความคิดเชิงสร้างสรรค์ 4.06 
            10. มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างแรงงานท่ีจะมีจ้านวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ น จ้านวนแรงงานนอกระบบ
ที่เพิ่มขึ น ซึ่งกลุ่มแรงงานนี อาจจะขาดการพัฒนาทักษะอาชีพทั ง reskill upskill และ newskill ท้าให้ปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ช้า   

4.00 

11. ผู้ประกอบการในพื นที่ ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการด้าเนินธุรกิจยุคใหม่ ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดรับกับสถานการณ์ด้านการแข่งขันที่มี  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

3.61 

12. ธุรกิจชุมชนไม่ได้เตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงขาดช่องทางในการท้าการตลาด 
ส่งผลให้ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

4.17 

            13. ผู้ประกอบการในพื นที่ไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพเพื่อการส่งออกไปจ้าหน่ายยัง
ต่างประเทศได้  

3.94 

14. ผู้ประกอบการยังไม่มีความสามารถในการค้ากับต่างประเทศ ท้าให้สูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์
จากพื นท่ีทางยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการค้าชายแดนและผ่านแดน 

3.94 

           15. ประชาชนยังมีการเผาเชื อเพลิงในที่โล่ง เพื่อเตรียมพื นที่ท้าการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหา  
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

4.11 

16. การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงยังไม่มี
ทิศทางที่ชัดเจน 

3.94 

17. หน่วยงานราชการในจังหวัดมีการบูรณาการงานร่วมกัน แต่ยังขาดความครอบคลุมทุกมิติ  3.94 
ค่าเฉลี่ย 3.91 
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  (5.3) โอกาส 

โอกาส 
คะแนน

ความส าคัญ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งทางบก ทางเรือและอากาศเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม GMS และ ประชาคมอาเซียน (AEC) 
4.00 

2. นโยบายการพัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง ที่แพร่ (อ้าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ้าเภอเชียงของ)    
ท้าให้เพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าการค้า เศรษฐกิจชายแดน 

3.94 

3. มีนโยบายและการรวมกลุ่มในภูมิภาคส่งผลให้เกิดการค้าและการลงทุนที่เอื อนต่อกลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได้แก่ นโยบาย One Belt One Road ของประเทศจีน ความร่วมมือของกลุ่ม CLMVT ได้แก่ กัมพูชา  
สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และประเทศไทย 

3.83 

4. มีการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ GMS และ
ประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุน 

3.50 

5. ความนิยมสินค้าของประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้การค้าชายแดนเพิ่มขึ น   3.61 
6. ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว จากการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มประเทศ GMS 3.33 
7. การส่งเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตร การปลูกพืชผักปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยท้าให้

ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั งป่าไม้ และหมอกควันได้รับการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศน์ 
3.67 

8. การตื่นตัวและความใส่ใจของประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส้าคัญที่จะช่วยกันลดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับ
ระบบนิเวศน์ 

3.28 

9. นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้เที่ยวเมืองรอง และการรวมกลุ่มการท่องเที่ยว (CLUSTER) ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มากยิ่งขึ น 

3.22 

10. ประเทศไทยเป็นสังคมสงูวัย จ้านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ น ส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
และบริการใหม่ท่ีรองรับสังคมสูงวัย 

3.72 

11. กระแสการดูแลสุขภาพอนามัย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ได้รับ 
ความนิยมส่งให้เกิดการเพิ่มขึ นของมูลค่าเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มดังกล่าว   

3.89 

12. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต รูปแบบงาน และพฤติกรรม
ของผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ 

3.83 

13. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบาย ส้าคัญในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
ให้กับประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่ง เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาไฟป่า ตลอดจนปัญหาหมอกควัน และ  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ด้วยการ ชิงเก็บ ลดเผา เชื อเพลิง 

3.44 

14. การพัฒนาระบบ Logistic ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทั งโครงข่ายการขนส่งทางระบบรางและทางถนน และเส้นทาง R3A  

3.94 

15. นโยบายของรัฐบาล ในการจัดสรรที่ดินท้ากิน ทั งในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และ
โครงการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนตามนโยบาย (คทช.) 

3.89 

16. การซื อขาย การจ่ายเงินผ่านระบบ online  เพิ่มมากท้าให้เกษตรกรมีโอกาสที่จ้าหน่ายผลผลิตให้กับ
ผู้บริโภคได้โดยตรง 

3.89 

17. การพัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกส์ เกษตรชุมชน เช่น แหล่งการค้า คลังสินค้า จะเป็นช่องทาง
จ้าหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน รวมทั งเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์ชุมชน 

3.94 

ค่าเฉลี่ย 3.70 
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  (5.4) อุปสรรค 

โอกาส 
คะแนน

ความส าคัญ 

1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก
ไปท่ัวโลกและทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในทุก ๆ มิติ   

4.44 

 2. การขาดการวางแผนเตรียมการรับรองนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบของประเทศในช่วงหลังจาก  
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

4.39 

3. ปัญหาการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน ท้าให้เพิ่มปัญหาฝุ่นละอองในพื นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   4.28 
4.  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนของตลาดสินค้าเกษตร ส่งผลต่อ  

การผลิตสินค้าเกษตรและราคาสินค้าเกษตร  
4.22 

5.  ปัญหาได้รับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มขึ น เช่น มาตรฐานการผลิต สินค้า 
มาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านทรัพย์สิน  
ทางปัญญา การกีดกันการขนส่งสินค้าชายแดนและการขนส่งสินค้าข้ามแดน 

4.06 

6. การมีประเทศจีนและเวียดนามเป็นคู่แข่งที่ส้าคัญในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
แปรรูปในตลาดล่างซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขันทางการค้าทั งเชิงปริมาณและมูลค่า  

3.78 

7. ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ น ท้าให้ประสบปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง การพังทลายของดิน หมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

4.00 

8. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร ความไม่มั่นคงด้านอาหาร รายได้ของ
เกษตรกร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและฤดูกาลของการท่องเที่ยว 

4.00 

9. ปัญหาความมั่นคง ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ เนื่องมีพื นที่เช่ือมโยงกับพื นที่
ชายแดน  

3.94 

10. ขาดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาจากการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยว 4.06 
11. การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลที่เร่งให้เกิดขึ นอย่างรวดเร็ว  4.17 
12. ปัญหาข้อพิพาทกันของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุน

ของประเทศท่ัวโลก  
3.89 

13. กฎระเบียบบางส่วนยังล้าสมัย มีขั นตอนยุ่งยากท้าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 4.28 
14  มีปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและปัญหาการลักลอบน้าเข้ายาเสพติด 4.22 
15. ปัญหาทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน  3.72 
16. โครงสร้างของประชากรเข้าสู่สงัคมผู้สงูวัย ท้าให้ขาดแคลนแรงงานและส่งผลต่อการเข้าถึงและการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ  
4.00 

17. เกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย สัญญาณอินเตอร์เน็ต ยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื นที่   

4.11 

18. การด้าเนินธุรกิจในปัจจุบันผู้ประกอบการ ขาดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริม  
การด้าเนินธุรกิจร่วมกัน และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

4.00 

ค่าเฉลี่ย 4.08 
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ก าหนดทิศทางประเด็นการพัฒนาจังหวัดและจุดเน้นการพัฒนาที่ส าคัญ (Positioning) 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 39 ทิศทางในการพัฒนาของกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

   การวิเคราะห์จุดแข็งกับโอกาสที่เกิดขึ นที่สามารถน้าไปสร้างเป็นกลยุทธ์เชิงรุกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  ได้นั นพบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 2  มีศักยภาพในด้านที่ตั ง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทาง  
ด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (GMS)  และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   
มีศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออกที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหัตถกรรม อุตสาหกรรม/สินค้าชุมชน เป็นฐานการผลิต
สินค้าเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม้ (ลิ นจี่ ล้าไย)  
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั นสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
กับประเทศในกลุ่ม GMS และ AEC ทั งทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ   
พร้อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในพื นที่เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพโดยมีปราชญ์ชุมชนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และมีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและเป็นที่อยู่  
ในต่างประเทศ  
    การวิเคราะห์จุดอ่อนกับโอกาสที่น้ามาสร้างเป็นกลยุทธ์เชิงปรับเปลี่ยนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
คือ การมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่หลากหลาย เหมาะแก่การประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
เชิงศิลปวัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
เป็นจ้านวนมาก แต่มีการบุกรุกพื นที่ป่าเพ่ือใช้ในการท้าเกษตรกรรมมากขึ น ท้าให้ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกท้าลายลงและยัง
มีปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งทางบก ทางเรือและอากาศ 
เพ่ือรองรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม GMS และ ประชาคมอาเซียน 
(AEC) แต่ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้า มีรูปแบบการประกอบอาชีพเลียนแบบขาดความหลากหลาย และยังขาดความร่วมมือ
การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางการแข่งขัน ประเทศไทยมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิต รูปแบบงาน และพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่กลุ่มธุรกิจในชุมชน และแรงงานในกลุ่มขาดการพัฒนาทักษะ  
การ reskill upskill และ newskill ท้าให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ช้า     

O 

จุดแขง็ (S) 3.75  จุดอ่อน (W) 3.91 

โอกาส (O) 3.70  อุปสรรค (T) 4.08 
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   การวิเคราะห์จุดแข็งกับข้อจ้ากัด เพ่ือท้ามาสร้างกลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่ กลุ่มจังหวัดที่มีชายแดน
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม GMS ซึ่งเป็นโอกาสในการด้าเนินกิจกรรมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ร่วมกัน แต่อย่างไรก็จะมีปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาความมั่นคง ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ 
เนื่องมีพื นที่เชื่อมโยงกับพื นที่ชายแดน ตลอดจนการใช้มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเพ่ิมขึ นที่เกิดขึ นจากมาตรการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และฐานทางวัฒนธรรมที่เอื อต่อการท่องเที่ยว แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงักไปทั่วโลกและทั่วประเทศ ปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบ  
ต่อระบบเศรษฐกิจของกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
   การวิเคราะห์จุดอ่อนกับข้อจ้ากัด เพ่ือน้ามาสร้างกลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
แรงงานของกลุ่มจังหวัดท้าให้แรงงานที่จะมีจ้านวนผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ น จ้านวนแรงงานนอกระบบเพ่ิมขึ น และขาดการ
เตรียมการของธุรกิจชุมชนในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การที่ชุมชนท้องถิ่นยังไม่สามารถน้าทรัพยากรการท่องเที่ยวและทุนทาง
สังคมที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า การขาดการพัฒนาทักษะแรงงาน และผู้ประกอบการไปสู่ยุคดิจิทัล 
และยังเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ซึ่งถือเป็นการซ ้าเติมภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสาขาหลักของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เหล่านี ควรหาทาง
ป้องกันและแก้ไขต่อไป  
   จากการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานพบว่า ทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 ควรเน้นทิศทางการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์เชิงรับเพ่ือประคับคองสถานการณ์ของที่เกิดขึ นไม่ให้แย่ลง  
ด้วยการพยายามบรรเทาปัญหาหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหาเกิดเพ่ิม โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งภายใน และรอเวลา
และโอกาสเหมาะสมให้สามารถในการพัฒนา ทั งนี เป็นการเตรียมพร้อมส้าหรับช่วงเวลาที่จะท้ากลยุทธ์เชิงรุก  
ในอนาคต ดังนั นทิศทางการพัฒนาส้าคัญ ได้แก่ การหาแนวทางรับมือกับโครงสร้างแรงงานที่ก้าลังเปลี่ยนแปลงไป  
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในยุคโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานและการปรับตัวของธุรกิจในช่วง สถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
     นอกจากการพิจารณาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดแล้ว การก้าหนดจุดเน้นในการพัฒนามีความ
จ้าเป็นต้องพิจารณาความเชื่อมของแผนการพัฒนาประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนระดับที่ 2 แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และแผนระดับที่ 3  
ได้แก่ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคเหนือ และในส่วนของแผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั น   
เป็นแผนในระดับ 3 เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ต้องสอดคล้องกับแผนในระดับ 1 (เป้าหมายการพัฒนาระดับประเทศ) และ  
2 (แนวทางการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงได้น้าศักยภาพ
ของกลุ่มจังหวัดมาก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาพื นที่ เพ่ือยกระดับฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ และระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน โดยเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัดมุ่งตอบสนองเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านของ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้แก่ หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่ 
เน้นคุณค่าและความยั่งยืน โดยมีภาพลักษณ์ในฐานะจุดหมายการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน  มีจุดเด่น 
ด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ และรายได้จากการท่องเที่ยว
กระจายสู่เมืองรอง ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย และหมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มี 
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ มีความเหลื่อมล ้าเชิงพื นที่ลดลง ทั งในด้านเศรษฐกิจและบริการ
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สาธารณะ มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามศักยภาพพื นที่ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท พื นที่เศรษฐกิจ/เมืองหลัก  
มีโครงสร้างพื นฐาน ที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพื นที่  
มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพื นที่และเมือง ส้าหรับแผนพัฒนาภาคเหนือได้มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  พัฒนา
เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ซึ่งยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่สอดกับศักยภาพจังหวัด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี
คุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั งต่อยอดการผลิตสินค้าและ
บริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  

 (6) จุดเน้นในการพัฒนา (Positioning) 
   ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติ 
อุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศที่สวยงาม ภูมิอากาศที่เย็นสบายมากกว่าภาคอ่ืน ๆ จึงเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการสนับสนุน 
ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมโดดเด่น 
สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดี  
มีความสุข มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยเกื อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการสืบทอดรักษาและปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม น้ามาใช้ประโยชน์กับการผลิตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพ พื นที่เกษตรของภาคเหนือที่มีขนาดเล็ก
เหมาะสมตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ที่ตั งมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุน เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต ้
และตะวันออก-ตะวันตกได้ และประกอบกับในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)  ดังนั นจึงควรที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็น 
กลุ่มจังหวัดที่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั น ควรพิจารณาใน 3 มิติ ประกอบด้วย   
 มิติด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน และพัฒนาขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ และSMEs วิสาหกิจชุมชน พัฒนาการเกษตรแปรรูปให้มูลค่าสูง การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า  
ทั งเชิงวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจที่ดีในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีการกระจายรายได้ของประชาชนกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง 
 มิติด้านสุขภาพ  เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ดังนั น ควรต้องมีการบริการสุขภาพ อาทิ Health hub , Health wellness , Health Care และมาตรฐานการแพทย์ที่ดี  
เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจของชุมชน  
  มิติด้านสภาพแวดล้อมที่ดี การเป็นเมืองน่าอยู่สิ่งที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริมความเป็น
เมืองน่าอยู่ได้ ได้แก่ โครงสร้างพื นฐานเมืองที่ดี มีพื นที่สีเขียว เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกช่วงวัย มีอากาศที่บริสุทธิ์
สะอาด และมีความอุดมสมบูรณ์ ทางทรัพยากรธรรมชาติ  
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 3.2.2 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
“ ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน “ 

 3.2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
   (1) อัตราการขยายตัวของดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
   (2) สัดส่วนคนอายุยืน 80 ปี ขึ นไปต่อจ้านวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
   (3) พื นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

 3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  (1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
    วัตถุประสงค์ 

  เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรในการด้าเนินงาน เพ่ือให้สามารถปรับตัว
ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั งในภาคการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเกษตร  
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน การจัดท้าฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่าย  
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้า * ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 เพ่ิมขึ น (ฐานปี 2563 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จ้านวน 659,930,300 บาท)   
  2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว** ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เพ่ิมขึ น (ฐานปี 2563 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จ้านวน 70,820,000 บาท)   
 3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร*** 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ น (ฐานปี 2563 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ้านวน 60,510,000 บาท)   
  แนวทางการพัฒนา 

1. การเจรจากับต่างประเทศภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและการท้าความเข้าใจ 
ในกรอบข้อตกลงการค้า เพ่ือลดปัญหาด้านการค้าชายแดน การขนส่ง 

2. ลดต้นทุนการผลิต ใช้ระบบ AI ช่วยการผลิต 
3. พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดฯ  

ทุกรูปแบบ (ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ด้านกฎหมาย ภาษีการค้าต่างประเทศ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี  
ความโดดเด่นในกลุ่มจังหวัด เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน) 

4. ขยายช่องทางการค้า การลงทุน ส่งเสริมการท้าตลาดกับกลุ่มผู้บริโภค (จัดงาน Expo  
กลุ่มล้านนาตะวันออก , จัดงานการประชุมผู้ประกอบการ (จับคู่ธุรกิจ) , จัดจ้าหน่ายตามช่องทางออนไลน์ และ
Platform สากล , จัดกิจกรรมประกวด/แฟชั่นโชว์ เครื่องแต่งกาย) 

5. จัดท้าแผนแม่บทเตรียมความพร้อมรองรับระบบโลจิสติกส์ส้าคัญในกลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 2 

หมายเหตุนิยามตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาท่ี 1  
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้า* หมายถึง ทุนจดทะเบียนของธุรกิจ (นิติบุคคล) ด้านการค้าใน 4 จังหวัด  
  ภาคเหนือตอนบน 2 ที่เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี พ.ศ.2563) 
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว** หมายถึง ทุนจดทะเบียนของธุรกิจ (นิติบุคคล) ด้านการท่องเที่ยว 
  ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่เพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี พ.ศ.2563) 
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร***  หมายถึง ทุนจดทะเบียนของธุรกิจ (นิติบุคคล) 
  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่เพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี พ.ศ.2563) 
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6. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่สนับสนุนการค้า การลงทุนเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS / CLMVT  
(เน้นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อกับเส้นทางหลักของประเทศและอนุภูมิภาค) 

7. ส่งเสริมการพัฒนาด่านชายแดน (การบริหารจัดการ , โครงการสร้างพื นฐาน) 
8. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิภาคภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

(สนับสนุนด้านการผลิต โดยน้าภูมิปัญญามาประยุกต์ , สร้างเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์) 
9. สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพ 
10. จัดงานกิจกรรมแฟชั่นโชว์ และเปิดช่องทางการตลาด/การขาย 
11. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer , Young Smart Farmer 

และ Smart Product,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 
12. ขยายเครือข่าย Smart Farmer , Young Smart Farme 
13. รวมกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรกรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ตลาด/สายพันธุ์ 
14. ส่งเสริมเกษตรกรแบบอัจฉริยะ  
15. ระบบตลาดและโลจิสติกส์เกษตรชุมชน 
16. ส่งเสริมการส่งออก และท้าตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Niche Maeket) 
17. ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการท้าตลาดการเกษตรแบบดิจิทัล 
18. สร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในฐานจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 

(พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน , พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน , พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , กระตุ้นและส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตลอดจนดูแลรักษา  
ร่วมคิด ร่วมท้าให้แหล่งท่องเที่ยวยังทรงคุณค่ามีมาตรฐานและปลอดภัย) 

19. น้าเทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการการท่องเที่ยว 
20. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเฉพาะเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น เชิงสุขภาพ/ 

เชิงเกษตรปลอดภัย/เชิงวิถีชีวิต/เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวิ่ง ปั่น นานาชาติ , จัดงานแสดงดนตรี) 
21. พัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยว / โปรแกรม ท่องเที่ยวชุมชนที่มี รูปแบบหลากหลาย 
22. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน Vloger (นักรีวิว) 

Youtuber , จัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
23. สร้างตลาดในรูปแบบสื่อ Online ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเพ่ือสร้างการรับรู้สร้างกระแส 

ตลาดของกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
24. สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

  แผนงาน 
  1. แผนงาน พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก 

1.1 โครงการส่งเสริมการค้าและการค้าชายแดนมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
1.2 โครงการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก 
1.3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

  2. แผนงาน ส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
    2.1 โครงการส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
  3. แผนงาน เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวทั งระบบอย่างยั่งยืน 
  3.1 โครงการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั งระบบอย่างยั่งยืน 
   3.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย 
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 (2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (New Normal to Sustainable) 
  วัตถุประสงค์ 
   ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพืชที่มีสรรพคุณด้านการดูแล 
สุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการให้บริการสุขภาพ เปิดช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ด้านสุขภาพให้กับประชาชน  
เพ่ือท้าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและทานอาหารปลอดภัย 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ น (ฐานปี 2563 เกษตรกรที่ได้รับ
มาตรฐาน GAP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ้านวน 20,704 ราย/แปลง) 
  2. จ้านวนผู้ปลูกสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ น (ฐานปี 2563 ผู้ปลูกสมุนไพร
ที่ได้รับมาตรฐาน GAP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ้านวน 162 ราย) 
  3. จ้านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ิมขึ น (ฐานปี 2563 สถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ้านวน 67 ราย) 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย (สร้างค่านิยมในการบริโภค 
เกษตรอินทรีย์ , สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย , อบรมเกษตรกรให้องค์ความรู้  
ในการผลิตที่ได้มาตรฐาน/การท้าเกษตรอินทรีย์ , ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานควบคุมคุณภาพ GAP , 
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ , ท้าตราสินค้า (Branding) และตรารับรองคุณภาพสินค้า  
(Quality Mark) , การขนส่งและกระจายสินค้า 
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและแปรรูป เช่น สมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน (คัดเลือกสมุนไพร
จังหวัดละ 1 ชนิด น้ามาพัฒนาสายพันธุ์ , แปรรูปโดยใช้นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า) 
  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยให้ผู้สูงอายุเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน 
  แผนงาน 

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new normal" สู่ " High Sustainable" 
  1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new normal" สู่ " High Sustainable" 

  (3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
   วัตถุประสงค์ 
  เพ่ิมพื นที่สีเขียว และสร้างเครือข่ายเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับเพ่ือป้องกัน 
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ น 
   เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของจ้านวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง 
และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฐานปี 2563 จ้านวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
การเฝ้าระวัง และเตือนภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ้านวน 481 เครือข่าย) 
  2. จ้านวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลงจากปีฐาน  
(ฐานปี 2563 จุดความร้อน (Hot Spot) ในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ้านวน 6,044 จุด)  
 

หมายเหตุนิยามตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาท่ี 2  
- สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
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  แนวทางการพัฒนา 
  1. ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. จัดท้าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3. สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4. สร้างและขยายเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5. เตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
 6. บริหารจัดการพื นที่ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน    
  7. ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนพืชเชิงเดียว เพื่อลดพื นที่การเผา 
  8. การใช้พลังงานชวีมวลทดแทนการเผา และน้าเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

  9. ปลูกจิตส้านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง 
  แผนงาน 
  1. แผนงาน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าต้นน ้า 
  1.1 โครงการการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าต้นน ้า 
    2. แผนงาน การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัยรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
   2.1 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัยรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
   3. แผนงาน การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขและป้องกันปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน 
    3.1 โครงการการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขและป้องกันปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุนิยามตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาท่ี 3  
- เครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
1. เครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ด้านความหลากหลายทางชี วภาพ)  
2.เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง หมอกควันและไฟป่า/อุทกภัย/น ้าท่วม/ดินโคลนถล่ม  
3.เครือข่ายความร่วมมือในการเตือนภัย อุทกภัย/ น ้าท่วม/ดินโคลนถล่ม  
4. เครือข่ายด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- จุดความร้อน (Hot Spot) หมายถึง จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียมระบบ VIIRS 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  (วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564) 
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แบบ กจ.๑ 
แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจ 
ด้านการค้า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น 
(ปี 2563 มลูค่าการลงทุนในธุรกจิด้านการค้าของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จ านวน 659,930,300 บาท)    

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 5 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 5 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 5 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 5 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 5 

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 22.63 ต่อป ี

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจ 
ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เพิ่มขึ้น (ปี 2563 มลูค่าการลงทนุในธุรกิจด้าน 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จ านวน 70,820,000 บาท)    

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3 

 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3 

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 12.93 ต่อป ี

3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจ 
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น (ปี 2563 มูลค่าการลงทุนใน
ธุรกิจด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ านวน 60,510,000 บาท)    

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 

 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 51.05 ต่อป ี

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความ
ยั่งยืน(new normal to Sustainable) 

1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
เพิ่มขึ้น (ปี 2563 เกษตรกรที่ไดร้บัมาตรฐาน GAP  
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ านวน 20,704 
ราย/แปลง) 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 4 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 6 

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 19.61 ต่อป ี

2. จ านวนผู้ปลูกสมุนไพรที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน GAP 
เพิ่มขึ้น (ปี 2563 ผู้ปลูกสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน GAP 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ านวน 162 ราย) 
 
 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 4 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 6 

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 19.61 ต่อป ี
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ประเด็นการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

3. จ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพเพิ่มขึ้น (ปี 2563 สถานประกอบการด้าน 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 จ านวน 67 ราย) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 22.63 ต่อป ี

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันา 
ขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนเครอืข่ายความร่วมมือ 
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และเตือนภัย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(ปี 2563 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และเตือนภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 จ านวน 481 เครือข่าย) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 22.63  ต่อป ี

2. จ านวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลงจากปีฐาน 
(ปี 2563 จดุความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ านวน 6,044 จุด) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 เฉลี่ยลดลง 
ร้อยละ 17.62 ต่อป ี
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สรุปแผนงานและโครงการส าคัญของกลุ่มจังหวดั (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

หน่วย : บาท 
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน 

 
จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 25670 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  
พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มูลค่าสูง 

3 6 1,970,122,000 ๑,๖๓๙,๐๑๗,๐๐๐ ๓,๕๓๙,๗๐๖,๐๐๐ ๓,๔๒๒,๓๗๖,๐๐๐ ๓,๓๙๖,๒๔๖,๐๐๐ 13,967,467,000 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่
ความยั่งยืน(new normal to 
Sustainable) 

1 1 377,865,080 423,623,280 397,085,280 408,083,280 409,983,280 2,016,640,200 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
พัฒนาขีดความสามารถในการรับมือ
สาธารณภัย 

3 3 ๓๙๖,๓๘๒,๙๐๐ ๓๗๙,๗๗๐,๑๐๐ ๓๘๙,๗๗๐,๑๐๐ ๓๘๙,๗๗๐,๑๐๐ ๓๘๙,๗๗๐,๑๐๐ 1,945,463,300 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
กลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ 

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

รวมงบประมาณกลุ่มจังหวัด ฯ 7 11 2,749,369,980 ๒,๔๔๗,๔๑๐,๓๘๐ ๔,๓๓๑,๕๖๑,๓๘๐ ๔,๒๒๕,๒๒๙,๓๘๐ ๔,๒๐๐,๙๙๙,๓๘๐ 17,954,570,500 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มลูคา่สูง 
1. แผนงาน : พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก 1,192,692,000 ๙๒๑,๘๘๗,๐๐๐ ๒,๘๔๗,๕๗๖,๐๐๐ ๒,๗๓๖,๒๔๖,๐๐๐ ๒,๗๑๐,๑๑๖,๐๐๐ 10,408,517,000 
1.1 โครงการส่งเสรมิการค้าและการค้าชายแดนมุ่งสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 53,300,000 55,300,000 288,602,000 288,602,000 288,602,000 974,406,000 
กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าและการค้าชายแดน
มุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2/8,9 1 - ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 
- ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

27,300,000 27,300,000 136,500,000 136,500,000 136,500,000 464,100,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา
ศักยภาพการตลาดเชิงรุกของ
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าด้วย
เทคโนโลยีและดิจิทลัมาตรฐานสู่
สากล 

2/8 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

6,000,000 6,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 102,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับขดี
ความสามารถท าการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 สู่การเป็น Smart 
Entrepreneur 
 
 
 
 
 

๒/๘ ๑ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา
เชียงราย 

20,๐๐๐,๐๐๐ 22,0๐๐,๐๐๐ 122,102,000 122,102,000 122,102,000 408,306,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

1.2 โครงการส่งเสรมิเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 275,000,000 
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิปัญญา
เพื่อสร้างคณุค่าทางสังคมและ
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

2/8 1 - ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 
- ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 
- ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 จดัท าแผนแมบ่ท
พัฒนาอุตสาหกรรมสินทอล้านนา
ตะวันออก 

2/8 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

1.3 โครงการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกจิพิเศษล้านนาตะวันออก 1,084,392,000 ๘๑๑,๕๘๗,๐๐๐ ๒,๕๐๓,๙๗๔,๐๐๐ ๒,๓๙๒,๖๔๔,๐๐๐ ๒,๓๖๖,๕๑๔,๐๐๐ 9,159,111,000 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเช่ือมโยงการค้า การลงทุน 
และโลจสิติกส์ของกลุม่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

๒/๗ ๑ แขวงทางหลวง
เชียงรายที่ 1 , 2 
พะเยา , แพร่ , 
น่านท่ี 1 , 2 

569,500,000 351,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐4,๐๐๐,๐๐๐ 209,๐๐๐,๐๐๐ 194,๐๐๐,๐๐๐ 1,627,500,000 

กิจกรรมหลักที ่2 จดัท าแผน
ระบบโลจสิติกส์กลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2 เช่ือมโยง 
GMS  
 

1/7 1 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพะเยา 

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



ห น้ า  | 128 
 

 

ห
น้า | 128 

 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลักที ่3 พัฒนาการค้า
ชายแดน (ห้วยโก๋น) เช่ือมโยง 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
- ก่อสรา้งอาคารตลาดการค้าชายแดน
ห้วยโก๋น - น้ าเงิน หมู่ 1 (50.00 ลบ.) 
- กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปาขนาด 20 
ลบ.ม/วัน พรอ้มท่อจ่ายหลกั บริเวณด่าน
ชายแดนหว้ยโก๋น (25.73 ลบ.) 
- ก่อสรา้งอาคารพรมแดน จุดผ่านแดน
ถาวรหว้ยโก๋น (29.42 ลบ.) 
- กอ่สร้างอาคารส าหรับเตาเผาขยะ ดา่น
ชายแดนหว้ยโก๋น หมู่ 1 (13.09 ลบ.) 
- การบริหารจัดการเพื่อรองรับสิ่งปฏิกูล 
(ขยะมูลฝอย) จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น 
(1.96 ลบ.) 

๒/๗ 1 - ส านกังานพาณิชย ์
จังหวัดน่าน 
- ส านักงาน 
โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดน่าน 
- ด่านศุลกากร 
ทุ่งช้าง 
- อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรต ิ

50,000,000 25,730,000 29,420,000 13,090,000 1,960,000 120,200,000 

กิจกรรมหลักที ่4 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์ เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุน
การค้าการลงทุน 

2 2 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

105,000,000 105,000,000 525,000,000 525,000,000 525,000,000 1,785,000,000 

กิจกรรมหลักที ่5 ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ Logistic เพื่อเช่ือมโยง
การค้าการลงทุน 
 

2 2 เทศบาลนคร
เชียงราย 

310,000,000 310,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 5,270,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 6 ก่อสรา้งถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  คอนกรตี
(Asphaltic Concrete) สายทาง  ชร.ถ 1 -
0021 เช่ือมระหว่าง หมู่ที่ 9 ต.ศรีดอน
ชัย – หมู่ที่ 9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย  
 

2/7 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

19,892,000 - 19,892,000 19,892,000 19,892,000 79,568,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลักที่ 7 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
สายทาง ชร.ถ 1-0055 เช่ือมระหว่าง 
หมู่ที่ 13 ต.ห้วยสัก อ.เมือง –  
หมู่ที่ 11  ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 

2/7 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

- 19,857,000 19,857,000 19,857,000 19,857,000 79,428,000 

กิจกรรมหลักที่ 8 ก่อสรา้งถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  คอนกรตี 
(Asphaltic Concrete) สายทาง ชร.ถ 1 – 
0041 เช่ือมระหว่าง หมู่ที่ 10 ต.ต้า อ.ขุน
ตาล – หมู่ที่ 21 ต.เวยีง อ.เทิง  จ.เชียงราย 

2/7 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

- - 19,685,000 19,685,000 19,685,000 59,055,000 

กิจกรรมหลักที่ 9 ปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัท์ตกิ  
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ 1-0035 เช่ือมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต..
สันทราย – หมู่ที่ 4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จนั 
จ.เชียงราย 

2/7 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

- - 17,806,000 17,806,000 17,806,000 53,418,000 

กิจกรรมหลักที่ 10 ปรบัปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัท์ตกิ  
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ 1-0043 เช่ือมระหว่าง หมู่ที่ 4  
ต.รอบเวยีง – หมู่ที่ 1 ต.ดอยฮาง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 
 
 

2/7 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

- - 18,314,000 18,314,000 18,314,000 54,942,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

2. แผนงาน : ส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมลูค่าสูง 240,530,000 231,530,000 221,530,000 216,530,000 216,530,000 1,126,650,000 
2.1 โครงการส่งเสรมิภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมลูคา่สูง 240,530,000 231,530,000 221,530,000 216,530,000 216,530,000 1,126,650,000 
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา     
การแปรรปูและบรรจุภณัฑ ์
 
 

2/8 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน  

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 30,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่า 
สูงล้านนาตะวันออก 

2/8 1 - ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี
เกษตรและเกษตรอัจฉรยิะ 

2/3 1 - มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา 
เชียงราย น่าน 
- มหาวิทยาลยั
พะเยา 
- ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา น่าน 
- ศูนย์เมลด็พันธุ์
ข้าวพะเยา  
-ศูนย์วิจัยข้าวแพร ่
- ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดน่าน 
 
 

40,500,000 40,500,000 40,500,000 40,500,000 40,500,000 202,500,000 

https://www.rmutl.ac.th/
https://www.rmutl.ac.th/
https://www.rmutl.ac.th/
https://www.rmutl.ac.th/
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหมด่้านตรวจวัดคณุภาพสินค้า
เพื่อยกระดับมาตรฐาน เพิ่ม
ศักยภาพการคา้การลงทุน 

2/4 1 มหาวิทยาลยั
พะเยา 

29,000,000 20,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 69,000,000 

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตรสู่การเพิ่ม
มูลค่าและพัฒนาเครือข่ายผู้แปรรปู
ผลผลติผลิตทางการเกษตร  
(Cluster Agro-Industry) 
 

2/4,9 1 - ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน  
- มหาวิทยาลัยพะเยา  
- มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย  

55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 275,000,000 

กิจกรรมหลัก 6 การพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรกลุม่วสิาหกิจชุมชน และ
การสร้างเครือข่าย  

2/3 1 มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงราย   
- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา น่าน 
- ส านักงานเกษตร
จังหวัดน่าน 

5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000 25,150,000 

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาศักยภาพ
การผลิตและสร้างเครือข่าย 
การผลิตสินค้าเกษตรคณุภาพ 
อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 

2 2 เทศบาลนคร
เชียงราย 
 
 

75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 375,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

3. แผนงาน : เพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวทั้งระบบอย่างย่ังยืน 536,900,000 485,600,000 470,600,000 469,600,000 469,600,000 2,432,300,000 
3.1 โครงการเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวท้ังระบบอย่างยั่งยืน 408,600,000 419,600,000 404,600,000 403,600,000 403,600,000 2,040,000,000 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธ์ุ
ล้านนาตะวันออก 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ 
น่าน 

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

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกลุ่มล้านนา
ตะวันออก สู่เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค ์

2 1 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

7,000,000    35,000,000      20,000,000     20,000,000      20,000,000  102,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจหลัง 
โควิด สนับสนุนการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบนสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

6,000,000 10,500,000 10,500,000      10,500,000 10,500,000 48,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 4 การแข่งขันกีฬา
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุม่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

2 1 ส านักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย 
จังหวัดเชียงราย 

16,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 136,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตาม
รอยอารยธรรมล้านนา 

2 1 - ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพะเยา  
-มหาวิทยาลัยพะเยา 

100,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 600,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลักที ่6 พัฒนาแหล่งเรยีนรู้
มรดกวัฒนธรรมผา้ล้านนาตะวันออก 
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

2 1 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
น่าน เชียงราย 
พะเยา แพร ่ 

   18,000,000     10,000,000      10,000,000     10,000,000      10,000,000  58,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 7 เปิดตา เปดิใจ 
อาหารสร้างสรรค์ เช่ือมโยงชาติ
พันธุ์ แฟช่ันล้านนาตะวันออก 

2  1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

      5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000        5,000,000  25,000,000 

กิจกรรมหลักที ่8 น่าน เนิบ เนิบ : 
ต้นแบบการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อชีวิตวิถี
ใหม่อย่างยั่งยืน 

2 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา น่าน 

      2,000,000        3,000,000        3,000,000        2,000,000        2,000,000  12,000,000 

กิจกรรมหลักที ่9 ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายอาสาสมคัร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแพร ่
เชียงราย พะเยา 
น่าน 

      2,000,000        2,000,000        2,000,000        2,000,000        2,000,000  10,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 10 พัฒนาระบบ 
Application เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และเก็บข้อมูลพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว  

1 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 32,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 11 ยกระดับ 
Wellness Tourism 

1 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลักท่ี 12 พัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบริการยอดเยี่ยม 
ให้มีศักยภาพ คณุภาพ และ สื่อถึง
เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

1 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 13 จับคู่และสร้าง
เครือข่ายธุรกจิของผู้ประกอบการ
ทั้งภาคการผลิตและบริการ 

1 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 5,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 14 พัฒนา
ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุ
ร้อนให้มีคุณภาพระดับสากล 

1 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 15 Road Classic 
Festivel 

1 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

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

กิจกรรมหลักท่ี 16 การแข่งขันไตร
กีฬาเช่ือมโยงอนุภูมภิาคลุม่น้ าโขง 
(Triathlon) 

1 1 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 17 การแข่งขันกฬีา
เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง 
(Marathon) 

1 1 ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 18 พัฒนาพ้ืนท่ี
ชุมชนชายแดนด่านเชียงของ  
(ระยะที่ 2) 

2 2 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 380,000,000 



ห น้ า  | 135 
 

 

ห
น้า | 135 

 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลักที ่19 ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพใหม้ี
คุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว             
เชิงสร้างสรรค์  

2 2 เทศบาลนคร
เชียงราย 

28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 140,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 20 พัฒนากิจกรรม
และการตลาดเพื่อส่งเสรมิ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

2 2 เทศบาลนคร
เชียงราย 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 110,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 21 เชียงราย 
เมืองสีเขียว 

2 2 เทศบาลนคร
เชียงราย 

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 175,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 22 แชร์ริ่งเซนเตอร์ 
(Sharing Center) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 

3/12 3 อบจ.เชียงราย 32,000,000 - - - - 32,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 23 ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศาลากลาง 
จังหวัดเชียงรายหลังแรก 

3/5 3 อบจ.เชียงราย 21,500,000 - - - - 21,500,000 

3.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย 128,300,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000 392,300,000 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 
5 เชียงน้อย เชียงราย เชียงแสน 
เชียงของ เชียงค า เชียงม่วน 

1 1 - ส านักงานโยธา 
ธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย
พะเยา 
- ส านักงานธนารักษ์
พื้นที่พะเยา 

112,300,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 312,300,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 ดา้นการตลาด
กระตุ้นการท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย 

1 1 การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 30,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบ
สปอร์ทัวริซมึ เชื่อมโยงเชียงราย 
พะเยา 5 เชียงน้อย 

1 1 การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา 

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

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : ส่งเสรมิและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหมสู่่ความยั่งยืน (new normal to Sustainable) 
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new normal" สู่ " High Sustainable" 377,865,080 423,623,280 397,085,280 408,083,280 409,983,280 2,016,640,200 
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new normal" สู่ " High Sustainable" 377,865,080 423,623,280 397,085,280 408,083,280 409,983,280 2,016,640,200 
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่ม
ขี ดความสามารถการ เป็นคลั ง
อาหารปลอดภัย 

2.3 1 - ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ นา่น 
- ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ นา่น  
- ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์
เชียงราย 
- ส านักงานประมง
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ นา่น 
- ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงราย 
- มหาวิทยาลยั
พะเยา 
- มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงราย 
- มหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 

33,848,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 233,848,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลั กที่  2  การพัฒนา
สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการ
บริการสุขภาพ 

2.3 1 - ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
แพร ่
- ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
น่าน 
- ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พะเยา 
- ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ นา่น 
- มหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 
- มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเชียงราย 

23,287,800 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 143,287,800 

กิจกรรมหลักที่  3 ส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ าพุ ร้ อน 
และสมุนไพรเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
และการบ าบัดสุ ขภาพตามภูมิ
ปัญญาพื้นถิ่น 

2.3 1 - ส านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและ
ยกระดับศักยภาพ พืช GI ของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
สู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์และพืชที่มีศักยภาพสูง 

2.3 1 มหาวิทยาลยั
พะเยา 

3,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 43,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลักที ่5 ส่งเสริม 
เกษตรปลอดภัยสู่อินทรีย์วิถี 
สมาทฟาร์มเมอร์ 

5.3 1 มหาวิทยาลยั
พะเยา 

24,200,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 
 

19,700,000 103,000,000 

กิจกรรมหลักที ่6 การยกระดับและ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรียส์ู่การ
ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ Organic Tourism 

2.3 1 มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

กิจกรรมหลักที ่7 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการผลติสินค้า 
ปศุสัตว์ปลอดภยัสู่อินทรีย ์

5.3 1 ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

6,300,000 6,300,000 6,300,000 4,300,000 4,200,000 27,400,000 

กิจกรรมหลักที ่8 ยกระดับ 
การผลิตสัตว์น้ าอินทรีย์วิถีใหม ่
ในตลาดดิจิทัล (Digital 
Marketing) ภาคเหนือตอนบน 

2.3 1 ส านักงานประมง
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

๙,๙๙๐,๐๐๐ ๒๔,๒๓๖,๐๐๐ ๑๔,๖๙๘,๐๐๐ ๑๔,๖๙๖,๐๐๐ ๑๔,๖๙๖,๐๐๐ 78,316,000 

กิจกรรมหลักที ่9 ส่งเสริมสมาชิก
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี์ด้วย
ระบบการรับรองแบบมสี่วนร่วม 
(PGS)และยกระดับขดีความ 
สามารถการแข่งขันให้แก่สมาชิก
เครือข่ายฯด้วยองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม 

5.3 1 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎเชียงราย 
 

13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 67,500,000 

กิจกรรมหลักที ่10 การเพิม่
ศักยภาพผลิตเกษตรอินทรยี์และ
เกษตรปลอดภัยสูส่ินค้ามลูค่าสูง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   

2.3 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน
และม.พะเยา 
 

24,800,000 14,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000 78,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลักที ่11 ยกระดับการ
ผลิตขา้วปลอดภัยสูม่าตรฐานเกษตร
อินทรีย์   

2.3 1 - ส านกังานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร ่น่าน 
- ศูนย์วิจยัข้าว
เชียงราย 
- ส านกังานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านกังานพฒันา
ชุมชนจังหวดั
เชียงราย พะเยา
แพร่ นา่น 

3,852,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 53,852,000 

กิจกรรมหลักที่ 12 พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 
เพื่ อพัฒนาเป็นแหล่ งผลิตสินค้ า
คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 

2.3 1 - ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

3,180,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000 15,900,000 

กิจกรรมหลักที ่๑3 การเพิม่
ศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
สมุนไพรมาตรฐาน 

2/3 1 - ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 14 การพัฒนา 
สายพันธ์ุสมุนไพรเด่นของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

2/3 1 - ศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย  
- มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลักที่ 15 การขยายช่อง
ทางการใช้ประโยชน์ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
การเพิ่มมูลค่าและการตลาด 

2/8,16 1 ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 16 การพัฒนา 
การผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาล
ภาครัฐและการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ  

2/13 1 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 23,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 17 การส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนาบุคลากร 

2/12 1 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

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

กิจกรรมหลักที่ 18 การพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุนไพร ส าหรับ SME 
ผู้ประกอบการโรงงาน 

2/4,8 1 - ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน- 
- ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

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

กิจกรรมหลักที่ 19 การพัฒนา
ศักยภาพกลุม่แปรรูปสมุนไพร 
และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
สมุนไพร 

2/2,8 1 ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย พะเยา  
แพร่ น่าน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 20 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเด่นกลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2 

2/8,16 1 - มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง 
- มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 

5,000,000 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 40,000,000 



ห น้ า  | 141 
 

 

ห
น้า | 141 

 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

กิจกรรมหลักที่ 21 ส่งเสรมิการ
ปลูกสมุนไพรและพัฒนาอาชีพ 
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย
แบบครบวงจรอย่างยั่งยืน 

2/3,16 1 มหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 17,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 22 ส่งเสรมิ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 

2/13 1 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

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

กิจกรรมหลักที่ 23 การยกระดับ
อุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อการ
บริการทางการแพทย์และสุขภาพ 

2/3,4,5,13 1 มหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 

๔๒,๙๐๗,๒๘๐ ๔๒,๙๐๗,๒๘๐ ๔๒,๙๐๗,๒๘๐ ๔๒,๙๐๗,๒๘๐ ๔๒,๙๐๗,๒๘๐ 214,536,400 

กิจกรรมหลักที ่24 พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 

2 2 เทศบาลนคร
เชียงราย 

134,000,000 134,000,000 134,000,000 134,000,000 134,000,000 670,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
1. แผนงาน : การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาหมอกควันอย่างย่ังยืน 

330,971,200 314,358,400 324,358,400 324,358,400 324,358,400 1,618,404,800 

1.1 โครงการการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาหมอกควันอย่างย่ังยืน 

330,971,200 314,358,400 324,358,400 324,358,400 324,358,400 1,618,404,800 

กิจกรรมหลักท่ี 1 บรูณาการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันไฟป่ากลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

5/18 1 - ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
- ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่2 
(เชียงราย) 
- ส านักงาน

126,612,800 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 646,612,800 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

สาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

กิจกรรมหลักที่ 2 ปลูกจิตส านึก
และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา 
หมอกควันและไฟป่า 

5/18 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติแลสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ นา่น 

36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 180,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างเครือข่าย
อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านพันธุ์พืชและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 

5/18 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ นา่น 

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

กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมชุมชน 
ในการเพาะเหด็ป่าเพื่อลดปัญหา
หมอกควันและไฟป่า และ 
สร้างรายได้  

5/18 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ นา่น 

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

กิจกรรมหลักที่ 5 เพิม่ประสิทธิ 
ภาพการลาดตระเวน ป้องกัน 
ประชาสมัพันธ์และดับไฟป่าพื้นที่
รอยต่อป่าอนุรักษ์และพื้นท่ีตาม
กฎหมายป่าไม ้ 

5/18 1 ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 

  12,200,000         2,200,000       12,200,000       12,200,000    12,200,000  51,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 6 จดัท าแนวกัน
ไฟรอยต่อพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์อย่าง
ส่วนร่วม 

5/18 1 ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

       2,570,000        2,570,000        2,570,000    2,570,000       2,570,000  12,850,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย 
อาสาสมัครชุมชนป้องกันไฟป่า
และรักษาปา่ 

5/18 1 ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย)  

5,560,400  5,560,400  5,560,400  5,560,400  5,560,400  27,802,000 

กิจกรรมหลักที ่8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อเป็น 
พืชทดแทน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและลดปญัหา
ฝุ่นควันภาคเหนือตอนบน 2 

5/18 1 - ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย) 
- มหาวิทยาลัย
พะเยา 

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

กิจกรรมหลักที่ 9 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

5/18 1 ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่
2 (เชียงราย) 

4,242,000 4,242,000 4,242,000 4,242,000 4,242,000 21,210,000 

กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ครูในโรงเรยีนประถม
มัธยม ในพื้นเพื่อเป็นผู้สร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและขับเคลื่อน
การสร้างพื้นที่ปลอดภยัจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก(Safety Zone)
ในเขตรับผดิชอบของตนเอง 

5/18  1 ส านักงาน
สาธารณสุข
เชียงราย แพร่ 
น่าน พะเยา 

1,920,000 
 

1,920,000 
 

1,920,000 
 

1,920,000 
 

1,920,000 
 

9,600,000 

กิจกรรมหลักที่ 11 อบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อให้การ
ดูแล ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม
เปราะบางให้มคีวามรอบรู้และ
สามารถลดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็กได ้

5/18   1 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย
แพร่ น่าน พะเยา 
 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 8,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

กิจกรรมหลักที่ 12 จัดหาพัฒนา
เครื่องมือสื่อสารตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินให้กับแกนน าสุขภาพ 

 5/18  1 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย
แพร่ น่าน พะเยา 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 13 จัดอบรม
อบรมสาธติการท าเครื่องฟอก
อากาศ DIY ในสถานศึกษา 

 5/18  1 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย
แพร่ น่าน พะเยา 

2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 14,400,000 

กิจกรรมหลักที่ 14 ติดตาม
ประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ระดับ
ต าบล พัฒนาระบบสารสนเทศ 
รายงาน วิเคราะห์ ประมวลผล 

5/18   1 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย
แพร่ น่าน พะเยา 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 3,600,000 

กิจกรรมหลักที่ 15 การเตรียมความ
พร้อมและขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 
ในระดับจังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น 
แบบบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

 5/18  1 ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 52,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 16 การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อบูรณาการ 
ชีวมวลและเชื้อเพลิงสะสมเพื่อลด
ปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่ง
ภาคเหนือตอนบน 2 
 
 
 

5/18  1 - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย  
- ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 
เชียงราย 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

กิจกรรมหลักที่ 17 การบริหาร
จัดการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร 

5/18 1 - ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน  
- ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน  
- มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 
- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา น่าน 
- ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน  

58,460,000 48,460,000 48,460,000 48,460,000 48,460,000 252,300,000 

กิจกรรมหลักที่ 18 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชน เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
พลังงานชุมชน     

 5/18  1 ส านักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

๓,๗๐๖,๐๐๐ ๓,๗๐๖,๐๐๐ ๓,๗๐๖,๐๐๐ ๓,๗๐๖,๐๐๐ ๓,๗๐๖,๐๐๐ 18,530,000 

2. แผนงาน : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความอุดมสมบรูณ์แก่ปา่ต้นน้ า 39,520,400 39,500,400 39,500,400 39,500,400 39,500,400 197,522,000 
2.1 โครงการการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความอุดมสมบรูณ์แก่ปา่ต้นน้ า 39,520,400 39,500,400 39,500,400 39,500,400 39,500,400 197,522,000 
กิจกรรมหลักท่ี 1 เพิม่พื้นท่ีสีเขียว
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

 5/18  1 - ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม

30,020,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,020,000 

https://www.rmutl.ac.th/
https://www.rmutl.ac.th/
https://www.rmutl.ac.th/
https://www.rmutl.ac.th/
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน 
- ส านกับรหิารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 

กิจกรรมหลักที่ 2 ปลูกป่า 3  
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

 5/18  1 ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 

    5,200,000        5,200,000        5,200,000        5,200,000        5,200,000  26,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3 ปลูกปัญญา
และส่งเสรมิการปลูกป่าในเขตปา่
อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม  

 5/18  1 ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย)  

    4,300,400        4,300,400        4,300,400        4,300,400         4,300,400  21,502,000 

3. แผนงาน : การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัยรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

61,705,700 61,705,700 61,705,700 61,705,700 61,705,700 308,528,500 

3.1 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัยรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

61,705,700 61,705,700 61,705,700 61,705,700 61,705,700 308,528,500 

กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนา
ศักยภาพการป้องกัน เตรียมความ
พร้อมและลดความเสี่ยงจากภยั
พิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

 5/18  1 - ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
เขต 15 เชียงราย 
- ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 65,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2  
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
เครือข่ายเครื่องจักรกล กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 

5/18 1 ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 15 
เชียงราย 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 12,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

กิจกรรมหลักที ่3 เสรมิสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติอุทกภัย น้ าปา่ไหลหลาก  
ดินโคลนถล่ม กลุม่จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  (จังหวดัเชียงราย พะเยา 
แพร่ และน่าน) 

5/18 1 ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 15 
เชียงราย 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 17,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 4  
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมชุมชน 
ในการจัดการลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 

5/18 1 ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 15 
เชียงราย 

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

กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาเครือข่าย
พื้นที่เสี่ยงภัย กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 

5/18 1 ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 15 
เชียงราย 

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

กิจกรรมหลักที่ 6  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 

5/18 1 ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 15 
เชียงราย 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 7  
เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
สถานีศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
(จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ 
และจังหวัดน่าน) 

5/18 1 ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 15 
เชียงราย 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 35,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

(6) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(X)/แผนแม่บทฯ 

(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วยด าเนินการ 
(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

กิจกรรมหลักที่ 8 การเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบตัิกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 5/18  1 ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

25,705,700 25,705,700 25,705,700 25,705,700 25,705,700 128,528,500 
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ค าอธิบายแบบ กจ.๑ 
 

 

(๑) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด หมายถึง สถานภาพที่กลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มจังหวัด 

(๒) ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ส าคัญระดับชาติ (Agenda) ทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (Area) 
สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ 

(๓) ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด หมายถึง ดัชนีช้ีวัดหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการด าเนินงานที่ถูก
ก าหนดขึ้น มีความชัดเจนสอดคล้องเช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด และต้องมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

(๔) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... หมายถึงระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัดที่กลุ่มจังหวัดจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบ
ระยะเวลาตามปีท่ีก าหนดไว้และควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ 

(๕) ค่าเป้าหมายพ.ศ. .... - พ.ศ. ....  หมายถึง ค่าเป้าหมายรวมหรือเฉลี่ยของตัวช้ีวัดตลอดระยะเวลาของแผนและ
ควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ 

(๖) แผนงาน/โครงการส าคัญ หมายถึง ช่ือแผนงานทีส่อดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และช่ือโครงการที่
มีความส าคัญภายใต้แผนงานตลอดระยะเวลาของแผน และต้องระบุกิจกรรมหลักภายใต้โครงการด้วย 

(๗) ยุทธศาสตร์ชาติ (X) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) หมายถึง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
(6 ยุทธศาสตร์) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท) ให้ระบุเป็นหมายเลข X.Y โดย X คือ หมายเลขของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ Y คือหมายเลขของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ แต่ละโครงการให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ ที่สอดคล้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว (รายละเอียดหมายเลข X/Y ตามหน้า 41 – 55) 

(๘) แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของ
แหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

๑  หมายถึง  งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
๒  หมายถึง  งบประมาณของกระทรวง/กรม 
๓  หมายถึง  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔  หมายถึง  งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี) 

(๙) หน่วยด าเนินการ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ด าเนินโครงการ ให้ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(๑๐) งบประมาณด าเนินการ หมายถึง งบประมาณในการด าเนินการของโครงการในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ใช้หน่วย
เป็น “บาท” 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ 1.1 โครงการส่งเสริมการค้าและการค้าชายแดนมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. ชื่อแผนงาน แผนงาน พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก 
3. แนวทางการพัฒนา 1. การเจรจากับต่างประเทศภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องและ

การท าความเข้าใจในกรอบข้อตกลงการค้า เพ่ือลดปัญหาด้านการค้าชายแดน 
การขนส่ง 
2. ลดต้นทุนการผลิต ใช้ระบบ AI ช่วยการผลิต 
3. พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
กลุ่มจังหวัดฯ ทุกรูปแบบ (ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ด้านกฎหมาย ภาษี
การค้าต่างประเทศ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่นในกลุ่มจังหวัด 
เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน) 
3. ขยายช่องทางการค้า การลงทุน ส่งเสริมการท าตลาดกับกลุ่มผู้บริโภค  
(จัดงาน Expo กลุ่มล้านนาตะวันออก , จัดงานการประชุมผู้ประกอบการ  
(จับคู่ธุรกิจ) , จัดจ าหน่ายตามช่องทางออนไลน์ และPlatform สากล ,  
จัดกิจกรรมประกวด/แฟชั่นโชว์ เครื่องแต่งกาย) 

4. หลักการและเหตุผล การสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน เป็ นกรอบแนวทางหนึ่ ง 
ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้น “ความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า, 
การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล, การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ ซึ่ งการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้  
และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นการเติบโต 
ของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการ และการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
และมีความยั่ งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง  ลดความเหลื่อมล้ า 
ของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศ 
มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาคของประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
และภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของที่ตั้งของประเทศเป็นจุดเชื่อมโยง
ส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ                     
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งได้ก าหนด
เป้าหมายส าคัญตามแนวทางการพัฒนา คือ แนวทางที่ ๒) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง แนวทางที่ ๕)  
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด้านที่ตั้ง สามารถ
เชื่อมโยงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภาค 
ลุ่มน้ าโขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหัตถกรรม 
อุตสาหกรรม/สินค้าชุมชน เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม้  
(ลิ้นจี่ ล าไย)  

จากศักยภาพด้านที่ตั้งดังกล่าว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ถือเป็นโอกาสความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ (Geographical Proximity)  
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการค้า มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถทาง เศรษฐกิ จ  ภ าย ใต้ คว ามได้ เ ปรี ยบที่ เ กื้ อกู ลกั น 
(Complementary) สอดรับกับบริบทของการพัฒนากลุ่มอาเซียนในเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community : AEC) 
และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลัก ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าให้ผู้ประกอบการที่ผลิตและจ าหน่ายสินค้า หรือ
ธุรกิจบริการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2/กลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง  
2. สร้างเครือข่าย/ความสัมพันธ์ทางการค้า/การลงทุนในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนบนและกลุ่มประเทศ GMS 
3. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันตลาด GMS 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการมีการสร้างช่องทาง 
การน าเสนอสินค้าในตลาดใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีและทีมงานที่มีทักษะการ
ขายไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
5. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถานประกอบการในการปรับตัวทางธุรกิจ และ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางธุรกิจในอนาคต 
6. เพ่ือเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการของสถานประกอบการขอตนให้มีข้อมูล
เว็บไซต์ที่ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้า ในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น 
7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 

จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการค้าชายแดนมุ่งสู่เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ 
งบประมาณ 464,100,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบการ SMEs 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลมาตรฐานสู่สากล 
งบประมาณ 102,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ยกระดับขีดความสามารถท าการแข่งขันของผู้ประกอบการใน
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่การเป็น Smart Entrepreneur 
งบประมาณ 408,306,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 974,406,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. มีกิจกรรม (Event) ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 

เกิดข้ึนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
2. ผู้ประกอบในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการ
ขยายช่องทางการตลาด การลงทุน 
3. ผู้ประกอบได้รับองค์ความรู้จากการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน 
4. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาช่องทางการจ าหน่าย จ านวน 80 
กิจการ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (Covid-19) คลี่คลาย 
2. เกิดการเชื่อมโยงการค้าในกลุ่มจังหวัด ระหว่างภูมิภาคและต่างประเทศ 
3. เกิดเครือข่ายทางธุรกิจในประเทศและกลุ่มประเทศ GMS 
4. สนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 
5. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบทางธุรกิจ 
6. ผู้ประกอบการมีความรู้และตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน
ธุรกิจเพ่ือความเข้มแข็งในระยะยาว และมีเครือข่ายทางธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย 
7. SMEs ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประกอบธุรกิจให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายเกิดเครือข่ายทาง
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายของ SMEs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 155 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ 1.2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ชื่อแผนงาน แผนงาน พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก 
3. แนวทางการพัฒนา 1. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิภาคภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

(สนับสนุนด้านการผลิต โดยน าภูมิปัญญามาประยุกต์ , สร้างเรื่องราว (Story) 
ของผลิตภัณฑ์) 
2. สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพ 
3. จัดงานกิจกรรมแฟชั่นโชว์ และเปิดช่องทางการตลาด/การขาย 

4. หลักการและเหตุผล การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นกรอบแนวทางหนึ่งของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ  ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้น “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาสมรรถนะ 
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า , การพัฒนา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล, การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
ซึ่งการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการ  
และการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่ งยืน จนเข้าสู่ 
กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากร 
มีความอยู่ดีมีสุข ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง มีความสามารถ 
ในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาคของประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนาภาคเหนือให้ เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง และยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของ
ประเทศเป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยและ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญตามแนวทางการพัฒนา 
คือ แนวทางที่ ๒) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง แนวทางที่ ๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง
กับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การน านโยบายดังกล่าวข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ 
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ในพ้ืนที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งกลุ่มล้านนาตะวันออกมีศักยภาพ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ได้แก่ เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับ 
จากวัสดุอ่ืน เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ์จากผ้าและผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ได้แก่ ผ้าลาย
ดอกแก้ว ผ้าทอซิ่นตีนจก ผ้าทอลายน้ าไหล เสื้อผ้าหม้อห้อม เป็นต้น จ าเป็น
จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต นักออกแบบ  
นักการตลาด สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพแฟชั่นล้านนาตะวันออก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิต
เกิดการรวมตัวในรูปแบบคลัสเตอร์หรือเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตให้
เกิดทักษะการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

 ทั้งนี้  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  
มีทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมายทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้  
โดยเป็นพ้ืนที่อารยธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และงานศิลปะหลากหลายแขนง  
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ มีมรดกภูมิ ปัญญา  
กลุ่มภาคท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน มีภาคี เครือข่าย  
การท างานที่ เข้มแข็ ง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่ งเรียนรู้ 
ด้านศิลปะวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยังคงงดงามเป็นธรรมชาติ  
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ และสามารถน ามา
สร้าง content เรื่องราว พัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ขยายผลการพัฒนาให้ เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงของประเทศ อาทิ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา
จะขับเคลื่อนสู่ เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Design) จังหวัดน่าน 
และแพร่จะขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน (Craft and 
Folk Arts) 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ 
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ยุค Next Normal 
2. เพ่ือสนับสนุนในการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนล้านนา 
ตะวันออกและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางด้านการค้าได้อย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมโดยการสร้างคุณค่า 
ผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก 
4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มขีีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ในตลาดสากล 
6. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลาย 
ใหม่ๆ และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้า ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณค่าทาง
สังคมและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
งบประมาณ 250,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก จัดท าแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมสินทอล้านนาตะวันออก 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 275,000,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

(น่าน แพร่ พะเยาเชียงราย) ที่เข้าร่วมโครงการ มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่า 
ให้กับผลิตภัณฑ์ 
2. ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมข้ึน 
3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริม ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ทุนทางวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มจังหวัดสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์  
4. ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ – คุณภาพ 
ด้านการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก 
5. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพ่ิมข้ึนในพื้นท่ี   
6. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก  
7. มีนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก 
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๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมข้ึน 
2. จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มีอัตลักษณ์ร่วม สร้างคุณค่าใน 
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 
วัฒนธรรม ยกระดับการพัฒนาสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์  
3. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก 
4. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก 
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๑. ชื่อโครงการส าคัญ 1.3 โครงการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก 
2. ชื่อแผนงาน แผนงาน พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก 
3. แนวทางการพัฒนา 1. จัดท าแผนแม่บทเตรียมความพร้อมรองรับระบบโลจิสติกส์ส าคัญในกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการค้า การลงทุนเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS 
/ CLMVT (เน้นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับเส้นทางหลักของประเทศและอนุภูมิภาค) 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด่านชายแดน (การบริหารจัดการ , โครงการสร้างพ้ืนฐาน) 
4. ขยายช่องทางการค้า การลงทุน ส่งเสริมการท าตลาดกับกลุ่มผู้บริโภค  
(จัดงาน Expo กลุ่มล้านนาตะวันออก , จัดงานการประชุมผู้ประกอบการ  
(จับคู่ธุรกิจ) , จัดจ าหน่ายตามช่องทางออนไลน์ และPlatform สากล ,  
จัดกิจกรรมประกวด/แฟชั่นโชว์ เครื่องแต่งกาย) 

4. หลักการและเหตุผล ผลสืบเนื่องจากการพัฒนาความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ได้ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งเส้นทางบนบก โดยเฉพาะเส้นทาง R3a , R3b 
รวมถึงการพัฒนาท่าเรือ ทางรถไฟ และด่านชายแดน ส่งผลให้กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพและมีความสามารถในการพัฒนาการค้า  
การลงทุนเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน เป็นจังหวัด 
หน้าด่านติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับแนวทางการพัฒนา 
การเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลักในการพัฒนา GMS  
ต้องเชื่อมโยง โครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างจังหวัดเข้าด้วยกัน ให้มีความมั่นคง ถาวร 
และสะดวก เพ่ือล าเลียงสินค้าและบริการสู่เส้นทางหลัก ในขณะเดียวกันในฐานะที่
เป็นจังหวัดกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ต้องมีระบบ Logistic  
ที่ มีประสิทธิ ภาพเชื่ อมโยงกับจั งหวัดอ่ืนใกล้ เคี ยงเ พ่ือกระจายสินค้ า 
และบริการสู่วงกว้าง 

     ธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ การพัฒนาสู่ยุค Logistic 4.0 ก าลังได้รับความสนใจอย่างมากจาก
ผู้ประกอบการกลุ่มประเทศอาเซียน โดยน าแนวคิดการด าเนินธุรกิจ โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ ทั้งอุปสงค์และอุปทานอย่างเป็นระบบ แม่นย า 
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการค้า หากมีการบริหาร
จัดการด้าน Logistic ที่ดีจะสามารถลดต้นทุนได้ เพราะ Logistics เป็นต้นทุนแฝงที่
มีอยู่ทุกข้ันตอนของการด าเนินธุรกิจ ไม่เพียงแค่การขนส่ง เท่านั้น แต่ยังรวมถึง 
การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย การกระจายสินค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบ และระบบ
สารสนเทศ ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ มายังผู้ผลิต ผู้ขายไปจนถึงมือผู้บริโภค 

    รายได้ของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากภาคการค้าและการบริการ  
(การส่งออก) เป็นรายได้หลักของประเทศชาติ แต่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และประเทศไทยยังคงต้องแสวงหาโอกาสทางด้านการค้า  และการค้า 
ที่ปรากฏตามเขตพรมแดนของประเทศ และท่ีมีพ้ืนที่เคลื่อนไหวของสินค้าและ
บริการข้ามพรมแดนที่ เรียกกันว่า “ตลาดชายแดน” 
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 ตลาดการค้าชายแดนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพรมแดนติดกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน โดนมีด่านศุลกากรและจุดผ่านแดนเป็นช่องทางการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน (GMS) คือ ประเทศ
เมียนมา สปป.ลาว และ ประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งด่านพรมแดนถาวรสามารถสร้าง
รายได้และมีเงินหมุนเวียนเป็นจ านวนมาก ประกอบกับยังเป็นเส้นทางผ่าน 
ในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศจีน จึงเป็นจุดชายแดน 
ที่ต้องส่งเสริมและต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศที่มีอาณาเขตติดกัน 

 การพัฒนาพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าตลอดจนพ้ืนที่บริเวณโดยรอบจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากมีแนวชายแดนมีบริเวณติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน สามารถค้าขายสินค้าเพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่
ตามแนวชายแดนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 อีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการค้า การลงทุน และระบบโลจิสติกส์ของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าการลงทุนและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแนวชายแดน 
3. เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้า ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และ 
โลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 1,627,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 , 2  
- แขวงทางหลวงพะเยา  
- แขวงทางหลวงแพร่  
- แขวงทางหลวงน่านที่ 1 , 2 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก จัดท าแผนระบบโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เชื่อมโยง GMS 
งบประมาณ 30,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 
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8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาการค้าชายแดน (ห้วยโก๋น) เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
งบประมาณ 120,200,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน / ส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดน่าน / ด่านศุลกากรทุ่งช้าง / อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสนับสนุนการค้าการลงทุน 
งบประมาณ 1,785,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistic เพ่ือเชื่อมโยงการค้าการลงทุน 
งบประมาณ 5,270,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
เทศบาลนครเชียงราย 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง  ชร.ถ 1 - 0021 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 9 ต.ศรีดอนชัย - หมู่ที่ 9 
ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
งบประมาณ 79,568,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง ชร.ถ 1 - 0055 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 13 ต.ห้วยสัก อ.เมือง - 
หมู่ที่ 11  ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
งบประมาณ 79,428,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง ชร.ถ 1 - 0041 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 10 ต.ต้า อ.ขุนตาล - 
หมู่ที่ 21 ต.เวียง อ.เทิง  จ.เชียงราย 
งบประมาณ 59,055,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ 1 - 0035 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ต..สันทราย - หมู่ที่ 4 ต.จอมสวรรค์ 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
งบประมาณ 53,418,000 บาท 
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หน่วยด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ 1 - 0043 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ต.รอบเวียง - หมู่ที่ 1 ต.ดอยฮาง  
อ.เมือง จ.เชียงราย 
งบประมาณ 54,942,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

9. หน่วยงานด าเนินการ - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 , 2  
- แขวงทางหลวงพะเยา  
- แขวงทางหลวงแพร่  
- แขวงทางหลวงน่านที่ 1 , 2 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 
- ด่านศลุกากรทุ่งช้าง 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- เทศบาลนครเชียงราย 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 9,159,111,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. ผู้ประกอบการมีช่องทางในการแข่งขันระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

2. มีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน 
3.เพ่ิมมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุ 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) และ AEC  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
และเพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (กลุ่ม GMS , AEC และ 
ประเทศอ่ืนๆ) รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 
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๑. ชื่อโครงการส าคัญ 1.4 โครงการส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
2. ชื่อแผนงาน แผนงาน ส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
3. แนวทางการพัฒนา 1. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer , Young 

Smart Farmerและ Smart Product,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มเกษตรกร 
แปลงใหญ่ 
2. ขยายเครือข่าย Smart Farmer , Young Smart Farme 
3. รวมกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรกรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ตลาด/สายพันธุ์ 
4. ส่งเสริมเกษตรกรแบบอัจฉริยะ  
5. ระบบตลาดและโลจิสติกส์เกษตรชุมชน 
6. ส่งเสริมการส่งออก และท าตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Niche Maeket) 
7. ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการท าตลาดการเกษตรแบบดิจิทัล 

4. หลักการและเหตุผล         ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ ศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๓) 
ประเด็นการเกษตร (พ.ศ. 2561 - 2580)2 โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทศา
สตร์ชาติประเด็นการเกษตร จะให้ความส าคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่
คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและ
เอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้า
เกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดท าฟาร์ม  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรที่
มีคุณภาพสูงเป็นจ านวนมาก เช่น ข้าว ล าไย ลิ้นจี่ ชา กาแฟ สับปะรด พืชผัก 
โคเนื้อ ปลานิล เป็นต้น จากสภาพภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี  ซึ่งสอดรับการแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) 
และโดยสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยังเป็นประตู
การค้าสู่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง นอกจากนั้นในอนาคตยังมี
โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของพ้ืนที่อย่างมาก  
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ปัจจุบันสินค้าการเกษตรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังขาดการน าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภาพการผลิตให้มีมูลค่าสูง และการ
ขายโดยไม่มีการแปรรูปหรือมีการแปรรูปเพียงขั้นต้นที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังขาดมาตรฐาน และขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ ในส่วนของผู้ประกอบการใหม่หรือ Startup และ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในพ้ืนที่ยังมีความสามารถในการ
แข่งขันน้อย เนื่องจากขาดทักษะในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการวางแผนและด าเนินธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ
เกษตรในพ้ืนที่ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรม ที่สามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผลผลิตทาง
การเกษตร สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และสามารถบริหารจัดการกิจการของตนเอง 
ตลอดจนแข่งขันได้ในเวทีโลกได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
2. เพ่ือสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร
สัตว์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. เพ่ือส่งเสริมการถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
สู่ผู้ประกอบการระดับ SME และหรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และผู้มีความ
ประสงค์ใช้บริการ 
4. เพ่ือยกระดับห้องปฏิบัติการและมาตรฐานห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล
ให้สามารถออกใบรับรองคุณภาพสินค้าของภาคเอกชนและชุมชนในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน 2 และพ้ืนที่ข้างเคียง 
5. เพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน  
เป็นเอกลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมรายได้ของผู้ประกอบการโดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่แก่วิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
7. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาด ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศโดยท างานแบบบูรณาการร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง
เกษตรกร ชุมชน ผู้ประกอบการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
8. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (Cluster Agro-Industry) เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
ตลาดของผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
9. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
อย่างต่อเนื่องและสามารถจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนได้
อย่างเหมาะสม 
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10. เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 
งบประมาณ 30,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายพะเยา แพร่ น่าน 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงล้านนาตะวันออก 
งบประมาณ 150,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรและ
เกษตรอัจฉริยะ 
งบประมาณ 202,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น่าน 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน 
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  
- ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านตรวจวัด
คุณภาพสินค้าเพ่ือยกระดับมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุน 
งบประมาณ 69,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา
เครือข่ายผู้แปรรูปผลผลิตผลิตทางการเกษตร (Cluster Agro -Industry) 
งบประมาณ 275,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
- มหาวิทยาลัยพะเยา  
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- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการสร้าง
เครือข่าย 
งบประมาณ 25,150,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 375,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
เทศบาลนครเชียงราย 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น่าน 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ 
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  
- ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เชียงราย แพร่ น่าน 
- เทศบาลนครเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 1,126,650,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการ อย่างน้อย 9,600 

ราย 
2. มีเกษตรกรต้นแบบการผลิตข้าวคุณภาพด้วยเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนที่ 4 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อย่างน้อย 4 แปลง 
3. มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 125 ผลิตภัณฑ์ 
4. มีการน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาและ 
เพ่ิมศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร อย่างน้อย 10 องค์ความรู้ 
5. เกิดเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและสมุนไพร 
จ านวน 2 คลัสเตอร์  
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6. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการแปรรูปพืชเศรษฐกิจอย่างน้อย  
1 ต้นแบบ และมีผู้ได้รับประโยชน์ 50 ราย 
7. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการกลุ่มท้ังระบบ อย่างน้อย 2,260 กลุ่ม  
8. จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 แหล่ง 
9. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบกอบการ
สินค้าเกษตร ต้นแบบใน 4 จังหวัด 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
2. แก้ปัญหาและเพ่ิมศักยภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
ผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน 
3. ช่วยปรับปรุงและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ สร้างความสมดุลของ
ทรพัยากรธรรมชาติ 
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับของ
ตลาด และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
5. ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีการพัฒนา
รูปแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรผู้ผลิตอย่างเป็นรูปธรรมและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการขยายตลาดส่งออกของสินค้าและอาหารปลอดภัย  
6. มีการรวมกลุ่มเกษตรกรด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออกโดย
เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคเอกชน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการ
พืชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และเกิดเครือข่ายการค้าขาย
เพ่ืออุตสาหกรรมส่งออกในเขตภาคเหนือตอนบน 2 
7. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์รวมระหว่างเกษตรกร  
ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนในจังหวัดและระหว่างจังหวัด ในการผลิต 
พืชในกลุ่มพืชเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออกในเขตภาคเหนือตอนบน 2 
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๑. ชื่อโครงการส าคัญ 1.5 โครงการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
2. ชื่อแผนงาน แผนงาน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
3. แนวทางการพัฒนา 1. สร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในฐานจุดหมายปลายทางการ

ท่องเที่ยว (พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน , พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน , พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , 
กระตุ้นและส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตลอดจนดูแลรักษา  
ร่วมคิด ร่วมท า ให้แหล่งท่องเที่ยวยังทรงคุณค่ามีมาตรฐานและปลอดภัย) 
2. น าเทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการการท่องเที่ยว 
3. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเฉพาะเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น  
เชิงสุขภาพ/เชิงเกษตรปลอดภัย/เชิงวิถีชีวิต/เชิงประวัติศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี (กิจกรรมวิ่ง ปั่น นานาชาติ , จัดงานแสดงดนตรี) 
4. พัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยว / โปรแกรม ท่องเที่ยวชุมชนที่มี รูปแบบหลากหลาย 
5. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Vloger (นักรีวิว) , Youtuber , จัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
6. สร้างตลาดในรูปแบบสื่อ Online ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเพ่ือสร้างการรับรู้
สร้างกระแสตลาดของกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
7. สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ให้ความส าคัญในหลายๆ  
มิติ ในด้านหนึ่งนั้นคือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” 
เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ  
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด  ในอีกมิติคือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่  
และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์
ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นท าให้เกิดการเป็น
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สังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืนมีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว 
บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
เชื่ อม โยง เศรษฐกิ จกับ ประเทศในกลุ่ มอนุภูมิ ภ าคลุ่ มน้ า โ ขงแนวทาง 
การพัฒนาส าคัญตามแผนพัฒนาภาคเหนือ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้า และบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิ
ปัญญา และนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
ต่อการค้า การลงทุน และเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่าง รวมถึงส่งเสริม
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
ให้เข้มแข็ง 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้น าศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 
มาก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัดมุ่ง
ตอบสนองเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในด้านของการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ ที่
ก าหนดให้ภาคเหนือมีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มี
ธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
คืนความอุดมสมบูรณ์ และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นจังหวัดที่มีความงดงามทาง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความหลากหลายและโดดเด่นทางวัฒนธรรมที่น่า
ค้นหา มีหลากหลายชาติพันธุ์และสามารถน าความโดดเด่นทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
มาพัฒนา ต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิด “เมือง
สร้างสรรค์” (Creative City) ด้วยทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมายของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่เป็นพ้ืนที่อารยธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์โดด
เด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และงาน



ห น้ า  | 170 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ศิลปะหลากหลายแขนง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ มี
มรดกภูมิปัญญา กลุ่มภาคท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน มีภาคี
เครือข่าย การท างานที่เข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม แหล่ งท่องเที่ ยว เชิ งนิ เวศที่ ยั งคงงดงามเป็นธรรมชาติ  
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ และสามารถน ามา
สร้าง content เรื่องราวพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ขยายผลการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มี
มูลค่าสูงของประเทศ อาทิ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาจะขับเคลื่อนสู่เมือง
สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Design) จังหวัดน่านและแพร่ จะขับเคลื่อนสู่มือง
สร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน (Craft and Folk Arts) จึงควรด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ เช่น กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 5 เชียง
น้อย เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงค า เชียงม่วน กิจกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมล้านนา  กิจกรรมพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
กิจกรรม พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก สู่เครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออก 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก กิจกรรมการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด สนับสนุนการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน เป็นต้น 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือให้มีกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (กีฬา อาหาร ดนตรี 
วัฒนธรรม) เพิ่มขึ้น  
3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ   
4. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยกระดับ  
5. เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยว(ทุกประเภท) ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
วิถีใหม่ เพิ่มขึ้น 
6. เพ่ือให้มีสื่อที่ถูกผลิตเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึน 
7. ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการค้า 
และการลงทุน เพิ่มขึ้น 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น 
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7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 

จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก  
สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 
งบประมาณ 102,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
งบประมาณ 48,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
งบประมาณ 136,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรม
ล้านนา 
งบประมาณ 600,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายพะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา  
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออก (เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน) 
งบประมาณ 58,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่ 
 
 
 



ห น้ า  | 172 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก เปิดตา เปิดใจ อาหารสร้างสรรค์ เชื่อมโยงชาติพันธุ์ แฟชั่นล้านนา
ตะวันออก 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก น่าน เนิบ เนิบ : ต้นแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือชีวิตวิถีใหม่อย่างยั่งยืน 
งบประมาณ 12,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ เชียงราย พะเยา น่าน 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบ Application เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
งบประมาณ 32,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ยกระดับ Wellness Tourism 
งบประมาณ 5,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมให้มีศักยภาพ คุณภาพ และ 
สื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 15,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก จับคู่และสร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต
และบริการ 
งบประมาณ  5,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
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8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนให้มีคุณภาพ 
ระดับสากล 
งบประมาณ  15,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก Road Classic Festivel 
งบประมาณ 22,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การแข่งขันไตรกีฬาเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Triathlon) 
งบประมาณ 20,000,000  
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Marathon) 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านเชียงของ (ระยะท่ี 2) 
งบประมาณ 380,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
งบประมาณ 140,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
เทศบาลนครเชียงราย 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรรมและการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์
งบประมาณ 110,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
เทศบาลนครเชียงราย 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก เชียงรายเมืองสีเขียว 
งบประมาณ 175,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
เทศบาลนครเชียงราย 
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8.22 กิจกรรมหลักท่ี 22 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก แชร์ริ่งเซนเตอร์ (Sharing Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
งบประมาณ 32,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

8.23 กิจกรรมหลักท่ี 23 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก 
งบประมาณ 21,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 
- ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายพะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่ 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- เทศบาลนครเชียงราย 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 2,040,000,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. มีจ านวนกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

(กีฬา อาหาร ดนตรี วัฒนธรรม) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม  
2. มีผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ  
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
3. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยกระดับ  เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
4. มีแหล่งท่องเที่ยว(ทุกประเภท)ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่  
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง/เส้นทาง 
5. ได้สื่อที่ถูกผลิตเพ่ือการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 2 สื่อ 
6. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการค้าและ 
การลงทุน เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตั้งแต่ต้นทางกลางทาง 
ปลายทาง เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
มีขีดความสามารถ และมีความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือให้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
เกิดการปรับตัวตามสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และโครงการพ้ืนฐาน 
ที่สามารถรองรับ และอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 



ห น้ า  | 175 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ 1.6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย 
2. ชื่อแผนงาน แผนงาน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
3. แนวทางการพัฒนา 1. สร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในฐานจุดหมายปลายทางการ

ท่องเที่ยว (พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน , พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน , พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , 
กระตุ้นและส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตลอดจนดูแลรักษา  
ร่วมคิด ร่วมท า ให้แหล่งท่องเที่ยวยังทรงคุณค่ามีมาตรฐานและปลอดภัย) 
2. น าเทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการการท่องเที่ยว 
3. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเฉพาะเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น  
เชิงสุขภาพ/เชิงเกษตรปลอดภัย/เชิงวิถีชีวิต/เชิงประวัติศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี (กิจกรรมวิ่ง ปั่น นานาชาติ , จัดงานแสดงดนตรี) 
4. พัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยว / โปรแกรม ท่องเที่ยวชุมชนที่มี รูปแบบหลากหลาย 
5. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Vloger (นักรีวิว) , Youtuber , จัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
6. สร้างตลาดในรูปแบบสื่อ Online ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเพ่ือสร้างการรับรู้
สร้างกระแสตลาดของกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
7. สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับ
แรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การเกษตรสร้างมูลค่า  
๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอด

เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆ  แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ความ
มั่นคง (๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่ง
อนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และ
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หัวข้อ รายละเอียด 
วัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้  
(๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลัง
ทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (๒๐) การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี ๒๕๘๐ ซึ่งประเทศ
และประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งที่ส า คัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนา 
การท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลาย 
ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่า
กับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้น าศักยภาพของกลุ่มจังหวัดมา
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัดมุ่ง
ตอบสนองเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในด้านของการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ ที่
ก าหนดให้ภาคเหนือมีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มี
ธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้
คืนความอุดมสมบูรณ์ และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนา คือ “ประตูการค้าสากล โดดเด่น
วัฒนธรรมล้ านนา  สิ นค้ า เกษตรปลอดภั ย  ประชาชนร่ วม ใจอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ”  

โดยเมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีเมืองที่มีค าขึ้นต้นด้วยค าว่า “เชียง” 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย เชียงราย เชียงแสน เชียงของ และจังหวัด
พะเยา ประกอบด้วย เชียงค า และเชียงม่วน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันของมิติทาง
สังคม วัฒนธรรมและความเกี่ยวโยงของเชื้อชาติ ภาษา อาหาร ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จึงมีแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอาณาจักรล้านนาบน
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เส้นทางเชื่อมโยงพ้ืนที่ 2 จังหวัด (เชียงราย-พะเยา) ที่ยังคงคุณค่าทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ชุมชนพ้ืนถิ่น ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว 5 เชียง  
(5 เชียงน้อย) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย -พะเยา) ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม  
และเชิงกีฬา ในพื้นที่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงราย พะเยา  
(ห้าเชียงน้อย) ให้เกิดมูลค่าด้านการท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า 
2. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงราย พะเยา  
(ห้าเชียงน้อย) ที่มีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน  
3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนทั้งในด้านบริการการท่องเที่ยวและสุขภาพ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 5 เชียงน้อย 
เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงค า เชียงม่วน 
งบประมาณ 312,300,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายพะเยา 
- ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พะเยา 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ด้านการตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย 
งบประมาณ 30,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย พะเยา 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบสปอร์ทัวริซึม เชื่อมโยง
เชียงราย พะเยา 5 เชียงน้อย 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย พะเยา 

9. หน่วยงานด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย  
2. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 
3. ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พะเยา 
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หน่วยงานสนับสนุน 
1. ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย  
2. ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงแสน 
3. ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงของ 
4. ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงค า 
5. ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงม่วน 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 392,300,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. พ้ืนที่ตามรอยอาณาจักรล้านนาได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ที่ส าคัญเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงราย พะเยา (ห้าเชียงน้อย) 
2. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นสถานที่ออกก าลังกายและนันทนาการ 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และจิตใจที่แข็งแรง 
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงกีฬา  
จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือน ซึ่งจะท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงราย พะเยา  
(ห้าเชียงน้อย) เพ่ิมขึ้น จ านวน 7 แห่ง 
2. กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 
3. ความหลากหลายด้านการท่อ งเที่ยวสอดคล้องกับความต้องการขอ
นักท่องเที่ยว ซึ่งยังคงรักษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน และให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม 
ที่สมดุล 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (new normal to Sustainable)  

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new normal" สู่ " High Sustainable" 
2. ชื่อแผนงาน แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new normal" สู่ " High Sustainable" 
3. แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย (สร้างค่านิยม 

ในการบริโภคเกษตรอินทรีย์, สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย , อบรมเกษตรกรให้องค์ความรู้ในการผลิตที่ได้มาตรฐาน/การท าเกษตร
อินทรีย์, ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานควบคุมคุณภาพ GAP , ส่งเสริมการใช้ 
สารชีวภัณฑ์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์, ท าตราสินค้า(Branding) และตรารับรองคุณภาพ
สินค้า (Quality Mark) , การขนส่งและกระจายสินค้า) 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและแปรรูป เช่น สมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน (คัดเลือก
สมุนไพรจังหวัดละ 1 ชนิด น ามาพัฒนาสายพันธุ์, พัฒนาสายพันธุ์สมุนไพร, แปรรูป 
โดยใช้นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า) 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
4. สนับสนุนการดูแลผูสู้งอายุ 

4. หลักการและเหตุผล สุขภาวะ หรือ สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย 
จิต ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปสู่การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal นอกจากนี้  
ตามกรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันได้ก าหนดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่
ของประเทศ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องเร่ง 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้
ในเชิงพาณิชย์ ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรม
สุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และในแผน
แม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว ยังมีเป้าหมายในการเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่คนหันมาสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยดูได้จากอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึงปีละ ๔.๔ ล้านล้านบาทในตลาดโลก 
และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดในประเทศมีอัตราการ
ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐-๓๐ ต่อปี มีตัวเลขการส่งออกสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ปีละไม่ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้สมุนไพรยังเป็นหนึ่งใน
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กลุ่ มผลิตภัณฑ์ที่ จะช่วยขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ 
กลุ่ม Health, Wellness & Bio-Med และเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการน ามา
ผลิตเป็นยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องส าอางที่มีมูลค่าเ พ่ิมและ 
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ 

ดังนั้นการจะส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงจ าเป็นต้องมี
การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (New Normal to 
Sustainable) โดยการน าประยุกต์ใช้นโยบาย BCG Economy หรือ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี เขียว (Bio-Circular-Green 
Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 
๔ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ  อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่
เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงหรือนวัตกรรม  

ประเทศไทยถือเป็นแหล่งทรัพยากรด้านอาหารของโลก ซึ่งการผลิตภาค
การเกษตรยังประสบปัญหาและอุปสรรคในด้านคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้น  
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมจะช่วยส่งเสริมให้ เกษตรกรใน 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP ตลอดจน 
การผลักดันไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์/ PGS การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมและเพ่ิมผลผลิต การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการความเสี่ยง การประชาสัมพันธ์สร้าง 
การรับรู้ การสร้างค่านิยมในบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และ
ประกอบกับนโยบายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มุ่งเน้นการสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานของฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เ อ้ือต่อการท าการเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) การส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการการเกษตรที่มี 
อัตลักษณ์เฉพาะ  

จากกรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ความพร้อมของกลุ่มจังหวัด และการบูรณาการ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เป็น 
ส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (New Normal to 
Sustainable) 
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5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาสายพันธุ์ รวบรวมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ และขยายพันธุ์ของพืช
สมุนไพรขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม และสมุนไพรในต ารับตรีผลา 
ตลอดจนการส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้  และให้บริการด้านแหล่งสมุนไพร 
สายพันธุ์ดีให้แก่ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๒ 
2. เพื่อพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรของเครือข่าย
สมุนไพรและวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน ๒ 
4. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ด้านการปลูก แปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ 
5. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าสมุนไพรให้มีมาตรฐานระดับสากลโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
6. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เพ่ือยกระดับสู่มาตรฐาน GAP/ เกษตรอินทรีย์/ PGS 
7. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมถึง 
การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพ่ือเป็นคลังอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 
8. การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/ PGS 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถการเป็นคลังอาหาร
ปลอดภัย ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
9. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/ PGS และ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าในอนาคต 
10. เพ่ือสร้างความมั่นคงและคลังอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
11. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ าแร่ น้ าพุร้อนและสมุนไพร เพ่ือการบัดสุขภาพ
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
12. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมจากน้ าแร่ น้ าพุร้อน สมุนไพร เข้าสู่
มาตรฐาน 
13. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมและบ าบัดสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวและ
ผู้สูงอายุ จากน้ าพุร้อน น้ าแร่ และสมุนไพร 
14. เพ่ือพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้การบ าบัดสุขภาพ ด้วยน้ าแร่ น้ าพุร้อน 
สมุนไพรและภูมิปัญญาล้านนา (Community Based Wellness Tourism) 
15. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการบ าบัด
สุขภาพตามภูมิปัญญาล้านนาตะวันออก 
16. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือ
ตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัด  
17. เพ่ือสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ให้ไดม้าตรฐานอินทรีย์ระดับสากล 
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18. เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  เกษตรอัจฉริยะ 
และสร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่ทุกมิติ รวมถึงข้อมูลด้านอัตลักษณ์เฉพาะ 
19. เพื่อเพ่ิมสมรรถนะความสามารถของก าลังพลด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น 
2. จ านวนผู้ปลูกสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย 
งบประมาณ 233,848,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย 
- ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
- มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
- มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการบริการสุขภาพ 
งบประมาณ 143,287,800 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
- มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ าพุร้อนและสมุนไพรเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวและการบ าบัดสุขภาพตามภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ พืช GI ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 สู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และพืชที่มีศักยภาพสูง 
งบประมาณ 43,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่อินทรีย์วิถีสมาทฟาร์มเมอร์ 
งบประมาณ 103,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การยกระดับและส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ 
Organic Tourism 
งบประมาณ 15,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสนิค้าปศุสตัว์ปลอดภัยสู่อินทรีย์ 
งบประมาณ 27,400,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ยกระดับการผลิตสัตว์น้ าอินทรีย์วิถีใหม่ในตลาดดิจิทัล (Digital 
Marketing) ภาคเหนือตอนบน 
งบประมาณ 78,316,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
 
 
  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมสมาชิกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(PGS)และยกระดับขีดความ สามารถการแข่งขันให้แก่สมาชิกเครือข่ายฯด้วย 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม 
งบประมาณ 67,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การเพ่ิมศักยภาพผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยสู่สินค้า
มูลค่าสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 78,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่านและมหาวิทยาลัยพะเยา   
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8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   
งบประมาณ 53,852,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร ่น่าน 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยาแพร่ น่าน 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนา 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 
งบประมาณ 15,900,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐาน 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาสายพันธุ์สมุนไพรเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การเพิ่มมูลค่า
และการตลาด 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลภาครัฐและ 
การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ 
งบประมาณ 23,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณ 5,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
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8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร ส าหรับ SME ผู้ประกอบการโรงงาน 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี 19  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปสมุนไพรและสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการสมุนไพร 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา  แพร่ น่าน 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 40,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 
  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
เชียงรายแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ 17,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8.22 กิจกรรมหลักท่ี 22  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
งบประมาณ 12,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.23 กิจกรรมหลักท่ี 23 
  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรเพ่ือการบริการทางการแพทย์
และสุขภาพ 
งบประมาณ 214,536,400 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

8.24 กิจกรรมหลักท่ี 24  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 
งบประมาณ 670,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
เทศบาลนครเชียงราย 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
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- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย 
- ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา  แพร่ น่าน 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
- เทศบาลนครเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
- มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
- มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 2,016,640,200 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. มีประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด พะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน ที่ได้รับการส่งเสริม

การพัฒนาสายพันธุ์ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม และสมุนไพรที่ใช้ในต ารับ
ยาตรีผลา และมีเครือข่ายผู้ใช้สมุนไพรในทางการเกษตรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ 
2. เกิดการส่งเสริมการปลูกที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความยอมรับในศักยภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ส่งผลให้มีรายได้ในทุกระดับอย่างยั่งยืน 
3. มีฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน 2  
4. ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
5. เกิดระบบเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ และสร้าง
คลังข้อมูลขนาดใหญ่ทุกมิติ รวมถึงข้อมูลด้านอัตลักษณ์เฉพาะ 
6. เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ าพุ
ร้อนและสมุนไพรใหม่สู่การเป็น Product Champion เพ่ือใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพ และรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
7. เกิดการสร้างและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน ทั้งในภาคการเกษตร  
ภาคการผลิต และการบริการด้านสุขภาพด้วยสมุนไพร  
8. เกิดการพัฒนาศักยภาพสถานที่แปรรูปและผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้
มาตรฐานและมีก าลังการผลิตเพิ่มข้ึน 
9. สถานบริการสาธารณสุขมียาสมุนไพรใช้อย่างพอเพียง และมีบริการ 
ด้านการแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างพอเพียง 
10. มีนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ิมขึ้นสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในจังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
11. ประชาชน มีความเชื่อมั่น ในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ลดรายจ่ายด้านสุขภาพ  
12. เกิดการพัฒนากิจกรรมในชุมชนให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เพ่ือยกระดับสู่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยน้ าแร่ น้ าพุร้อน สมุนไพร และภูมิ
ปัญญาล้านนา 
13. เกิดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและ 
การบ าบัดสุขภาพตามภูมิปัญญาล้านนาตะวันออก 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ
เพาะปลูกการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ าพุร้อน และสมุนไพร 
2. เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูก แปรรูปวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา มีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดที่ได้มาตรฐานในระดับชั้นน าส่งผลต่อ
การสร้างรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
3. เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สามารถเข้าสู่ระบบตลาดสินค้า
เกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนฐานราก 
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน ๒ สร้างความเชื่อมันให้กับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่งผลต่อการพัฒนาเชิงระบบใน
ภาคเหนือตอนบน      
5. ภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นศูนย์จ าหน่ายวัตถุดิบ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้
มาตรฐานในภาคเหนือตอนบนและอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ 1.1 โครงการการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขและป้องกัน

ปัญหาหมอกควันอย่างย่ังยืน 
2. ชื่อแผนงาน แผนงาน การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขและป้องกันปัญหา

หมอกควันอย่างย่ังยืน 
3. แนวทางการพัฒนา 1. ประกาศวาระกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรและ

พื้นที่โล่ง  
2. บริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหา
หมอกควัน    
3. ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนพืชเชิงเดี่ยว เพื่อลดพื้นที่การเผา 
4. การใช้พลังงานชีวมวลทดแทนการเผา 
5. การน าเทคโนโลยปีระยุกต ์
6. ปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง 
7. การน าเทคโนโลยปีระยุกต์ใชใ้นการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็นการ
เติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2561 - 2580) จะให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย มุ่งเน้นในด้านการปรับปรุง 
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค าถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพื้นที่เกษตร 6,734,030 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
29.90 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปีมากถึง 2,526,866 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 37.52 ของพื้นที่เกษตร และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ 1,410,546 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 22.43 ของพื้นที่เกษตร ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีพบการเพิ่มสูงขึ้นของ 
ฝุ่นละอองในพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้เกิดจุดความร้อน
จากการเกิดไฟ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวมีการก าจัดเศษวัสดุทางการเกษตร 
ด้วยการเผา เพื่อเตรียมพื้นที่ส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน ดังนั้นการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการลดการเผาจะเป็นสว่นหนึ่งที่สามารถ
ลดปัญหาหมอกควันลงได้ ในการสร้างความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตร จ าเป็นต้องการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
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หัวข้อ รายละเอียด 
ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
จัดการทั้งระบบเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในการลดการเผาวัสดุ
เกษตรทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว น าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาหมุนเวียน 
ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า ลดปัญหา/ปริมาณการก าจัดขยะภายใต้แนวคิด 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG Economy) ก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ภาคเหนือตอนบนอย่างน้อย 40 ล้านบาท จากกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้  
ยังลดปัญหาด้านสุขภาพระบบทางเดินหายใจของประชาชน และยังเป็นการฟื้นฟู
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 อีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือควบคุม ป้องกัน แก้ไข  และลดปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่าและ
แก้ ไขปัญหาคุณภาพอากาศใน พ้ืนที่ กลุ่ มจั งหวั ด ภาค เหนือตอนบน 2  
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนน้อยที่สุด 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา  
ประชาชน ชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  เพ่ิมเครือข่าย 
ในชุมชนพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง  และการ
คุ้มครองป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้านสาธารณภัยให้มีความพร้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ไฟป่าและหมอกควันเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตร การเพ่ิมมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อลดการเผา ในพ้ืนที่
เกษตรและจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การแปรรูป หรือสร้างมูลค่าจากของ
เหลือใช้ทางการเกษตรอย่างครบวงจร 

6. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
การเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลง 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก บูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
งบประมาณ 646,612,800 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 
- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2 (เชียงราย) 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
งบประมาณ 180,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุ์พืชและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชยีงราย แพร่ น่าน 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมชุมชนในการเพาะเห็ดป่าเพ่ือลดปัญหาหมอกควันและ 
ไฟป่า และสร้างรายได้ 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชยีงราย แพร่ น่าน 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการลาดตระเวน ป้องกัน ประชาสัมพันธ์และ 
ดับไฟป่าพ้ืนที่รอยต่อป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ตามกฎหมายป่าไม้ 
งบประมาณ 51,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก จัดท าแนวกันไฟรอยต่อพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์อย่างส่วนร่วม 
งบประมาณ 12,850,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย อาสาสมัครชุมชนป้องกันไฟ
ป่าและรักษาป่า 
งบประมาณ 27,802,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8  
 

 งบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อเป็นพืชทดแทน ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
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 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
งบประมาณ 21,210,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2 (เชียงราย) 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ครูในโรงเรียนประถมมัธยม ในพ้ืนเพ่ือเป็นผู้สร้างความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพและขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(Safety Zone) ในเขตรับผิดชอบของตนเอง 
งบประมาณ 9,600,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือให้การดูแล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
หรือกลุ่มเปราะบางให้มีความรอบรู้และสามารถลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ 
งบประมาณ 8,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแพร่ น่าน พะเยา 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก จัดหาพัฒนาเครื่องมือสื่อสารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้กับแกนน าสุขภาพ 
งบประมาณ 20,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแพร่ น่าน พะเยา 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก จัดอบรมอบรมสาธิตการท าเครื่องฟอกอากาศ DIY ในสถานศึกษา 
งบประมาณ 14,400,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแพร่ น่าน พะเยา 

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ติดตามประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ระดับต าบล พัฒนาระบบ
สารสนเทศ รายงาน วิเคราะห์ ประมวลผล 
งบประมาณ 3,600,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแพร่ น่าน พะเยา 
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8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
 
  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในระดับจังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น 
แบบบูรณาการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 52,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือบูรณาการชีวมวลและเชื้อเพลิงสะสม 
เพ่ือลดปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่งภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 150,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
- ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร 
งบประมาณ 252,300,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยาแพร่ น่าน  
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
- ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 
  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพ่ือการเรียนรู้เทคโนโลยี
พลังงานชุมชน     
งบประมาณ 18,530,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 
- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2 (เชียงราย) 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น่าน 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 1,618,404,800 บาท 

https://www.rmutl.ac.th/
https://www.rmutl.ac.th/
https://www.rmutl.ac.th/
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12. ผลผลิต (Output) 1. มีเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวน 

ป้องกัน ประชาสัมพันธ์และดับไฟป่า จ านวน ๘๕ ชุมชนหรือหมู่บ้าน 
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทักษะและเพ่ิมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันอย่างสมดุลและยั่งยืน ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนทั้งหมด 
3. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการดูแลและป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากร 
ป่าไม้จากการเกิดไฟป่า 
4. จ านวนจุดความร้อนลดลงจากปีท่ีผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ 
5. คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๒ มีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนน้อยที่สุด 
6. เครือข่ายสาธารณภัยได้มีการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และมาตรฐานสากล ในการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ 
7. การบริหารจัดการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์อ า เภอ และศูนย์ปฏิบัติการท้อง ถิ่น  มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานสากล 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. พ้ืนทีป่่าได้รับการควบคุม ป้องกัน ส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตส านึก
ในการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
2. มีเครือข่ายภาคประชาชนในและรอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองตาม
กฎหมายป่าไม้ ได้รับการส่งเสริม ความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้าง ในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
ส่วนร่วม 
3. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล และเฝ้าระวังภัยคุกคาม 
ด้านต่าง ๆ ในและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
ควบคู่กับส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
4. จ านวนการเกิดไฟป่าและจุดความร้อน (hotspot) ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ลดลงร้อยละ ๒๐ ของปีที่ผ่านมา 
5. มีเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เข้มแข็งเพ่ิมขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อย ๕ ของ
จ านวนเครือข่ายเดิม 
6. จ านวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ๑๐ 
7. ผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากหมอกควันไฟป่าลดลง 
8. ลดความเสียหายด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เกิดจากหมอกควันไฟป่า 
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๑. ชื่อโครงการส าคัญ 1.2 โครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าต้นน้ า 
2. ชื่อแผนงาน แผนงาน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าต้นน้ า 
3. แนวทางการพัฒนา 1. ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. จัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. สร้างและขยายเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. หลักการและเหตุผล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมากและยากที่จะหลีกเลี่ยง เมื่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมขาดความสมดุล ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย เช่น 
ความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ า ฝนทิ้งช่วง ช่วงฤดูร้อนเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูฝนดินถล่ม และ
อุทกภัย สร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาด
การประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในพ้ืนที่ และการอนุรักษ์อย่างจริงจัง  ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องเริ่มตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล อันจะน าไปสู่
การขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศ และการสร้างสังคมและชุมชนที่อยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยถูกบุกรุก
และท าลายก าลังขยายตัวและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุมาจากจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น และมีความต้องการแหล่งที่ท ามาหากินเพ่ือการเกษตรกรรม 
ท าให้พ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีสภาพสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ถูกบุกรุกท าลายอย่างรวดเร็ว การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพันธุกรรมพืชในท้องถิ่นของประชาชน 
ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการปกป้อง อนุรักษ์และการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหาแนวทางและด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม 

ด้วยสภาพทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าของภาคเหนือบางส่วนมีสภาพ
เสื่อมโทรม เนื่องจากถูกบุกรุกท าลายใช้ประโยชน์พ้ืนที่ผิดประเภทท าให้เกิดปัญหา
มลพิษหมอกควันรุนแรง เกิดพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์มีแนวโน้ม
ลดลงในทุกปี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม 
เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งรุนแรง สร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจ 
จึงจ าเป็นต้องมีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าแบบบูรณาการเพ่ือให้กลับคืนความอุดม
สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ  
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การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ให้ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง
ยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาขน ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร สุขอนามัย รวมทั้งการคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด เนื่องจากสถานการณ์พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย 
ถูกท าลายลงอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพ่ิมขึ้นผนวกกับพลัง
ผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งค้าขาย โดยใช้พ้ืนที่ป่าเป็นตัวส าคัญ 
เชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ าล าธารถูกท าลาย  
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ าหลากก็เกิดน้ าท่วมฉับพลันและมีการพังทลาย
ของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็น
ทุกข์ร้อนแก่ประชาชนจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น การที่จะดูแลรักษาป่า
ที่ก าลังฟ้ืนฟูได้นั้นต้องอาศัยการท างานร่วมกับชุมชนในบริเวณนั้นช่วยดูแล โดยชุมชน
ต้องมีจิตส านึกในการรักษาป่า เห็นค่าของป่า แต่การที่จะท าให้ทุกคนเห็นคุณค่า 
ของป่านั้นอาจเป็นเรื่องที่ยาก จึงต้องมีต้องสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชน นั่นคือการ
แสดงให้ เห็นว่าถ้ามีการรักษาป่าแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรจากป่า ซึ่ ง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ อาทิ การได้ผลิตภัณฑ์จากป่าแล้ว
น าไปขาย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเมื่อชาวบ้านได้รับประโยชน์จากป่าแล้ว  
ก็อยากจะรักษาป่าให้สมบูรณ์ไว้เพ่ือที่จะรักษาประโยชน์เหล่านั้นไว้ 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพ้ืนที่เสื่อมโทรม ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ทาง
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชในแต่ละท้องถิ่น ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
3. เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา  
ประชาชน ชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาท าลายพันธุกรรมพืช และการคุ้มครอง 
ป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนรักและ
หวงแหนพืชในท้องถิ่น 
4.  เพ่ือแก้ไขปัญหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนน้อยที่สุด 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
การเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลง 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 150,020,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
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หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 
8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
งบประมาณ 26,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก ปลูกปัญญาและส่งเสริมการปลูกป่าในเขตป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม 
งบประมาณ 21,502,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 
- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 197,522,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. เพ่ิมศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. มีเครือข่าย อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุ์พืช 
3. มีเครือข่ายภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการส่งเสริม
ความรู้  
4. พ้ืนที่ป่าได้รับการฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพด้านพันธุ์พืช  
ตระหนักรู้และเห็นความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บ 
และปลดปล่อยน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 

2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่อุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างมีส่วนร่วม 
ทุกภาคส่วน 
4. ประชาชนและเครือข่ายมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 
5. พ้ืนที่ป่าได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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๑. ชื่อโครงการส าคัญ 1.3 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัยรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
2. ชื่อแผนงาน แผนงาน การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัยรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
3. แนวทางการพัฒนา เตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

4. หลักการและเหตุผล ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิม
ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้น
ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประกอบกับแผนพัฒนาภาคเหนือพ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจาก
สาธารณภัยลดลง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดัน
สู่การปฏิบัติ ที่ 3.6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิด 
ความเสียหายน้อยที่สุดและน าไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการการลด 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการจัดการภัยพิบัติ 

ด้วยความตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม 
จากเหตุการณ ์สาธารณภัย ท าให้ปัจจุบันทุกหน่วยงานตื่นตัวในการค้นหาแนวทาง
เพ่ือลดโอกาสในการเกิดผลกระทบ จากสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
จากการตั้งรับและรอแก้ไขปัญหาหรือ เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย
มาสู่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพ่ือรับมือ ภัยที่อาจเกิดขึ้นและด าเนินการ 
เชิงรุกในการลดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจึงเกิด  แนวความคิด 
ในการปฏิบัติการที่รู้จักกันดีว่า“disaster risk reduction (DRR)” หรือ  
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“การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย” ตามบริบทของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
การจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศ ไม่สามารถส าเร็จได้
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานหนึ่งเพียงล าพังเพราะสาธารณภัย เป็นเรื่อง
ของทุกคน จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างกรอบความร่วมมือเพ่ือช่วยให้มีแนวทาง  
ในการด าเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกระดับภายในประเทศ 
ส าหรับนโยบายที่ส าคัญในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในประเทศไทย  
คือ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 
การปรับปรุง หลักปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการสากลตามกรอบเซนไดฯ  
ที่มุ่งเน้นในการจัดการกับ “ความเสี่ยง”ได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 ให้เป็นแผนแม่บทและเป็นกรอบใน 
การปฏิบัติการด้านสาธารณภัยในประเทศไทย มียุทธศาสตร์ 1 คือ การมุ่งเน้น 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสร้างระบบ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ให้มีมาตรฐาน พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และส่งเสริมให้ทุก 
ภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง ซึ่งเรื่ องภัยพิบัติเป็น
ประเด็นที่ได้รับความส าคัญ โดยเฉพาะในมิติความม่ันคงของชาติ มีเป้าหมายการ
ด าเนินงานด้านการจัดการภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้าน ทั้งระบบ การจัดการภัยพิบัติ
การบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัย ในทุกรูปแบบ 
ตลอดจนการเฝ้าระวัง และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดท า แผนที่เสี่ยงภัย 
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เยาวชน 
2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านสาธารณภัยส าหรับการศึกษา และฝึกปฏิบัติของภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
และใกล้เคียง 
3. เพ่ือให้การเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ   
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน 
ไม่สับสน 

6. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
การเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการป้องกัน เตรียมความพร้อมและ 
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 65,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 
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- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายเครื่องจักรกล กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 
งบประมาณ 12,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
(จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 
งบประมาณ 17,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมชุมชนในการจัดการลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ 
และน่าน) 
งบประมาณ 12,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก พัฒนาเครือข่ายพ้ืนที่เสี่ยงภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 
งบประมาณ 12,500,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสถานีศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน) 
งบประมาณ 35,000,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 128,528,500 บาท 
หน่วยด าเนินการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
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9. หน่วยงานด าเนินการ - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 308,528,500 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. เยาวชน ประชาชน สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ทักษะสามารถ

เตรียมพร้อมป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
เบื้องต้น 
2. ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและครบวงจร ท าให้มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ  
การป้องกันและบรรเทา รวมไปถึงการฟ้ืนฟูจากภัยพิบัติ 
3. ความสูญเสียจากสาธารณภัยลดลง  
4. มีเครือข่ายด้านสาธารณภัยและด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีศักยภาพในพ้ืนที่ 

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและครบวงจร ท าให้มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ  
การป้องกันบรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย สามารถเพ่ิมศักยภาพในการเผชิญ
เหตุและจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน บรรเทา และฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย  
ลดความสูญเสียจากสาธารณภัยในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
2. การเผชิญเหตุและการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน ไม่สับสน 
หมู่บ้าน/ชุมชน มีบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่
ในพ้ืนที ่โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย 
หลังเกิดภัย และความสูญเสียจากสาธารณภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยลดลง 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 






