ส่วนที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงราย
1.1 ความเป็นมา
จากการศึกษาด้านตานานพื้นเมืองต่าง ๆ นักวิชาการท้องถิ่นของเชียงรายกล่าวว่าเรื่องราวเกี่ยว
ด้วยเรื่องการตั้งอาณาจักรต่าง ๆ ที่เป็นดินแดนของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันนั้นได้ปรากฏในพงศาวดาร
เหนือ เป็นหนังสือคัมภีร์ใบลาน ตัวหนังสืออักษรธรรมล้านนา ตานานเมืองโยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสน
บางแห่งเรียกว่า ตานานโยนกนครราชธานี ไชยบุรีศรีช้างแสง เช่น ตานานสิงหนวัติ เป็นต้น แต่ละเล่มเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโยนกทั้งสิ้น จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพงสาวดารโยนก อีกประการหนึ่งจะเกี่ยวพันกับ
อาณาจักรโบราณต่าง ๆ อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน
เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝุายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ได้แล้ว จึงทรงกรีฑาทัพไป
แสดงฝีมือในการยุทธต่อหัวเมืองฝุายใต้ลงมา จึงได้ไปรวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญได้นําช้าง
มงคลของพญามังรายไปทอด (ผูก) ไว้ในปุาหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไปพญามังรายจึงได้เสด็จติดตาม
รอยช้างไปจนถึงดอยทองริมแม่น้ํากกนัทธี ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เป็น
ชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างเมืองใหม่ ขึ้นในที่นั่น ให้ก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ ในท่ามกลางเมือง ขนาน
นามเมืองว่า “เวียงเชียงราย” ตามพระนามของพญามังรายผู้สร้าง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805
ดังนั้น จึงได้นํารูปช้างสีขาวใต้เมฆแห่งความรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นสีม่วงของวันเสาร์ ซึ่งตรงกับ
วันประสูติของพญามังรายเป็นสีประจําจังหวัด

1.2 ลักษณะทางกายภาพ
1.2.1 ที่ตั้ง
จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ ถึง
20 องศา 30 ลิป ดาเหนือ และเส้น แวงที่ 99 องศา 15 ลิป ดา ถึง 100 องศา 45 ลิป ดาตะวัน ออก
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร
1.2.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและลําปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพเมียนมาและจังหวัดเชียงใหม่
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เมียนมา
สปป.ลาว

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดเชียงราย

แนวเขตชายแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเมี ย นมา ด้ า นอํ า เภอแม่ จั น แม่ ส าย แม่ ฟู า หลวง และ
เชียงแสน รวม 153 กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง
155 กิโลเมตร
1.2.3 สภาพภูมิประเทศ
มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพื้นที่
ราบสู งเป็ นหย่ อม ๆ ในเขตอําเภอแม่สรวย เวียงปุาเปูา และเชียงของ บริเวณเทื อกเขาจะมีความสู ง
ประมาณ 1,500– 2,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ําสําคัญในตอนกลางของ
พื้นที่ ได้แก่อําเภอพาน เมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสู งประมาณ 410–580
เมตร จากระดับน้ําทะเล
1.2.4 สภาพภูมิอากาศ
ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.6 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม มีฝนตกทั้งปี 145 วัน ปริมาณ
ฝนรวมตลอดทัง้ ปี 2,042.6 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 15.1
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 10.2 องศาเซลเซียส
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1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
1.3.1 หน่วยการปกครอง
จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็น
1) ส่วนราชการ
สังกัดส่วนภูมิภาค
34
หน่วยงาน
ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง
84
หน่วยงาน
2) ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลตําบล 72 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 70 แห่ง
3) อําเภอ 18 อําเภอ 124 ตําบล 1,753 หมู่บ้าน
ตารางที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อาเภอ
เมืองเชียงราย
เชียงของ
เวียงปุาเปูา
เทิง
ปุาแดด
พาน
เวียงชัย
แม่จัน
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟูาหลวง
แม่ลาว
เวียงเชียงรุ้ง
ดอยหลวง
รวม

ตาบล หมู่บ้าน
16
7
7
10
5
15
5
11
6
8
7
5
4
3
4
5
3
3
124

228
102
93
156
58
234
75
139
70
87
128
71
41
55
77
64
43
33
1,753

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, 2559.

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

1
1

เทศบาลนคร

เทศบาล
ตาบล

อบต.

ระยะทางจาก
อาเภอถึงจังหวัด
(กม.)

1
1

5
5
4
5
4
1
1
7
2
4
3
3
3
3
3
1
54

15
3
5
7
1
15
5
6
5
6
6
3
1
1
4
4
3
3
88

145
91
64
52
47
12
28
60
63
62
48
150
63
65
19
45
40
-
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1.3.2 ประชากร
ประชากร ณ เดือ น กั น ยายน 2559 รวมทั้ ง สิ้ น 1,311,100 คน เป็น ชาย 618,050 คน หญิ ง
693,050 คน สําหรับอํา เภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองเชียงราย มีจํานวน 292,332 คน
รองลงมาได้แก่ อําเภอพาน มีจํานวน 123,453 คน และอําเภอแม่จัน มีจํานวน 101,692 คน สําหรับ
อําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อําเภอแม่สาย 411.61 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่
อําเภอเมืองเชียงราย 206.52 คน/ตร.กม. และอําเภอแม่จัน 184.56 คน/ตร.กม.
ตารางที่ 2 จํานวนประชากรของจังหวัดเชียงราย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อาเภอ
เมืองเชียงราย
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ปุาแดด
แม่จัน
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
เวียงปุาเปูา
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟูาหลวง
แม่ลาว
เวียงเชียงรุ้ง
ดอยหลวง
รวม

ชาย

หญิง

รวมประชากร

116,265
21,952
31,762
42,495
60,289
13,075
48,943
26,143
55,031
42,329
34,095
15,757
17,680
15,602
38,041
15,102
13,783
9,706
618,050

176,067
22,975
32,390
42,865
63,164
13,235
52,749
27,324
62,277
38,425
34,639
15,896
17,148
16,242
38,352
15,920
13,902
9,480
693,050

292,332
44,927
64,152
85,360
123,453
26,310
101,692
53,467
117,308
80,754
68,734
31,653
34,828
31,844
76,393
31,022
27,685
19,186
1,311,100

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, 2559.

ความหนาแน่นของประชากร
(ต่อ ตร.กม.)
206.52
140.99
76.65
107.30
120.68
79.01
184.56
126.70
411.61
56.53
56.48
51.05
66.21
124.63
119.10
91.78
133.87
61.69
113.76
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1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ
1.4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP)
ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ณ ราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต
พ.ศ. 2553 - 2557 (หน่วย : ล้านบาท)
2553 2554 2555 2556 2557 สัดส่วน ปี 2557
ภาคเกษตร
25,165 24,989 30,862 35,252 37,202
38.75
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการปุาไม้
24,400 24,170 30,034 34,284 36,130
37.64
การประมง
765
819
828
968 1,072
1.29
ภาคนอกเกษตร
44,607 47,760 52,419 58,276 58,793
61.25
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน
440
450
663
783
749
0.78
การผลิตอุตสาหกรรม
5,297 5,183 5,568 5,726 5,028
5.24
การไฟฟูา ก๊าซ และการประปา
969 1,036 1,163 1,320 1,424
1.48
การก่อสร้าง
1,989 2,377 2,301 3,406 3,510
3.66
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
13.82
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
9,403 9,714 11,342 12,256 13,270
ครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
1,687 1,996 2,205 2,498 2,385
2.48
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
2,917 2,969 3,410 4,030 3,779
3.94
ตัวกลางทางการเงิน
3,878 4,130 4,743 5,640 6,530
6.80
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และ
5,119 3,820
3.98
3,801 4,240 4,243
บริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดินและการปูองกัน
3.88
4,303 4,813 4,464 4,062 3,720
ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
6,537 7,236 8,518 9,040 10,202
10.63
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2,244 2,385 2,576 2,718 2,851
2.97
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วน
1.18
780
879
935 1,125 1,129
บุคคลอื่นๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
359
352
288
553
396
0.41
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
69,772 72,750 83,281 93,528 95,995
100.00
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท)
59,534 62,229 71,438 80,477 82,899
ประชากร (1,000 คน)
1,172 1,169 1,166 1,162 1,158
สาขาการผลิต

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559.

ปี 2557 (ข้อมูล ณ กันยายน 2559) จังหวัดเชียงรายมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 82,899 บาท/
คน/ปี อยู่ลําดับที่ 12 ของภาคเหนือ และอยู่ลําดับที่ 50 ของประเทศ
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16 สาขา ณ ราคาคงที่
ตารางที่ 4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาคงที่) จําแนกตามสาขา
การผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 (หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทผลิตภัณฑ์

มูลค่า
พ.ศ. 2553

มูลค่า
พ.ศ. 2554

มูลค่า
พ.ศ. 2555

มูลค่า
พ.ศ. 2556

การเติบโต

มูลค่า
พ.ศ. 2557

54/53 55/54 56/55 57/56
10,498 10,908 11,040 11,656 12,592 3.91 1.21 5.58 8.03

ภาคการเกษตร
1. สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์
9,784 10,164 10,263 10,842 11,864 3.88 0.97 5.64 9.43
และการปุาไม้
2. สาขาประมง
730
744
777
877
584 1.92 4.44 12.87 -33.41
ภาคนอกการเกษตร
33,047 34,878 37,006 40,354 39,903 5.54 6.10 9.05 -1.12
3. สาขาการทําเหมืองแร่ และ
314
330
480
524
488 5.10 45.45 9.17 -6.87
ย่อยหิน
4. สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต)
2,425 2,482 2,612 2,753 2,672 2.35 5.24 5.40 -2.94
5. สาขาไฟฟูา ก๊าซและการประปา
934 1,022 1,168 1,164 1,232 9.42 14.29 -0.34 5.84
6. สาขาการก่อสร้าง
1,492 1,679 1,573 2,294 2,325 12.53 -6.31 45.84 1.35
7. สาขาขายส่ง ขายปลีก การ
ซ่อมแซมรถยนต์ จักรยานยนต์ ของ 6,864 6,831 7,655 8,112 8,429 -0.48 12.06 5.97 3.91
ใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
8. สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
1,612 1,914 2,062 2,230 2,073 18.73 7.73 8.15 -7.04
9. สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
2,664 2,692 3,022 3,560 3,323 1.05 12.26 17.80 -6.66
และการคมนาคม
10. สาขาตัวกลางทางการเงิน
2,664 2,782 3,259 3,750 4,257 4.43 17.15 15.07 13.52
11. สาขาบริการด้านอสังหา
3,955 4,373 4,361 5,178 3,887 10.57 -0.27 18.73 -24.93
ริมทรัพย์ การใช้เช่าและบริการฯ
12. สาขาการบริหารราชการ และ
การปูองกันประเทศ รวมทั้ง
3,066 3,350 2,972 2,643 2,317 9.26 -11.28 -11.07 -12.33
การประกันสังคมภาคบังคับ
13. สาขาการศึกษา
4,420 4,584 4,961 5,308 5,712 3.71 8.22 6.99 7.61
14. สาขาบริการด้านสุขภาพ และ
1,761 1,854 1,951 2,012 2,053 5.28 5.23 3.13 2.04
งานสังคมสงเคราะห์
15. สาขาให้บริการชุมชน สังคม
611
664
686
808
795 8.67 3.31 17.78 -1.61
และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
16. สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วน
354
321
244
421
271 -9.32 -23.99 72.54 -35.63
บุคคล
รวม

43,368 45,786 48,046 52,476 52,281

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559.

5.58

4.94

9.22

-0.37
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1.5 ลักษณะทางสังคม
1.5.1 จานวนศาสนสถาน
1) สํานักสงฆ์ 309 แห่ง
2) วัด 702 แห่ง
3) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ 80 แห่ง
4) โบสถ์คริสต์ นิกายคาทอลิก 141 แห่ง นิกายโปแตสแตนท์ 133 แห่ง
5) มัสยิด (จดทะเบียน) 7 แห่ง
1.5.2 จานวนศาสนบุคคล
1) มหานิกาย : พระภิกษุ 3,324 รูป สามเณร 3,212 รูป
2) ธรรมยุต : พระภิกษุ 333 รูป สามเณร 24 รูป
3) นิกายคาทอลิก 10 องค์
4) นิกายโปแตสแตนท์ (ศิษยาภิบาล – รศบ.) 141 องค์
5) อิหม่าม 7 คน
1.5.3 จานวนศาสนิกชน
1) พุทธ 1,146,166คน (ร้อยละ 93.388)
2) คริสต์ 29,404 คน (ร้อยละ 2.396)
3) อิสลาม 2,362 คน (ร้อยละ 0.248)
4) พราหมณ์ –ฮินดู 130 คน (ร้อยละ 0.014)
5) ซิกข์ 130 คน (ร้อยละ 0.001)
1.5.4 ประเพณีที่สาคัญของจังหวัดเชียงราย ได้แก่
1) ประเพณีสงกรานต์ : กําหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อน
ปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนายังคงสืบทอดกันมา ดังนี้
13 เมษายน เป็นวันสังขารล่อง จะมีการยิงปืนจุดประทัดช่วงเช้าเพื่อเป็นการ ขับไล่
เสนียด จัญไร ปัญหาอุปสรรค เคราะห์กรรมต่าง
14 เมษายน เป็นวันเน่า หรือวันเนาว์ คือเป็นวันตระเตรียมอาหาร ขนมเพื่อนําไปถวาย
วัด โดยช่วงบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัด เพื่อก่อเจดีย์ทราย วันนี้ ไม่ควรประกอบการมงคลใด ๆ และไม่
ควรพูดหยาบหรือโกหก
15 เมษายน เป็นวันพญาวัน ช่วงเช้าจะมีการทําบุญตักบาตร ตานขันข้าว สรงน้ํา
พระพุทธรูป ดําหัวพระสงฆ์ แล้วจึงไปดําหัวญาติผู้ใหญ่
16 เมษายน เป็นวันปากปีคือวันเริ่มต้นปีใหม่ จะมีการประกอบพิธี สะเดาะเคราะห์
ส่งเคราะห์ ส่งสะตวง สืบชะตา บางแห่งมีการสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล
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2) ประเพณีสืบชะตา : ประเพณีสืบชะตา โดยทั่วไปมี 3 ประเภท ได้แก่
2.2 การสืบชะตาบุคคล กระทําได้ทุกโอกาส (วันเกิด หรือ เจ็บปุวย ได้รับอุบัติเหตุ)
2.2 การสืบชะตาบ้าน ทําได้ปีละครั้ง คือตอนสงกรานต์ หรือเมื่อมีเภทภัยที่เกิดขึ้น
2.3 การสืบชะตาเมือง จะทําเมื่อถึงโอกาสครบรอบสร้างเมือง
3) ประเพณีตานก๋วยสลาก : การตานก๋วยสลาก (สลากภัตต์) จะเริ่มในราววันเพ็ญเดือน
12 เหนือและสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ ( เดือนตุลาคม) จะมีการเตรียมอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ บรรจุใส่พา
ชนะ แล้วนํา “ ยอด” คือ ธนบัตรผูกติดไม้เรียวเสียบไว้ เช้าวันรุ่งขึ้นจะนํา “ ก๋วยสลาก” ไปวัดที่จัดงาน
เพื่อถวายพระภิกษุสามเณร มีการเขียนคําอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติคนที่เสียชีวิตไปแล้วและเทวดาทั้งหลาย
4) ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) : ในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของทุกปี คื อ วันลอย
กระทง ชาวล้ านามีพิธีสํ าคัญนอกเหนือจากการลอยกระทง คือ พิธีกรรมตั้งธรรมหลวงหรือฟังเทศน์
มหาชาติ
5) ประเพณีมนัสการพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง : พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง นับเป็น
โบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นปฐมเจดีย์ในดินแดนล้านนา ทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยว
ขึ้นไปนมัสการพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งชมทิวทัศน์และทัศนียภาพบนดอยตุง เมื่อถึง
กําหนดวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ (ราวมีนาคม) จะมีประเพณีนมัสการที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด ศาสนิกชน
ผู้เลื่อมใสศรัทธา ทั้งชาวเชียงรายเอง ชาวจังหวัดใกล้เคียง ชาวเชียงตุงจากรัฐฉาน ประเทศพม่า ชาวหลวง
พระบาง จากประเทศลาว ตลอดถึงชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ก็จะหลั่งไหลขึ้นไปนมัสการ ในวัน
สําคัญนี้อย่างเนืองแน่น
6) ประเพณีเป็งพุธ : เป็นประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอย่างหนึ่งของชาวเชียงราย
ถือเอาวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธในรอบปี (เป็ง คือ คืนวันเพ็ญ) เป็นวันที่จะทําบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ตนเอง ซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารหรือข้าวสาร อาหารแห้งไว้รอใส่บาตรเวลากลางคืน พอใกล้จะถึง
เที่ยงคืน ก็จะพากันออกมายืนเรียงรายตามท้องถนนในหมู่บ้าน หรือในเมืองพอหลังที่ยงคืน ผ่านไป (ย่าง
เข้าวันพุธ) พระจากหลายวัดในตัวเมือง และวัดตามท้องถิ่นก็จะออกมาบิณฑบาตกัน ปัจจุบันมักทําเป็น
ประจําสม่ําเสมอ
7) ประเพณีตานหาแม่ฟูาหลวง : กําหนดจัดในวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์แม่ฟูาหลวงของปวงชนชาวไทย ซึ่ง
พระองค์ท่านเคยเสด็จมาพํานักที่พระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงรายจึงจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะที่ไร่
แม่ฟูาหลวงในช่ว งเช้า และพิธีทําบุญอุทิศถวายแด่องค์สมเด็จย่า ในช่ว งบ่ายที่ พระตําหนักดอยตุง
ข้าราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เข้าร่ว มพิธีอย่างเนื่องแน่น เพื่อรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวเชียงราย
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1.5.5 แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
1) อาเภอเมืองเชียงราย
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อยู่ที่ห้าแยกพ่อขุน พ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์องค์ที่
25 แห่งราชวงศ์ลัวะจังคราช
กู่พระเจ้าเม็งราย ตั้งอยู่หน้าวัดงําเมือง บนดอยงําเมือง กู่นี้เป็นอนุสาวรีย์สําคัญแห่ง
หนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช
วัดพระสิงห์ ถนนท่าหลวง ใกล้ศาลากลางจังหวัด เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์
องค์ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน
วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตําบลเวียง เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหา
มณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน
วัดพระธาตุดอยทอง ถนนอาจอํานวย หลังศาลากลางจังหวัด บนดอยจอมทองริม ฝั่ง
แม่น้ํากก
วัดร่องขุ่น ตําบลปุาอ้อดอนชัย ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 12 กิโลเมตร บนเส้นทางไปจังหวัด
พะเยา เลี้ ยวขวาที่ส ามแยกทางไปน้ํ าตกขุนกรณ์ ประมาณ 100 เมตร วัดอยู่ซ้ายมือ ออกแบบและ
ก่อสร้าง โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ศาลารอยพระบาท รัชกาลที่ 9 ประดิษฐานอยู่บนดอยโหยด ในค่ายเม็งรายมหาราช
นอกจากเป็นสถานที่ประดิษฐานรายพระบาท และศาลาทรงงานเฉลิมพระเกียรติที่สง่างามและสมพระ
เกียรติแล้วยังเป็นสถานที่สําหรับผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์
สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ เชี ยงราย อยู่ห่ างจากตัว เมื องเชีย งรายประมาณ
8 กิโลเมตร บนเส้นทางเชียงราย-แม่จัน เข้าไปทางด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในสวนมี
ทัศนียภาพสวยงามบรรยากาศร่มรื่น มีหนองบัวกว้างถึง 223 ไร่ เป็นสถานที่น่าพักผ่อนหย่อนใจ เพราะน้ํา
ในหนองบัวใสเย็นและเต็มเปี่ยมตลอดปี
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง ตั้งขึ้นด้วย
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี แห่ งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้ เป็นเครื่องหมายแห่ ง
มิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
2) อาเภอแม่ลาว
พระธาตุจอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง ตําบลจอมหมอกแก้ว สร้างขึ้นในสมัยใดยัง
ไม่ปรากฏหลักฐาน ชาวบ้านเชื่อว่าจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุอัฐิของเชื้อพระวงศ์สมัยโบราณ
3) อาเภอแม่จัน
น้าพุร้อนป่าตึง หรือ น้าพุร้อนห้วยหินฝน (จันทน์ผาอาบน้าแร่) จากสามแยกแม่จัน
ไปตามถนนหมายเลข 1089 แม่จัน-ท่าตอน ประมาณ 7 กิโลเมตร ในเขตตําบลปุาตึง บนเนื้อที่เกือบ 10 ไร่
พิพิธภัณฑ์พระ ตั้งอยู่ซ้ายมือบนถนนแม่จัน -เชียงแสน 6 กิโลเมตร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
รวบรวมสุดยอดพระพุทธรูปโบราณ และพระเครื่องทุกยุคสมัย
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วัดหมื่นพุทธ บ้านปุาไร่ ตําบลท่าข้าวเปลือก เป็นที่ประดิษฐานพระสังขจายที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก หน้าตักกว้าง 15 x 19 เมตร สร้างที่เมืองนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
พระธาตุ จ อมจั น ทร์ ตํ า บลสั น ทราย ครู บ าทิ พ ย์ เป็ น ผู้ ส ร้ า งขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2458
การเดินทางออกจากอําเภอเชียงแสนโดยทางหลวงหมายเลข 1016 สายเชียงราย-เชียงแสนมุ่งสู่อําเภอ
แม่จัน ผ่านเทศบาลจันจว้า ตําบลจอมสวรรค์ และตําบลสันทราย ถึงปากทางเข้าพระธาตุจอมจันทร์
สานักปฏิบัติธรรมถ้าป่าอาชาทอง รู้จักกันในนาม “พระขี่ม้าบิณฑบาต” ตั้งอยู่ตําบล
ศรีค้ํา บนดอยสูงที่อยู่ห่างไกล พระครูบาเหนือชัยเจ้าอาวาสของสํานักสงฆ์ ซึ่งเป็นอดีตนายทหารม้าเก่า
จึงให้เณรใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านสี่หมื่นไร่ วิ่งระยะทางร่วม 5 กิโลเมตร
4) อาเภอแม่ฟ้าหลวง
ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคิรี เดิม ชื่อบ้านแม่สลองนอกเป็นชุมชน
ผู้อพยพจากกองพล 93 ซึ่งอพยพจากสหภาพพม่าเข้ามาในเขตไทย จํานวนสองกองพันคือ กองพันที่ 3
เข้ามาอยู่ที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองพันที่ 5 อยู่ที่บ้านแม่สลองนอก
บ้านเทอดไทย เดิมเรียกว่า “บ้านหินแตก” อยู่ห่างจากเชียงราย 66 กิโลเมตร ใน พ.ศ.
2511 ขุนส่าเคยเข้ามาใช้เป็นฐานที่มั่นในฐานะผู้นํากองทัพกู้ชาติไต “ขุน” เป็นคําที่ประชาชนรัฐฉาน
เรียกบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือ แต่ชาวโลกรู้จักขุนส่าดีในชื่อ “ราชาเฮโรอีน”
ดอยหัวแม่คา อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 1,850 เมตร จากเชียงรายใช้เส้นทางเดียวกับ
ทางขึ้นดอยแม่สลองสายเก่า ทางหลวงหมายเลข 1130 แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกอีก้อ ผ่านบ้านเทอดไทย
ไปจนถึงบ้านแม่คํา ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 100 กิโลเมตร บ้านหัวแม่คําอยู่เกือบสุดชายแดน เส้นทาง
เป็นทางลูกรังคดโค้งไปตามทิวเขา ใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมง ดอยหัวแม่คําเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวเขา
ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเผ่าลีซอ เป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอีก้อ ม้งและมูเซอ
พระต าหนักดอยตุ ง เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จ
พระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยฝีมือช่างชาวเหนือ รอบ ๆ
พระตําหนักมีสวนดอกไม้หลากพันธุ์ หลายสี ให้ความสวยงามสดชื่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเห็นหมอก
จาง ๆ บริเวณยอดเขารอบ ๆ พระตําหนัก มีเจ้าหน้าที่นําชมเป็นรอบ ๆ ละ 20 นาที เปิดให้เข้าชมทุกวัน
สถูปดอยช้างมูบและสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง บนดอยช้างมูบ ริมถนนสายพระธาตุ
ดอยตุง บ้านผาหมี ห่างจากทางแยกวัดน้อยดอยตุงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของ
ดอยตุง มีพระสถูปช้างมูบ เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะเหมือนช้างหมอบ
5) อาเภอแม่สาย
อําเภอแม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110
เป็ น อํ า เภอเหนื อ สุ ด ของประเทศไทย ติ ด กั บ จั ง หวั ด ท่ า ขี้ เ หล็ ก สหภาพพม่ า โดยมี แ ม่ น้ํ า แม่ ส าย
เป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกัน
ได้โดยเสรี
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พระธาตุ ด อยตุ ง ตั้ งอยู่ บ ริ เ วณกิโ ลเมตรที่ 17.5 บนทางหลวงหมายเลข 1149
เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นํามาจากมัธยมประเทศ นับเป็น
ครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย เมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ นี้ ได้ทําธงตะขาบ (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง ) ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย
ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหน ก็จะกําหนดเป็นฐานพระสถูป
พระธาตุดอยเวา หมู่ที่ 1 ตําบลแม่สาย บนดอยริมฝั่งแม่น้ําแม่สาย ตามประวัติกล่าวว่า
พระองค์เวาหรือเว้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนก เป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่งเมื่อ พ.ศ. 364
นับเป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่งรองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง
ถ้าผาจม หมู่ที่ 1 ตําบลแม่สาย อยู่ห่างจากอําเภอแม่สายไปทางทิศเหนือประมาณ 1.5
กิโลเมตร ถ้ําผาจมตั้งอยู่บนดอยอีกลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันตกของดอยเวา ติดกับแม่น้ําสาย เคยเป็นสถานที่
ซึ่งพระภิกษุสงฆ์นั่งบําเพ็ญเพียรภาวนา เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ถ้าปุ่ม ถ้าปลา ถ้าเสาหินพญานาค ตั้งอยู่ที่ดอยจ้อง หมู่ที่ 11 ตําบลโปุงผา ห่างจากอําเภอ
แม่สายไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 110 ประมาณ 12 กิ โลเมตร มีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ
2 กิโลเมตร ดอยจ้องเป็นภูเขาหินปูน จึงประกอบด้วย ถ้ําหินงอก หินย้อย และทางน้ําไหลมากมาย
ถ้าปุ่ม อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขา ต้องปืนขึ้นไป ภายในถ้ํามืดมาก ต้องมีผู้นําทาง
ถ้าปลา เป็นถ้ําหนึ่งที่มีน้ําไหลภายในถ้ํา เคยมีปลาชนิดต่าง ๆ ทั้งใหญ่น้อยว่ายออกมา
ให้เห็นเป็นประจํา ภายในถ้ํายังมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพม่า ประชาชนทั่วไป
เรียกว่า “พระทรงเครื่อง” เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้
ถ้าเสาหินพญานาค อยู่ในบริเวณเดียวกัน เดิมต้องพายเรือข้ามน้ําเข้าไปชม ภายหลังได้
สร้างทางเดินเชื่อมกับถ้ําปลา ระยะทาง 150 เมตร ภายในถ้ํามีหินงอก หินย้อย และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมด้วย
6) อาเภอเชียงแสน
อําเภอเชียงแสน เป็นอําเภอเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ําโขง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ
60 กิโ ลเมตร เชีย งแสนเป็ น เมืองเก่าแก่มากแห่ ง หนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อ “เวียงหิ รัญนครเงินยาง”
ปัจจุบันยังมีซากกําแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแห่งปรากฏอยู่ทั้งในและนอกตัวเมือง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณ
เมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจาก
เชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่น
ฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน
พระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้า
แสนภูเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 โบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังแบบล้านนา
เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน
วัดพระเจ้าล้านทอง วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตกําแพงเมือง เจ้าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ้าติโลก
ราชเป็ น ผู้ ส ร้ า งเมื่อ พ.ศ. 2032 ได้ทรงหล่ อพระพุทธรู ปองค์ห นึ่งหนัก ล้ านทอง (1,200 กิโ ลกรัม )
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ขนานนามว่าพระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน ในวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งได้มาจากวัดทองทิพย์
เรียกกันว่าพระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง พระพักตร์งดงามมากศิลปสุโขทัย
โบราณสถานวัดป่าสัก อยู่ห่างจากอําเภอเชียงแสนประมาณ 1 กิโลเมตร เขตตําบล
เวียง พระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1838 และให้ปลูกต้นสักล้อมกําแพงจํานวน 300 ต้น จึงได้ชื่อ
ว่า “วัดปุาสัก” ทรงตั้งพระพุทธโฆษาจารย์เป็นสังฆราชจําพรรษา ณ อารามแห่งนี้
วัดพระธาตุผาเงา อยู่ห่างจากอําเภอเชียงแสนไปตามเส้นทางเชียงแสน-เชียงของ
ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสบคํา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บน
หินก้อนใหญ่ วิหารปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข้างหลังวัดเป็นที่ตั้งพระบรมพุทธนิมิตเจดีย์
พระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนถนนเลียบแม่น้ําเชียงแสน-เชียงของ ตามพงศาวดารกล่าว
ว่า พระเจ้าพังคราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 1483 พร้อมกับพระธาตุจอมทอง เพื่อบรรจุพระ
บรม-สารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน
ทะเลสาบเชียงแสน หรือ หนองบงคาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงแสนตามทางหลวง
หมายเลข 1016 สายเชียงแสน-แม่จัน ไปประมาณ 5 กิโลเมตร ในฤดูหนาวมีฝูงนกน้ําอพยพมาอาศัยที่
ทะเลสาบแห่งนี้ และยังมีทิวทัศน์สวยงามมากเวลาพระอาทิตย์ตก
สบรวก หรือ ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคา อยู่ห่างจากเชียงแสนไปทางทิศเหนือ
9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริมแม่น้ําโขง สบรวกเป็นบริเวณที่แม่น้ําโขงซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทย
และประเทศลาว มาพบกับ แม่น้ํ ารวกซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า จากจุด นี้
นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดินแดนที่เรียกกันว่า สามเหลี่ยมทองคํา
พระพุทธนวล้านตื้อ ประดิษฐาน ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา เป็นพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ น้ําหนักกว่า 69 ตัน สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 15.99 เมตร ประทับนั่งบน
เรื อ แก้ ว กุ ศ ลธรรมขนาดใหญ่ และมี ตุ ง เฉลิ ม พระเกี ย รติ อ งค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และ
พระบรมราชินีนาถฯ อยู่ข้างพระพุทธรูป
หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคา ห่างจากอําเภอเชียงแสน 9 กิโลเมตร เป็นสถานที่
จัดแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคํา ต้นกําเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู้ นําฝิ่นเข้า
มาในเอเชีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการดํารงชีวิตที่ต้องพึ่งพิงกับการปลูกฝิ่นและเสพฝิ่น การฟื้นฟู
สภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางสามเหลี่ยมทองคําของประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เป็นของเอกชน เปิดให้เข้าชมทุกวัน มีการจัดทัวร์เกวียน “ฟาร์ม คุ้มเจ้า
เมือง” โดยเกษตรกรเลี้ยงวัวเทียมเกวียน บ้านสบรวก สามเหลี่ยมทองคํา โดยจัดนําเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3
เส้นทาง คือ รอบบ่อปลา (ระยะสั้นประมาณ 15-20 นาที) เริ่มต้นจากจุดรับ ผ่านเข้าในแปลงทํานา
วนรอบบ่อปลาในนาข้าว ชมวิธีการทํานาในแปลงนาสาธิตและธรรมชาติรอบ ๆ รอบพื้นที่ชายปุาและเนิน
เขา (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)
พระธาตุปูเข้า ตามเส้นทางเชียงแสน-สบรวก แยกซ้ายก่อนถึงสามเหลี่ยมทองคํา
เล็กน้อย รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงยอดเขา หรือจะเดินขึ้นบันไดก็ได้ พระธาตุปูเข้านี้เป็นโบราณสถานอยู่บนดอย
เชียงเมี่ยง ริมปากน้ํารวก
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7) อาเภอเชียงของ
อําเภอเชียงของ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 114 กิโลเมตร ตามเส้นทาง
สายอําเภอเชียงแสน-เชียงของ ทางหลวงหมายเลข 1129 เป็นทางเลียบฝั่งโขง ห่างจากเชียงแสนประมาณ
55 กิโลเมตร
ท่าเรือบั๊ค จุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ําโขง มองเห็นทิวทั ศน์ของ
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถข้าม
ไปฝั่งลาวได้โดยติดต่อที่ว่าการอําเภอเชียงของ
บ้านหาดบ้าย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน-เชียงของ ถนนเลียบริมแม่น้ําโขง เป็น
หมู่บ้านของชาวไทลื้อมีขนบธรรมเนียมประเพณีงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่มี
ชื่อเสียงจากอําเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย
8) อาเภอเวียงแก่น
ดอยผาตั้ง เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และเที่ยวชมทะเลหมอกได้ตลอดปี ในเดือนธันวาคม
ถึงมกราคม มีดอกซากุระและดอกเสี้ ยวบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า
โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้
ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา
หาดผาได อยู่ห่างจากเทศบาลเวียงแก่น 12 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวเหมาะสําหรับ
ฤดูหนาว เกาะแก่งและแนวหาดทรายในลําน้ําโขงปรากฏเป็นบริเวณกว้างดูสวยงามมาก
9) อาเภอเทิง
ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น อยู่ห่างจากดอยผาตั้ง 25 กม. มี
ลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟูา อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,628 เมตร โดยมีหน้า
ผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟูาเป็นทุ่งหญ้ากว้าง
วัดพระธาตุจอมจ้อ ตําบลเวียง ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 65 กิโลเมตร พระธาตุจอม
จ้อเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเทิงมาแต่โบราณ เป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
10) อาเภอขุนตาล
ดอยพญาพิ ภั ก ดิ์ หรื อ ภู ห ลงถั ง อยู่ ห่ า งจากถนนเทิ ง -ขุ น ตาล-เชี ย งของ
เพียง 6 กิโลเมตร มีลักษณะเป็ นยอดเนินสูงสามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อําเภอ คือ อํา เภอพญาเม็งราย
อํ าเภอขุ น ตาล อํ าเภอเวี ย งแก่ น และอํ า เภอเทิ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สามารถมองเห็ น ยอดภู ชี้ ฟู า
ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ห่างจากภูชี้ฟูาประมาณ 18 กิโลเมตร อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบ
ระหว่างรัฐบาลกับขบวนการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
11) อาเภอพาน
วัดพระธาตุจอมแว่ หมู่ที่ 2 ตําบลเมืองพาน ถนนจอมแว่ (สายเก่า) ตําบลเมืองพาน เป็น
พระธาตุที่มีประชาชนชาวอําเภอพานและอําเภอใกล้เคียงนับถือกันว่าเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอําเภอแม่สรวย อําเภอพาน อําเภอ
เวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และอําเภอแม่ใจ อําเภอเมืองพะเยา มีเนื้อที่
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731,250 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูง มีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ประกอบด้วยปุาเบญจพรรณ
ปุาดิบชื้นและปุาเต็งรัง มีสัตว์ปุาและนกหลายชนิด
12) อาเภอแม่สรวย
วัดพระเจ้าทองทิพย์ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายตามถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่
เลี้ยวขวากิโลเมตรที่ 121 ที่บ้านห้วยส้ม ผ่านตําบลศรีถ้อย เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร
วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตําบลแม่สรวย เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ ในพ.ศ. 2482
หลวงพ่ออดุลย์สีหวัตต์ (สิงห์คํา) ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอแม่สรวย และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุ
จอมแจ้ง ได้เทศนาอบรมประชาชนให้มีความเชื่อถือเลื่อมใสในองค์พระธาตุแน่นแฟูน
ดอยวาวี อยู่ห่างจากตัวเมือง 85 กิโลเมตร/2 ชั่วโมง จากทางหลวงหมายเลข 118
ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ แยกขวาไปตามถนนสายบ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม ผ่านเขื่อนแม่สรวย
เส้นทางมีสภาพค่อนข้างคดเคี้ยว เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
เชิงเกษตร วิถีชีวิตชาวจีน ชมไร่ชา สวนส้ม ดอยกาดผี หรือภูนมสาว เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุด
อีกแห่งหนึ่ง สูงจากระดับน้ําทะเล 1,650 เมตร
13) อาเภอเวียงป่าเป้า
วัดอรัญญวิเวกคีรี หรือ พระธาตุจอมผ่อ ตั้งอยู่ที่ บ้านดง-หล่ายหน้า หมู่ 7 ตําบล
เวียง จากหลักฐานทําเนียบการสร้างวัดจังหวัดเชียงราย ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2263 ต่อมาใน พ.ศ.
2520 ระหว่างการรื้อเจดีย์ได้พบวัตถุ มงคลมากมายพร้อมแผ่นเงิน จารึกประวัติการสร้างเจดีย์จานเป็น
ภาษาล้านนา จึงได้มีการบูรณะเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2546 และได้จัดให้มี
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุจอมผ่อ ทุกวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4
บ่อน้าร้อนธรรมชาติ อยู่ที่ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ กม.
ที่ 64-65 มีบ่ อน้ําร้ อนธรรมชาติ 3 บ่อ บริเวณบ่อน้ําร้อนมีช าวบ้านนําไข่มาขายเพื่อให้ นักท่องเที่ยว
ทดสอบต้มในบ่อน้ําร้อน เป็นจุดแวะพักระหว่างการเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย
หมู่บ้านเวียงกาหลง (ดินแดนแห่งวัฒนธรรม) ตั้งอยู่ที่บ้านปุาส้าน หมู่ที่ 5 ตําบลเวียง
กาหลง ห่างจากเส้นทางหลักสายเชียงราย-เชียงใหม่ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 120 ไปทางอําเภอวัง
เหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดเวียงกาหลงซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ด้านขวามือเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผา ขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องเคลือบดินเผาแบบเวียงกาหลง
อุทยานแห่งชาติขุนแจ เดินทางไปตามเส้นทางสายเชียงราย-เชียงใหม่ บนทางหลวง
หมายเลข 118 จะถึงที่ทําการอุทยาน ซึ่งอยู่ริมทางหลวงบริเวณ กิโลเมตรที่ 55-56 เป็นอุทยานที่มีความ
ร่มรื่นสมบูรณ์ของปุา มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีสัตว์ปุาหลายชนิด ได้แก่ ชะมด หมูปุา เก้ง เม่น หมี
ลิงลม นกต่าง
น้าตกแม่โถ เป็นน้ําตกที่มีน้ําไหลตลอดปี มีทั้งหมด 7 ชั้น สูง 40 เมตร สามารถ
เดินทาง โดยรถยนต์จากที่ทําการอุทยานถึงทางขึ้นน้ําตก (บ้านแม่โถ)
น้าตกขุนแจ เป็นน้ําตกที่สวยงาม มี 6 ชั้น บริเวณน้ําตกมีพื้นที่สําหรับปิกนิกและกาง
เต็นท์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากที่ทําการอุทยานฯ 2 ชั่วโมง
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ดอยมด มีความหนาแน่นของปุาดิบชื้นระหว่างทางเดินขึ้นสู่ยอดดอยมด มีพืชขึ้น
หลายชนิด เช่น กล้วยไม้ดิน เฟิร์น มอส และพืชอื่น ๆ ร่มรื่นและชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา
ดอยลังกา มีความสูง 2,000 เมตร สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ทําให้มองเห็น
ทิวทัศน์อันงดงามของอุทยานแห่งชาติ มีเส้นทางเดินปุาใช้เวลาเดินปุา 4 วัน 3 คืน
การเดินปุาในอุทยานแห่งชาติขุนแจต้องมีเจ้าหน้าที่นําทาง และต้องเตรียมอุปกรณ์ค้าง
แรมมาเอง เดือนพฤศจิกายน-มีนาคมเป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
14) อาเภอป่าแดด
พระธาตุจอมคีรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตําบลปุาแดด ทางเข้าติดกับโรงเรียนปุาแดด
วิทยาคม มีอายุประมาณ 1,800 ปี เพราะจากลักษณะของพระพุทธรูปหินทรายและลักษณะองค์พระธาตุ
(องค์เดิม) เป็นหินทราย และจะต้องมีการเคลื่อนย้ายมาจากเมืองพะเยาและ/หรือ เวียงลอ เพราะในพื้นที่ของ
อําเภอปุาแดดไม่มีหินทราย สันนิษฐานได้ว่า พื้นที่ของอําเภอปุาแดดทั้งหมด เป็นเมืองหน้าด่านหรือหัว
เมืองของเมืองพะเยา และ/หรือเวียงลอในสมัยนั้น
15) อาเภอเวียงชัย
โบราณสถานพระเจ้ากือนา ตั้งอยู่ที่บ้านไตรแก้ว หมูที่ 8 ตําบลเวียงเหนือ ตามประวัติ
กล่าวว่า พระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริยาธิราชของแคว้นโยนก ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าผายู ซึ่งมี
ต้นราชวงค์คือ “พญามังราย”
วัด โบราณเวียงเดิม ตั้งอยู่บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2 ตําบลเวียงเหนือ เดิมชาวบ้าน
เรียกว่า วัดพระโบราณ อดีตเป็นวัดร้างมาก่อน ประมาณ พ.ศ. 2497 มีชาวบ้านอพยพมาจากจังหวัด
ลําปาง มาตั้งรกรากที่ทํากิน ตั้งชื่อว่าบ้านสันผักฮี้ ต่อมาได้มีชาวบ้านอพยพเข้ามามากขึ้น จึงได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นบ้านเวียงเดิมในปี พ.ศ.2515 ได้มีการพัฒนาถนนหนทางโดยขนอิฐจากกู่วัดร้างไปซ่อมแซมถมถนน
บังเอิญได้ขุดพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีความสวยงามสมบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
16) อาเภอพญาเม็งราย
คุ้มพญามังราย ตั้งอยู่บ้านสันปุาสัก หมูที่ 3 ตําบลเม็งราย อยู่ห่างจากอําเภอพญา
เม็งราย ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นสถานที่สักการบูชา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ใน
วันที่ 18 เมษายน ของทุกปี จะมีการจัดงานไหว้สาพญามังราย เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงและถวายเครื่อง
วนอุทยานน้าตกตาดควัน อยู่ในเขตบ้านแม่ต๋ําน้ําตก หมู่ที่ 6 ตําบลตาดควัน อยู่
ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 74.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น้ําตกตาดควัน
เป็นน้ําตก ชั้นเดียวขนาดกลาง สูงประมาณ 20 เมตร เกิดจากลําห้วยที่ไหลมาจากอําเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่ง
อยู่ทางทิศตะวันตกผ่านบ้านเย้าตาดควัน มาสิ้นสุดบริเวณหน้าผาของน้ําตกลงสู่อ่างเก็บน้ําตาดควัน
17) อาเภอดอยหลวง
พระมหาธาตุเ จดีย์เก้า มงคลเหนือสุดสยาม ตั้งอยู่บริเวณเชิง เขา วัดอรัญญวิเวก
บ้านปุาลัน ตําบลปงน้อย ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ และให้ไว้เป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยในพระพุทธศาสนาของพระองค์
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ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
1. ศักยภาพด้านการเชื่อมโยงในภูมิภาค สถานที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายมีข้อได้เปรียบกว่า
จังหวัดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้าน 2 ประเทศ ได้แก่ สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันได้มีการเปิดจุด
ผ่านแดนกับทั้ง 2 ประเทศ ที่ด่านอําเภอแม่สาย ที่ใช้ติดต่อกับประเทศพม่า และด่านที่อําเภอชียงของ
สําหรับการติดต่อกับประเทศลาว นอกจากการมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและลาว
2. ศักยภาพด้านสภาพภูมิอากาศ จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24
องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือน(กุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม) มีอุณหภูมิเฉลียประมาณ
32 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือน(พฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปีละ 1,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2544 จํานวน 2,287.60
มิลลิเมตรน้อยที่สุดในปี 2546 จํานวน 1,404.10 มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี
ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุด 7.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 สภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ถือว่า
หนาวจัดในพื้นที่ราบ อุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ 8-9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่
0-5 องศาเซลเซียส อุณภมู -1.5 องศาที่ภูชี้ฟูา ปลายปี 2556 จึงทําให้อากาศที่เชียงรายในช่วงฤดูหนาว
เป็นพื้นที่ๆ นักท่องเที่ยวอยากมาเป็นอย่างยิ่ง
3. ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่ งอํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว การคมนาคมทางอากาศ การคมนาคมทางบก การคมนาคมทางน้ํา ซึ่งพบว่าการคมนาคม
ทางอากาศจังหวัดเชียงรายมีท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600
คน ต่อชั่วโมง ส่วนใหญ่ให้บริการสําหรับประชาชนที่เดินทางทางอากาศเป็นหลัก การคมนาคมทางน้ําเป็น
การขนส่งและเดินทางโดยใช้แม่น้ําโขง ซึ่งเป็นแม่น้ํานานาชาติที่สําคัญ ในจังหวัดเชียงรายมีท่าเทียบเรือที่
อําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งระหว่างประเทศและมีความสําคัญมากขึ้น
การคมนาคมทางบกจังหวัดเชียงรายสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงภาคเหนือตอนบน ซึ่งปัจจุบันมี
โครงข่ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ และสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน
ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว และจีนตอนใต้ ได้ถึง 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง R3A ไทย ลาว จีน และเส้นทาง
R3B ไทย พม่า จีน
4. ศักยภาพด้านความสะดวกในการเดินทาง ด้านบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ ด้าน
บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสถานที่พัก ด้านการอํานวยความ
สะดวกในการเข้าออกเมือง และด้านร้านอาหารและภัตตาคาร โดยเฉพาะในด้านความเป็นมิตรไมตรีของ
ชาวเชียงราย นักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสได้ถึงการช่วยเหลือเกื้อกูล ความมีน้ําใจโอบอ้อมอารี และการ
เป็นมิตรที่ดีของชาวเชียงราย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประทับใจอยากกลับมาเที่ยวซ้ําอีก
ตลอดจนได้มีการให้ข้อมูล และแนะนําญาติมิตรให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
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5. ศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จํานวน 121
แห่ง โดยจําแนกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 58 แห่ง ด้านประวัติศาสตร์ จํานวน 46 แห่ง ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 17 แห่ง และยังเป็นแหล่งอารยธรรมชนแห่งชนชาติ มากกว่า 30 ชนเผ่า แหล่งรวมศิลปิน
มากกว่า 100 ชีวิต เป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรล้านนา ถือว่าเป็นต้นกําเนิดอาณาจักรล้านนา
ซึ่งมีอายุมากกว่า 700 ปี
6. ศั ก ยภาพด้ า นที่ พั ก จั ง หวั ด เชี ย งายมี ห้ อ งพั ก ในจั ง หวั ด เชี ย งรายมี จํ า นวนมากถึ ง
ประมาณ 5,500 ห้อง โดยแบ่งประเภทอออกเป็น B&Bsและเกสต์เฮาส์ กระท่อมและบังกะโล คอนโด
อพาร์ทเม้นท์และแมนชั่น ที่พักระยะยาว บ้านพักเยาวชน บูติกรีสอร์ต พื้นที่กางเต็นท์และแค้มปิ้ง
ฟาร์มสเตย์ รีสอร์ตและสปา วิลล่า เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ โรงแรม และโฮมสเตย์
7. ศั ก ยภาพด้ า นอาหารและภั ต ตาคารจั ง หวั ด เชี ย งรายมี ร้ า นอาหารจํ า นวนมากหา
รับประทานได้ง่าย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้ตามต้องการทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร/ภัตตาคารตั้งราคาไม่แพงจนเกินไป โดยระดับราคาจะสอดคล้องกับวัตถุดิบ
รสชาติ บรรยากาศ ความสะอาดและการบริการ
1.5.6 ปูชนียสถาน
เชี ย งรายมี ปู ช นี ย สถานที่ สํ า คั ญ เป็ น ที่ เ คารพสั ก การะ และเป็ น แหล่ ง ศิ ล ปกรรม
โบราณสถานสูงค่าต่อการศึกษาและท่องเที่ยว คือ
1) อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ก่อนเข้าตัวเมืองเชียงรายพ่อขุนเม็งรายมหาราช
ได้ทรงสร้างเมืองเชียงราย
2) วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกตหรือพระพุทธ
มหามณีรั ต นปฏิม ากรได้ รั บ การบู ร ณะใหม่แ ละเพื่อ เป็ น อนุ ส รณ์ว่ า วั ด พระแก้ ว แห่ ง นี้เ ป็ น อนุส รณ์ ว่ า
วัดพระแก้วจึงได้มีการสร้าง “พระหยกเชียงราย”
3) วัดพระสิงห์ เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ภายในวัดนี้มีรอยพระพุทธบาท
จําลองบนแผ่นศิลา มีอักษรขอมโบราณจารึกว่า “กุศลาธมมา”
4) กู่พระเจ้า เม็งราย ตั้งอยู่ห น้าวัด บนดอยงําเมือง เป็นบรรจุอัฐิ ของพระขุนเม็งราย
มหาราช
5) พระธาตุจอมทอง อยู่บนดอยริมฝั่งแม่น้ํากก เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่มีก่อนที่พ่อขุน
เม็งรายมหาราชจะทรงสร้างเมืองเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1483
6) พระธาตุ ด อยตุ ง เป็ น ที่ บ รรจุ พ ระรากขวั ญ เบื้ อ งซ้ า ย (กระดู ก ไหปลาร้ า )
ของพระพุทธเจ้าซึ่งนํามาจากมัธยมปะเทศเมื่อก่อนสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้ทําธง
ตะขาบ(พื้นเมืองเรียกว่า ตุง)
7) พระธาตุ ด อยเวา พระองค์ เ วาหรื อ เว้ า ผู้ ป กครองนครนาคพั น ธ์ โ ยนกเป็ น ผู้ ส ร้ า ง
เพื่อบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่ง
8) วัดป่าสักพระเจ้าแสนภูโปรดให้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 193เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ
โคปะ
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9) วัดพระธาตุจอมกิตติ อยู่ในท้องที่อําเภอเชียงแสน ตั้งอยู่บนเนินเขานอกกําแพงมีทาง
แยกซ้ายมือ เข้าไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร ตามพงศาวดาร
10) วัดพระธาตุผาเงา จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ เช่น พระธาตุเจ็ดยอด พระธาตุจอมจัน
พระธาตุผาเงา 2 ซาก โบราณสถานอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน ทําให้กรมศิลปากรเชื่อว่าสถานที่นี้เคยรุ่งเรือง
มากและมีอายุราว 1,000 กว่าปีมาแล้ว

1.6 โครงสร้างพื้นฐาน
1.6.1 ระบบขนส่งทางถนน
1) โครงข่ ายถนนเส้ น ทาง R3 คือ เส้ นทางเชื่อ มโยงตามระเบีย งเศรษฐกิจ เหนือ -ใต้
จากกรุงเทพมหานครสู่จีนตอนใต้ ผ่านพม่าและลาว ประกอบด้วย 2 เส้นทางย่อยดังนี้
- เส้นทาง R3A หรือ R3E: เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-ลาว-จีน จากประเทศไทย (เชียงราย-เชียง
ของ) ข้ามแม่น้ําโขงไปยังประเทศลาว (บ่อแก้ว -เวียงภูคา-หลวงน้ําทา-บ่อเต็น) และเข้าสู่ ประเทศจีน
(บ่อหาน-เชียงรุ่ง-คุณหมิง) รวมระยะทาง 1200 กิโลเมตร (ภาพ 4)
- เส้นทาง R3B หรือ R3W: เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-พม่า-จีน จากประเทศไทย (เชียงรายแม่แม่สาย) ผ่านประเทศพม่า (ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง) และเข้าสู่ประเทศจีนที่ดาลั๊ว ก่อนเชื่อมโยงกับเส้นทาง
R3A ที่เชียงรุ้งและคุณหมิง รวมระยะทางจากแม่สายถึงเชียงรุ้ง 380 กิโลเมตร
ตารางที่ 5 จุดเด่นและข้อจํากัดของเส้นทาง R3A และ R3B
เส้นทาง
จุดเด่น
R3A ใช้ระยะเวลาในการขนส่งสั้นกว่า
การขนส่ งทางเรือ เหมาะแก่ การ
ขนส่งสินค้าเกษตรที่มีอายุการเก็บ
รักษาสั้น

ข้อจากัด
1. ด่านห้วยทราย (ลาว) ที่หยุดพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น.
และหยุดทุกวันอาทิตย์
2. ที่เรือเชียงของ มีความแออัดทุกวันจันทร์ เนื่องจากแพขนานยนต์ปิดทํา
การทุกวันอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดสะสมต่อเนื่องของรถบรรทุก
3. เส้นทางหลวงน้ําทา-บ่อเต็น ที่คดเคี้ยวและชํารุดในบางเส้นทาง ทําให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง
4. ปัญหาการขนถ่ายสินค้าที่ด่านบ่อเต็น ที่คับคั่งและใช้เวลานานในการขน
ถ่ายสินค้าและน้ํามัน
R3B ได้ รั บ ความนิ ย มในด้ า นการเป็ น 1. ปัญหาทางการเมืองในพม่าที่มีผลต่อการเปิด-ปิดด่านพรมแดนไทย-จีน
เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว เส้ น ทาง 2. ข้อจํากัดการใช้พาหนะเข้าออกชายแดนพม่าที่ไม่อนุญาตให้รถบรรทุก
เชี ย งราย-แม่ ส าย-เชี ย งตุ ง -เมื อ ง สินค้าแบบตู้คอนเนอร์เข้าประเทศ ต้องใช้รถกระบะคลุมผ้าใบซึ่งอาจทําให้
ลา-เชียงรุ้ง
สินค้าเสียหายต่อสินค้าได้
3. ค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่สูง และการเรียกเก็บเบี้ยบ้ายรายทางจากกลุ่มผู้มี
อิทธิพล
4. ข้อจํากัดของอํานาจการบริหารของพม่าที่มีผลต่อ การดําเนินการของชน
กลุ่มน้อยที่ด่านต้าลั๊วะ
ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงราย, 2559.

1-19

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมต่อ R3A และ R3B

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.

2) สะพานข้ามแม่น้ํ าโขงแห่งที่ 4 ตั้งอยู่ ข้ามแม่น้ําจากฝั่งไทย (เชียงของ) ไปยังลาว
(บ่อแก้ว) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง เชียงรายกับคุนหมิง ผ่านประเทศลาวตามแนวเส้นทาง R3 ด้วย
ระยะทาง 430 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางด้านอุ ตสาหกรรม การค้าการลงทุน การเกษตร
และภาคบริการ ถือเป็นจุดที่ทําให้เส้นทาง R3A มีการเชื่อมโยงใน 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-จีน) อย่าง
สมบูรณ์
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3) ทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดเชียงรายมีทางหลวงแผ่นดินสายสําคัญดังต่อไปนี้
3.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือ ถนนพหลโยธิน เป็นถนนสายประธานในพื้นที่ซึ่งเป็น
เส้นทางเดียวกับถนน AH 2 เป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียได้ โดยเป็นถนน
ที่ยาวที่สุดในเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย มีระยะทางทั้งสิ้น 20,557 กิโลเมตร ผ่านประเทศญี่ปุน เกาหลี
จีน เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และอิหร่าน สิ้นสุดที่ประเทศตุรกี โดย
เชื่อมต่อกับทางหลวงยุโรป E80 มีระยะทางผ่านประเทศไทยรวม 703 กิโลเมตร ส่วนที่พาดผ่านจังหวัด
เชี ย งรายทํ า หน้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงพื้ น ที่ เ ข้ า กั บ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ด้ า นทิ ศ ใต้ และเชื่ อ มโยงไปยั ง จั ง หวั ด
ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ได้ที่อําเภอแม่สาย กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ
พื้นที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์มีขนาด 6 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่
ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 8 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.2 ทางหลวงสายเอเชีย 3 (Asian Highway 3 : AH 3)
ทางหลวง AH 3 เป็นถนนสายประธานในพื้นที่ เป็นทางหลวงสายหนึ่งในโครงการเครือข่าย
ทางหลวงเอเชีย มีความยาว 7,331 กิโลเมตร (4,555 ไมล์) โดยเริ่มต้นจากเมืองอูลาน-อูเด รัสเซีย ผ่าน จีน
เมียนมาร์ สปป.ลาว ผ่านพรมแดน สปป.ลาว ที่ อําเภอเชียงของ และสิ้นสุดที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1 หรือถนนพหลโยธิน (AH2) ที่แยกแม่กรณ์ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทางที่ผ่านใน
ประเทศไทย 116.5 กิโลเมตร ส่วนที่พาดผ่านจังหวัดเชียงรายทําหน้าที่เชื่อมโยงพื้นที่เข้ากับอําเภอเชียงของ
ที่ด้านทิศเหนือ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมือง
จะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวง AH 3 เป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลท์มีขนาด 4-6 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ ทาง ส่ว นบริเวณใกล้ ทางแยก และใกล้
ทางเข้าเมืองมีขนาด 8 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118
ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 118 เป็นถนนสายหลั กในพื้นที่ ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศใต้ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่
ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 เป็นถนนสายรองในพื้นที่ ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
อําเภอแม่จันไปยังอําเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของท่าเรือเชียงแสน นับเป็นเส้นทางโลจิสติกส์เส้น ทาง
หนึ่ ง กิจ กรรมการใช้ที่ดิน โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่ า ส่ ว นที่เป็นเขตเมืองจะมี
กิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 เป็น
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ถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเ วณใกล้ทางแยก
และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 เป็นทางหลวงสายรองในพื้นที่ ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
อําเภอเมืองเชียงรายเข้ากับอําเภอเทิง และอําเภอเชียงของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนน AH 3 มีลักษณะเป็น
เส้นทางโลจิสติกส์ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขต
เมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1020 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้
ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 เป็นทางหลวงสายรองในพื้นที่ ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
อําเภอแม่สายเข้ากับอําเภอเชียงแสน มีลั กษณะเป็นเส้นทางโลจิสติ กส์ที่ใช้ขนส่งระหว่างเมืองการค้า
ชายแดน กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมี
กิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็น ย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 1041
เป็ น ถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ มี ข นาด 2 ช่ อ งจราจร (รวม 2 ทิ ศ ทาง) และมี ไ หล่ ท าง ส่ ว นบริ เ วณ
ใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 เป็นถนนสายหลักในพื้นที่ ทําหน้าที่เชื่อมโยงพื้นที่อําเภอ
แม่จั น จั งหวัดเชีย งราย เข้ากับอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศตะวันตก กิจกรรมการใช้ที่ดิน
โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น
เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด
2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4
ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.8 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 เป็นทางหลวงสายรองในพื้นที่ ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
อําเภอเชียงแสนเข้ากับอําเภอเชียงของ เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งทางน้ํา
ของท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 เข้ากับการคมนาคมขนส่งทางบก ซึ่งมีเส้นทางต่อไปยังอําเภอเชียงของที่เป็น
เมืองการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
ว่างเปล่ า ส่ วนที่เป็ น เขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิช ยกรรม ลั กษณะของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง
ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.9 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 เป็นทางหลวงสายรองในพื้นที่ ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
อําเภอแม่สายเข้ากับอําเภอเชียงแสน มีลั กษณะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งระหว่างเมืองการค้า
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ชายแดน ใช้เป็นเส้นทางการขนส่งหลักอีกเส้นทางหนึ่งระหว่างการขนส่งสินค้าของท่าเรื อเชียงแสนแห่งที่
2 เข้ากับการคมนาคมขนส่งทางบก กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า
ส่ว นที่เป็ น เขตเมืองจะมีกิจ กรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิช ยกรรม ลั กษณะของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1290 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง
ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง)
3.70 ถนนสายรองและถนนสายย่อยอื่นๆ
ถนนสายรองและถนนสายย่อยอื่นๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่บริเวณอําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน
และอําเภอเชียงของ เป็นเส้นทางที่สามารถใช้เดินทางเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยเข้ากับพื้นที่กิจกรรม
อื่นๆ ทั้งในและนอกเมืองได้ นอกจากนั้นยังมีถนนสายย่อยต่างๆ ในพื้นที่เมืองที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงพื้นที่
กิจกรรมภายในเมือง โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการค้าชายแดน ที่มียานพาหนะเข้า - ออก ตลอดช่วงเวลา
เปิดทําการ โดยลักษณะของถนนสายรองและถนนสายย่อยเส้นอื่นๆ มีทั้งเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ และ
ถนนคอนกรีต มีจํานวน 2 ช่องจราจรเป็นส่วนใหญ่ (รวม 2 ทิศทาง)
4) ทางหลวงชนบท
ทางหลวงชนบทในจังหวัดเชียงรายอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มี
หน้าที่ในการเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างอําเภอ ตําบล และหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดน นอกจากนั้นยังทําหน้าที่เป็นเสมือนทางลัดที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจชายแดนให้มีความคล่องตัว
ในการสัญจร ซึ่งโครงข่ายทางหลวงชนบทนับเป็นโครงข่ายที่สนับสนุนการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยง
เข้าได้ในพื้นที่ระดับย่อยที่ทางหลวงแผ่นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ การวางตัวของโครงข่ายทางหลวงชนบท
อยู่รอบนอกของย่านพื้นที่กิจกรรมทางธุรกิจ แต่มีการวางตัวบริเวณพื้นที่ชานเมือง หรือพื้นที่ชุมชนชนบท
เพื่อเชื่อมโยงย่ านกิจ กรรมการอยู่ อาศัยของชุมชนดังกล่ าวเข้ากับโครงข่ายทางหลวงแผ่ นดิน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าพื้นที่กิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด เชียงรายได้อย่างสะดวก ลักษณะ
ของทางหลวงชนบทที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจชายแดนมีพื้นผิวลาดยางแอสฟัลท์ มีจํานวนช่องจราจร 2
ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) เนื่องจากความต้องการการเดินทางภายในพื้นที่ที่ทางหลวงชนบทพาดผ่านมี
จํานวนน้อย ทําให้จํานวนช่องจราจรสามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการจราจร
ตารางที่ 6 โครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย
หมายเลข
ทางหลวง
ชร.4001

แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ที่ 12+200) - บ้านแม่มะ

แม่จัน เชียงแสน

ระยะทาง
(กม.)
19.640

ชร.4004

แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ที่ 28+650) - บ้านท่าข้าวเปลือก

เชียงแสน แม่จัน

17.853

ชร.4007

แยกทางหลวงหมายเลข 1129 (กม.ที่ 14+000) - บ้านแซว

เชียงของ เชียงแสน

38.121

ชร.1009

แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 867+100) - บ้านสันถนนใต้

แม่จัน แม่สาย

23.574

ชร.4011

แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ที่ 118+070) - บ้านม่วงเจ็ดต้น

เชียงของ

10.150

ชร.4014

แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ที่ 104+600) - บ้านแก่นใต้

เชียงของ

8.254

ชื่อสายทาง

อาเภอ
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หมายเลข
ทางหลวง
ชร.4027

แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ที่ 109+200) - บ้านเกี๋ยงเหนือ

เชียงของ

ระยะทาง
(กม.)
10.125

ชร.5031

แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4014 (กม.ที่ 0+700) - บ้านซ้อใต้

เชียงของ

7.250

ชร.5033

แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4001(กม.ที่ 3+230) - พระธาตุจอมกิตติ

เชียงแสน

8.700

ชร.1038

แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 876+000) - บ้านด้าย

แม่สาย

9.650

ชร.1041

แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 890+450) - บ้านสันผักฮี้

แม่สาย

1.160

ชร.1042

แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 882+000) - บ้านด้าย

แม่สาย

10.828

ชร.4049

แยกทางหลวงหมายเลข 1098 (กม.ที่ 38+500) - บ้านปุาตึง

ดอยหลวง เชียงแสน

20.444

ชร.5054

แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ที่ 1+740) - บ้านสันนา

แม่สาย

11.400

ชร.5055

แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ที่ 4+240) - บ้านปางห้า

แม่สาย

7.700

ชร.3059

แยกทางหลวงหมายเลข 123 (กม.ที่ 8+242) - บ้านทุ่งเกลี้ยง

แม่สาย

16.509

ชร.4060

แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ที่ 22+500) - บ้านศรีดอนมูล

เชียงแสน

4.950

ชื่อสายทาง

อาเภอ

ที่มา: กรมทางหลวงชนบท, 2559.
ตารางที่ 7 รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 - 2558

ประเภทรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
รถยนต์รับจ้างสามล้อ
รถยนต์บริการธุรกิจ
รถจักรยานยนต์
รถแทรกเตอร์
รถบดถนน
รถใช้งานเกษตรกรรม
รถพ่วง
รถจักรยานยนต์สาธารณะ
รวม
ที่มา : สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย, 2559.

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

80,106
5,400
117,558
3
143
186
59
424,684
7,182
213
920
10
640
637,104

88,105
5,506
122,553
4
197
186
59
434,352
8,010
220
920
12
644
660,768

95,510
5,528
127,295
5
222
186
59
440,303
8,454
231
920
12
617
679,342
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แผนภูมิที่ 1 รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ 5 อันดับ จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 – 2558

ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย, 2559.

การวิเคราะห์รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ 5 อันดับ จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 –
2558 ในภาพรวมมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง โดยในปี 2558 มีจํานวนรถจักรยานยนต์มากที่สุด
440,303 คัน รองลงมาคือ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 127,295 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
95,510 คัน และรถแทรกเตอร์ 8,454 คัน ตามลําดับ
ตารางที่ 8 รถใหม่ที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 - 2558
ประเภทรถใหม่
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
11,356
7,682
6,892
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
164
171
122
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
6,916
5,252
5,211
รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
1
1
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
74
50
23
รถยนต์รับจ้างสามล้อ
รถยนต์บริการธุรกิจ
7
1
3
รถจักรยานยนต์
37,509
34,478
34,936
รถแทรกเตอร์
1,842
1,114
799
รถบดถนน
12
7
13
รถใช้งานเกษตรกรรม
รถพ่วง
1
3
รถจักรยานยนต์สาธารณะ
23
20
26
รวม
57,904
48,779
48,027
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2559.
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แผนภูมิที่ 2 รถใหม่ที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ 5 อันดับ จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 - 2558

ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย, 2559.

การวิเคราะห์รถใหม่ที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ 5 อันดับ จําแนกตามประเภทรถพ.ศ. 2555
- 2557 ในภาพรวมมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีจํานวนรถจักรยานยนต์เหลือ 34,936
คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 6,892 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 5,211 คัน และรถแทรกเตอร์
799 คัน ตามลําดับ
ตารางที่ 9 รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ
พ.ศ. 2556 - 2558
ประเภทรถ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รถโดยสาร
1,575
1,665
1,779
รถบรรทุก
12,930
13,623
13,665
รถขนาดเล็ก
8
8
8
รวม
14,513
15,296
15,452
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2559.
ตารางที่ 10 รถใหม่ที่จดทะเบียนตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ
พ.ศ. 2556 - 2558
ประเภทรถใหม่
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รถโดยสาร
42
42
204
รถบรรทุก
1,226
728
741
รวม
1,268
770
945
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2559.
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1.6.2 ระบบขนส่งทางน้า
จังหวัดเชียงรายมีท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ (1) ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2
และ (2) ท่าเรือเชียงของ ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ดําเนินการโดยการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยท่าเรือแต่ละแห่งมีลักษณะด้งต่อไปนี้
1. ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศลุ่มแม่น้ําโขง
ตอนบน เพื่อส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือ
พาณิชย์ในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน เมียนมา สปป.ลาว และไทย รวมถึงเป็น
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมเจ้า
ท่า ดําเนินการก่อสร้างเพื่อใช้ทดแทนท่าเรือเชียงแสนแห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน
ทําให้ไม่สามารถขยายศักยภาพได้ ทั้งนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ต่อมาคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสน
แห่งที่ 2
1.1 ศักยภาพ
ศักยภาพของท่าเรือเชียงแสน 2 ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือแบบทางลาด 2 ระดับ
จํานวน 2 ท่า ใช้สําหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และท่าเทียบเรือแนวดิ่ง 1 ท่า สําหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และคอน
เทนเนอร์ ท่าเทียบเรีอทางลาดด้านทิศเหนือ ความยาวท่าเทียบ เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร
จํานวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ลํา ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศใต้ ความ
ยาวท่าเทียบเรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จํานวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร
ได้พร้อมกัน 3 ลํา ท่าเทียบเรือแนวดิ่ง ความยาวท่าเทียบเรือ 200 เมตร สามารถรับเรือขนาดความยาว
50 เมตร ได้ พร้อมกัน 4 ลํา ในอาณาบริเวณท่าเรือ ได้เตรียมที่จอดเรือ ขนาด 200x800 เมตร พร้อมด้วย
โรงพักสินค้า ขนาด 30x30 เมตร จํานวน 2 หลัง และ ลานวางพักสินค้า ไว้บริการ
1.2 โครงข่ายการขนส่ง
โครงข่ายการขนส่งของท่าเรือเชียงแสน 2 สามารถเชื่อมโยงการขนส่งเข้ากับประเทศจีน
ที่ท่าเรือกวนเหลย ใช้เส้นทางเดินเรือระยะทาง 265 กิโลเมตร ระดับน้ําลึก 1.5 – 7.0 เมตร แตกต่างตาม
ช่วงฤดูกาล โดยประเทศจีนได้ปรับปรุงร่องน้ําทางเดินเรือ รวมถึงก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟูา และ
ควบคุมระดับน้ําให้สามารถบรรทุกสินค้าได้ตลอดทั้งปี ในส่วนโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศ ใช้การ
เชื่อมโยงท่าเรือเข้ากับโครงข่ายการขนส่งทางถนน สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 อําเภอแม่สาย - อําเภอเชียงแสน
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 อําเภอแม่จัน - อําเภอเชียงแสน
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 อําเภอเชียงแสน – อําเภอเชียงของ
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1.3 สถิติการนาเข้า – ส่งออก ที่ด่านศุลกากรเชียงแสน
สถิติการขนส่งนําเข้า และส่งออกที่บริเวณด่านศุลกากรเชียงแสน เป็นที่ตั้งของท่าเรือเชียง
แสน พบว่า ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2554 - 2558) ด่านศุลกากรเชียงแสนมีการนําเข้าสิ นค้าจาก
ประเทศจีนมากกว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ 682.93 ล้านบาท ในส่วน
ของการส่งออก พบว่า ที่บริเวณด่านศุลกากรเชียงแสนมีมูลค่าการส่งออกไปยัง สปป.ลาว มากที่สุ ด โดยในปี
พ.ศ.2557 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 5,614.89 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาที่ภาพรวมของการนําเข้าสินค้า
แยกรายประเทศ พบว่า
การค้ากับประเทศจีนที่ด่านศุลกากรเชียงของมีการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น
สลับลดลงตลอด 5 ปี โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ 1,069.97 ล้านบาท และลดลงในปี
พ.ศ.2557 เท่ากับ 682.93 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาแนวโน้มในปี พ.ศ.2558 ในช่วง 8 เดือน (ต.ค.57 พ.ค.58) พบว่ามีมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ 447.27 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 65% ของมูลค่าการนําเข้าใน
ปี พ.ศ.2557 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการนําเข้าสูงกว่าปี พ.ศ.2557 เมื่อหมดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วน
ของการส่งออกไปยังประเทศจีน พบว่า ที่ด่านศุลกากรเชียงของมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นสลับลดลง โดย
ในปี พ.ศ.2554 มีมู ล ค่ าการส่ ง ออกเท่า กั บ 3,872.04 ล้ า นบาท และลดลงในปี พ.ศ.2557 เท่ า กั บ
3,352.72 ล้านบาท
การค้ากับ สปป.ลาว ที่ด่านศุลกากรเชียงแสน มีการนําเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว ลดลง
อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ 29.88 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง
จนถึงปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 19.62 ล้านบาท ในส่วนของการส่งออกมีการเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปี โดยในปี พ.ศ.
2554 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 2,869.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 6,894.71 ล้านบาท
การค้ากับเมียนมาที่ด่านศุลกากรเชียงแสน มีการนําเข้าสินค้าจากเมียนมาเพียงปีเดียว
คือ ในปี พ.ศ.2555 มีมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ 3.23 ล้านบาท แต่มีมูลค่าการส่ งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 2,250.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.
2557 เป็น 3,285.99 ล้านบาท
ตารางที่ 11 มูลค่าการนําเข้า – ส่งออกสินค้าแยกประเทศด่านศุลกากรเชียงแสน
ปีงบประมาณ
(ตุลาคม – กันยายน)
2554
2555
2556
2557
2558
(ต.ค.57 – พ.ค.58)

มูลค่าการนาเข้า – ส่งออกสินค้า (ล้านบาท)
ประเทศจีน
สปป.ลาว

เมียนมาร์

นาเข้า

ส่งออก

นาเข้า

ส่งออก

นาเข้า

ส่งออก

1,069.97
485.94
631.10
682.93

3,872.04
4,210.54
3,508.99
3,352.72

29.88
26.06
23.25
19.62

2,869.68
4,288.99
6,099.97
6,894.71

0.00
3.23
0.38
0.00

2,250.93
2,637.97
2,716.61
3,285.99

447.27

2,331.48

11.45

5,614.89

0.00

2,165.76

ที่มา: ด่านศุลกากรเชียงแสน, 2559.
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2. ท่าเรือเชียงของ
ท่าเรือเชียงของ (ท่าเรือน้ําลึก) เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ดังรูปที่ 3.4-19 โดยเป็น
เรือสั ญชาติจีนที่ลํ าเลีย งสินค้าผ่านท่าเรือเชียงแสนไปขึ้นสินค้าที่ท่าเรือเชียงของ สินค้าจะเป็นของใช้
อุปโภคบริโภคทั่วไปและผลไม้ เรือขนาดกลางจะเป็นเรือของ สปป.ลาว สินค้าเกษตร เช่น กระเทียม และ
เรือขนาดเล็กเป็นของสปป.ลาว และไทยเป็นเรือรับส่ งนักท่องเที่ยวข้ามฝากไปยัง สปป.ลาว ขนสินค้า
อุปโภคบริโภคทั่วไป และเป็นท่าเรือแพขนานยนต์(โปฺะ) เพื่อขนถ่ายรถยนต์และรถบรรทุกสินค้าสินค้าไป
ยัง สปป.ลาว และไปยังประเทศจีนตอนใต้ (เมืองจีนหง) โดยจะใช้เส้นทาง R3A สามารถใช้การได้
ระยะทาง 493 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดิน ทางประมาณ 12 ชั่วโมงจะถึงด่านพรมแดนของประเทศจีน
ตอนใต้ (เมืองจีนหง) สินค้าที่ส่งออกไป สปป.ลาว จะเป็นรถบรรทุกน้ํามัน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่อง
อุปโภคบริโภค ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟูา เหล็กเส้นและของใช้ต่างๆ ทั่วไป สินค้าหลักที่ส่งออกไปยัง
สาธารณรั ฐประชาชนจี นได้แก่ น้ํ ามันเบนซิน น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ยางพารา ผลไม้ ดอกกล้ ว ยไม้ เครื่อง
อุปโภค-บริโภค อุปกรณ์สําหรับบรรจุภัณฑ์ สินค้านําเข้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ ถ่านหินลิกไนต์และสินค้า
ทางการเกษตร สินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ พืชผัก ดอกไม้สด ผลไม้ เป็นต้น สําหรับ
สินค้าสัตว์น้ําส่งออกไป สปป.ลาว คือ ปลาน้ําจืด และส่งออกไปประเทศจีนคือ ปลาทะเลแช่แข็ง จระเข้น้ํา
จืด และลูกปลาสวยงาม
2.1 ศักยภาพ
ศักยภาพของท่าเรือเชียงของประกอบไปด้วย
- ท่าเทียบเรือโครงสร้างแบบล็อกคอนกรีตกว้าง 24 เมตร ยาว 108 เมตร สามารถ
ให้บริการเรือจอดเทียบท่าขนาดบรรทุก 80 - 150 ตัน พร้อมกัน 3 - 5 ลํา
- การให้บริการพื้นที่จอดรถบรรทุกสินค้าภายในเขตท่าเรือเชียงของ รถบรรทุก 10 ล้อ
สามารถจอดได้พร้อมกัน จํานวน 5 - 10 คัน
- มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการที่ท่าเรือเชียงของในลักษณะให้บริการในพื้นที่เดียวกัน
(One Stop Service) คือ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย์นาวี ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง ด่านสาธารณสุข ด่านกักสัตว์และพืช เป็นต้น
- เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากมีอุปกรณ์ทําความสว่างอย่างเพียงพอ
และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง
2.2 โครงข่ายการขนส่ง
โครงข่ายการขนส่งของท่าเรือเชียงของ มีทั้งการขนส่งระหว่างประเทศ และการขนส่ง
ภายในประเทศ โดยการขนส่งระหว่างประเทศได้แก่ ประเทศจีน สปป.ลาว และเมียนมา โดยการขนส่งทาง
น้ําจะเป็นขนส่งจากท่าเรือเชียงของผ่านไปยังท่าเรือเชียงแสน และเข้าไปยังเมืองเชียงรุ่ง
สําหรับโครงข่ายการขนส่งเชื่อมโยงกับทางบกใช้เส้นทางถนน R3A เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่ง เชื่อมโยงระหว่างประเทศ และใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 และหมายเลข 1129
เป็นการขนส่งเชื่อมโยงภายในประเทศไทย
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2.3 สถิติการนาเข้า – ส่งออก ที่ด่านศุลกากรเชียงของ
สถิติการขนส่งนําเข้า และส่งออกที่บริเวณด่านศุลกากรเชียงของซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือ
เชียงของ พบว่า ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2554 - 2558) ด่านศุลกากรเชียงของมีการนําเข้าสินค้าจาก
ประเทศจีนมากกว่าประเทศอื่น ๆ โดยในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ 3,070.30 ล้านบาท
ในส่วนของการส่งออก พบว่า ที่บริเวณด่านศุลกากรเชียงของมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุด
เช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 7,325.26 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาที่ภาพรวม
ของการนําเข้าสินค้าแยกรายประเทศ
การค้ากับประเทศจีนที่ด่านศุลกากรเชียงของมีการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ 1,648.54 ล้านบาท และเพิ่มสูงขึ้น
ในปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 3,070.30 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาแนวโน้มในปี พ.ศ.2558 ในช่วง 5 เดือน
(ต.ค.57 - มี.ค.58) พบว่ามีมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ 1,325.38 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 43% ของมูลค่า
การนําเข้าในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการนําเข้าสูงขึ้นเมื่อหมดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วน
ของการส่งออกไปยังประเทศจีน พบว่า ที่ด่านศุลกากรเชียงของมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 2,845.63 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557
เท่ากับ 7,325.26 ล้านบาท
การค้ากับ สปป.ลาว ที่ด่านศุลกากรเชียงของมีการนําเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว เพิ่มขึ้น
สลับลดลงในช่วง 5 ปี โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ 462.55 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
จนถึงปี พ.ศ.2556 เท่ากับ 613.66 ล้านบาท และลดลงในปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 215.43 ล้านบาท ในส่วน
ของการส่งออกมีการเพิ่มขึ้นสลับลดลงในช่วง 5 ปี เช่นกัน โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการส่ งออกเท่ากับ
3,064.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 4220.29 ล้านบาท
การค้ากับ เมียนมา ที่ด่านศุลกากรเชียงของไม่มีการนําเข้าสิ นค้าจากเมียนมาในช่ว ง
5 ปีที่ผ่านมา แต่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นสลับลดลงตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการ
ส่งออกเท่ากับ 21.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เป็น 444.38 ล้านบาท
ตารางที่ 12 มูลค่าการนําเข้า-ส่งออกสินค้าแยกประเทศด่านศุลกากรเชียงของ
ปีงบประมาณ
(ตุลาคม – กันยายน)

มูลค่าการนาเข้า – ส่งออกสินค้า (ล้านบาท)
ประเทศจีน
สปป.ลาว
เมียนมาร์
นาเข้า
ส่งออก
นาเข้า
ส่งออก
นาเข้า
ส่งออก
1648.54
2845.63
462.55
3064.03
0.00
21.49
2215.79
4796.93
565.59
4069.57
0.00
587.19
2730.32
5924.14
613.66
3970.46
0.00
404.28
3070.30
7325.26
215.43
4220.29
0.00
444.38

2554
2555
2556
2557
2558
1325.38
(ต.ค.57 – มี.ค.58)
ที่มา : ด่านศุลกากรเชียงของ, 2559.

2622.49

68.16

2865.85

0.00

205.33
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1.6.3 ระบบขนส่งทางอากาศ
ท่าอากาศยานแม่ฟูาหลวง เชียงราย อยู่ภ ายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) มีจํานวนหลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด มีจํานวนเที่ยวบินเฉลี่ย 36 เที่ยวบิน/วัน มีพื้นที่
ในส่วนผู้โดยสาร 16,665 ตร.ม. พื้นที่อาคารคลังสินค้า 412 ตร.ม. สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ปีละ
3,400 ตัน เป็นท่าอากาศยานที่สามารถรองรับทั้งในส่วนของผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศได้
โดยได้มีการวางแผนการพัฒนาให้เป็น Land Journey สําหรับการเดินทางไปยังพม่า จีน และเวียดนาม
ตารางที่ 13 สถิติการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2554 – 2558
ปี

จานวนเที่ยวบิน
ขึ้น - ลง

จานวนผู้โดยสาร

เข้า
ออก
2554
5,804
410,548 395,285
2555
6,674
471,734 454,462
2556
6,882
535,330 518,299
2557
10,029
653,275 638,108
2558
12,799
830,102 809,727
ที่มา : กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม, 2559.

ผ่าน
9
127
234
325
503

การขนถ่ายสินค้า (ตัน)
รวม
805,842
926,323
1,053,863
1,291,708
1,640,332

เข้า
1,268
1,486
1,176
1,034
976

ออก ผ่าน
2,507 3,407 3,389 2,674 3,078 -

รวม
3,775
4,893
4,565
3,708
4,054

แผนภูมิที่ 3 จํานวนเที่ยวบิน ขึ้น – ลง และจํานวนผู้โดยสารการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2554 – 2558

ที่มา : ท่าอากาศยานแม่ฟูาหลวง, 2559.
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การวิเคราะห์จํานวนเที่ยวบิน ขึ้น – ลง และจํานวนผู้โดยสารการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2554 –
2558 ในภาพรวมมีจํานวนปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีจํานวนเที่ยวบิน ขึ้น – ลง
12,799 ครั้ง และมีจํานวนผู้โดยสาร 1,640,332 คน
1.6.4 ระบบขนส่งทางราง
โครงการรถไฟสายใหม่สาย เด่นชัย -เชียงราย-เชียงของ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายทาง
รถไฟ ภายใต้การดูแลโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการขนส่ ง ระหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าค
เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จคือ การลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
ลดค่ าใช้จ่ ายด้า นพลั ง งานในการขนส่ งสิ นค้ า อีก ทั้งยั งอํ านวยความสะดวกในด้า นการคมนาคมของ
ประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน โครงการนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา

ภาพที่ 3 โครงการรถไฟสายใหม่สาย เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
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1.6.5 ระบบไฟฟ้า
ตารางที่ 14 ผู้ใช้ไฟฟูา และการจําหน่ายกระแสไฟฟูา จําแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอําเภอ ปี 2558
การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) (Gwh.)

อาเภอ

จานวนผู้
ใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่อาศัย

สถานธุรกิจ/
อุตสาหกรรม

สถานที่ราชการ
/สาธารณะ

อื่นๆ

รวม

เมืองเชียงราย
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ปุาแดด
แม่จัน
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
เวียงปุาเปูา
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟูาหลวง
แม่ลาว
เวียงเชียงรุ้ง
ดอยหลวง
รวม

85,592
16,188
21,357
25,194
43,059
9,829
32,601
20,270
33,301
20,930
21,503
12,227
8,391
10,230
14,196
19,324
8,532
8,005
410,959

3.94
1.29
16.99
19.91
2.85
0.63
33.06
21.25
48.34
1.20
1.38
9.61
6.01
7.52
16.25
1.72
0.52
6.53
198.99

18.72
1.50
14.26
15.96
3.38
1.34
31.92
72.70
117.63
1.47
1.77
4.83
14.26
3.37
9.21
2.22
0.36
2.68
317.58

0.04
0.01
41.03
2.89
3.59
2.52
2.00
0.90
4.10
0.81
2.47
0.01
0.23
60.62

0.53
0.03
36.76
2.34
0.08
0.05
0.35
0.97
1.44
0.01
0.01
0.35
4.10
0.58
0.21
0.03
0.00
0.14
48.00

25.30
2.83
72.12
41.10
6.24
2.02
68.92
97.45
169.41
2.69
3.16
15.69
10.35
12.28
28.15
3.97
0.88
9.58
572.15

ที่มา : การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย, 2559.

1.6.6 การประปา
ตารางที่ 15 สถิติการประปา จําแนกเป็นรายอําเภอ พ.ศ. 2558
อาเภอ

กาลังการ
ผลิต
(ลบ.ม.)

น้าที่ผลิตได้
(ลบ.ม.)

ปริมาณน้าที่
จาหน่าย
แก่ผู้ใช้น้า (ลบ.ม.)

เมืองเชียงราย
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ปุาแดด
แม่จัน

17,520,000
1,752,000
876,000
1,226,400
1,389,600

8,919,896
862,147
452,979
1,178,435
1,170,570

6,723,091
675,916
359,337
750,079
611,086

ปริมาณน้าที่จ่าย
เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์และ
รั่วไหล (ลบ.ม.)
1,747,661
154,086
82,417
267,240
444,078

ปริมาณน้า
ที่ใช้ใน
ระบบ(ลบ.ม.)

จานวน
ผู้ใช้น้า
(ราย)

449,144
32,145
11,025
161,116
115,406

26,250
3,332
1,652
4,260
2,522
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อาเภอ
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
เวียงปุาเปูา
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟูาหลวง
แม่ลาว
เวียงเชียงรุ้ง
ดอยหลวง
รวม

กาลังการ
ผลิต
(ลบ.ม.)

น้าที่ผลิตได้
(ลบ.ม.)

876,000
803,265
5,694,00 3,764,891
1,752,000
548,351
438,000
104,042
31,524,000 17,804,576

ปริมาณน้าที่
จาหน่าย
แก่ผู้ใช้น้า (ลบ.ม.)
396,061
2,646,724
439,218
102,178
12,703,690

ปริมาณน้าที่จ่าย
เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์และ
รั่วไหล (ลบ.ม.)
387,799
674,783
93,033
372
3,851,469

ปริมาณน้า
ที่ใช้ใน
ระบบ(ลบ.ม.)

จานวน
ผู้ใช้น้า
(ราย)

19,405
443,384
16,100
1,492
1,249,217

2,188
13,009
2,389
492
56,094

ที่มา : สํานักงานการประปาเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่, 2559.
1.6.7 ระบบโทรศัพท์
ตารางที่ 16 บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2555 – 2558
รายการ
ปี 2555
เลขหมายโทรศัพท์ที่มี
123,223
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
71,009
บริษัทสัมปทาน
52,124
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า
63,245
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
41,211
ธุรกิจ
3,942
บ้านพัก
30,955
ราชการ
2,851
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
601
โทรศัพท์สาธารณะ
2,862
บริษัทสัมปทาน
ที่มา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน), 2559.

ปี 2556
123,304
71,180
52,124
58,414
39,679
4,005
29,137
2,841
601
3,006
89

ปี 2557
123,708
71,584
52,124
53,398
37,935
4,012
27,509
2,802
600
2,942
70

ปี 2558
123,618
71,494
52,124
72,202
36,101
3,965
25,791
2,799
600
2,888
58
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1.6.8 ไปรษณีย์
ตารางที่ 17 บริการไปรษณีย์ เป็นรายอําเภอ ปีงบประมาณ 2557 - 2558
อาเภอ

ที่ทาการ
ไปรษณีย์

เมืองเชียงราย

ปี 2557

ปี 2558

ไปรษณียภัณฑ์
ธรรมดา

พัสดุ
ไปรษณีย์

บริการ
พิเศษ

ไปรษณียภัณ
ฑ์ธรรมดา

พัสดุ
ไปรษณีย์

บริการ
พิเศษ

4

4,115,113

45,175

903,016

3,494,000

54,000

941,000

เวียงชัย

1

286,921

6,688

56,550

89,000

9,000

49,000

เชียงของ

1

246,447

4,320

54,029

91,000

4,000

62,000

เทิง

2

261,274

3,915

73,723

248,000

5,000

91,000

พาน

2

140,513

3,952

47,167

207,000

5,000

84,000

ปุาแดด

1

49,965

2,020

23,939

39,000

1,000

24,000

แม่จัน

3

179,746

19,276

100,658

136,000

14,000

119,000

เชียงแสน

1

142,033

4,178

52,331

177,000

6,000

82,000

แม่สาย

2

193,406

33,604

228,749

154,000

68,000

313,000

แม่สรวย

1

47,414

4,576

42,069

40,000

4,000

47,000

เวียงปุาเปูา

2

169,147

6,853

86,453

113,000

7,000

95,000

พญาเม็งราย

1

96,618

1,902

24,619

88,000

3,000

29,000

เวียงแก่น
ขุนตาล

1

100,772

1,490

16,995

110,000

1,000

20,000

1

30,020

634

14,726

30,000

1,000

18,000

แม่ลาว

1

69,163

2,890

29,899

69,000

3,000

37,000

24

6,128,552

141,473

1,754,923

5,085,000

185,000

2,011,000

รวม

หมายเหตุ : ไม่รวมที่ทําการไปรษณีย์อนุญาต
ที่มา : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด, 2559.
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1.6.9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 18 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2556 – 2558
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
การใช้คอมพิวเตอร์

ปี 2556

จานวน
ปี 2557

ปี 2558

1,147,667 1,090,400 1,088,384

ปี 2556

ร้อยละ
ปี 2557

ปี 2558

100

100

100

ใช้

364,183

352,311

278,467

31.7

32.3

25.6

ไม่ใช้

783,484

738,089

809,917

68.3

67.7

74.4

100

100

100

การใช้อินเทอร์เน็ต

1,147,667 1,090400 1,088,384

ใช้

294,889

296,395

298,101

25.7

27.2

27.4

ไม่ใช้

852,778

794,002

790,283

74.3

72.8

72.6

100

100

100

การมีโทรศัพท์มือถือ

1,147,667 1,090400 1,088,384

มี

862,325

826,244

831,093

75.1

75.8

76.4

ไม่มี

285,342

264,156

257,291

24.9

24.2

23.6

ที่มา : การสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1 พ.ศ. 2556 – 2558
สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559.

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.7.1 สภาพภูมิประเทศและสภาพลุ่มน้า
จังหวัดเชียงรายแบ่งลุ่มน้ําหลักเป็น 2 ลุ่มน้ําใหญ่ ๆ มีลุ่มน้ํากกและลุ่มน้ําโขง (เหนือ) ซึ่ง
แต่ละลุ่มน้ําก็มีลุ่มน้ําย่อยสําคัญหลายสาย ซึ่งจะไหลลงแม่น้ําโขงสําหรับแม่น้ําที่เป็นปัจจัยต่อการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคของราษฎร ได้แก่
1) ลุ่มน้ากก
ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ํากกส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงชันทางทิศเหนือ
คือเทือกเขาแดนลาว ทิศใต้ คือ เทือกเขาขุนตาล ทิศตะวันออก คือ เทือกเขาผีปันน้ํา ซึ่งเป็นต้นกําเนิด
ของแม่น้ําสาขาที่สําคัญ มีที่ราบเชิงเขากระจายอยู่ระหว่างหุบเขาและมีที่ราบลุ่มแม่น้ําตลอดสองข้างฝั่งลํา
น้ําแม่น้ํากก มีต้นกําเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ ไหลเข้าสู่เขตประเทศไทยที่
ช่องน้ําแม่กก อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกผ่าน อําเภอแม่อาย เข้าสู่เขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผ่านตัวเมืองเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่
อําเภอเชียงแสน แล้วไหลไปลงสู่แม่น้ําโขงที่บ้านสบกก ตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ความยาวของแม่น้ํากกรวมทั้ง หมด 285 กิโลเมตร ช่วงแรกประมาณ 128 กิโลเมตร อยู่ในเขตสหภาพ
เมียนมาร์ ส่วนที่อยู่ในประเทศไทยยาวประมาณ 157 กิโลเมตร
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ตารางที่ 19 พื้นที่ลุ่มน้ํากก แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาออกเป็น 4 ลุ่มน้ําสาขา
ชื่อลุ่มน้าสาขา
1.
2.
3.
4.

รหัสลุ่มน้าสาขา

น้ําแม่ฝาง
น้ําแม่ลาว
น้ําแม่สรวย
น้ําแม่กกตอนล่าง
รวมลุ่มน้ากก

0302
0303
0304
0305

พื้นที่ลุ่มน้า
ตร.กม.
2,011.27
2,798.43
425.57
2,065.14
7,300.41

ไร่
1,257,043.75
1,749,018.75
265,981.25
1,290,712.50
4,562,756.25

ร้อยละของพื้นที่ลมุ่ น้ากก
27.56
38.33
5.83
28.28
100.00

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย. 2559.
1.1) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าฝาง
ลุ่ ม น้ํ า สาขาแม่ น้ํ า ฝาง (รหั ส ลุ่ ม น้ํ า สาขา 0302) มี พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า สาขาประมาณ
2,011.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,257,043.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.56 ของพื้นที่ลุ่มน้ํากก ความยาวของลํา
น้ําแม่ฝางประมาณ 122 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:750 โดยบริเวณต้นน้ํามีความลาดชัน
ประมาณ 1:200 กลางน้ําประมาณ 1:1,500 และท้ายน้ําประมาณ 1:18,000 ลําน้ําย่อยที่สําคัญ ได้แก่
น้ําแม่ทะลบ น้ําแม่งอนน้อย น้ําแม่มาว น้ําแม่นาวาง น้ําแม่สาว และน้ําแม่แหลงหลวง เป็นต้น
น้ําแม่ฝาง มีต้นน้ําอยู่บริเวณดอยขุนห้วยฝางและดอยหัว โท ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
อําเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไหลไปทางทิศเหนือ ผ่านอําเภอฝาง แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ํากก
ที่ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1.2) ลุ่มน้าสาขาน้าแม่ลาว
ลุ่มน้ํ าสาขาน้ํ าแม่ลาว (รหั สลุ่ มน้ําสาขา 0303) มีพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาประมาณ
2,798.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,749,018.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.33 ของพื้นที่ลุ่มน้ํากก ความยาวของลํา
น้ําแม่ลาว ประมาณ 210 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,000 โดยบริเวณต้นน้ํา มีความลาด
ชันประมาณ 1:500 กลางน้ําประมาณ 1:1,000 และท้ายน้ําประมาณ 1:2,000 ลําน้ําย่อย ที่สําคัญ ได้แก่
น้ําแม่โถ น้ําแม่เจดีย์ น้ําแม่ฉางข้าว น้ําแม่ปูนหลวง น้ําแม่ต๊ํา น้ําแม่ยางมิ้น น้ําตาช้าง น้ําแม่สรวย และน้ํา
แม่กรณ์น้อย เป็นต้น
น้ํ าแม่ล าว มี ต้นกําเนิ ดจากเทื อกเขาผี ปันน้ําในเขตอํ าเภอเวี ยงปุาเปู า จังหวั ด
เชียงราย ไหลไปทางทิศเหนือผ่านอําเภอเวียงปุาเปูา เข้าสู่อําเภอแม่สรวย จากนั้นเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
อําเภอพานกับอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย จนไปบรรจบกับแม่น้ํากกที่บ้านปุาตง ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1.3) ลุ่มน้าสาขาน้าแม่สรวย
ลุ่มน้ําสาขาน้ําแม่สรวย (รหัสลุ่มน้ําสาขา 0304) มีพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาประมาณ
425.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 265,981.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.83 ของพื้นที่ลุ่มน้ํากก ความยาวของลํา
น้ําแม่สรวย ประมาณ 60 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1: 200
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น้ําแม่สรวย มีต้นน้ําอยู่บริเวณดอยแม่ วังน้อยและดอยหลุมข้าว ซึ่งอยู่ทางตอน
เหนือของอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยน้ําแม่สรวยไหลลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วไหลไป
บรรจบกับน้ําแม่ลาวที่บ้านกาด ตําบลแม่สรวย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
1.4) ลุ่มน้าสาขาน้าแม่กกตอนล่าง
ลุ่มน้ํ าสาขาน้ํ าแม่กกตอนล่ าง (รหัส ลุ่ มน้ําสาขา 0305) มีพื้นที่ลุ่ มน้ําสาขา
ประมาณ 2,065.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,290,712.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของพื้นที่ลุ่มน้ํากก ความ
ยาวของแม่น้ํากกเฉพาะส่ วนที่อยู่ ในเขตประเทศไทยประมาณ 157 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ
1 : 1,500 ลําน้ําย่อยที่สําคัญ ได้แก่ น้ําแม่ฝาง น้ําเมืองงาม ห้วยน้ําริน ห้วยลู ห้วยหมากเลี่ยม น้ําแม่ยาว น้ํา
แม่กรณ์ น้ําแม่ลาว และห้วยเผือ เป็นต้น
น้ําแม่กก มีต้นกําเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ ไหล
มาทางทิศใต้เข้าสู่เขตประเทศไทย ที่ช่องน้ําแม่กก อําเภอแม่อาย จังหวัดเชี ยงใหม่ และมีน้ําฝางไหลมา
รวมที่ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออก เข้าสู่เขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่อําเภอเชียงแสน แล้วไหลไปลงแม่น้ําโขง
ที่บ้านสบกก ตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ภาพที่ 4 แสดงขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาลุ่มน้ํากก

ที่มา : สํานักทรัพยากรน้ําภาค 1, 2559.
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2) ลุ่มน้าโขง (ภาคเหนือ)
แม่น้ําโขง เป็นแม่น้ํานานาชาติที่มีต้นกําเนิดมาจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่านตอนใต้ของ
ประเทศจีนผ่านตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผ่านประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม แม่น้ําโขงจัดเป็น
แม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแม่น้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสายหนึ่ง ของโลก สภาพ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ่มน้ําโขง (เหนือ) ในประเทศไทยล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา มีระดับความสูงระหว่าง
300-1,550 ม.รทก. เทือกเขาที่สําคัญ ได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ํา ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ต๋ํา
และดอยขุนแม่ต๋อม เป็นต้น
ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาลุ่มน้ําโขง (ภาคเหนือ) แสดงในรูปที่ 4 โดยมีสภาพภูมิประเทศ
และสภาพลุ่มน้ําแต่ละลุ่มน้ําสาขา ดังนี้
ตารางที่ 20 พื้นที่ลุ่มน้ําโขง (เหนือ) แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาออกเป็น 8 ลุ่มน้ําสาขา
พื้นที่ลุ่มน้า
รหัสลุ่มน้า
ชื่อลุ่มน้าสาขา
สาขา
ตร.กม.
ไร่
1. แม่น้ําโขงตอนบน
0202
1,107.51
692,193.75
2. น้ําแม่จัน (น้ําแม่คํา)
0203
1,193.18
745,737.50
3. แม่น้ําอิงตอนบน
0204
892.69
557,931.25
4. แม่น้ําอิงตอนกลาง
0205
2,182.72
1,364.200.00
5. แม่น้ําพุง
0206
1,117.85
698,656.25
6. แม่ลาว
0207
1,346.94
841,837.50
7. แม่น้ําอิงตอนล่าง
0208
1,697.93
1,061,206.25
8. แม่น้ําโขงส่วนที่ 2
0209
489.11
305,693.75
รวมลุ่มน้าโขง (เหนือ)
10,027.93
6,267,456.25
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, 2559.

ร้อยละของพื้นที่
ลุ่มน้าโขง (เหนือ)

11.04
11.90
8.90
21.77
11.15
13.43
16.93
4.88
100.00

2.1) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงตอนบน
ลุ่ มน้ํ า สาขาแม่ น้ําโขงตอนบน (รหั ส ลุ่ ม น้ําสาขา 0202) มีพื้ นที่ลุ่ มน้ํา สาขา
ประมาณ 1,107.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 692,193.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.04 ของพื้นที่ลุ่มน้ําโขง
(ภาคเหนือ) ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําโขงตอนบนถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยลุ่มน้ํากก คือ ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําโขง
ตอนบนส่วนที่ 1 และลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําโขงตอนบนส่วนที่ 2 โดยลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําโขงตอนบนส่วนที่ 1
ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ํากก มีพื้นที่ลุ่มน้ํา 429.20 ตารางกิโลเมตร แม่น้ําสายสําคัญในพื้นที่ลุ่มน้ํา สาขา
แม่น้ําโขงตอนบนส่วนที่ 1 คือ น้ําแม่มะ ซึ่งมีต้นกําเนิดจากดอยตุง ในเขตตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ความยาวของลําน้ําแม่มะ ประมาณ 50 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1:500 โดยบริเวณ
ต้นน้ําจะมีความลาดชันประมาณ 1:65 ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงแม่สายที่ บ้านเวียงแก้ว
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ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีห้วยเกี๋ยง ซึ่งเป็นลําน้ําสายสั้น ๆ ที่ไหลลง
แม่น้ําโขงโดยตรง สําหรับลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําโขงตอนบนส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ํากก มีพื้นที่ลุ่ม
น้ํา 678.31 ตารางกิโลเมตร แม่น้ําสายสําคัญในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําโขงตอนบนส่วนที่ 2 คือ น้ําแม่บง
มีต้นกําเนิดจากดอยกิ่วนกในเขตตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาวของลําน้ําแม่
บงประมาณ 55 กิโลเมตร ไหลไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับห้วยปุาไร่ แล้วไหลขนานมาตามแนวลําน้ําแม่
กกบรรจบกับห้วยแอบหลวง และไหลลงสู่แม่น้ําโขงที่บ้านสบกก ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลลงสู่แม่น้ําโขงโดยตรง ได้แก่ ห้วยกว๊าน น้ําแม่เงิน ห้วยเม็ง
ห้วยน้ําสม เป็นต้น
2.2) ลุ่มน้าสาขาน้าแม่จัน (น้าแม่คา)
ลุ่มน้ําสาขาน้ําแม่จัน (น้ําแม่คํา) (รหัสลุ่มน้ําสาขา 0203) มีพื้นที่ลุ่มน้ําสาขา
ประมาณ 1,193.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 745,737.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของพื้นที่ลุ่มน้ําโขง
(ภาคเหนือ) มีแม่น้ําสายสําคัญได้แก่ น้ําแม่คํา และน้ําแม่จัน น้ําแม่คํา มีความยาวของลําน้ําประมาณ
131 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:500 โดยบริเวณต้นน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:200 กลาง
น้ําประมาณ 1:500 และท้ายน้ําประมาณ 1:1,000 ในส่วนของน้ําแม่จัน มีความยาวประมาณ 51
กิโลเมตร จากการสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ทราบว่า ปัจจุบันมีการรุกล้ํา ลําน้ํา ทําให้ลําน้ําแคบและตื้น
เขิน ปริมาณน้ําค่อนข้างน้อยในช่วงบริเวณตั้งแต่ อําเภอแม่จันจนไปถึงจุดบรรจบน้ําแม่คํา ดังนั้นปริมาณ
น้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําโขงส่วนใหญ่จึงเป็นน้ําที่มาจากลําน้ําแม่คํา ลําน้ําย่อยที่สําคัญของลุ่มน้ําสาขาน้ําแม่จัน
ได้แก่ ห้วยแม่เมาะ ห้วยแสลบ น้ําแม่สลอง น้ําแม่เปิน เป็นต้น
น้ําแม่คํา มีต้นกําเนิดจากภูเขาตามแนวชายแดนในเขตอําเภอแม่ฟูาหลวง ไหลไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอําเภอแม่ฟูาหลวง แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่ที่ราบลุ่มบรรจบกับน้ํา
แม่จันที่บ้านสันมะเค็ด ในเขตอําเภอแม่จัน จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตอําเภอ
เชียงแสน แล้วไหลไปลงแม่น้ําโขงที่บ้านสบคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2.3) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าอิงตอนบน
ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําอิงตอนบน (รหัสลุ่มน้ําสาขา 0204) มีพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาประมาณ
892.69 ตารางกิโลเมตร หรือ 577,931.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของพื้นที่ลุ่มน้ําโขง (เหนือ) ครอบคลุม
พื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ําของแม่น้ําอิงจนถึงกว๊านพะเยา ความยาวของลําน้ําอิงในช่วงนี้ประมาณ 34 กิโลเมตร
ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:2,500 แม่น้ําอิงมีต้นกําเนิดจากภูเขาตามแนวเขตจังหวัดพะเยากับจังหวัด
ลําปาง ไหลไปทางทิศตะวันออก ผ่านอําเภอแม่ใจ แล้วไหลไปทางทิศใต้ลงสู่กว๊านพะเยาที่อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ลําน้ําย่อยที่ไหลลงแม่น้ําอิง ได้แก่ น้ําแม่ปืม และน้ําเหยียน นอกจากนี้ยังมีลําน้ําย่อยสายสั้น
ๆ ที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยาโดยตรง ได้แก่ ห้วยตุ้ม น้ําแม่เรือ ห้วยแม่ต๋ํา เป็นต้น และแหล่งน้ําที่สําคัญ 2 แห่ง
ได้แก่ กว๊านพะเยา และหนองเล็งทราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน ตั้ งอยู่ที่ตําบล
เวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยที่ปลายด้านใต้ของแนวภูเขาดอยห้ วยน้ําขาวและแนวภูเขาดอยสัน
กลาง เป็นแหล่งรับน้ําจากแม่น้ําและลําห้วยโดยรอบ ด้านทิศตะวันออกของกว๊านพะเยาเป็นที่ตั้งของ
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ชุมชน ส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบกว้าง ซึ่งมีความลาดเทจากภูเขาลงสู่กว๊าน
หนองเล็งทราย เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ ในอดีตเคยมีทางน้ําเชื่อมต่อกับหนองฮ่าง
ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอพาน ปัจจุบันทางน้ําตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ บริเวณตอนใต้ของหนองมีฝายน้ําล้น โดยน้ํา
ที่ล้นจะไหลลงสู่แม่น้ําอิงและไหลลงสู่กว๊านพะเยา นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ด้านทิศใต้ตําบลแม่ใจได้มีการขุด
สระเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาให้แก่ชุมชน
2.4) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าอิงตอนกลาง
ลุ่มน้ํ าสาขาแม่น้ําอิงตอนกลาง (รหั ส ลุ่มน้ําสาขา 0205) มีพื้นที่ลุ่ มน้ําสาขา
ประมาณ 2,182.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,364,200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.77 ของพื้นที่ลุ่มน้ําโขง
(ภาคเหนือ) ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่กว๊านพะเยาจนถึงจุดบรรจบแม่ลาว ความยาวของลําน้ําอิงในช่วงนี้
ประมาณ 158 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:6,500 ลําน้ําย่อยที่สําคัญ ได้แก่ ร่องขุ่น ร่องบ่อ
ร่องช้าง แม่น้ําพุง น้ําจุน น้ําแม่ลอย แม่ลาว เป็นต้น
แม่น้ําอิง ที่อยู่ในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําอิงตอนกลาง เริ่มตั้งแต่จุดออกของกว๊านพะเยา
ไหลไปทางทิศเหนือตามเส้นแบ่งขอบเขตอําเภอเมืองกับอําเภอดอกคําใต้จนถึงจุดบรรจบแม่น้ําพุง แล้ว
ไหลไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่เขตอําเภอจุน จังหวัด พะเยา จากนั้นไหลไปทางทิศเหนือแล้วไหลเข้าสู่เขต
อําเภอเทิง ไปบรรจบแม่ลาวทางฝั่งขวาของลําน้ําบริเวณตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2.5) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าพุง
ลุ่ มน้ํ าสาขาแม่น้ําพุง (รหั ส ลุ่ มน้ําสาขา 0206) มีพื้นที่ลุ่ มน้ําสาขาประมาณ
1,117.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 698,656.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.15 ของพื้นที่ลุ่มน้ําโขง (ภาคเหนือ) มี
แม่น้ําพุงซึ่งเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําอิง เป็นลําน้ําสายหลัก ความยาวของลําน้ําประมาณ 100 กิโลเมตร
ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,500 โดยบริเวณต้นน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:400 กลางน้ําประมาณ
1:20,000 และท้ายน้ําประมาณ 1:1,000 ลําน้ําย่อยที่สําคัญ ได้แก่ ล่องเคียน น้ําแม่แก้ว น้ําแม่อ้อ น้ําแม่
ฮ่าง ห้วยเอี้ยง เป็นต้น
แม่น้ําพุง มีต้นกําเนิดจากภูเขาในเขตอําเภอพาน ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่าน
ตําบลปุาแงะ ตําบลปุาแดด แล้วไหลไปลงแม่น้ําอิงที่บริเวณตําบลสันมะค่า อําเภอพาน จังหวั ดเชียงราย
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา
2.6) ลุ่มน้าสาขาแม่ลาว
ลุ่ ม น้ํ า สาขาแม่ ล าว (รหั ส ลุ่ ม น้ํ า สาขา 0207) มี พื้ น ที่ ลุ่ มน้ํ า สาขาประมาณ
1,346.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 841,837.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของพื้นที่ลุ่มน้ําโขง (ภาคเหนือ)
ความยาวของลําน้ําแม่ลาวประมาณ 97 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:600 โดยบริเวณต้นน้ํามี
ความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน้ําประมาณ 1:4,500 และท้ายน้ําประมาณ 1:5,000 ลําน้ําย่อย
ที่สําคัญ ได้แก่ น้ําแม่วาน น้ําแม่ญวน น้ําแม่เปือย น้ําแม่หงาว เป็นต้น
น้ําแม่ลาว มีต้นกําเนิดจากแนวเทือกเขาทางตอนใต้ของลุ่มน้ําในเขตอําเภอเชียง
คําไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านอําเภอเชียงคํา แล้วไหลลงสู่ที่ราบลุ่ม
จากนั้นไหลไปบรรจบกับน้ําแม่หงาว แล้วไหลลงสู่แม่น้ําอิงในเขตอําเภอเทิง สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ํา
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สาขาแม่ลาวเป็นภูเขาสูงล้อมรอบสลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขา มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มน้ํา
2.7) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าอิงตอนล่าง
ลุ่มน้ํ าสาขาแม่น้ําอิงตอนล่าง (รหั สลุ่มน้ําสาขา 0208) มีพื้นที่ลุ่ มน้ําสาขา
ประมาณ 1,697.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,061,206.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.93 ของพื้นที่ลุ่มน้ําโขง
(ภาคเหนือ) ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จุดบรรจบแม่ลาวจนถึงจุดบรรจบแม่น้ําโขง ความยาวของลําน้ําอิง
ในช่วงนี้ประมาณ 133 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1:3,500 ลําน้ําย่อยที่สําคัญ ได้แก่ น้ําแม่ต๊าก น้ํา
แม่ต๊ํา ห้วยช้าง เป็นต้น
แม่น้ําอิง ที่อยู่ในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําอิงตอนล่าง เริ่มตั้งแต่จุดบรรจบแม่ลาวในเขตอําเภอ
เทิง ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้จนถึงเขตรอยต่อระหว่างอําเภอพญาเม็งรายและอําเภอขุนตาล จึงไหลไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตอําเภอเชียงของ แล้วไหลไปลงแม่น้ําโขงที่บริเวณตําบล ศรีดอนชัย
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2.8) ลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขงส่วนที่ 2
ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําโขงส่วนที่ 2 (รหัสลุ่มน้ําสาขา 0209) มีพื้นที่ลุ่มน้ําสาขา
ประมาณ 489.11 ตารางกิโ ลเมตร หรือ 305,693.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของพื้นที่ลุ่มน้ําโขง
(ภาคเหนือ ) มีน้ําแม่ง าว เป็นลําน้ําสายหลัก ความยาวของลําน้ําประมาณ 51 กิโลเมตร ความลาดชัน
เฉลี่ยประมาณ 1:350 โดยบริเวณต้นน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน้ําประมาณ 1:250 และท้ายน้ํา
ประมาณ 1:350 ลําน้ําย่อยที่สําคัญ ได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยหาน ห้วยคุ ห้วยโปุงหลวง ห้วยผาตั้ง ห้วยสาน
ห้วยติ้ว น้ําคํา น้ําวอง เป็นต้น
น้ําแม่งาว ไหลจากบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงสู่แม่น้ําโขงทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ บริเวณต้นน้ํามีความลาดชันสูง สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ําสาขา
แม่น้ําโขงส่วนที่ 2 ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณตอนปลายของลุ่มน้ํา
ภาพที่ 5 แสดงขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาลุ่มน้ําโขง (ภาคเหนือ)

สำนักทรัพยำกรน้ ำภำค 1, 2559.
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1.7.2 ทรัพยากรน้า
เชีย งรายเป็น จุด แรกที ่แ ม่น้ํ า โขงไหลผ่า นเข้า สู ่ป ระเทศไทย เริ ่ม ต้น จากพรมแดนไทย
สปป.ลาว และเมียนมาร์บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา ผ่านอําเภอเชียงแสนและเชียงของ ก่อนไหลสู่ สปป.ลาว
อีกครั้งที่อําเภอเวียงแก่น รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร แม่น้ําโขงเป็นพรมแดนที่แบ่งกั้นระหว่างไทยสปป.ลาว เป็นเส้นทางสัญจรกับประเทศเพื่อนบ้านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยม
เป็นที่รู้จักทั่วโลก นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยปลาน้ําจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลาบึก ปลาน้ําจืดขนาดใหญ่
ที่สุดที่พบในแม่น้ําโขงเพียงแห่งเดียวในโลก และที่บ้านหาดไคร้ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก็เป็น
แห่งเดียวที่มีการจับปลาชนิดนี้ได้เป็นประจําทุกปี นอกจากแม่น้ําโขง เชียงรายยังมีแม่น้ํากก แม่น้ําอิง แม่
น้ําคํา แม่น้ําลาว และแม่น้ําสายไหลหล่อเลี้ยงชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในที่ราบ โดยมีแม่น้ํากกที่ไหล
ผ่านตัวเมืองเชียงราย ก่อนลงสู่แม่น้ําโขงที่อําเภอเชียงแสน นับเป็นแม่น้ําสายสําคัญ เพราะนอกจากใช้
อุปโภคบริโภค ริมฝั่งแม่น้ํากกยังมีธรรมชาติงดงามและเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยภูเขา ส่งผลให้กิจกรรม
ล่องแม่น้ํากกได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยอย่างมาก นอกจากมีแม่น้ําสายสําคัญ 6
สาย ดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหนองน้ํา ร่องน้ํา ลําน้ําเล็กๆ เช่น แม่น้ําจัน แม่น้ําปรุง และอ่างเก็บน้ํา
ประมาณว่า ทั้ง 18 อําเภอ มีแหล่งน้ํารวมไม่น้อยกว่า 1,179 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ผิวน้ําทั้งสิ้น 167,657.75 ไร่
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย บ่อบาดาลส่วนตัว 20,184 บ่อ บ่อบาดาลสาธารณะ 2,215 บ่อ
แหล่งน้ําธรรมชาติ มีแม่น้ํา ห้วย ลําธาร คลอง 1,087 สาย หนอง บึง 461 แห่ง น้ําพุน้ําซับ 38 แห่ง
จังหวัดเชียงราย มีแม่น้ํา ห้วย ลําธาร คลอง 1,593 สาย ซึ่งในจํานวนนี้มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ ง
1,056 สาย มีหนอง บึง 461 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 422 แห่ง มีน้ําพุ 38 แห่ง ที่มีสภาพใช้
งานได้ในฤดูแล้ง 37 แห่ง และอื่น ๆ 51 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานในฤดูแล้ง 50 แห่ง แหล่งน้ําธรรมชาติ มีการ
ใช้ป ระโยชน์ เ พื่อการพักผ่ อนหย่ อนใจ การผลิ ตน้ํา ประปา เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ํา เช่น ปลานิล แหล่ งน้ํ า
ธรรมชาติ สายหลักที่ชาวจังหวัดเชียงรายใช้ประโยชน์คือ แม่น้ํากกและแม่น้ําโขง ในอดีต น้ําในแม่น้ํากก มี
ระดับสูง เคยล้นท่วมพื้นที่ใกล้เคียงกับลําน้ํา แต่ในปัจจุบันมีระดับน้ําลดลงมาก ซึ่งสาเหตุของอุทกภัยส่วน
ใหญ่เกิดจากการตัดไม้ทําลายปุาในพื้ นที่ต้นน้ําลําธาร ในฤดูฝนเกิดน้ําหลาก ทําให้กรวด ดินและทราย
จํานวนมาก ถูกน้ํา พัดพามาทับถมอย่างรวดเร็ว ความตื้นเขินของแม่น้ํากกจึงเกิดขึ้นในอัตราสูง ปัญหา
ดังกล่าวเกิดในพื้นที่ลุ่มน้ําโขงเช่นเดียวกัน
แม่น้ํากกมีต้นกําเนิดจากเมียนมาร์ ไหลผ่านอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอแม่จัน อําเภอ
เมือง อําเภอเวียงชัย อําเภอพญาเม็งราย และไหลลงแม่น้ําโขงที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แม่น้ํา
กก เป็นเส้นทางน้ําสายสําคัญ ที่ก่อให้เกิดชุมชนและศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ํามากมาย เนื่องจากแม่น้ํา
กกมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ปลานานาชนิด และเป็นเส้นเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรตั้งแต่อําเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จนไปถึงอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร
มีลําน้ําสาขาที่สําคัญคือ แม่น้ําฝาง สภาพโดยทั่วไปจะอยู่ติดพื้นที่ทางการเกษตร ในช่วงหน้าแล้งน้ําจะมีสี
น้ําตาล และจะขุ่นมากในช่วงหน้าฝน
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จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่กก จํานวน 4 สถานี ตั้งแต่บริเวณสะพานแม่น้ํากก
ตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จนถึงบริเวณสะพานแม่ฟูาหลวง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบว่า คุณภาพน้ําโดยเฉลี่ยในปี 2553 จัดอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนําน้ํามาใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยทั่วไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการอนุรักษ์
สัตว์น้ํา การประมง การเกษตรและการอุตสาหกรรม ข้อมูลคุณภาพน้ําที่สําคัญ ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ํา
มีค่า 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ มีค่า 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่า 2,233 MPN/100 ml และ 386 MPN/100 ml
ตามลําดับ
แหล่งน้ําที่สําคัญของอําเภอเชียงแสน ได้แก่ แม่น้ําโขง , แม่น้ํากก, แม่น้ําคํา, แม่น้ํารวก พื้นที่ชุ่ม
น้ําโลก (หนองบงกาย)
แหล่งน้ําทีส่ ําคัญของอําเภอเชียงของ ได้แก่ แม่น้ําโขง แม่น้ําอิง
แหล่งน้ําที่สําคัญของอําเภอแม่สาย ได้แก่ แม่น้ําสาย แม่น้ํารวก อ่างเก็บน้ําห้วยไคร้ อ่างเก็บน้ําถ้ํา
เสาหินพญานาค

1.7.3 ธรณีวิทยา
จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งในหลายจังหวัดของประเทศไทยที่เคยมีการผลิตแร่เศรษฐกิจ
ที่สํ าคัญๆ เพื่อ นํ ามาใช้ในการพัฒ นาประเทศโดยตรงและเป็ นสิ นค้า ส่ งออกต่ อเนื่องกันมาเป็นเวลา
ยาวนานถึงแม้ว่าปัจจุบันแหล่งแร่ส่วนใหญ่จะมีการผลิตไม่มากนักจนถึงหยุดกิจการไปก็ตาม แต่จังหวัด
เชียงรายก็ยังจัดได้ว่ามีสถานภาพศักยภาพของทรัพยากรแร่หลายชนิด กระจัดกระจายอยู่ ในหลายบริเวณ
ทรัพยากรแร่จังหวัดเชียงราย สามารถจําแนกเป็นประเภทตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแร่เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ หินปูน และทรายกลุ่ม
แร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ ทองคํา ดีบุก ทังสเตน พลวง แมงกานีส ฟลูออไรต์ บอล
เคลย์ ไพโรฟิลไลต์ และแบไรต์
แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาจังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 39 แหล่ง แบ่งเป็นแหล่งพุน้ําร้อน
10 แหล่ง และแหล่งธรณีวิทยาที่มีสัณฐานโดดเด่น 29 แหล่ง (ประกอบด้วย น้ําตก ชายหาด ถ้ําและภูเขา)
แหล่งที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา ได้แก่ ภูชี้ฟูา ถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน น้ําตกขุนกรณ์ และแหล่งพุน้ํา
ร้อนแม่จัน
สภาพทั่วไปของแหล่งน้ําใต้ดิน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ําใต้ดินในชั้นหินร่วน ลักษณะเป็นตะกอนพัด
พา ตะกอนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ทราย และกรวด ระดับความลึกเฉลี่ยของชั้นน้ําประมาณ 30–
80 เมตร บางแห่งเป็นแหล่งน้ําใต้ดินในชั้นหินแกรนิตและหินแปร ประกอบด้วย ชั้นหินทรายเชิงควอตซ์
ไซต์ หิ น ดิ น ดาน หิ น ชนวน หิ น ฟิ ล ไลต์ และหิ น อ่ อ น ปริ ม าณน้ํ า ใต้ ดิ น เกิ ด จากรอยแยกและ
รอยเลื่อนในเนื้อหิน โดยทั่วไปพบชั้นน้ํา ในระดับประมาณ 15-75 เมตร ปริมาณน้ําใต้ดินไม่มากนัก โดย
ได้น้ําจากช่องว่างของตะกอนดังกล่าว และพบว่าบ่อบาดาลที่ได้รับการพัฒนาส่วนมากจะเจาะได้น้ําใน
ชั้นกรวดทรายต่างๆ สําหรับคุณภาพน้ําบาดาล ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นน้ํากระด้าง จากการรวบรวมข้อมูล
กชช. 2ค. พบว่ามีจํานวนบ่อน้ําใต้ดินกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ ลุ่มน้ํา ทั้งหมด 13,421 บ่อ
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แบ่งเป็นบ่อน้ําตื้น 13,078 บ่อ บ่อน้ําบาดาล 502 บ่อ รวมทั้งมีบ่อบาดาลที่เจาะโดยหน่วยงานราชการต่างๆ
ได้แก่ กรมทรั พยากรธรณี กรมโยธาธิการ รพช. กรมอนามัย และหน่วยงานอื่น อีกประมาณ 3,029 บ่อ
บ่อบาดาลที่เจาะในพื้นที่ลุ่มน้ําส่วนใหญ่มีปริมาณน้ํา ประมาณ 2-5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็นปริมาณ
ที่เพียงพอสําหรับใช้อุปโภคบริโภคเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีศักยภาพพอที่จะใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

1.7.4 ทรัพยากรดิน
จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ทั้งหมด 7,298,981 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 3,246,329ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 44.48 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ในเขตชลประทาน 419,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.93 ของพื้นที่
การเกษตร มีประชากรทั้งหมด จํานวน 1,195,609 คน เป็นเกษตรกร จํานวน 511,551 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.81ของประชากรทั้งหมด การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประมาณร้อยละ 61.73 ใช้ทํานา ร้อยละ 26.35 ปลูก
พืชไร่ และร้อยละ 11.92 ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชหลักที่ทํารายได้ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวโพด
ชา กาแฟ ลิ้นจี่ ลําไย สับปะรด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โค ไก่พื้นเมือง และสุกร สัตว์น้ํา
เศรษฐกิจ ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก และกุ้งก้ามกราม
ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณที่ราบเป็นดิน ที่เกิดบน
ลานตะพักลําน้ําระดับต่างๆ และบริเวณภูเขาและที่สูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชันดินเกิดบนลาน
ตะพักลําน้ําระดับต่างๆ ประกอบด้วย ดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ําถึ งดีหรือดีปานกลาง
เนื้อดินร่วมจนถึงดินเหนียว มีการระบายน้ําดีจนถึงเลวปกติใช้ในการทํานา ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดิน
ลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหินปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะ
เนื้ อดินสี ของดินและปฏิกิริ ยาดิน แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกําเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ํา ข้อจํากัดในการใช้ดินที่สําคัญของพื้นที่คือ ความลาดชันและการเสี่ยงต่อกษัยการ (Erosion) ที่จะ
เกิดขึ้น พื้นที่นี้ยังเป็นปุาอยู่มาก สมควรเก็บไว้เป็นปุารักษาต้นน้ํา ลําธาร การใช้ที่ดินของจังหวัดเชียงราย
ตามรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปีการเพาะปลูก 2539 / 2540 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปุา
2,494,219 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยปุาดงดิบ ปุาเบญจพรรณ และปุาเต็งรัง ปัจจุบันมีการบุกรุกที่ปุาเพื่อการ
ทําไร่มากขึ้น ทําให้พื้นที่ปุาไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว การใช้ที่ดินที่รองลงมาได้แก่ ที่ถือครองทางการเกษตร
2,194,713 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าว 1,381,564 ไร่ พืชไร่ 508,127 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 136,325 ไร่
ตามลําดับ และพื้นที่ไม่ได้จําแนกอีกประมาณ 2,610,049 ไร่

1.7.5 ระบบนิเวศและป่าไม้
พื้นที่จังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,298,981ไร่ มีพื้นที่ปุาไม้
จํานวน 3,227,887 ไร่ หรือ 5,164.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.22 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ปุา
ไม้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ (National Park) จํานวน 5 แห่ง และวนอุทยาน
(Forest Park) จํานวน 27 แห่ง
ปุาไม้ในเขตลุ่มน้ํากก - ลุ่มน้ําโขงตอนบน ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้ผลัดใบ ประเภทปุาเบญจพรรณและ
ปุาแดง มีปุาไม้ผลัดใบประเภทปุาดิบเขา และปุาสน ตามที่ซึ่งอยู่ที่สูงจากระดับ น้ําทะเล ตั้งแต่
700 เมตรขึ้นไป ไม้ที่สําคัญ ได้แก่ ไม้สัก ตะเคียน เต็ง รัง ประดู่ แดงเหียง ตะแบก เก็ดดํา เก็ดแดง
มะค่าโมง ปุาไม้ในบริเวณลุ่มน้ํากกที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ
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ถึงปี พ.ศ.2531 มีจํานวนทั้งสิ้น 15 ปุา มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 3,181,385 ไร่ โดยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย
มีจํานวน 12 ปุาเนื้อที่ 2,169,354 ไร่ พื้นที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์ของบริเวณลุ่มน้ํากก-ลุ่มน้ําโขงตอนบน
ส่วนที่ 1 (แม่จัน) นี้ได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติขุนแจ พื้นที่
168,750 ไร่ และอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง พื้นที่378,500 ไร่ เขตวนอุทยาน 13 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ปุา
2 แห่ง และเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติลําน้ํากก และอุทยาน
แห่งชาติดอยเวียงผา ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญ ได้แก่ 1.แม่น้ํากก 2.เขตห้ามล่าสัตว์
ปุาหนองบงกาย อ.แม่จัน เนื้อที่ 2,712.5 ไร่ 3.แอ่งเชียงแสน เนื้อที่ 62,500.0 ไร่ 4.หนองฮ่าง 5.หนองหลวง
เนื้อที่ 4,625.0 ไร่
พื้นที่ปุาไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้
1) การลักลอบตัดไม้เป็นสาเหตุสํ าคัญ การลักลอบตัดไม้ไปขายมีทั้งที่ทางตรงจากกลุ่ ม
นายทุน และทางอ้อมจากชาวบ้านที่ยากจนตัดไม้มาขายแก่นายทุน
2) การบุกรุกปุาเพื่อทําการเกษตร การบุกรุกทําลายปุาเพื่อขยายที่ดินทําการเกษตรส่วน
ใหญ่เกิดจากชาวเขาบนพื้นที่สูง ปัญหานี้พบใน หลายจังหวัด ทั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และ
เชียงราย การบุกรุกปุา ทําให้เกิดความเสียหายจากการตัดต้นไม้และการทําให้เกิดไฟปุาจากการเผาไร่
3) ไฟปุา จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟปุา สํานักควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้
รายงานว่าในปี 2545 มีไฟไหม้ปุาเกิดขึ้น 4,644 ครั้ง ทําให้พื้นที่ปุาเสียหาย 34,095 ไร่ จังหวัดเชียงใหม่มี
สถิติเกิดไฟปุาสูงที่สุด จํานวน 2,627 ครั้ง มีพื้นที่เสียหาย 16,627 ไร่ รองลงมาคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เกิดไฟปุา 957 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10,083 ไร่ จังหวัดลําพูน 691 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 4,624 ไร่ และจังหวัด
เชียงราย 369 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 2,759 ไร่
สถานภาพสัตว์ระดับจังหวัดในจังหวัดเชียงรายทั้งหมด จํานวน 287 ชนิด พบว่าอยู่ใน
ขัน้ วิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้นที่ศึกษา จํานวน 22 ชนิด พบน้อย 225 ชนิด พบปานกลาง 18 ชนิด
พบมาก 22 ชนิด
พื้นที่ชุ่มน้าแอ่งเชียงแสน อําเภอเชียงแสน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําระดับ
นานาชาติ มีลั กษณะเป็ น ที่ ร าบลุ่ มน้ํ าท่ ว มถึง บึ งที่ มีน้ํ าตลอดทั้ งปี และหนองน้ํา ที่มี น้ํา บางฤดู
แอ่งเชียงแสนมีเนื้อที่ 62.4 ตารางกิโลเมตร (39,000 ไร่) พื้นที่ชุ่มน้ําแอ่งเชียงแสน ถูกล้อมรอบด้วยเนิน
เขา และประกอบด้วย แม่น้ําเล็กๆ หลายสาย หนอง บึง ปุาไม้และ ทุ่งหญ้า จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และ
พืชหลากหลายชนิด พื้นที่ชุ่มน้ําแอ่งเชียงแสนมีความสําคัญต่อนกอพยพในฤดูหนาวและนกประจําถิ่นบาง
ชนิดซึ่งอยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม พบนกอย่างน้อย 121 ชนิด และพันธุ์ปลาพบอย่างน้อย 13 ชนิด เดิม
พื้นที่หนองน้ําในแอ่งเชียงแสนมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ที่มีหนังสือ
สําคัญที่หลวง 24 ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยรอบแอ่งเชียงแสนกลายเป็นที่ของเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ์
ครอบครอง ที่ดินบริเวณรอบๆ หนองบงคายมีแนวโน้มที่ชัดเจนในการสร้างที่พักแรมบ้านพัก สถานที่
พักผ่อน บริเวณเนินเขารอบแอ่งเชียงแสนมีการถือครองกรรมสิทธิ์ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการทําสวน
เกษตรกรรม และจัดสร้างที่พักผ่อน บ้านพัก ส่วนบริเวณเนินเขาเดิมมีชุมชนใกล้เคียงทําการเกษตร ในฤดูแล้ง
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ทุกปีมีการเผาหญ้าและไม้พุ่มริมน้ําเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งรบกวนการดํารงชีพของนกหลายชนิด มี
การจับปลามากเกินไปทั้งในบริเวณหนองน้ําและริมแม่น้า มีการเก็บไข่นกและรบกวนการวางไข่ของนก

1.8 ข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญเชิงพื้นที่
1.8.1 ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
สํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ได้ จัด ทํ าภาพรวมตัว ชี้ วั ด
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อใช้ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
2561 – 2564 และเป็น การเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพที่ 6 ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559.
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ภาพที่ 7 ข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนา จังหวัดเชียงราย

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา จังหวัดเชียงราย
มิติการพัฒนา
1. การพัฒนาแบบทั่วถึง (Growth &
Competitiveness)

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
จังหวัดมีร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน ในปีปัจจุบันสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ และสูง กว่าปี
ก่อนหน้า เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26.83
แสดงถึงประชาชนส่วนใหญ่ของ
จังหวัดยังคงมีฐานะยากจน ขาด
คุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life)
จังหวัดมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ในปีปัจจุบันน้อยกว่าค่ากลาง
ของประเทศ เฉลีย่ 0.405 แสดงให้
เห็นว่ามีการกระจายรายได้ยังไม่เป็น
ธรรม ไม่ทั่วถึงประชากร และเริ่มเกิด
ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมาก
ขึ้น รวมทั้งไม่เท่าเทียมกัน
จังหวัดมีคะแนนร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกําลังแรงงาน ในปี
ปัจจุบันต่ํากว่าค่ากลางของประเทศ
แต่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย

ประเด็นที่จังหวัดให้ความสาคัญ
1. ให้ความสําคัญกับการลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมและสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน
2. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือน
ยากจน และสร้างความมั่นคงด้าน
รายได้ให้แก่ประชาชน
1. การลดความเหลื่อมล้าํ ในสังคม
2. เน้นการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง
3. ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการกระจายรายได้อย่างสมดุล

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ประกันสังคมให้เข้าถึงจํานวน
แรงงานที่มีอยู่ของจังหวัดอย่าง
ทั่วถึง
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มิติการพัฒนา

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 15.94 แสดงถึง
การจัดระบบประกันสังคมยังไม่
ครอบคลุมและทั่วถึง ยังมีแรงงานที่ยัง
เข้าไม่ถึงระบบประกันสังคมของ
ภาครัฐ

ประเด็นที่จังหวัดให้ความสาคัญ
2. เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคมให้ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายให้มากขึ้น
3. ประชาสัมพันธ์ให้กลุม่ เปูาหมาย
ได้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับตาม
พรบ.ประกันสังคมใหม่ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย
จังหวัดมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 1. เพิ่มจํานวนอัตราส่วนของ
ในปีปัจจุบันต่ํากว่าค่ากลางของ
บุคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้น
ประเทศ และลดลงจากปีก่อนหน้า
กว่าเดิม โดยให้ทุนสนับสนุน
เฉลี่ย 2,818 คน/แพทย์ แสดงให้เห็น การศึกษาวิชาการแพทย์แก่
ถึงการขาดแคลนบุคลากรทาง
นักเรียน และนักศึกษา
การแพทย์ โดยปัจจุบันมีจํานวนผูป้ ุวย 2. พัฒนาสมรรถนะ ความสามารถ
มากกว่าจํานวนแพทย์ ทําให้ผู้ปุวย
ของบุคลากรทางการแพทย์ และ
ได้รับบริการทีไ่ ม่ทั่วถึง ใช้เวลาในการ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทาง
รอคอยการตรวจรักษานาน และ
การแพทย์เข้ามาให้บริการแก่
บุคลากรทางการแพทย์ต้องทํางาน
ผู้ปวุ ย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
หนักมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้บริการ
รักษาโรค
รักษาโรคแก่ผู้ปุวย
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย 1. จัดระบบการศึกษาเพื่อ
อายุ 15 – 59 ปี ในปีปัจจุบันต่ํากว่า เอื้ออํานวยความสะดวกให้แก่
ค่ากลางของประเทศ แต่เพิ่มขึ้นจากปี ประชาชนผู้สนใจให้ได้รับ
ก่อนหน้า เฉลี่ย 7.30 ปี แสดงให้เห็น การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ถึงประชากรในประเทศยังไม่มีโอกาส 2. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้น
ทางการศึกษา โดยมีจํานวนผูไ้ ด้รบั
พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาที่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 3. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทั้ง
เป็นผลทําให้ประเทศชาติมีทรัพยากร ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และมี
มนุษย์ที่ขาดความรู้ในระบบการศึกษา การแนะแนวอาชีพเมื่อสําเร็จ
ที่ต่ํากว่าเกณฑ์
การศึกษาให้แก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 ของปี
สนับสนุนให้นักเรียนระดับ
ปัจจุบันสูงกว่าค่ากลางของประเทศ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้สอบ
และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยเฉลี่ย O-net เพื่อเป็นผลคะแนนในการ
36.13 คะแนน แสดงให้เห็นว่าเด็ก
เข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มี
อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาการด้านการเรียนรู้และให้
ความสําคัญกับการศึกษามากขึ้นเพื่อ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ และ
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
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2. การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Inclusive
Growth)

3. การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Growth)

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนในจังหวัด ในปีปัจจุบัน
ต่ํากว่าค่ากลางของประเทศ แต่มาก
ขึ้นจากปีก่อนหน้า เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
-0.05 แสดงให้เห็นถึงการขาดความ
มั่นคงด้านรายได้ของแรงงานในจังหวัด
โดยมีแรงงานที่ยังมีรายได้น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด ในปีปัจจุบันสูงกว่าค่า
กลางของประเทศ แต่น้อยลงจากปี
ก่อนหน้า เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ -0.01
แสดงให้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดไม่มาก
จังหวัดมีอัตราการว่างงานที่สูงกว่าค่า
กลางของประเทศ แต่น้อยกว่าปีกอ่ น
หน้า เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 0.34 แสดง
ให้เห็นถึงจํานวนแรงงานที่ว่างงานมี
ปริมาณมาก
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนในปีปัจจุบันต่ํากว่าค่า
กลางของประเทศ และลดลงจากปี
ก่อนหน้า เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 10.54
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการออมของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดยังมีน้อย
ขาดการออมทรัพย์
ผลิตภาพแรงงานในปีปัจจุบันต่ํากว่า
ค่ากลางของประเทศ แต่เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าเล็กน้อย เฉลี่ย 76,927
บาท/คน แสดงให้เห็นถึงการขาดผลิต
ภาพแรงงานของจังหวัด

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุาไม้
ในจังหวัดในปีปัจจุบันสูงกว่าค่ากลาง
ของประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้า คิดเป็นร้อยละ 0.43 แสดงให้
เห็นถึงจํานวนการเพิ่มพื้นที่ปุาไม่ใน

ประเด็นที่จังหวัดให้ความสาคัญ
1. สร้างความมั่นคงด้านรายได้
ให้แก่แรงงาน
2. ส่งเสริมระบบการจ่ายตอบ
แทนที่เป็นธรรมแก่แรงงาน
3. ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่
แรงงานที่ทํางานประจํา

1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ทั้งใน
จังหวัดและเขตเศรษฐกิจชายแดน
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ ของ
สินค้าและบริการ
1. ส่งเสริมการมีงานทําที่ถูกต้อง
และไม่ผดิ กฎหมายแรงงาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการ
ประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้
ว่างงาน
1. ส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์
ที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ฝากเงิน
2. ส่งเสริมการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้ทราบถึงความ
จําเป็นในการใช้จ่ายเงินของ
ประชาชน
1. ส่งเสริมการเพิม่ ผลิตภาพ
แรงงาน และส่งเสริมทักษะฝีมือ
แรงงาน
2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ของแรงงานให้ได้คุณภาพและ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
1. ส่งเสริมการปลูกปุา และเพิ่ม
จํานวนพันธุ์ไม้และพื้นที่ปุาไม้ให้
มากเป็นทวีคูณ
2. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
จังหวัดยังเพิ่มมากขึ้นกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด โดยมีการส่งเสริมจํานวนการ
เพิ่มของพื้นที่ปุาไม้มากขึ้นกว่าเดิม
ปริมาณขยะในจังหวัดในปีปัจจุบันสูง
กว่า ค่ากลางของประเทศ และมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้า
เฉลี่ย คิดเป็น 430,700 ตัน แสดงให้
เห็นถึงในจังหวัดเชียงรายประสบกับ
ปัญหาขยะ มีการจัดการขยะที่ไม่
ประสบผลสําเร็จ เพราะปัจจุบันมีการ
ขยายตัวของเมืองใหญ่มากขึ้น และมี
ประชากรเพิม่ มากขึ้น ส่งผลต่อ
ปริมาณการทิ้งขยะที่มากขึ้นตามไป
ด้วย
สัดส่วนปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อยานพาหนะต่อประชากรในปี
ปัจจุบันตํากว่าค่ากลางของประเทศ
และลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย
เฉลี่ย 199 ลิตร/คน แสดงให้เห็นว่า
ภายในจังหวัดมีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ประชาชนเห็นความสําคัญของน้ํามัน
เชื้อเพลิงและให้ความร่วมมือในการ
ประหยัดน้ํามัน
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาค
ครัวเรือนต่อประชากรต่ํากว่าค่ากลาง
ของประเทศและมีสดั ส่วนลดลงจากปี
ก่อนหน้าเล็กน้อย เฉลี่ย 343
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนให้มีความร่วมมือร่วมใจใน
การประหยัดไฟฟูาในภาคครัวเรือน
มากขึ้นกว่าเดิม และการดําเนิน
นโยบายด้านพลังงานประสบผลสําเร็จ
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคทีไ่ ม่ใช่
ครัวเรือนต่อ GPP ในปีปัจจุบันต่ํากว่า
ค่ากลางของประเทศ แต่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เฉลี่ย

ประเด็นที่จังหวัดให้ความสาคัญ
และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างพื้นที่สีเขียว และสร้าง
ความสมดุลให้กับระบบนิเวศ
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจรให้ทั่วถึง
2. ลดการใช้ภาชนะและบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นขยะของเสียทิ้งอย่าง
เดียว
3. ส่งเสริมการนําขยะกลับมาใช้
ใหม่ เช่น Reuse และ Recycle
เป็นต้น
4. การเปลี่ยนจากขยะมาเป็น
พลังงานทดแทน และผลิตปุย
อินทรีย์จากขยะ
5. ปลูกจิตสํานึกการจัดการขยะ
1. สนับสนุนและส่งเสริมการลดใช้
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะให้
อย่างต่อเนื่อง
2. ปลุกจิตสํานึกให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
3. ส่งเสริมการใช้พาหนะที่
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
4. แนะนําวิธีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
1. ปลุกจิตสํานึกให้ประชาชน
อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
ไฟฟูาในครัวเรือน
2. ส่งเสริมการใช้หลอดไฟฟูา
ประเภทประหยัดพลังงานและ
เครื่องใช้ไฟฟูาที่มีฉลากแสดง
ประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานเบอร์ 5
1. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานให้แก่สถาน
ประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
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4. ประสิทธิภาพของภาครัฐ
(Government Efficiency)

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
6,789 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีการใช้
ไฟฟูาอย่างมีประสิทธิภาพ
สัดส่วนปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP
ภาคอุตสาหกรรมในปีปัจจุบันสูงกว่า
ค่ากลางของประเทศ และมีสัดส่วน
เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้า เฉลี่ย 614
ลิตร/ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการใช้
น้ํามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมที่
สูงมากขึ้น โดยใช้น้ํามันเป็นปัจจัยการ
ผลิต และขณะเดียวกันน้ํามันเป็น
พลังงานประเภทสิ้นเปลืองที่มีราคา
สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่มีปริมาณให้เหลือใช้
ลดน้อยลงทุกวัน
จังหวัดมีร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ในปี
ปัจจุบันสูงกว่าค่ากลางของประเทศ
เฉลี่ยร้อยละ 82.35 แสดงให้เห็นว่า
โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายมีการ
พัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรอย่างมี
ระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน
คือ การพัฒนาคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ และการรับรองคุณภาพ
จังหวัดมีร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ําประปาในปีปัจจุบันต่ํากว่าค่ากลาง
ของประเทศ แต่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน
หน้า คิดเป็นร้อยละ 11.45 แสดงให้
เห็นถึงการขาดน้ําประปาเพื่อใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทในบางพื้นที่
ยังเข้าไม่ถึงระบบประปา
จังหวัดเชียงรายมีคะแนนร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟูาในปีปัจจุบนั ต่ํา
กว่าค่ากลางของประเทศ แต่เพิ่มขึน้
จากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 79.75
แสดงให้เห็นถึง การขาดความมั่นคงใน

ประเด็นที่จังหวัดให้ความสาคัญ
สถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน

1. ลดการใช้ปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงให้น้อยลง เป็นการลด
ต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต
2. ส่งเสริมเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรที่ประหยัดน้ํามัน
เพื่อให้มีพลังงานเหลือใช้ใน
อนาคต
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่
นําเข้าจากภายนอกประเทศ
4. ส่งเสริมการประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
1. สนับสนุนการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลและโรงพยาบาล
2. ผลักดันการจัดระบบบริหาร
และระบบการทํางานใน
โรงพยาบาลตามแนวทางที่กําหนด
ไว้ในมาตรฐานโรงพยาบาล
3. ส่งเสริมการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความคิด
สร้างสรรค์ในการปรับปรุง
ระบบงานของโรงพยาบาล
1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภคในชุมชน
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
น้ําประปาชุมชนและสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการน้าํ ประปาของ
ภาครัฐอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมการผลิตน้ําประปาผิว
ดินในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
1. สํารวจพื้นที่ที่มีความต้องการ
การใช้ไฟฟูา และชุมชนในพื้นที่
ห่างไกลที่ไม่มไี ฟฟูาใช้
2. สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
3. ส่งเสริมการผลิตพลังงานจาก
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ด้านพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟูาในบาง
พื้นที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ประเด็นที่จังหวัดให้ความสาคัญ
ธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกล และ
พื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ไฟฟูาหลัก

จังหวัดเชียงรายมีคะแนนร้อยละของ
ประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เนตในปี
ปัจจุบันต่ํากว่าค่ากลางของประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 27.39 และเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงยัง
มีประชากรที่ยังเข้าไม่ถึงระบบ
อินเตอร์เนตเท่าที่ควร

1. พัฒนาระบบและวาง
โครงข่ายอินเตอร์เนตให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

จังหวัดมีร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
ได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุน
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีปัจจุบัน
สูงว่าค่ากลางของประเทศ แต่ลดลง
จากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 12.26 แสดงให้เห็นว่าท้องถิน่
สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นกว่าเดิม

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เห็นความสําคัญของการเสียภาษี
และทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ

2. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
อินเตอร์เนตให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกลความเจริญ

2. พัฒนาระบบงานการจัดเก็บ
ภาษีรายได้ของหน่วยงานท้องถิ่น
ความสามารถในการเบิกจ่าย
1.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณของจังหวัดในปีปัจจุบนั ต่ํา ของส่วนราชการ
กว่าค่ากลางของประเทศและลดลง
2.การประชุมชี้แจงการเบิกจ่าย
อย่างเห็นได้ชัดเจนจากปีก่อนหน้า คิด งบประมาณ และการหรือหรือ
เป็นร้อยละ 76.39 แสดงให้เห็นว่า
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
จังหวัดเชียงรายมีร้อยละการเบิกจ่าย เบิกจ่ายและการรายงานผลการ
งบประมาณที่ลดลง และมีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้
3. ส่งเสริมการวางแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ช่วงเวลาและเปูาหมายที่กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงราย, 2559.
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1.8.2 การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จังหวัดเชียงราย มีการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จํานวน 148 หมู่บ้าน ใน 18 อําเภอ ตามบัญชีที่แนบ และมีประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ทุกปี โดยคณะกรรมติดตามและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย จัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 3 ระดับ
คือ ระดับ “พออยู่ พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จังหวัดเชียงราย ประกาศผล
การประเมิ น หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. ระดับ พออยู่ พอกิน
จํานวน 104 หมู่บ้าน
2. ระดับ อยู่ดี กินดี
จํานวน 46 หมู่บ้าน
3. ระดับ มั่งมี ศรีสุข
จํานวน 19 หมู่บ้าน
1.8.3 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
1) พื้นที่ขยายผลของกระทรวงมหาดไทย
1.1 พื้นที่อ่างเก็บ น้ําห้ ว ยสั กอันเนื่องมาจากระราชดําริ ตําบลห้ ว ยสั ก อําเภอเมือง
เชียงราย บ้านหมู่ที่ 9, 12, 19 และ 29 ดําเนิ นการทั้ง 8 ขั้นตอน ครบถ้วน อยู่ระหว่างเสนอแผนพัฒนา
ฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดพิจารณา
1.2 พื้นที่อ่างเก็บน้ําห้วยน่าน ตําบลแม่ลอย อําเภอเทิง บ้านหมู่ที่ 13 ตําบลแม่ลอย
ดําเนินการทั้ง 8 ขั้นตอน ครบถ้วน อยู่ระหว่างเสนอแผนพัฒนาฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
ระดับจังหวัดพิจารณา
1.3 พื้นที่บ้านวังน้อย หมู่ที่ 5 ตําบลสันมะค่า อําเภอปุาแดด
1.4 บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตําบลเวียงห้าว อําเภอพาน
2) พื้นที่หมู่บ้านเตรียมการขยายผลของอําเภอต่าง ๆ
2.1 พื้นที่ที่จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่า งการคืนข้อมูลให้
ราษฎรตรวจสอบ อําเภอขุนตาล อําเภอดอยหลวง อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแม่สาย อําเภอแม่ฟูาหลวง
อําเภอแม่ลาว อําเภอเวียงแก่น
2.2 พื้นที่ที่จั ดเก็บ ข้อมูล เศรษฐกิจและสังคมเสร็จแล้ ว อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง อําเภอเวียงชัย อําเภอเวียงปุาเปูา อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน อําเภอพญา
เม็งราย
2.3 พื้น ที่ที่อยู่ ร ะหว่างการจัดเก็บข้อมูล เศรษฐกิจและสั งคม อําเภอแม่ส รวย และ
อําเภอแม่จัน
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1.9 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินการตามแผนฯ ที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 จังหวัดเชียงรายได้ดําเนินกิจกรรมโครงการภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เมืองแห่ งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้ว ยวัฒนธรรมล้ านนา
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
เป้าประสงค์
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ ดีขึ้น โดยการน้อมนําหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่ อ สร้ า งสมดุ ล ของระบบนิ เ วศและการพั ฒ นาเมื อ งให้ น่ า อยู่ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนอยู่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริ มสร้ างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนว
ชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการ
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ดํารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการค้ า การลงทุ น และบริ ก าร
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไ ว้ 3 กลยุ ท ธ์
ประกอบด้วย 1) พัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานหลั กเพื่ออํานวยความสะดวกทางระบบโลจิส ติกส์ รวมทั้ง
สนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS 2) ส่งเสริม
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ความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6
และ GMS และ 3) พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่า
การแข่งขัน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงราย ดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การค้า การลงทุนเชื่อมโยงสู่อาเซียน งบประมาณ 9,000,000 บาท โครงการความร่วมมือจังหวัดเชียงรายกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 งบประมาณ 1,350,000 บาท โครงการรณรงค์
และให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 6,668,000 บาท และ
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ
5,310,000 บาท ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP
ของจังหวัดเชียงราย (OTOP Chiang Rai Center) งบประมาณ 9,848,500 บาท โครงการสนับสนุนการ
ขับ เคลื่อนเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย งบประมาณ 10,000,000 บาท โครงการส่ งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 9,785,010 บาท โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน +6 และ GMS เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ งบประมาณ
9,155,000 บาท โครงการพั ฒ นาศั กยภาพกํ าลั ง แรงงานจัง หวั ดเชีย งรายรองรั บประชาคมอาเซี ย น
งบประมาณ 2,425,400 บาท และโครงการจัดระเบียบการค้าตามแนวชายแดนจุดผ่อนปรนบ้านแจมปอง
อําเภอเวียงแก่น งบประมาณ 1,450,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ในปี 2558 จังหวัดเชียงรายมีมูลค่าการค้าชายแดน
41,189.15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.30 ส่ วนในปี 2559 มีมู ลค่าการค้ าชายแดนเพิ่มขึ้ นจากเดิ มเป็ น
45,026.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.32 ซึ่งยังไม่บรรลุค่าเปูาหมายตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
ที่ร้อยละ 20 ทั้งปี 2558 และปี 2559 แต่ก็มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีอัตราการค้าชายแดนที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นเนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีอาณาเขตเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อน
บ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว และเชื่อมโยงไปยังจีน (ตอนใต้) และมีมูลค่าการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นปี โดยในปี 2558 มีมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งบรรลุ
ค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 10 และในปี 2559 มีมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 12
ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 10 ตามลําดับ
ผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2558 มีมูลค่าการค้า
ชายแดนจังหวัดเชียงราย 28,901.99 ล้านบาท ค่าคะแนนที่ได้ 1.0000 คะแนน ส่วนปี 2559 มีมูลค่า
การค้าชายแดน 35,320.67 ล้านบาท จังหวัดได้ประเมินตนเองบรรลุค่าเปูาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงรายมีพื้ นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีชายแดน 3 อําเภอ ที่ประกาศเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล คือ อําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ
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ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. นโยบายการส่ งเสริ ม การค้ า การลงทุน มีการปรับ เปลี่ ยนเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ ที่
เปลี่ยนแปลง
2. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐ
3. ขาดความร่วมมือหรือความพร้อมของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัด
1. การส่ งเสริ มด้า นการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ การค้า การค้ าชายแดน การลงทุ น และ
เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่ม GMS และอาเซียน
2. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ชายแดน/ท้องถิ่นเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหอการค้าไทย กับ หอการค้าประเทศเพื่อนบ้าน (กระชับ
ความสัมพันธ์)
4. ภาครัฐ และเอกชน ควรศึกษาความเป็นไปได้ทางยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ
พรมแดนในมุมมองของเพื่อนบ้านด้วย ไม่ควรคิดในบริบทของไทยด้านเดียว
5. ภาครัฐ ควรเร่งเจรจาทางด้านการขนส่งข้ามพรมแดน การค้า และการลงทุน บนเส้นทาง
R3A (ไทย – สปป. ลาว – และจีนตอนใต้) เพื่อให้เกิดการอํานวยความสะดวกในจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝุาย
6. การเพิ่มมูลค่าสินค้า , การพัฒนา SMEs ชายแดน หอการค้า สมาคมทางการค้า ให้เข้มแข็ง
เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าที่เป็น Two Way มากขึ้น
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ
และจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS)
และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)
8. จังหวัดเชียงรายมีที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมขนส่งสู่ กลุ่มประเทศ ASEAN
และ GMS เป็นจังหวัดชายแดนที่เป็นประตูสู่การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และ Logistics สู่ประเทศ
สปป.ลาว ประเทศพม่า และประเทศจีน (ตอนใต้) และเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงได้จัดทํา
โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัด อาทิ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย โครงการพัฒนาศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงราย (OTOP Chiangrai Center) และ
โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จําหน่ายและรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไ ว้ 4 กลยุ ท ธ์
ประกอบด้วย 1) พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 2) พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร
และความมั่นคงของอาหาร 3) พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน และ
4) เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาระบบตลาด
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงราย ดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็น
แหล่งผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ งบประมาณ 9,780,000 บาท โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพข้าว งบประมาณ 900,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงราย งบประมาณ 9,320,300 บาท โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนย์ผลิตเมล็ด
ข้าวชุมชน งบประมาณ 8,740,900 บาท โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตปลานิลถิ่นล้านนาสู่สากล
งบประมาณ 5,644,400 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ งบประมาณ 4,744,700
บาท โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จําหน่ายและรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย งบประมาณ
9,898,800 บาท โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร งบประมาณ 7,775,000
บาท
ผลการดาเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงรายมีร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์ม
ของสินค้าเกษตรที่สําคัญได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ต่อจํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับ
การตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานภายนอก (ข้าว ชา กาแฟ ลําไล ลิ้นจี่ ปลานิล
โคเนื้อ) ในปี 2558 ร้อยละ 96.61 ซึ่งกําหนดค่าเปูาหมายไว้ที่ 100 และในปี 2559 บรรลุค่าเปูาหมายได้
ร้อยละ 100 โดยกําหนดเปูาหมายที่ร้อยละ 100
ผลการดํ า เนิ น ตามตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ในปี 2558 มี มู ล ค่ า ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ลําไย มีมูลค่าผลผลิต 1,291.08 ล้านบาท ลิ้นจี่ มีมูลค่าผลผลิต 86.07 ล้านบาท ชา มีมูลค่า
ผลผลิต 479.26 ล้านบาท กาแฟ มีมูลค่าผลผลิต 182.23 ล้านบาท และบรรลุค่าเปูาหมายตัวชี้วัดคํา
รับรองการปฏิบั ติราชการได้ 5 คะแนนเต็ม ส่ ว นในปี 2559 มีร้อยละของผลการดําเนินการตามแนว
ทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ร้อยละ 90 บรรลุค่าเปูาหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ได้ 5 คะแนน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความร่วมมือและความมุ่งมั่นของเกษตรกร และศักยภาพของจังหวัดในด้านการเกษตร
3. ภาครัฐให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมอาหารปลอดภัยมากขึ้น
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. บุคลากรในการตรวจรับรองมาตรฐานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องทําการตรวจรับรอง
2. กระบวนการตรวจรับรองสินค้าข้าวต้องดําเนินการเหลื่อมปีงบประมาณ
3. การออกใบรับรองมาตรฐาน GAP พื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรต้องมีเอกสารสิทธิ์หรือ
ใบรับรองจากหน่วยงานราชการ
ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัด
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างความตระหนักให้เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพและปลอดภัย
2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
3. สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคตระหนักและให้ความสําคัญในการบริโภคอาหารปลอดภัย
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4. เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
5. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6. การดําเนินงานด้านตลาดเกษตรกรไม่มีความสม่ําเสมอ ทําให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
ร้านอาหารที่ตั้งใจจะไปตลาดทุกวันต้องขาดสินค้าและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
7. วางแผนการผลิตสินค้า ผักปลอดสารพิษ และอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพร่วมกัน เพื่อให้มีการ
ผลิตอาหารในช่วงเวลาที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านอาหาร
8. จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์
สัตว์ สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สําคัญของภาคเหนือ รวมทั้งมีพืชเฉพาะถิ่นที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคระดับบน จึงได้จัดทําโครงการที่สําคัญ อาทิ โครงการ
พัฒนาเชียงรายให้เป็ นแหล่งผลิตและจําหน่ายสิ นค้าเกษตรคุณภาพ (ลําไย) และ โครงการพัฒนาพืช
เฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์ (ชา กาแฟ) เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไ ว้ 3 กลยุ ท ธ์
ประกอบด้วย 1) พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้า น GMS 2) ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนา
แหล่ งท่องเที่ย วและเพิ่มศักยภาพบุ คลากรสู่ส ากล และ 3) ส่ งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และค่านิยมล้านนา เชื่อมโยงสู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงราย ดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลและเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง งบประมาณ 34,310,400 บาท ประกอบด้วย
กิจกรรมหลักคือ ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว Chiangrai-ASEAN coffee and tea festival 2015 ส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยพญาพิภักดิ์ และสํารวจ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่ม GMS และ AEC และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินกิจกรรมโครงการเปิด
ประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiang Rai Gateway) งบประมาณ
13,843,300 บาท โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูหลงถัง งบประมาณ 850,000 บาท โครงการ
พัฒนาเมืองหน้ าด่านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อําเภอเชียงของ
งบประมาณ 6,695,000 บาท โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสน่ห์มรดกวัฒนธรรมและวิถีล้านนาและเทศกาล
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม งบประมาณ 6,088,000 บาท โครงการปรับปรุงภู มิทัศน์แหล่งรับ
นักท่องเที่ยวศูนย์จําหน่ายสินค้า อาหารปลอดภัย OTOP และจุดพักรถโดยสาร งบประมาณ 4,965,600 บาท
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาด รูปแบบสถาปัตยกรรมระฆังวัดหลวง งบประมาณ 9,761,000 บาท
โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาหัตถกรรม แกะสลักไม้สล่าเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 4,425,000 บาท โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้นพระธาตุศรีจอม
เทพ งบประมาณ 2,694,800 บาท
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงรายมีร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การท่องเที่ยวในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.52 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 10 ต่อปี มีร้อย
ละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ในปี 2558 ร้อยละ 10.36 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 10 ต่อ
ปี มีจํานวนแหล่งวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ในปี 2558 1 แหล่ง และในปี 2559 2 แหล่ง ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่
กําหนดไว้ที่เพิ่มขึ้นปีละ 1 แห่ง
ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ในปี 2558 มี ร ายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยว (น้ําหนักร้อยละ 5) โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 28,734.45 ล้านบาท โดยมีผลการประเมิน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการอยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. จังหวัดเชียงรายมีวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อ่อนช้อย และเป็นเอกลักษณ์
2. จั ง หวั ด เชี ย งรายมี อ งค์ ก รและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถมี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ในการดําเนินงานด้านวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน
3. จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนาที่
เป็นเอกลักษณ์
4. ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5. มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทําให้ประชาชนมีการปรับตัวอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. ในยุคปัจจุบันเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทําให้เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมที่ไม่ดี
และไม่เหมาะสม
2. สถานการณ์ห มอกควันไฟปุาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นปัญหาที่กระทบต่อภาคการ
ท่องเที่ยว ทําให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนน้อยลง และยังเป็นอุปสรรคต่อสภาพการจราจรทาง
อากาศ
ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัด
1. พัฒนาเมืองหน้าด่านทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย
2. ส่งเสริมการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
3. จังหวัดเชียงรายมี ที่ตั้ง ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่น่าอยู่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง จึงทําให้จังหวัดเชียงรายต้องส่งเสริมการเป็นเมืองท่องเที่ยว ทั้ง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไ ว้ 3 กลยุ ท ธ์
ประกอบด้วย 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ 2) พัฒนาขีดความสามารถของกําลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ และ 3) พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงราย ดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาคนและชุมชนให้มี
จริยธรรมและวินัยเพื่อสร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน งบประมาณ 2,790,000 บาท โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
พัฒนาสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตคนเชียงราย งบประมาณ 900,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดําเนิ นกิจกรรมโครงการพัฒ นาคนและชุมชนให้ มีจริยธรรมและวินัยเพื่อสร้างสั งคมที่เอื้ออาทรต่อกัน
งบประมาณ 4,842,100 บาท โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์
งบประมาณ 2,537,000 บาท โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เกิดสันติสุขอย่าง
ยั่งยืน งบประมาณ 1,903,000 บาท โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสําหรับคนพิการ ผู้ดอย
โอกาส และการศึกษาตลอดชี วิตจังหวัดเชียงราย งบประมาณ 4,275,000 บาท โครงการส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียงตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ
4,290,400 บาท และโครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชนเผ่าเพื่อสืบสานพระราชปณิธ านของ
สมเด็จย่า งบประมาณ 18,620,000 บาท
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงรายมีระดับความสําเร็จของการแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ในปี 2558 และปี 2559 ที่ระดับ
5 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ที่ระดับ 5 มีระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ในปี 2558 และปี 2559 ที่ระดับ 5 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ที่ระดับ 5
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในปี 2559 มีร้อยละของจํานวน
ครัวเรือนยากจนเปูาหมายที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ร้อยละ 17.01 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมาย
ระดับ 5 ที่ 35.00 จึงมีผลคะแนนอยู่ที่ระดับ 5.0000
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การได้รับความร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนํา
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการควบคุม
และปูองกันโรค
2. ในการดําเนินงานได้น้อมนําแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดีอยู่ดี
มีความพอเพียง พอประมาณ รอบคอบ ระมัดระวัง และมีความรู้ควบคู่คุณธรรม
3. การวางกลยุทธ์และแผนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ บนฐานข้อมูลที่เป็นจริง ใช้ประโยชน์จาก
ทุนและทรัพยากรของชุมชน เพื่อสร้างอัตถประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน
4. ชุมชนมีความสามัคคีเกื้อกูลกัน มีความรักกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่ วมมือกันช่วยเหลือ
ดูแลครัวเรือนยากจนเปูาหมายทั้งด้านกําลังใจ และการบริจาคสิ่งของ
5. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมปรับแผนพัฒนาเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน
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6. ในชุมชนมีครัวเรือนที่เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น ครัวเรือนที่ประสบ
ผลสําเร็จจากการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนที่เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกผักสวน
ครัว และมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน
7. ครัวเรือนยากจนมีความศรัทธาต่อผู้นําชุมชนมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับคนภายในชุมชน มีการ
เรียนรู้อยู่ร่วมกันในชุมชน มีการพึ่งตนเอง และประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของชุมชน
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. งบประมาณในการดําเนินงานมีจํากัด มีกรอบระยะเวลา มีเงื่อนไขการทํางาน ยังไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของครัวเรือนยากจนเปูาหมาย
2. ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนครัวเรือนยากจนเปูาหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจของ
หน่วยงานที่ตนเองทํางานประจําอยู่ ผู้นําชุมชนมีภาระรับผิดชอบมากจนไม่สามารถไปเยี่ยมให้กําลังใจ
ครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่องได้
ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัด
1. ส่งเสริมการพัฒนาการดําเนินงานด้านอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนให้ได้คุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอําเภอที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
2. การส่งเสริ ม สุขภาวะ การปูองกันและควบคุมการเกิดโรคต่าง ๆ ตามแนวชายแดน เพื่อ
ปูองกันการแพร่กระจายมาสู่ตัวเมืองของจังหวัดเชียงราย
3. ผู้นําชุมชน เป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสําเร็จ หากผู้นํา มี
มีความขัดแย้งกันที่รุนแรง หรือผู้นํามีผลประโยชน์แอบแฝงจะทําให้โครงการไม่บรรลุตามเปูาหมาย
4. ในการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบขึ้นในชุมชน และเกิดข้อต่อรองใน
การดําเนินกิจกรรมของชุมชน ควรกําหนดให้มีการดําเนินงานทั้งชุมชน จะทําให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน
มากกว่า ซึ่งจะขัดแย้งกับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินความสุขมวลรวม
5. จังหวัดเชียงรายเล็งเห็นการเตรียมความพร้อมของคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
โดยเน้นการพัฒนาคนเป็นสําคัญ
6. การขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียงโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เป็น
หัวใจสําคัญ การสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะกระบวนการที่นําเข้าไปในแต่ละขั้นตอน ต้องแปลงสู่ปฏิบัติ
ของชุมชน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
7. การดําเนินงานด้านหม ู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสําเร็จ ต้องเป็นการระเบิดจาก
ภายในชุมชน ดังนั้น ต้องมีการส่งเสริมกระบวนการในการกระตุ้น การอํานวยการให้เกิดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
8. ควรสร้างแกนนํารุ่นต่อไป เพื่อให้ส่งต่อการทํางานให้กับรุ่นต่อ ๆ ไป และขยายผลให้ชุมชน
ใกล้เคียงและชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
9. การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.
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10. ส่ งเสริ มให้ผู้ นํ าชุมชนและสมาชิกในชุมชน ด้านกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการชุมชน
เพื่อให้คนในชุมชนและครัวเรือนยากจนเรียนรู้การพัฒนาชีวิตร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้เกิด
การช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันภายในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
11. ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานด้านแก้ไขปัญหาด้านความยากจน การลดจํานวนครัวเรือน
ยากจนอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนร่วมกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไ ว้ 3 กลยุ ท ธ์
ประกอบด้วย 1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ให้ดํารงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน
2) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และ 3) ส่งเสริมการ
เตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน/หมู่บ้าน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงราย ดําเนินกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ํา
กก งบประมาณ 18,00,000 บาท โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ (ปิดทองหลังพระ)
งบประมาณ 6,921,700 บาท โครงการเชียงรายเมืองสะอาด งบประมาณ 5,641,100 บาท โครงการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย งบประมาณ 32,380,000 บาท โครงการบริหารจัดการ
แหล่งน้ํา งบประมาณ 14,614,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินกิจกรรมโครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก แบบมี บ านประตู เ หล็ ก ปิ ด -เปิ ด น้ํ า พร้ อ มก่ อ สร้ า งคลองส่ ง น้ํ า งบประมาณ
19,500,000 บาท โครงการเสริมคันดินเหมืองส่งน้ําลําห้วยน้ําเหลืองแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่การเกษตร
บ้ านดอนชุม หมู่ที่ 21 ตําบลห้ ว ยสั ก งบประมาณ 1,026,700 บาท โครงการพัฒ นาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามพระราชดําริจังหวัดเชียงราย งบประมาณ 4,290,400 บาท โครงการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ําจัน หมู่ 12 ตําบลปุาตึง งบประมาณ 3,220,600 บาท โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําลํา
น้ําจัน หมู่ 14 ตําบลปุาตึง งบประมาณ 3,430,700 บาท โครงการขุดอ่างเก็บน้ําห้วยตาด บ้านดง หมู่ 2
ตําบลโปุงงาม อําเภอแม่สาย งบประมาณ 1,950,000 บาท โครงการฟื้นฟูคันดินโดยการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพัง หมู่ 8 บ้านวังเขียว ตําบลปุาก่อ อําเภอดอยหลวง งบประมาณ 1,948,000 บาท โครงการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้ําปุาบง หมู่ 8 ตําบลโปร่งแพร่ งบประมาณ 1,542,400 บาท โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา
ขุน ต้า งบประมาณ 1,950,000 บาท โครงการขุ ดลอกลํ าห้ ว ยถ้ํา บ้านถ้ําผาตอง หมู่ 6 ตําบลท่าสุ ด
งบประมาณ 657,100 บาท โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําอําเภอแม่จัน งบประมาณ 10,233,700
บาท โครงการขุดลอกลํ าน้ํ าห้ ว ยเคียน หมู่ 4 ตําบลท่าสุ ด อําเภอเมือง งบประมาณ 534,000 บาท
โครงการขุดลอกลําห้วยขัวแตะ หมู่ 5 ตําบลท่าสุด อําเภอเมือง งบประมาณ 374,000 บาท โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร งบประมาณ 4,511,100 บาท โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว งบประมาณ 4,500,000 บาท และโครงการรั้วสีเขียวแนวปุาอนุรักษ์
โดยการมีส่วนร่วม งบประมาณ 4,905,500 บาท
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงรายมีจํานวนพื้นที่ปุาไม้ที่ยึดคืนได้ ในปี
2558 1,753 ไร่ มีร้อยละที่ลดลงของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้งต่อไป ในปี 2558 และปี
2559 ที่ระดับ 5 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่ระดับ 5 มีร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักวิชาการ ในปี 2558 ร้อยละ 4 และปี 2559 ร้อยละ 5 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ
5 มีร้อยละที่ลดลงของการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในปี 2558 และปี 2559 ร้อย 5 ซึ่งบรรลุ
ค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้คือร้อยละ 5 มีร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทนต่อปี ในปี 2558 และปี
2559 ร้อยละ 5 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ที่ระดับ 5
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในปี 2558 มีร้อยละของจํานวนวันที่
ปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานร้อยละ 84.32 ซึ่งบรรลุ
ค่ า เปู า หมาย 76.28 ที่ ร ะดั บ 5 จึ ง ได้ ค ะแนนที่ ร ะดั บ 5.0000 มี จํ า นวนการเกิ ด จุ ด พิ กั ด ความร้ อ น
(Hotspots) ในจังหวัด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน 2,933 ครั้ง ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมาย 3,040 ที่ระดับ 4 ทําให้ได้
คะแนน 4.3441 มีระดับความสําเร็จของการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปุาไม้ โดยมีผลการดําเนินงานของจํานวน
พื้นที่ปุาไม้ (สํารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 3.6745 ไร่ และมีจํานวนพื้นที่ปุาไม้ที่ยึดคืนได้ 1,753.42 ไร่
จังหวัดมีการจัดการขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยผลการดําเนินงานจัดการได้ 5 เรื่อง ได้คะแนน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ระดับ 3.0000
ในปี 2559 มีร้ อ ยละของจํานวนวันที่ปริ มาณฝุุ นละอองขนาดเล็ ก เฉลี่ ยรายวันอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนินงานร้อยละ 2.2817 มีจํานวนการเกิดจุดพิกัดความร้อน (Hotspots) ในจังหวัด
3,828 ครั้ง มีการประหยัดน้ําโดยประเมินตนเองที่ค่าคะแนนระดับ 3.0000
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. มีเครือข่ายด้านการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามาร่วมดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและปรากฏผลเป็นรูปธรรม
2. จั งหวัดเชียงรายให้ ความสําคัญกับการรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ และการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทําให้การแก้ไข
ปัญหาด้านหมอกควันยังไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัด
1. ส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
2. เพิ่มมาตรการในการปูองกันการบุกรุก และทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายในการรับมือ และเฝูาระวัง แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
6. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้เกิดความสมดุล
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7. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และรับกับภัยพิบัติ
8. การปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟปุา ในพื้นที่ภาคเหนือ
9. การสร้างระบบนิเวศ และสร้างระบบสมดุลให้กับธรรมชาติ
10. การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
11. การพัฒนาระบบเตือนภัย และให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
12. การลดภาวะโลกร้อนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
13. เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติ และรับมือกับเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไ ว้ 3 กลยุ ท ธ์
ประกอบด้ว ย 1) ดําเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์พลั งแผ่ นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่ อน 7 แผนหลั ก อย่างมี
ประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียนปี 2558 2) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความ
มั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน และ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและ
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงราย ดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่ปกติ งบประมาณ 21,218,400 บาท โดยมี
กิจกรรมหลั กคือ ฝึ กอบรมและทบทวนชุดรักษาความปลอดภั ยหมู่บ้ านและคณะกรรมการกลางหมู่ บ้าน
การเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีเพื่อต้านกระบวนการค้ามนุษย์ แผนปฏิบัติการเฝูาตรวจและปูองกันสกัดกั้น
ยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมตามรอยเท้าพ่อ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พัฒนาและบูรณาการ บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง พัฒนาปรับปรุง
จุดเฝูาตรวจตามแนวชายแดน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดน รวมทั้งลดความเหลือมล้ําแบ่งปันความสุข ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินกิจกรรมโครงการ
หมู่บ้านเข้มแข็งสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน งบประมาณ 986,000 บาท โครงการเฝูาระวังการแพร่ระบาด
ยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน งบประมาณ 2,00,000 บาท โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนงานด้านสาย
ตรวจ ด้านการสืบสวนสอบสวน และด้านจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย งบประมาณ 8,340,500 บาท
โครงการเสริมสร้างการมีส่ วนร่วมและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการรั กษาความมั่น คงและสงบ
เรียบร้อย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านสําหรับผู้ช่วยฝุายรักษา
ความสงบ (ผรส.) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง งบประมาณ 18,465,000 บาท และโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงและแนวชายแดน งบประมาณ 4,773,500 บาท
ผลการดาเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงรายมีระดับความสําเร็จในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี 2558 ที่ระดับ 5 ซึ่งบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้ระดับ 5 ในปี 2559 ได้ร้อยละ 4.75
ซึ่งยังไม่บรรลุค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ มีระดับความสําเร็จในการจับกุมผู้กระทําผิดคดีอาญา 3 กลุ่ม ทั้งในปี
2558 และปี 2559 ที่ร้อยละ 5 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ที่ระดับ 5 มีระดับความสําเร็จในการปูองกัน
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และแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของราษฎรในหมู่บ้านและการกระทําจากภายนอกหมู่บ้านโดยเน้นการลดการก่อเหตุ
วิวาท คดีอาญาและคดีแพ่ง ทั้งปี 2558 และปี 2559 ที่ร้อยละ 5 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ที่ระดับ 5
ผลการดําเนิน งานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในปี 2559 การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การปูองกันและปราบปรามยา
เสพติด ในภาพรวมมีผลการดําเนินงานที่ร้อยละ 4.7673 ได้ค่าคะแนน 4.7673 จากคะแนนเต็ม 5 มีร้อย
ละของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝูาระวังทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) ในการแพร่ระบาดยาเสพติดต่อจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ร้อยละ 76.49 ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายระดับ 5 ที่กําหนดไว้ 74.95 จึงได้ค่าคะแนน
ที่ 5.0000 และมีร้อยละของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝูาระวังมาก (หมู่บ้านสีแดง) ในการแพร่ระบาด
ยาเสพติดต่อจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ร้อยละ 7 ได้ค่าคะแนนที่ระดับ 4.5346
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ภาครั ฐ และประชาชนให้ ความร่ว มมือ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่ งผลให้
ปริมาณการจับกุมคดียาเสพติดลดลง
2. ทีมงานส่งเสริมสนับสนุนมีสมรรถนะที่เข้มแข็ง บุคลากรต้องมีความรู้ ทักษะ และความเอาใจ
ใส่ต่อภารกิจในการขับเคลื่อนกระบวนการอย่างจริงจัง
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
มีการผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศมากขึ้น และมีความต้องการจําหน่ายในประเทศมากขึ้นด้วย
โดยมี การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการลั กลอบนํา เข้า หลากหลายวิธีก ารเพื่อหลี กเลี่ ยงการตรวจค้ นและ
การจับกุมดําเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัด
1. จังหวัดเชียงรายให้ความสําคัญกับความมั่นคง การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อ
แผ่ แบ่งปัน ความรักความสามัคคี จึงได้จัดทําโครงการที่สําคัญ อาทิ เช่น โครงการเฝูาระวังการแพร่
ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน
ในการรักษาความมั่นคง และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน เป็นต้น
2. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่ดําเนินงานด้านยาเสพติดให้มีความรู้เท่าทันต่อสภาพปัญหาและบูรณาการ
การทํางานทุกภาคส่วนร่วมกับชุมชน/หมู่บ้าน

