
  
 

Occupational and Environmental health profile 
ฉบับสมบูรณ ์จังหวัดเชียงราย 
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย 
 จังหวัดเชียงราย (ค ำเมือง:  เจียง
ฮาย; พม่ำ: ) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภำคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย มีภูมิศำสตร์อยู่ทำงเหนือสุดของประเทศ ที่ตั้งของเมืองมี
ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอำณำจักรล้ำนนำ เช่น 
เมืองเงินยำง เมืองเชียงแสน เมืองเชียงรำย เมืองเชียงรำยเป็นพื้นที่
ดั้งเดิมของชำวไทยวน ปัจจุบันจังหวัดเชียงรำยแบ่งกำรปกครอง
ออกเป็น 18 อ ำเภอ มีน้ ำแม่กก น้ ำแม่อิง แม่น้ ำรวก และแม่น้ ำ
โขง เป็นแม่น้ ำสำยส ำคัญ ท ำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรำยอยู่บริเวณ
รอยต่อระหว่ำง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศพม่ำ และ
ประเทศลำว หรือรู้จักกันในนำมของดินแดนสำมเหลี่ยมทองค ำ ซึ่งอดีต
เป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ส ำคัญของโลก ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรำยได้รับควำม
สนใจในฐำนะประตูสู่พม่ำ ลำว และจีนตอนใต้ ผ่ำนทำงหลวงเอเชีย
สำย 2 และทำงหลวงเอเชียสำย 3 

เมืองเชียงรำยมีประวัติศำสตร์อันยำวนำน เป็นที่ตั้งของหิรัญนครเงินยำงเชียงแสน ซึ่งเป็นนครหลวง
ก่อนกำรก ำเนิดอำณำจักรล้ำนนำ มี "ค ำเมือง" เป็นภำษำท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวทั้งด้ำนศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมที่มีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ในรูปแบบล้ำนนำ ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อจำกสิบสองปันนำ
ผสมผสำนกัน 
สมัยราชวงศ์มังราย 

พงศำวดำรโยนกว่ำ พญำมังรำยสร้ำงข้ึน ณ ที่ซึ่งเดิมเป็นเวียงไชยนำรำยณ์ เมื่อ พ.ศ. 1805 และ
ครองรำชสมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงรำยจนถึง พ.ศ. 1839 จึงไปสร้ำงเมืองเชียงใหม่ขึ้นในท้องที่ระหว่ำงดอยสุเทพ
กับแม่น้ ำปิง และครองรำชสมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงใหม่จนถึง พ.ศ. 1860 ส่วนต ำนำนพื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่ำ 
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พญำมังรำยทรงเสด็จตำมช้ำงมำทำงทิศตะวันออกแล้วเห็นชัยภูมิเหมำะแก่กำรสร้ำงเมืองริมฝั่งน้ ำแม่กก จึง
สร้ำงเป็นเวียงล้อมรอบดอยจอมทองไว้ในปี พ.ศ. 1805  

ส ำหรับเมืองเชียงรำยนั้น เมื่อพญำมังรำยย้ำยไปครองรำชสมบัติที่เมืองเชียงใหม่แล้ว พระรำชโอรสคือ 
ขุนครำมหรืออีกชื่อหนึ่งว่ำพญำไชยสงครำมก็ได้ครองรำชสมบัติสืบต่อมำ นับแต่นั้นเมืองเชียงรำยก็ขึ้นต่อเมือง
เชียงใหม่ก็ได้ครองรำชสมบัติสืบต่อมำ นับแต่นั้นเมืองเชียงรำยก็ขึ้นต่อเมืองเชียงใหม่ 
สมัยล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า 

ครั้นต่อมำเมื่อล้ำนนำตกไปอยู่ในปกครองของพม่ำ ในปี พ.ศ. 2101 พม่ำได้ตั้งขุนนำงปกครองเมือง
เชียงรำยเรื่อยมำ หลังจำกนั้น พ.ศ. 2317 เจ้ำกำวิละแห่งล ำปำงได้สวำมิภักดิ์ต่อกรุงเทพฯ ท ำให้หัวเมือง
ล้ำนนำฝ่ำยใต้ตกเป็นประเทศรำชของสยำม ขณะที่เชียงรำยและหัวเมืองล้ำนนำฝ่ำยเหนืออ่ืน ๆ ยังคงอยู่ใต้
อ ำนำจพม่ำ ล้ำนนำกลำยเป็นพ้ืนที่แย่งชิงอ ำนำจระหว่ำงสยำมกับพม่ำ ในช่วงเวลำดังกล่ำวเมืองเชียงรำยเริ่ม
ร้ำงผู้คน ประชำชนอพยพหนีภัยสงครำมไปอยู่เมืองอ่ืน บ้ำงก็ถูกกวำดต้อนลงไปทำงใต้ พ.ศ. 2247 เมืองเชียง
แสนฐำนที่มั่นสุดท้ำยของพม่ำ ถูกกองทัพเชียงใหม่ ล ำปำง และน่ำน ตีแตก เมืองเชียงรำยจึงกลำยสภำพเป็น
เมืองร้ำงตำมเมืองเชียงแสน 

สมัยล้านนาภายใต้การปกครองของสยาม 

ในปี พ.ศ. 2386 พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมีพระบรมรำชำนุญำติให้เจ้ำหลวงเชียงใหม่ฟ้ืนฟู
เชียงรำยขึ้นใหม่ ภำยหลังเมืองเชียงรำยได้เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลพำยัพ กระทั่งปี พ.ศ. 2453 ในสมัย
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวจึงมีประกำศกระทรวงมหำดไทย ยกฐำนะเมืองเชียงรำยเป็นเมือง
จัตวำมณฑลพำยัพ ในปี พ.ศ. 2453 เมืองเชียงแสน เมืองเชียงรำย เมืองฝำง เวียงป่ำเป้ำ เมืองพะเยำ อ ำเภอ
แม่ใจ อ ำเภอดอกค ำใต้ อ ำเภอแม่สรวย อ ำเภอเชียงค ำ อ ำเภอเชียงของ ตั้งเป็นเมืองจัตวำเรียกว่ำเมือง
เชียงรำย อยู่ในมณฑลพำยัพ และจัดแบ่งกำรปกครองออกเป็น 10 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองเชียงรำย อ ำเภอ
เมืองเชียงแสน อ ำเภอเมืองฝำง อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ อ ำเภอเมืองพะเยำ อ ำเภอแม่ใจ อ ำเภอดอกค ำใต้ อ ำเภอแม่
สรวย อ ำเภอเชียงค ำ อ ำเภอเชียงของ เหมือนอย่ำงหัวเมืองชั้นในที่ขึ้นกับกรุงเทพมหำนครทั้งปวง  ภำยหลัง
เมืองเชียงรำยได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดเชียงรำย 

การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด 

ตั้งแต่มีกำรตั้งจังหวัดเชียงรำย อำณำเขตของจังหวัดเชียงรำยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำเป็นล ำดับ โดยมีกำร
โอนพ้ืนที่บำงส่วน ไปขึ้นกับจังหวัดข้ำงเคียง และโอนพ้ืนที่จังหวัดข้ำงเคียง เข้ำมำรวมกับจังหวัดเชียงรำย 
รวมถึงกำรแบ่งพ้ืนที่บำงส่วน ตั้งเป็นจังหวัดใหม่ ดังนี้ 

การโอนอ าเภอเมืองฝาง ไปขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่ มีประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง โอนอ ำเภอ
เมืองฝำง จังหวัดเชียงรำยไปขึ้นจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2468 เนื่องจำกควำมล ำบำกในกำรเดินทำงติดต่อ
รำชกำร ปัจจุบันคือ อ ำเภอฝำง อ ำเภอแม่อำย และอ ำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่ 

การโอนหมู่ 7 ต าบลป่าตึง อ าเภอเชียงแสน ไปขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่ พระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
เขตจังหวัด พุทธศักรำช 2479 ได้มีกำรโอนพื้นที่เหนือล ำน้ ำแม่งำมในเขตต ำบลป่ำตึง อ ำเภอเชียงแสนใน
ขณะนั้น (อ ำเภอแม่จันในปัจจุบัน)ไปขึ้นต ำบลแม่อำย อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ในเขต ต ำบลท่ำ
ตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชยีงใหม่ 

http://travel.sanook.com/thailand/chiangrai/
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88


การโอนอ าเภอปง จังหวัดน่าน มาขึ้นกับจังหวัดเชียงราย ตำมพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขต
จังหวัดน่ำน จังหวัดเชียงรำย และจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2495 ได้มีกำรโอนอ ำเภอปง จังหวัดน่ำน ยกเว้น ต ำบล
สวด (อ ำเภอบ้ำนหลวง ในปัจจุบัน) มำข้ึนกับจังหวัดเชียงรำย (สีเขียว) และโอนต ำบลสะเอียบ (สีส้ม) อ ำเภอ
ปง ไปขึ้นกับอ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

การโอนหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลควน อ าเภอปง จังหวัดเชียงราย ไปขึ้นต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน และโอนต าบลยอด อ าเภอปง จังหวัดเชียงราย ไปขึ้นอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 137 ซึ่งมีสถำนะเทียบเท่ำพระรำชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติม
พระรำชบัญญัติซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2495 
ก ำหนดให้เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดเชียงรำยและจังหวัดน่ำน โดยโอนหมู่บ้ำนหมู่ที่ 10 ต ำบลควน อ ำเภอ
ปง จังหวัดเชียงรำย ไปขึ้นต ำบลป่ำคำ อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน และโอนต ำบลยอด อ ำเภอปง จังหวัด
เชียงรำย ไปขึ้นอ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน  

การแบ่งพื้นที่บางส่วนตั้งเป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2520 ได้แบ่งแยกพ้ืนที่
บำงส่วนทำงตอนใต้ของจังหวัดจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยำ 

ภูมิศาสตร์ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดเชียงรำยตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 19 องศำเหนือ ถึง 20 องศำ 
30 ลิปดำเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศำ 15 ลิปดำ ถึง 100 องศำ 45 ลิปดำตะวันออก 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับเมืองสำดและจังหวัดท่ำข้ีเหล็กของรัฐชำน ประเทศพม่ำ และแขวงบ่อแก้ว ประเทศ
ลำว 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงอุดมไซ ประเทศลำว 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอภูซำง อ ำเภอจุน อ ำเภอดอกค ำใต้ อ ำเภอภูกำมยำว อ ำเภอแม่ใจ จังหวัด

พะเยำ อ ำเภอเมืองปำน อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง และอ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก ติดกับอ ำเภอดอยสะเก็ด อ ำเภอพร้ำว อ ำเภอไชยปรำกำร อ ำเภอฝำง และอ ำเภอแม่

อำย จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองสำด รัฐชำน ประเทศพม่ำ 

จังหวัดเชียงรำยมีชำยแดนติดกับประเทศพม่ำประมำณ 130 กิโลเมตร และมีชำยแดนติดต่อกับประเทศ
ลำวประมำณ 180 กิโลเมตร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2


ภูมิประเทศ 

 

ดอยนำงนอน ภูเขำหินปูนในเขตอ ำเภอแม่สำยจังหวัดเชียงรำย 

จังหวัดเชียงรำย มีพ้ืนที่ 11,678.369 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 7,290,000 ไร่ มีภูมิประเทศเป็น
เทือกเขำสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพ้ืนที่รำบสูงเป็นหย่อม ๆ ในเขตอ ำเภอแม่
สรวย อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ และอ ำเภอเชียงของ บริเวณเทือกเขำจะมีควำมสูงประมำณ 1,500-2,000 เมตรจำก
ระดับน้ ำทะเล โดยมีดอยลังกำหลวง เป็นยอดเขำที่สูงที่สุดในจังหวัด มีควำมสูง 2,031 เมตร บริเวณส่วนที่รำบ
ตำมลุ่มแม่น้ ำส ำคัญในตอนกลำงของพ้ืนที่ ได้แก่ อ ำเภอพำน อ ำเภอเมืองเชียงรำย อ ำเภอแม่จัน อ ำเภอแม่
สำย อ ำเภอเชียงแสน และอ ำเภอเชียงของ มีควำมสูงประมำณ 410-580 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล ลักษณะ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูง มีป่ำไม้ปกคลุม บริเวณเทือกเขำมีชั้นควำมสูง 1,500-2,000 เมตร จำก
ระดับน้ ำทะเล มีที่รำบเป็นหย่อม ๆ ในระหว่ำงหุบเขำ และตำมลุ่มน้ ำส ำคัญ จังหวัดเชียงรำยมีภูเขำล้อมรอบ
โดยเฉพำะทำงทิศตะวันตกเป็นแนวเทือกเขำผีปันน้ ำ ติดต่อกันไปเป็นพืดตลอดเขตจังหวัด 

ภูมิอากาศ 

จังหวัดเชียงรำยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมำณ 24 องศำเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มจำกกลำงเดือน
(กุมภำพันธ์-กลำงเดือนพฤษภำคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 32 องศำเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มจำกกลำงเดือน
(พฤษภำคม-กลำงเดือนตุลำคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 27 องศำเซลเซียส ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,768 
มิลลิเมตร มำกท่ีสุดในปี 2544 จ ำนวน 2,287.60 มิลลิเมตรน้อยที่สุดในปี 2546 จ ำนวน 1,404.10 มิลลิเมตร 
จ ำนวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อป ีฤดูหนำว (พฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์) จังหวัดเชียงรำยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ประมำณ 15.0 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุด 0.9 - 1.0 องศำเซลเซียส 2542 สภำพอำกำศของจังหวัด
เชียงรำย ถือว่ำหนำวจัดในพื้นที่รำบ อุณหภูมิจะอยู่ที่ 7-9 องศำเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ ำสุดจะ
อยู่ที่ 0-5 องศำเซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 องศำท่ีภูชี้ฟ้ำ ปลำยปี 2556 จึงท ำให้อำกำศที่เชียงรำยในช่วงฤดูหนำว 
เป็นพื้นที่ๆ นักท่องเที่ยวอยำกมำเป็นอย่ำงยิ่ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Doi_Nang_Non.JPG


ทรัพยากรป่าไม้ 

 
ยอดภูชี้ฟ้ำ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในเขตอ ำเภอเทิง 

พ้ืนที่จังหวัดเชียงรำยมีทั้งสิ้น 11.678.369 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 7,298,981 ไร่ ในปี 2542 มีพ้ืนที่ป่ำ
ไม้จ ำนวน 2,365,967 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.42 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ป่ำไม้แบ่งออกเป็นประเภทต่ำงๆ ดังนี้
อุทยานแห่งชาติ 

 อุทยำนแห่งชำติดอยหลวง เนื้อท่ี 731,250 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอพำน อ ำเภอแม่สรวย อ ำเภอเวียง
ป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย อ ำเภอแม่ใจ อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ อ ำเภอวังเหนือ และอ ำเภอ
งำว จังหวัดล ำปำง 

 อุทยำนแห่งชำติล ำน้ ำกก มีเนื้อที่ 467,185 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอเมืองเชียงรำย อ ำเภอแม่
จัน อ ำเภอแม่ลำว อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย 

 อุทยำนแห่งชำติแม่ปืม มีเนื้อที่ 227,312 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอเมืองเชียงรำย อ ำเภอพำน อ ำเภอ
ป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย, อ ำเภอแม่ใจ อ ำเภอเมืองพะเยำ อ ำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ 

 อุทยำนแห่งชำติภูซำง เนื้อท่ี 178,050 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย อ ำเภอเชียงค ำ
และอ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ 

 อุทยำนแห่งชำติขุนแจ มีเนื้อที่ 168,750 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชยีงรำย 
 
วนอุทยาน 

จังหวัดเชียงรำย มีวนอุทยาน (Forest Park) ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชำติที่รัฐจัดไว้ ให้เป็นสถำนที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชำชน และสำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด จ ำนวน 27 แห่ง ดังนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
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 วนอุทยำนชำพันปี 
 วนอุทยำนดอยกำดผ ี
 วนอุทยำนดอยพระบำท 
 วนอุทยำนถ้ ำผำแล 
 วนอุทยำนถ้ ำหลวง-ขุนน้ ำ

นำงนอน 
 วนอุทยำนน้ ำตกขุนน้ ำยำบ 
 วนอุทยำนน้ ำตกดอนศิลำ-

ผำงำม 

 วนอุทยำนน้ ำตกตำดควัน 
 วนอุทยำนน้ ำตกตำดสวรรค ์
 วนอุทยำนน้ ำตกตำดสำยรุ้ง 
 วนอุทยำนน้ ำตกมิโอฉ่อแตะ๊ 
 วนอุทยำนน้ ำตกแม่โท 
 วนอุทยำนน้ ำตกแม่สลอง 
 วนอุทยำนน้ ำตกวังธำรทอง 

 วนอุทยำนน้ ำตกศรีชมภ ู
 วนอุทยำนน้ ำตกห้วยก้ำงปลำ 
 วนอุทยำนน้ ำตกห้วยตำดทอง 
 วนอุทยำนน้ ำตกห้วยน้ ำอุ่น 
 วนอุทยำนน้ ำตกห้วยแมส่ัก 
 วนอุทยำนน้ ำตกหัวแม่ค ำ 
 วนอุทยำนพญำพิภักดิ ์

 วนอุทยำนภูชมดำว 
 วนอุทยำนภูช้ีฟ้ำ 
 วนอุทยำนริมโขง 
 วนอุทยำนสันผำพญำไพร 
 วนอุทยำนห้วยทรำยมำน 
 วนอุทยำนห้วยน้ ำช้ำง 

นอกจำกนี้ ยังมีพ้ืนที่ป่ำไม้รูปแบบอ่ืนอีก ดังต่อไปนี้ 
 สวนรุกขชำติ (Arboretum) - มีเพียงแห่งเดียว คือ สวนรุกชำติโป่งสล ีเทศบำลต ำบลสันทรำย อ ำเภอ

เมืองเชียงรำย มีพ้ืนที่ 668.75 ไร่ พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักขนำดใหญ่ ซึ่งเป็นป่ำเดิมที่เหลืออยู่และมี
กำรปลูกต้นไม้อ่ืน ๆ แทรกบ้ำง 

 ป่ำสงวนแห่งชำติ (National Reserved Forest) - มีทั้งหมด 30 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 4,485,966 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 61.46 ของพื้นที่จังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่เพ่ือกำรอนุรักษ์ จ ำนวน 3,525,896 ไร่ พื้นที่มอบ 
สปก. จ ำนวน 960,070 ไร่ แยกออกเป็นพ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจ 513,683 ไร่ ป่ำเพ่ือกำรเกษตร 425,832 ไร่ 
และพ้ืนที่กันคืนกรมป่ำไม้ 20,555 ไร่ 

 ป่ำชุมชน (Community Forest) - เป็นป่ำธรรมชำติ ที่ชำวบ้ำนช่วยกันป้องกันรักษำเอำไว้ ส ำหรับเป็น
แหล่งซับน้ ำและใช้สอย ปัจจุบันมีกำรสร้ำงป่ำชุมชนขึ้นในพ้ืนที่สำธำรณะ เพื่อใช้ประโยชน์ของชุมชน 

 เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ - มีเพียงแห่งเดียวคือ พ้ืนที่ชุ่มน้ ำเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำหนองบงคำย อ ำเภอเชียงแสน มี
พ้ืนที่ 2,711 ไร่ 

ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งแร่ 
 ทังสเตน หรือ วุลแฟรม แร่ทังสเตนเป็นแร่ที่พบในเทือกเขำด้ำนตะวันตกของจังหวัด ในเขตอ ำเภอแม่

สรวย และอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ ซึ่งอำจเกิดเป็นแหล่งแร่อิสระเช่น ซีไลท์ และ วุลแฟรม หรืออำจเกิดรวม
กับแร่อื่น ๆ เช่น ดีบุก และพลวง 

 ดีบุกและพลวง แร่ทั้งสองประเภทเป็นแร่ในกลุ่มโลหะพ้ืนฐำน อำจเกิดร่วมกับแร่ทังสเตนมีอยู่มำกใน
เทือกเขำด้ำนตะวันตก เช่นกัน แต่มีปริมำณและกำรผลิตน้อยกว่ำทังสเตน 

 แมงกำนีส เป็นแหล่งแร่ที่มีขนำดเล็ก เคยมีกำรผลิตในเขตอ ำเภอเทิง ปัจจุบันมีแปลงประทำน 
ในเขตอ ำเภอพญำเม็งรำย แต่ไม่มีกำรผลิต 

 ไพโรฟิลไลต์ และกัลก์ เป็นแร่ที่พบกระจำยในเขตอ ำเภอเทิงและอ ำเภอเชียงของ แต่ไม่มีกำรผลิต 
 ดินขำว และบอลเคลย์ เป็นแร่ที่พบกระจำยในอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ มีผลผลิตจ ำนวนน้อย ปัจจุบันยังคงมี

กำรผลิตบอลเคลย์จำกเหมือง 
 หินปูนอุตสำหกรรม เป็นหินปูนที่ใช้ในอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ ใช้ท ำปูนขำวส ำหรับอุตสำหกรรมฟอก

หนัง และอุตสำหกรรมน้ ำตำล มีกำรผลิตหินปูนในเขตอ ำเภอเมืองเชียงรำย อ ำเภอป่ำแดด และอ ำเภอ
เวียงชัย 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2


ทรัพยากรน้ า 

แม่น้ ำโขงในเขตอ ำเภอเชียงของ 

 
 
น้ ำแม่กก แม่น้ ำสำยส ำคัญของจังหวัดเชียงรำย แม่น้ ำโขง/สำมเหลี่ยมทองค ำ 

 น้ ำแม่กก มีต้นก ำเนิดในประเทศพม่ำ ไหลเข้ำสู่ประเทศไทยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่ำนอ ำเภอเมือง
เชียงรำย อ ำเภอเวียงชัย อ ำเภอแม่จัน อ ำเภอดอยหลวง อ ำเภอเชียงแสน แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ ำโขงที่
หมู่ที่ 7 บ้ำนสบกก ต ำบลบ้ำนแซว อ ำเภอเชียงแสน มีควำมยำวประมำณ 145 กิโลเมตร 

 น้ ำแม่ลำว ต้นก ำเนิดจำกภูเขำในเขตอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ แล้วไหลผ่ำนอ ำเภอแม่สรวย อ ำเภอพำน 
อ ำเภอเมืองเชียงรำย อ ำเภอเวียงชัย ไปบรรจบกับ น้ ำแม่กกที่อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย มีควำม
ยำวประมำณ 137 กิโลเมตร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Kok_river_near_Chiang_Rai_(2007-02-381).jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Mekong_Chiang_Khong.jpg


 น้ ำแม่อิง ต้นน้ ำเกิดจำกหนองเล็งทรำยก่อนเข้ำกว๊ำนพะเยำ ไหลผ่ำนอ ำเภอเทิง แล้วไหลไปบรรจบ
แม่น้ ำโขงที่อ ำเภอเชียงของ ส่วนที่ไหลผ่ำน จังหวัดเชียงรำย ยำวประมำณ 136 กิโลเมตร 

 น้ ำแม่จัน ต้นน้ ำเกิดจำกภูเขำสำมเส้ำ ทำงด้ำนทิศตะวันตกของอ ำเภอแม่จันติดกับรัฐชำน (ประเทศ
พม่ำ) แล้วไหลไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับแม่น้ ำค ำไหลไปบรรจบแม่น้ ำโขง มีควำมยำว
ประมำณ 100 กิโลเมตร 

 แม่น้ ำโขง มีต้นก ำเนิดจำกภูเขำหิมำลัย ไหลเข้ำสู่ประเทศไทยที่หมู่ที่ 1 บ้ำนสบรวก ต ำบลเวียง อ ำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงรำย แล้วไหลผ่ำนอ ำเภอเชียงของ และอ ำเภอเวียงแก่น รวมควำมยำวที่ผ่ำน
จังหวัดเชียงรำย ประมำณ 94 กิโลเมตร 

 น้ ำแม่ค ำ ต้นน้ ำเกิดจำกภูเขำในเขตอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง แล้วไหลผ่ำนอ ำเภอแม่จัน อ ำเภอเชียงแสน 
อ ำเภอแม่สำย แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ ำโขงท่ีหมู่ที่ 5 บ้ำนสบค ำ ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงรำย มีควำมยำวทั้งสิ้น ประมำณ 85 กิโลเมตร 

 แม่น้ ำสำย ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศพม่ำ ในเขตจังหวัดเชียงรำย เป็น
แม่น้ ำสำยสั้น ๆ ประมำณ 31 กิโลเมตรมีน้ ำไหลตลอดปี 

 แม่น้ ำรวก ต้นน้ ำเกิดในประเทศพม่ำ ไหลเข้ำสู่ประเทศไทยที่ อ ำเภอแม่สำย และอ ำเภอเชียงแสน แล้ว
ไหลไปบรรจบแม่น้ ำโขงท่ีหมู่ที่ 1 บ้ำนสบรวก ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย ใช้เป็นเส้น
แบ่งเขตแดน ระหว่ำงประเทศไทย และประเทศพม่ำ 

การเมืองการปกครอง 
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

 ตราประจ าจังหวัด : รูปช้ำงสขีำวใต้เมฆ หมำยถึง นิมิตของควำมรุ่งเรืองในอดีต เพรำะพญำมังรำยเคย
ใช้ช้ำงเป็นก ำลังส ำคัญในกำรท ำศึกปรำบศัตรูจนได้ชัยชนะ นอกจำกนี้ ช้ำงยังเป็นชนวนให้พญำมังรำย
มำก่อร่ำงสร้ำงเมืองนี้ขึ้นอีกด้วย โดยว่ำกันว่ำ ช้ำงทรงของพญำมังรำยหลุดหำยไปจำกหลักที่ผูก
ไว้ พญำมังรำยติดตำมไปจนถึงภูมิประเทศอันบริบูรณ์ริมน้ ำกก จึงโปรดให้ตั้งเมืองเชียงรำยขึ้น ณ ที่นั้น 

 ดอกไม้ประจ าจังหวัด: ดอกพวงแสด (Pyrostegia venusta) 
 ต้นไม้ประจ าจังหวัด: กำซะลองค ำ (Radermachera ignea) โดยเป็นไม้ท่ีสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

พระบรมรำชินีนำถ พระรำชทำนให้เป็นไม้ประจ ำจังหวัดเมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2537 เนื่องใน
โอกำสฉลองสิริรำชสมบัติครบ 50 ปี 

 
หน่วยการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 

กำรปกครองส่วนภูมิภำคแบ่งออกเป็นระดับอ ำเภอ จ ำนวน 18 อ ำเภอ ระดับต ำบล จ ำนวน 
124 ต ำบล และระดับหมู่บ้ำน จ ำนวน 1,751 หมู่บ้ำน ได้แก ่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%81
http://thaitravelcr.blogspot.com/2012/01/2.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 
แผนที่อ าเภอในจังหวัดเชียงราย 

ที ่ ชื่ออ าเภอ ตัวเมือง อักษรโรมัน 
จ านวน
ต าบล 

จ านวนประชากร 

1 เมืองเชียงรำย  

 

Mueang Chiang Rai 16 223,725 

2 เวียงชัย  

 

Wiang Chai 5 44,036 

3 เชียงของ  

 

Chiang Khong 7 62,328 

4 เทิง  

 

Thoeng 10 84,018 

5 พำน  

 

Phan 15 124,364 

6 ป่ำแดด  

 

Pa Daet 5 26,362 

7 แม่จัน  

 

Mae Chan 11 99,273 

8 เชียงแสน  

 

Chiang Saen 6 50,323 

9 แม่สำย  

 

Mae Sai 8 85,266 

10 แม่สรวย 

 

Mae Suai 7 79,938 

11 เวียงป่ำเป้ำ  

 

Wiang Pa Pao 7 67,092 

12 พญำเม็งรำย  

 

Phaya Mengrai 5 41,952 

13 เวียงแก่น  

 

Wiang Kaen 4 31,254 

14 ขุนตำล 

 

Khun Tan 3 32,341 

15 แม่ฟ้ำหลวง  

 

Mae Fa Luang 4 69,567 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Mueang_Chiang_Rai.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Wiang_Chai.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Chiang_Khong.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Thoeng.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Phan.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Pa_Daet.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Mae_Chan.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Chiang_Saen.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Mae_Sai.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Mae_Suai.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Wiang_Pa_Pao.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Phaya_Mengrai.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Wiang_Kaen.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Khun_Tan.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Mae_Fa_Luang.png


16 แม่ลำว  

 

Mae Lao 5 30,631 

17 เวียงเชียงรุ้ง  

 

Wiang Chiang Rung 3 26,740 

18 ดอยหลวง 

 

Doi Luang 3 19,008 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย มี 1 เทศบำลนคร 1 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด เทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำแนกตำมอ ำเภอ ดังนี้  

อ าเภอ 
เทศบาล
ต าบล 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

รวม 

เมืองเชียงรำย  4 11 15 

แม่จัน  7 6 13 

แม่สำย  4 6 10 

เชียงแสน  1 6 7 

เชียงของ  4 4 8 

เทิง  5 7 12 

ป่ำแดด  3 2 5 

พำน  1 15 16 

เวียงชัย  1 5 6 

แม่สรวย 3 6 9 

เวียงป่ำเป้ำ  4 5 9 

พญำเม็งรำย  3 3 6 

แม่ลำว  3 4 7 

ขุนตำล 3 1 4 

เวียงเชียงรุ้ง  1 3 4 

เวียงแก่น  3 1 4 

แม่ฟ้ำหลวง  - 4 4 

ดอยหลวง - 3 3 

รวมทั้งสิ้น 50 92 144 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Mae_Lao.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Wiang_Chiang_Rung.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lanna-Doi_Luang.png


 
 
 
การเลือกตั้ง 

ในกำรเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงรำยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 7 เขต มีจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งสิ้น 7 คน โดยแต่ละเขตแบ่งออกดังนี้ 

 เขต 1 ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองเชียงรำย 
 เขต 2 ประกอบด้วย อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ อ ำเภอแม่สรวย และอ ำเภอแม่ลำว 
 เขต 3 ประกอบด้วย อ ำเภอพำน 
 เขต 4 ประกอบด้วย อ ำเภอเทิง อ ำเภอเวียงชัย และอ ำเภอป่ำแดด 
 เขต 5 ประกอบด้วย อ ำเภอเชียงของ อ ำเภอเวียงแก่น อ ำเภอพญำเม็งรำย และ อ ำเภอขุนตำล 
 เขต 6 ประกอบด้วย อ ำเภอแม่สำย อ ำเภอเชียงแสน อ ำเภอดอยหลวง และอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง 
 เขต 7 ประกอบด้วย อ ำเภอแม่จัน และอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 

 
 
 
ประชากร 

 
กะเหรี่ยงคอยำว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Longneckkaren.jpg


 
บ้ำนของชำวอำข่ำในจังหวัดเชียงรำย 

จังหวัดเชียงรำยมีประชำกรหลำยเชื้อชำติ ทั้งชำวไทยพ้ืนรำบ ชำวไทยภูเขำ และชำวจีนฮ่อที่อพยพเข้ำ
มำอำศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชำติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่ำงที่
ท ำให้เชียงรำยได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศประชำกรในเขตจังหวัด
เชียงรำย แบ่งออกได้เป็นหลำยกลุ่ม อำทิ 
คนไทยพื้นราบ ประกอบด้วยชำวไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ ดังนี้ 

 ไทยวน หรือคนเมือง เป็นประชำกรกลุ่มใหญ่ที่สุด 
 ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ เป็นกลุ่มชนที่มีถ่ินฐำนเดิมอยู่ในที่รำบลุ่มแม่น้ ำโขง และทำงตอนใต้ของ

จีน 
 ชาวไทยภูเขา ประกอบด้วย อำข่ำ มูเซอ เย้ำ กะเหรี่ยง ลีซอ ม้ง 
 ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า บุคคลหลำยสัญชำติที่อพยพมำจำกพม่ำเข้ำอยู่ในประเทศไทยก่อนวันที่ 9 

มีนำคม 2519 กำรออกนอกเขตจังหวัดที่อยู่อำศัยต้องขออนุญำตจำกปลัดกระทรวงมหำดไทย 
 ชาวลาวอพยพ คนลำวที่อำศัยอยู่กับญำติพ่ีน้องตำมแนวชำยแดนของประเทศไทย เนื่องจำกกำร

เปลี่ยนแปลงกำรปกครองของลำวในปี พ.ศ. 2517 ขณะนี้ทำงกำรของไทยยังไม่อนุญำตให้เดินทำงออก
นอกเขตจังหวัดที่อยู่อำศัย 

 ชาวจีนชนกลุ่มน้อยซึ่งสืบเชื้อสำยจีน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอดีตทหำรพรรคก๊กมินตั๋ง ได้มำตั้งรกรำก
ในพ้ืนที่ ที่มีควำมโดดเด่นได้แก่ หมู่บ้ำนสันติคีรี 

วัฒนธรรมและประเพณี 
 แห่พระแวดเวียง ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเชียงรำย ซึ่งมีพ้ืนฐำนควำมคิดมำจำกต ำนำน

พระเจ้ำเลียบโลก ด้วยมีจุดมุ่งหมำย ให้ประชำชนได้มีโอกำสสักกำรบูชำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้ำนคู่เมือง ซึ่งประดิษฐำนอยู่ตำมวัดวำอำรำมต่ำง ๆ ในตัวเมืองเชียงรำย เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตใน
วำระของกำรส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ โดยกำรอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมืองเชียงรำย มำ
ประดิษฐำนบนบุษบกที่ได้สร้ำงขึ้นโดยช่ำงศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย จัดตั้งเป็นขบวน
อัญเชิญไปรอบเมืองเชียงรำย ให้พุทธศำสนิกชนได้มีโอกำสกรำบไหว้สักกำรบูชำด้วย ข้ำวตอก ดอกไม้ 
เป็นกำรเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นสิริมงคลยิ่งนัก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8B%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Akha_Hut.JPG


 ปอยหลวง งำนบุญปอยหลวงเป็นเอกลักษณ์ของชำวล้ำนนำซึ่งเป็นผลดีต่อสภำพทำงสังคมหลำย
ประกำร นับตั้งแต่ชำวบ้ำนได้มำท ำบุญร่วมกัน ร่วมกันจัดงำนท ำให้เกิดควำมสำมัคคีในกำรท ำงำน งำน
ท ำบุญปอยหลวงยังเป็นกำรรวมญำติพ่ีน้องที่อยู่ต่ำงถิ่นได้มีโอกำสท ำบุญร่วมกัน และมีกำรสืบทอด
ประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมำครั้งแต่บรรพชนไม่ให้สูญหำยไปจำกสังคม ช่วงเวลำ จำกเดือน 5 จนถึงเดือน 
7 เหนือ (ตรงกับเดือนกุมภำพันธ์ ถึงเดือนเมษำยนหรือเดือนพฤษภำคมของทุกปี) ระยะเวลำประมำณ 
3-7 วัน 

 ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นประมำณกลำงเดือนเมษำยน ในงำนมีขบวนแห่และ
สรงน้ ำพระเจ้ำล้ำนทอง กำรแข่งเรือ และกำรละเล่นพ้ืนเมืองและมหรสพ จัดบริเวณตัวเมืองเชียงรำย 
และอ ำเภอเชียงแสน 

 งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย เทศกำลที่ชำวเกษตรกรต่ำงน ำผลผลิตทำงกำรเกษตรของ
ตนมำออกร้ำน โดยเฉพำะลิ้นจี่ที่มีชื่อเสียงมำกของเชียงรำย จัดขึ้นประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมของ
ทุกปี ภำยในงำนมีกำรประกวดขบวนรถและธิดำลิ้นจี่ และกำรออกร้ำน บริเวณสนำมกีฬำกลำงจังหวัด
เชียงรำย 

 งานไหว้สาพญามังราย จัดให้มีพิธีบวงสรวงพญำมังรำย มีกำรออกร้ำน จัดนิทรรศกำรของส่วนรำชกำร
และเอกชน และงำนรื่นเริงอ่ืน ๆ จัดวันที่ 23 มกรำคม-1 กุมภำพันธ์ 

 เป็งปุ๊ด หรือ เพ็ญพุธ เป็นประเพณีตักบำตรเที่ยงคืนค่อนรุ่งเข้ำสู่วันเพ็ญขึ้น15 ค่ ำท่ีตรงกับวันพุธ ตำม
วัฒนธรรมและควำมเชื่อของบรรพบุรุษล้ำนนำไทย ที่เชื่อกันว่ำพระอุปคุตซึ่งพระอรหันต์องค์หนึ่งแปลง
กันยำยนเป็นสำมเณรน้อยมำบิณฑบำตโปรดสัตว์โลกในยำมเที่ยงคืน และชำวล้ำนนำในอดีตเชื่อว่ำกำร
ท ำบุญตักบำตรถวำยพระอุปคุตในวันเป็งปุ๊ดก็จะได้ชื่อว่ำเป็นผู้มีบุญ มีโชคลำภและร่ ำรวย บังเกิดควำม
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยบรรพบุรุษชำวล้ำนนำเชื่อว่ำ ทุกคืนที่ย่ำงเข้ำสู่วันพุธขึ้น 15 ค่ ำ เป็นวันเป็งปุ๊ด 
และจะมีประชำชนชำวล้ำนนำจ ำนวนมำกมำรอเพ่ือประกอบพิธีท ำบุญตักบำตรพระภิกษุสำมเณร 

 งานอนุรักษ์มรดกไทยล้านนา จัดในเดือนเมษำยน มีกำรจัดนิทรรศกำรและกำรแสดงแบบไทยล้ำนนำ 
มีกำรสำธิตงำนศิลปะ บริเวณหอวัฒนธรรมนิทัศน์ อ ำเภอเมือง 

 งานประเพณีขึ้นพระธาตุดอยตุง จัดขึ้นในวันขึ้น 14-15 ค่ ำ เดือนหกเหนือ หรือเดือนมีนำคม เป็น
ประเพณีของชำว ล้ำนนำ รวมทั้งชำวไทยใหญ่ในพม่ำท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมำ โดยชำวบ้ำนและพระสงฆ์ 
จะเดินข้ึนพระธำตุในตอนกลำงคืน เมื่อมำถึงก็จะพำกันนมัสกำรองค์พระธำตุก่อน จำกนั้นจึงหำพื้นที่
ประกอบอำหำรเพื่อตักบำตรในตอนเช้ำ หลังจำกตักบำตรแล้วจะ ช่วยกันบูรณะบริเวณองค์พระธำตุ 
เมื่อถึงยำมค่ ำคืนก็มำรวมกันที่ปะร ำพิธีเพ่ือฟังเทศ 

 ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก เป็นประเพณีเก่ียวกับควำมเชื่อของผู้คนที่อยู่ริมแม่น้ ำโขง 
โดยเฉพำะชำวประมง ในเขตบ้ำนหำดไคร้ ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ เกี่ยวกับปลำบึกซึ่งเป็นปลำ
ขนำด ใหญ่อำศัยอยู่ในแม่น้ ำโขงว่ำ เป็นปลำศักดิ์สิทธิ์ มีเทพเจ้ำคุ้มครอง ก่อนที่ชำวประมง จะจับปลำ
บึกต้องมีกำรบวงสรวงก่อน ฤดูกำลจับปลำบึกกันยำยน ระหว่ำงเดือน เมษำยน-พฤษภำคม 

 ประเพณีโล้ชิงช้าของชาวอีก้อ หรือที่เรียกตนเองว่ำ "อำข่ำ" มีเชื้อสำยจำกจีน-ทิเบต เดินทำงอพยพมำ
อยู่บริเวณ ชำยแดนไทย-พม่ำ แถบตอนเหนือของล ำน้ ำกก โดยเฉพำะอ ำเภอแม่จัน และแม่สำย กำรโล้
ชิงช้ำเป็นกำรขึ้นไปขอพรและแสดงควำมร ำลึกถึงพระคุณของเทพธิดำแห่ง สรวงสวรรค์ ผู้ประทำน
ควำมชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ธัญญำหำรและ ยังเป็นกำรเซ่นไหว้บรรพบุรุษอีกด้วย จัดในช่วง
เดือนสิงหำคม 

 



ภาษา 
 ภำษำพูด ใช้พูดจำกันเรียกว่ำ ค ำเมือง เนื่องจำกเชียงรำยเคยเป็นเมืองร้ำงผู้คนนำนเกือบร้อยปี ได้มีกำร

ฟ้ืนฟูบ้ำนเมืองขึ้นมำใหม่เม่ือประมำณ ปี พ.ศ. 2384 โดยได้เกณฑ์รำษฎรจำกเชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง 
ตำก แพร่ น่ำน อุตรดิตถ์ และชนเผ่ำไตใหญ่ ไตลื้อ ไตยอง และไตขืน (เขิน) ซึ่งอพยพจำก เชียงตุง และ
สิบสองปันนำ รวมทั้งชำวลำวจำกประเทศลำว ได้เข้ำมำอำศัยอยู่รวมกัน ดังนั้นส ำเนียงพูดของชำว
เชียงรำยจึงมีควำมหลำกหลำยทำงส ำเนียงในพ้ืนที่ต่ำงๆ 

 ภำษำเขียน เชียงรำยก็เช่นเดียวกันกับจังหวัดทำงภำคเหนืออ่ืน ๆ คือมีภำษำเขียนที่เรียกว่ำอักขระ
ล้ำนนำ หรือตัวเมือง อักษรล้ำนนำมีวิวัฒนำกำรมำจำกอักษรพรำหมีของอินเดีย มีกำรจัดระบบของ
หลักภำษำคล้ำยกบัภำษำบำลี อักษรล้ำนนำมีรูปทรงกลมป้อมคล้ำยอักษรพม่ำและมอญ แต่หลักกำร
ทำงภำษำไม่เหมือนกัน 
กำรจัดตั้งอ ำเภอและจังหวัด 
 
 

การแบ่งพื้นที่บางอ าเภอในอดีต เพื่อตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ และอ าเภอต่างๆ 
แบ่งพื้นที่อ าเภอแม่จันตั้งเป็นอ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง และอ าเภอดอย

หลวง 
อ ำเภอแม่จัน เดิมชื่อว่ำอ ำเภอเชียงแสนมีพื้นที่อยู่ทำงตอนเหนือของจังหวัดเชียงรำย (พ้ืนที่สีเขียวใน

แผนที่ ในรูป 2) ต่อมำถูกแบ่งพ้ืนที่บำงส่วนเพื่อตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอและอ ำเภอต่ำงๆ ได้แก่ อ ำเภอเชียง
แสน อ ำเภอแม่สำย อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง และอ ำเภอดอยหลวง ตำมล ำดับ 

 เดิมมีกำรแยกพ้ืนที่ต ำบลในเวียง ต ำบลบ้ำนแซว และต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเชียงแสน  เพ่ือตั้งเป็น กิ่งเชียง
แสน เนื่องจำกกำรคมนำคมระหว่ำงพ้ืนที่ดังกล่ำวกับตัวอ ำเภอยำกล ำบำก แต่ภำยหลัง เมื่อกำร
คมนำคมสะดวกมำกขึ้นก่ิงเชียงแสนจึงถูกยุบรวมเข้ำกับอ ำเภอเชียงแสนตำมเดิมในปี พ.ศ. 2468  แต่
ต่อมำในปี พ.ศ. 2470 เมื่อประชำกรมำกข้ึนเพ่ือเป็นกำรสะดวกแก่กำรติดต่อรำชกำรจึงมีกำรประกำศ
ตั้งก่ิงอ ำเภออีกครั้ง โดยชื่อว่ำ กิ่งอ ำเภอเชียงแสนหลวง ในปี พ.ศ. 2470 ต่อมำมีกำรเปลี่ยนชื่อ กิ่ง
อ ำเภอเชียงแสนหลวง เป็นกิ่งอ ำเภอเชียงแสน พร้อมกับเปลี่ยนชื่ออ ำเภอเชียงแสน เป็นอ ำเภอแม่
จัน เพ่ือให้สอดคลองกับที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ ในปี พ.ศ. 2480 และอีก 30 ปีต่อมำ กิ่งอ ำเภอเชียงแสนได้
ยกฐำนะเป็นอ ำเภอเชียงแสน ในปี พ.ศ. 2500 

 ในปี พ.ศ. 2481 มีกำรแยกต ำบลแม่สำยและต ำบลโป่งผำ เพ่ือตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอแม่สำยเนื่องจำกมี
ประชำกรหนำแน่นและเป็นท ำเลค้ำขำย ต่อมำได้ยกฐำนะขึ้นเป็นอ ำเภอแม่สำยในปี พ.ศ. 2493 

 ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีกำรแยกต ำบลเทอดไทย ต ำบลแม่สลองนอก และต ำบลแม่สลองใน เพ่ือตั้งเป็นกิ่ง
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง เนื่องจำกเป็นพื้นที่ห่ำงไกลและเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรำบรม
รำชชนน ีจึงตั้งชื่ออ ำเภอว่ำ แม่ฟ้ำหลวง ตำมพระสมัญญำนำม ต่อมำได้ยกฐำนะเป็นอ ำเภอแม่ฟ้ำ
หลวง ในปี พ.ศ. 2539 

 ในปี พ.ศ. 2539 ได้แยกต ำบลปงน้อย ต ำบลโชคชัย และต ำบลหนองป่ำก่อ เพื่อตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอดอย
หลวงและต่อมำได้ยกฐำนะเป็นอ ำเภอดอยหลวงในปี พ.ศ. 2550 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


 
แบ่งพื้นที่อ าเภอเมืองเชียงรายเพื่อตั้งเป็นอ าเภอเวียงชัยและอ าเภอแม่ลาว 

อ ำเภอเมืองเชียงรำยเป็นที่ตั้งของศูนย์รำชกำรของจังหวัดเดิมมีพ้ืนที่ครอบคลุมลุ่มน้ ำแม่กกส่วนใหญ่ 
ต่อมำแยกเป็น อ ำเภอเวียงชัย และอ ำเภอแม่ลำว และต่อมำอ ำเภอเวียงชัยได้แยกพ้ืนที่บำงส่วนเพื่อตั้งเป็น
อ ำเภอเวียงเชียงรุ้งตำมล ำดับ 

 ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีกำรแบ่งพ้ืนที่ต ำบลเวียงชัย ต ำบลทุ่งก่อ และต ำบลผำงำม ออกจำกอ ำเภอเมือง
เชียงรำย เพ่ือตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอเวียงชัย และต่อมำยกฐำนะเป็นอ ำเภอเวียงชัยในปี พ.ศ. 2522 

 ในปี พ.ศ. 2536 มีกำรแบ่งพ้ืนที่ต ำบลดงมะดะ ต ำบลจอมหมอกแก้ว ต ำบลโป่งแพร่ ต ำบลป่ำก่อด ำ 
และต ำบลบัวสลี ออกจำกอ ำเภอเมืองเชียงรำยเพ่ือตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอแม่ลำว และยกฐำนะเป็นอ ำเภอแม่
ลำวในปี พ.ศ. 2539 

 
 
แบ่งพื้นที่อ าเภอเวียงชัยเพื่อตั้งเป็นอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

 ในปี พ.ศ. 2538 มีกำรแบ่งพ้ืนที่ต ำบลป่ำซำง ต ำบลดงมหำวัณ และต ำบลทุ่งก่อ ออกจำก
อ ำเภอเวียงชัยเพ่ือตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอเชียงรุ้ง แต่ต่อมำได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่น และยกฐำนะเป็นอ ำเภอเวียงเชียงรุ้งในปี พ.ศ. 2550 

แบ่งพื้นที่อ าเภอพานเพื่อตั้งอ าเภอป่าแดด 
อ ำเภอพำน ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของจังหวัดเขียงรำย ต่อมำได้แยกพ้ืนที่ต ำบลป่ำแดดเพ่ือตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอ

ป่ำแดด (หมำยเลข 4 ในรูป 2)ในปี พ.ศ. 2512 และยกฐำนะเป็นอ ำเภอป่ำแดดในปี พ.ศ. 2518 
แบ่งพื้นที่อ าเภอเชียงของเพื่อตั้งอ าเภอเวียงแก่น 

อ ำเภอเชียงของ ตั้งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงรำย (พ้ืนที่สีม่วงอ่อนในแผนที่ ในรูป 2) 
ต่อมำได้แยกต ำบลปอ ต ำบลหล่ำยงำว และต ำบลม่วงยำยเพ่ือตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอเวียงแก่น(หมำยเลข 6) ในปี 
พ.ศ. 2530 และ ยกฐำนะเป็นอ ำเภอเวียงแก่นในปี พ.ศ. 2538 
แบ่งพื้นที่อ าเภอเทิงเพื่อตั้งอ าเภอพญาเม็งรายและอ าเภอขุนตาล 

อ ำเภอเทิงเป็นอ ำเภอที่มีพ้ืนที่กว้ำงขวำงตั้งอยู่ทิศตะวัตออกเฉียงใต้ของตัวจังหวัด (สีแดง ในรูป 2) 
ต่อมำได้แบ่งพ้ืนที่บำงส่วนตั้งเป็นอ ำเภอพญำเม็งรำย และอ ำเภอขุนตำล ตำมล ำดับ 

 ในปี พ.ศ. 2524 ได้แยกต ำบลแม่เปำ ต ำบลแม่ต๋ ำ และต ำบลไม้ยำ ออกจำกอ ำเภอเทิงเพ่ือตั้งเป็นกิ่ง
อ ำเภอพญำเม็งรำย และยกฐำนะเป็นอ ำเภอพญำเม็งรำยในปี พ.ศ. 2530  

 ในปี พ.ศ. 2524 ได้แยกต ำบลป่ำตำล ต ำบลต้ำ และต ำบลยำงฮอม ออกจำกอ ำเภอเทิง เพ่ือตั้งเป็นกิ่ง
อ ำเภอขุนตำล และยกฐำนะข้ึนเป็นอ ำเภอขุนตำลในปี พ.ศ. 2539 

 
 
 
 
 
 
การเสนอโครงการจัดตั้งกิ่งอ าเภอต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5


 
แผนที่จังหวัดเชียงรำย แสดงพ้ืนที่ซึ่งเคยมีกำรเสนอ ให้มีกำรจัดตั้งกิ่งอ ำเภอขึ้น ดังนี้  
1.กิ่งอ ำเภอแม่เจดีย์ 2.กิ่งอ ำเภอวำวี 3.กิ่งอ ำเภอดอยสัก 4.กิ่งอ ำเภอปล้อง 5.กิ่งอ ำเภอแม่อ้อ หรือ กิ่งอ ำเภอ
พัชรกิติยำภำ 6.กิ่งอ ำเภอเรืองนคร 

เนื่องจำกบำงอ ำเภอของจังหวัดเชียงรำยมีพื้นท่ีกว้ำงใหญ่ แม้ว่ำกำรคมนำคมจะสะดวกง่ำยดำยแต่ก็ใช้
เวลำนำนในกำรเดินทำงติดต่อรำชกำร รวมถึงบำงพ้ืนที่ได้มีมีประชำกรหนำแน่นขึ้นและมีควำมเจริญมำกข้ึน
เป็นล ำดับ จึงมีกำรเสนอโครงกำรจัดตั้งก่ิงอ ำเภอต่ำงๆในหลำยพ้ืนที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ดังนี้ 

 เสนอให้แยกต ำบลแม่เจดีย์ ต ำบลแม่เจดีย์ใหม่ และต ำบลเวียงกำหลง ออกจำกอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำในปี 
พ.ศ. 2539 เพ่ือตั้งเป็น กิ่งอ าเภอแม่ขะจาน อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ เนื่องจำกแม่ขะจำนไกลจำกตัวเมือง
เวียงป่ำเป้ำแต่มีควำมเจริญและประชำกรเริ่มหนำแน่นกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ชื่อกิ่งอ ำเภอแม่ขะจำนยัง
ปรำกฏตำมเว็บไซต์ต่ำงๆอย่ำงไม่เป็นทำงกำรอำจสร้ำงควำมสับสนกับผู้อ่ำนได้ 

 เสนอให้แยกต ำบลวำวี ออกจำกอ ำเภอแม่สรวยในปี พ.ศ. 2539 เพ่ือตั้งเป็นกิ่งอ าเภอวาวี แต่โครงกำร
ได้ถูกระงับเนื่องจำกขำดแคลนงบประมำณ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรรื้นฟ้ืนอีกครั้งหลังจำกมีกำรเสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดฝำงขึ้นโดยมีกำรอ้ำงว่ำเป็นควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบลวำวี
เนื่องจำกเดินทำงติดต่อกับตัวอ ำเภอฝำงสะดวกมำกกว่ำติดต่อกับจังหวัดเชียงรำย  

 เสนอให้แยกต ำบลห้วยสักและต ำบลดอยลำนออกจำกอ ำเภอเมืองเชียงรำยเพ่ือตั้งกิ่งอ าเภอดอยสัก ใน
ปี พ.ศ. 2539 แต่โครงกำรได้ถูกระงับเนื่องจำกขำดแคลนงบประมำณเช่นกัน แต่เนื่องจำกมีกำรเตรียม
สถำนที่ส ำหรับเป็นที่ว่ำกำรกิ่งอ ำเภอชั่วครำวและมีกำรขึ้นป้ำยแล้ว จึงท ำให้เกิดข้อสงสัยส ำหรับผู้ที่พบ
เห็นป้ำยในสมัยหลัง 

 เสนอให้แยกต ำบลปล้อง ต ำบลแม่ลอย ต ำบลศรีดอนชัย และต ำบลเชียงเคี่ยน ออกจำกอ ำเภอเทิง เพ่ือ
ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอปล้อง 

 เสนอให้แยกต ำบลแม่อ้อและต ำบลสันมะเค็ด ออกจำกอ ำเภอพำน เพ่ือตั้งเป็นกิ่งอ าเภอแม่อ้อ ในปี 
พ.ศ. 2539 แต่ก็ได้ถูกระงับไปเช่นกัน จนกระทั่งในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2556 ก็ได้มีข่ำวกำรท ำ
ประชำคมเพ่ือเสนอโครงกำรจัดตั้งก่ิงอ ำเภออีกครั้งโดยใช้ชื่อกิ่งอ าเภอพัชรกิติยาภา โดยพบว่ำเกิด
ควำมขัดแย้งระหว่ำง 2 ต ำบลในกำรเสนอพ้ืนที่ที่เหมำะสมในกำรตั้งศูนย์รำชกำรของอ ำเภอใหม่ทั้งยัง
ก่อให้เกิดข้อถกเถียงเก่ียวกับควำมเหมำะสมของชื่ออ ำเภอว่ำจะเป็นชื่อท้องถิ่นหรือเป็นชื่อพระรำชทำน
อีกด้วย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Chiang_Rai_Map-King_Amphoe_2539.png


 เสนอให้แยกต ำบลครึ่ง ต ำบลห้วยซ้อ และต ำบลบุญเรือง ออกจำกอ ำเภอเชียงของเพ่ือตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ
เรืองนคร แต่โครงกำรนี้ได้ถูกระงับไปเช่นกัน 

การเสนอโครงการจัดตั้งจังหวัดเทิงนคร 
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2545 หลังจำกได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนรำชกำรระดับจังหวัด เช่น เรือนจ ำ

จังหวัดเทิง ศำลจังหวัดเทิง ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดเทิง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงรำย สำขำเทิง จึงได้มี
กระแสกำรเสนอรณรงค์เพ่ือเสนอโครงกำรจัดตั้งจังหวัดเทิงขึ้นโดยนักกำรเมืองในเขตอ ำเภอเทิง โดยใช้ชื่อที่ใช้
ในกำรรณรงค์ในขณะนั้นว่ำ จังหวัดเทิงนคร โดยเสนอท่ีจะแยก อ ำเภอเทิง อ ำเภอเชียงของ อ ำเภอป่ำ
แดด อ ำเภอพญำเม็งรำย อ ำเภอขุนตำล และอ ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย ขึ้นเป็นจังหวัดใหม่ แต่โครงกำร
นี้ได้เงียบไป และเป็นที่กล่ำวถึงใหม่เป็นระยะๆบนกระดำนสนทนำต่ำงๆบนอินเทอร์เน็ต 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจ จ.เชียงราย 
ลักษณะทางเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจ 

โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงรำยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสินค้ำ ภำคเกษตรเป็นหลัก เนื่องจำกประชำกรส่วน

ใหญ่มีอำชีพทำงกำรเกษตร เพรำะมีควำมอุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรเพำะปลูกจึงกล่ำวได้ว่ำ เชียงรำย
เป็นอู่ข้ำวอู่น้ ำของภำคเหนือ จะเห็นได้จำก กำรมีโรงสีขนำดใหญ่มำกที่สุดในภำคเหนือ ด้ำนกำรประมง อ ำเภอ
พำนนับได้ว่ำเป็นแหล่งเพำะเลี้ยงปลำแห่งใหญ่ที่สุดของภำคเหนือ ด้ำนกำรท่องเที่ยว ในอนำคตคำดว่ำกำร
ท่องเที่ยวและกำรบริกำร รวมถึงกำรค้ำบริเวณชำยแดนซึ่งมีปริมำณวงเงินหมุนเวียนที่มำก จะเป็นธุรกิจส ำคัญ
ที่เข้ำมำมีบทบำท ต่อด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรำยมำกข้ึน อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกโครงกำรพัฒนำ
สี่เหลี่ยม เศรษฐกิจ 
ภาคการเกษตร จังหวัดเชียงรำยมีพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว ล ำไย ลิ้นจี่ กระเทียม ถั่วเหลือง และ
หอมแดง โดยรวมแล้วผลผลิตเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เนื่องจำกสภำพอำกำศและปริมำณน้ ำฝนที่เอ้ืออ ำนวย รำคำปี
ก่อนจูงใจให้เกษตรกรขยำยกำรผลิต และมีกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนบำงส่วน เช่น ยำงพำรำ 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนรำคำสินค้ำเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพำะรำคำข้ำวเปลือกเจ้ำ และข้ำวเปลือกเหนียว 
ที่ปรับตัวสูงขึ้นจำกปีก่อนตำมควำมต้องกำรเพ่ือกำรส่งออก และประเทศคู่แข่งขันประสบปัญหำผลผลิตไม่
เพียงพอ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://chitsanupong14.files.wordpress.com/2014/08/1388883726.jpg


ภาคบริการ เชียงรำยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ส ำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจำกมีปัจจัยส่งเสริมหลำย
ประกำร ได้แก่ ที่ตั้งของจังหวัดเชียงรำย ที่มีสภำพภูมิประเทศสวยงำม มีสภำพแวดล้อมและธรรมชำติที่
เหมำะสมกับกำรท่องเที่ยว มีเขตแดนติดต่อกับประเทศพม่ำ และลำว ซึ่งอนุญำตให้นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำไป
ท่องเที่ยวได้ จังหวัดเชียงรำยยังมีสภำพภูมิอำกำศท่ีสบำยน่ำอยู่ อีกท้ังเป็นเมืองประวัติศำสตร์ยุคแรก ๆ ของ
ชำติไทย จึงมีสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์หลำยแห่งเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษำทำงศิลปกรรม 
สถำปัตยกรรม และวัฒนธรรมรวมทั้งหมู่บ้ำนพ้ืนเมืองและหมู่บ้ำนชำวเขำ ซึ่งมีผลผลิตและกิจกรรมเด่น ๆ 
หลำกหลำยชนิด เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมำเยือนและซื้อของที่ระลึกกลับบ้ำน จังหวัดเชียงรำยมีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกและบริกำรด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับแนวหน้ำ ทั้งในด้ำนกำรเดินทำง ทีพักแรม ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร 
และร้ำนขำยของที่ระลึก มีโรงแรมและที่พัก 86 แห่ง มีห้องพักระดับนักท่องเที่ยว (ห้ำดำว) 1,658 ห้อง 
ห้องพักแบบประหยัด 1,538 ห้อง แบบรีสอร์ท 246 ห้อง แบบเกสต์เฮ้ำส์ 1,151 ห้อง รวม 4,620 ห้อง ด้วย
ปัจจัยต่ำงๆ ดังกล่ำวนี้ ท ำให้จังหวัดเชียงรำยมีศักยภำพในด้ำนกำรท่องเที่ยวสูง มีจ ำนวนสถำนที่ท่องเที่ยว
มำกมำย ทั้งประเภทธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ ศิลปกรรม สถำปัตยกรรม และวัฒนธรรม ไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จ ำนวนมำก เดินทำงเข้ำไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรำย แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมได้แก่ พระต ำหนักดอยตุง 
และ ดอยแม่สลอง โดยเฉพำะในช่วงปลำยปีที่ภำวะอำกำศหนำวเย็น ประกอบกับ อปท. จัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว เช่น เทศกำลเชียงรำยดอกไม้งำม ครั้งที่ 4 และเทศกำลดอกทิวลิป ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจ ำนวน
มำก เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรำย 
การค้าชายแดน จังหวัดเชียงรำยมีชำยแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 2 ประเทศ จ ำนวน 3 ด้ำนรวม
ระยะทำงตำมแนวเขตชำยแดนยำวประมำณ 310 กม. มีกำรติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 3 ประเทศคือ
สหภำพพม่ำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และสำธำรณรัฐ ประชำชนจีน มีจุดผ่ำนแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำนรวม 10 จุด ประกอบด้วย จุดผ่ำนแดนถำวร 3 จุด จุดผ่อนปรน5 จุด จุดผ่ำนแดน ชั่วครำว 2 จุด 
จำกสถิติกำรค้ำกับประเทศเพ่ือนในปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่ำกำรค้ำรวม 12,513.19 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
1,287.46 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.47 มูลค่าการน าเข้า 2,507.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 223.89 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 9.80 เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของกำรน ำเข้ำไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ ( ไม้ซุงสัก ) สินค้ำเกษตร ( 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ) ถ่ำนหินลิกไนท์ ซองใส่มือถือ ตำมล ำดับ มูลค่าการส่งออก 10,005.66 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน
จำกปีก่อน 1,063.57 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.89 ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมข้ึนของกำรส่งออกสินค้ำเกษตร ( ยำงพำรำ 
) อุปกรณ์ไฟฟ้ำ สินค้ำอุปโภค – บริโภค น้ ำมันปำล์ม สิ่งทอ เหล็กและผลิตภัณฑ์ สินค้ำเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ 
อำหำรและเครื่องดื่ม ตำมล ำดับ ดุลการค้า เกินดุล 7,498.13 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 839.68 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 12.61 
สภาพเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภำวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรำย ปี 2556 พิจำรณำจำกผลิตภัณฑ์มวลรวม 
จังหวัดเชียงรำย (Gross Products of Chiangrai) ณ รำคำประจ ำปีมีมูลค่ำ 93,528 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 
2555 ที่มีมูลค่ำ 77,011 ล้ำนบำท จ ำนวน 16,517 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.45 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ในปี 2556 มีมูลค่ำ 80,477 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ที่มีมูลค่ำ 63,246 
บำท จ ำนวน 17,231 บำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.24 สำขำกำรผลิตที่ส ำคัญ 5 อันดับแรก คือ สำขำ
กำรเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 36.7 รองลงได้แก่ สำขำขำยส่ง ขำยปลีก มีสัดส่วนร้อยละ 13.1 สำขำกำรศึกษำ 
มีสัดส่วนร้อยละ 9.7 สำขำ อุตสำหกรรม มีสัดส่วน ร้อนละ 6.1 สำขำตัวกลำงทำงกำรเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 
6.0 ที่เหลือ 11 สำขำ รวมกัน ร้อยละ 28.4 (สำขำเหมืองแร่และเหมืองหิน ปี 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 0.8) 



ตำมล ำดับ (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1) สภำพเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรำย รำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด
เชียงรำย ไตรมำสที่ 3 ปี2559 (กรกฎำคม – กันยำยน 2559) 
ตำรำงที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงรำย รำคำประจ ำปี 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : 
ส ำนักง
ำน
คณะก
รรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 5 สำขำดังกล่ำว เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีแล้ว โดยสำขำท่ีมี
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ คือ สำขำกำรเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 36.7 รองลงได้แก่ สำขำขำยส่ง 
ขำยปลีก มีสัดส่วนร้อยละ 13.1 สำขำกำรศึกษำ มีสัดส่วนร้อยละ 9.7 สำขำอุตสำหกรรม มีสัดส่วน ร้อนละ 
6.1 สำขำตัวกลำงทำงกำรเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 6.0 ที่เหลือ 11 สำขำ รวมกันร้อยละ 28.4 (สำขำเหมือง แร่
และเหมืองหิน ปี 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 0.8) ตำมล ำดับ 
แผนภูมิที่ 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายราคาประจ าปี 2546 – 2556 



2. ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวดเชียงราย ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงรำย ร่วมกับ ส ำนักสำรสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กระทรวง พำณิชย์ขอรำยงำนควำมเคลื่อนไหว ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัด
เชียงรำยเดือนสิงหำคม 2559โดยสรุป กำร ประมวลผลดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศ รำยกำรสินค้ำและ
บริกำรท่ีค ำนวณมีจ ำนวน 450 รำยกำร ส ำหรับ จังหวัดเชียงรำยมีจ ำนวน 242 รำยกำร ครอบคลุมหมวด
อำหำรและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ เคหสถำน กำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล ยำนพำหนะ
กำรขนส่งและ กำรสื่อสำร กำรบันเทิงกำรอ่ำนและ กำรศึกษำฯลฯ เพื่อน ำมำค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคของ
จังหวัดเชียงรำย 

3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวดเชียงราย เดือนสิงหำคม 2559เมื่อเทียบกับ 3.1 
เดือนสิงหำคม 2559 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.4 3.2 เดือนสิงหำคม 2558 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.5 3.3 เทียบ
เฉลี่ย 9 เดือน (AoA) (มกรำคม – สิงหำคม) 2559 กับระยะเดียวกันของปี 2558 สูงขึ้น ร้อยละ 1.0  
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปจังหวัดเชียงราย เดือนสิงหาคม 2559เทียบกับเดือนสิงหาคม 2559  

ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.4 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ดัชนีรำคำ 
สูงขึ้น ร้อยละ 0.4 และหมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.1  
4.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.4 โดยมีรำยกำรสินค้ำท่ี ส ำคัญปรับรำคำสูงขึ้น ได้แก่ หมวดผักและผลไม้ดัชนี
รำคำสูงขึ้นร้อยละ 4.1 (หัวหอมแดง กระเทียม ผักกำดขำว พริกสด เห็ด บวบ หัวผักกำด กล้วยน้ ำว้ำ มะม่วง) 
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อย ละ 1 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมสด) หมวดเครื่องประกอบอำหำร ดัชนี
รำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.8 (น้ ำตำลทรำย น้ ำมันพืช ซีอ๊ิว ซอสมะเขือเทศ) 

ขณะที่มีสินค้ำบำงรำยกำรที่มีดัชนีรำคำปรับลดลง ได้แก่ หมวดเนื้อสัตว์เป็ดไก่ และสัตว์น้ ำ ดัชนี 
รำคำลดลงร้อยละ 0.8 (เนื้อสุกร กระดูกซ่ีโครง เครื่องในหมู) หมวดปลำและสัตว์น้ ำ ดัชนีรำคำลดลงร้อยละ 
0.9 (ปลำช่อน ปลำนิล ปลำหมึกกล้วย หอยแครง กบ) 
4.2 หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม  

ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีรำยกำรสินค้ำที่ส ำคัญ ปรับสูงขึ้น ได้แก่ หมวดพำหนะ กำรขนส่ง 
และกำรสื่อสำร ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.6 (น้ ำมันเชื้อเพลิง) ขณะที่ หมวดเคหสถำน ดัชนีรำคำลดลงร้อยละ 
0.2 (ก๊ำซหุงต้ม)  
 
 
 
5. ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบเดือนสิงหาคม 2559 กับเดือนสิงหาคม 2558  

ดัชนีรำคำผู้บริโภค ทั่วไปจังหวัดเชียงรำยปรับสูงขึ้นร้อยละ 1.5 จำกกำรสูงขึ้นของดัชนีรำคำหมวด 
อำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 3.2 ขณะที่หมวดอ่ืนๆที่ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม 
ดัชนีรำคำลดลงร้อยละ 0.3  
5.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 3.2 โดยมีรำยกำรสินค้ำ ที่ส ำคัญปรับสูงขึ้น ได้แก่ หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม 
ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 8.4 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมสด นมข้น หวำน นมผง นมเปรี้ยว ครีมเทียม นมถั่วเหลือง) 
หมวดผักและผลไม้ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 8.3 (ผักคะน้ำ ผกักำดขำว หัวหอมแดง กระเทียม พริกแห้ง พริกสด 
ผักบุ้ง ผักชีบวบ กล้วยน้ ำว้ำ มะม่วง แตงโม ฝรั่ง) หมวด อำหำรบริโภค-นอกบ้ำน ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 3.6 
(อำหำรเช้ำ อำหำรกลำงวัน(ข้ำวรำดแกง) อำหำรเย็น 



3. การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ( กรกฎาคม – สิงหาคม )  
จังหวัดเชียงรำยมีกำรจดทะเบียนโรงงำน จ ำนวน 5 รำย ทุน 272,036,000 บำท และจดทะเบียนนิติ

บุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 176 รำย เพ่ิมจำกไตรมำสที่ผ่ำนมำที่มี จ ำนวน 1 รำย (ร้อยละ 0.57) แยกเป็นบริษัทจ ำกัด 
จ ำนวน 87 รำย (ร้อยละ 42.95) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จ ำนวน 89 รำย (ร้อยละ 75.05) และห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
จ ำนวน 0 รำย (ร้อยละ 0.00) ของจ ำนวนนิติบุคลตั้ง ใหม่ทั้งหมด ประเภทธุรกิจ ที่มีกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ตั้งใหม่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่กำรขำยส่ง ขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์จักรยำนยนต์ของใช้ส่วนบุคคล 
และของใช้ในครัวเรือน จ ำนวน 66 รำย (ร้อยละ 37.50) รองลงมำคือ กำรก่อสร้ำง 48 รำย (ร้อยละ 27.27) 
และกำรผลิต จ ำนวน 13 รำย (ร้อยละ 7.39) ของหมวด ประเภทธุรกิจที่มีกำรจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
ทั้งหมดในไตรมำสน ี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจังหวัดเชียงรำย  
4. การค้าระหว่างประเทศในเดือน สิงหาคม 2559 และช่วงมกราคม – สิงหาคมที่ผ่านชายแดนอ าเภอแม่
สาย อ าเภอเชียงของ และ อ าเภอเชียงแสน  

4.1 ภาพรวม  
4.1.1 มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผ่ำนแดนด้ำนจังหวัดเชียงรำยกับสำธำรณรัฐ ประชำธิปไตย 

ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแหง่สหภำพเมียนมำ และสำธำรณรัฐประชำชนจีน(ตอนใต้) เดือน สิงหำคม 2559 มี
มูลค่ำกำรค้ำรวมทั้งสิ้น 3,783.61 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อน 740.92 ล้ำนบำท หรือร้อย ละ 24.35 จำก
กำรเพ่ิมข้ึนของกำรค้ำกับประเทศลำว และเมียนมำ เป็นส ำคัญ โดยไทยเป็นฝ่ำยเกินดุลกำรค้ำ 1,722.11 ล้ำน



บำท โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกรวม 2,752.86 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกเดือนก่อน 707.52 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
34.59 ส่วนมูลค่ำกำรนำเข้ำรวม 1,030.75 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกเดือนก่อน 33.41 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 
3.35  

ตารางท่ี 3 มูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายกับสาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต้) 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดือนสิงหาคม 2559 

4.1.2 มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนด้านจังหวัดเชียงรายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต้) ช่วงเดือนมกราคม 
– สิงหาคม ปี 2559 มีมูลค่ำกำรค้ำรวมเท่ำกับ 29,948.50 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 
582.60 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.98 จำกกำรเพ่ิมของกำรค้ำกับลำว เป็นส ำคัญ โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกรวม 
25,851.74 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 725.61 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.73 ส่วนมูลค่ำกำรนำ
เข้ำรวม 4,096.76 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,308.21 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 46.91 ตำรำง
ที่ 4 มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนด้ำนจังหวัดเชียงรำยกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน(ตอนใต้) สำธำรณรัฐแห่ง สหภำพ
เมียนมำร์และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ช่วงเดือนมกรำคม - สิงหำคม ปี 2559 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
4.2 การค้าชายแดนระหว่างจังหวัดเชียงรายกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้)  

4.2.1 เดือนสิงหำคม 2559 มีมูลค่ำกำรค้ำรวมเท่ำกับ 1,803.87 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำก เดือน ที่ผ่ำน
มำ 360.79 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.00 โดยที่ไทยเป็นฝ่ำยขำดดุลกำรค้ำ 214.71 ล้ำนบำท โดยมี มูลค่ำกำร
ส่งออก เท่ำกับ 794.58 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 337.67 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 73.90 จำกกำร
เพ่ิมข้ึนของสินค้ำกสิกรรม(มังคุด, ผลไม้สด, สินค้ำเกษตร) สินค้ำอุตสำหกรรมเกษตร สินค้ำ เบ็ดเตล็ด เป็น
ส ำคัญ ส่วนมูลค่ำกำรน ำเข้ำ เท่ำกับ 1,009.29 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 23.12 ล้ำน บำท หรือร้อย
ละ 2.34 จำกกำรเพิ่มข้ึนของสินค้ำสิ่งทอ สินค้ำอ่ืนๆ เป็นส ำคัญ 

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยไปจีน(ตอนใต้) : จังหวัดเชียงราย (เดือนสิงหาคม 2559) ได้แก่ 
สินค้ำกสิกรรม(มังคุด, ข้ำวสำร, ยำงพำรำ, เศษยำงพำรำ) 50.76% เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้ำและ ส่วนประกอบ 
11.83% สินค้ำอุตสำหกรรมเกษตร 11.73% ของใช้ประจ ำวัน(อุปโภค-บริโภค) 8.02% สินค้ำเบ็ดเตล็ด 
1.27% สินค้ำเชื้อเพลิง 0.89% เคมีภัณฑ์ 0.48% และอ่ืนๆ 15.02%  

โครงสร้างสินค้าน าเข้าของไทยจากจีน(ตอนใต้): จังหวัดเชียงราย (เดือนสิงหาคม 2559) ได้แก่ 
สินค้ำกสิกรรม(ผลไม้สด, ดอกไม้ประดับ, สินค้ำเกษตร, องุ่นสด) 89.53% ของใช้ประจ ำวัน (อุปโภค-บริโภค) 
0.52%สิ่งทอ 0.41% เครื่องใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์ส่วนประกอบ 0.08% สินค้ำเบ็ดเตล็ด 0.06% เครื่องจักรไม่ใช้
ไฟฟ้ำอุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.01% และอ่ืนๆ 9.39% 

4.2.2 ช่วงเดือนมกรำคม –สิงหำคม ปี 2559 มีมูลค่ำกำรค้ำรวมเท่ำกับ 8,035.67 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,540.11 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 46.22 โดยไทยเป็นฝ่ำยเกินดุลกำรค้ำ 207.27 
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรเกินดุลในอัตรำที่ลดลง โดยมีมูลค่ำกำรส่งออก เท่ำกับ 4,121.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 760.54 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 22.63 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของกำรส่งออกสินค้ำกสิกร รม
(ข้ำวสำร, ข้ำวจ้ำวขำว5%, ผลไม้สด) สินค้ำอุตสำหกรรมเกษตร เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ และสินค้ำเบ็ดเตล็ด เป็นส ำคัญ ส่วนมูลค่ำกำรน ำเข้ำ เท่ำกับ 3,914.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,779.57ล้ำนบำท หรือร้อยละ 83.37 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของกำรนำเข้ำ พืชผักสด ผลไม้
และสินค้ำอ่ืนๆ เป็นส ำคัญ  

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยไปจีนตอนใต้ : จังหวัดเชียงราย (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2559) 
ได้แก่ของใช้ประจ ำวัน(อุปโภค-บริโภค) 24.52% ข้ำวสำร 13.90% เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 11.07% ผลไม้
สด 9.66% ปลำกระตักตำกแห้ง 5.44% สินค้ำเกษตร 4.12% เนื้อสัตว์แช่แข็ง, เนื้อสัตว์ที่ทำไว้ไม่ให้เสีย 
3.26% มังคุด 2.99% น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น 6.65% และอ่ืนๆ 22.39%  

โครงสร้างสินค้าน าเข้าของไทยจากจีนตอนใต้ : จังหวัดเชียงราย (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2559) 
ได้แก่ พืชผักสด 31.83% ผลไม้ 21.77% องุ่นสด 12.23% สินค้ำเกษตร 5.97% ดอกไม้, ไม้ประดับ 5.01% 
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 4.22% แก๊สอำร์ก้อน 3.09% พริกสด 2.24% สินค้ำอุปโภค-บริโภค 1.97% และ
อ่ืนๆ 11.66% 
4.3 การค้าชายแดนระหว่างจังหวัดเชียงรายกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

4.3.1 เดือนสิงหำคม 2559 มีมูลค่ำกำรค้ำรวมเท่ำกับ 952.85 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกเดือน ที่ผ่ำนมำ 
386.83 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 68.34 โดยที่ไทยยังเป็นฝ่ำยเกินดุลกำรค้ำ 924.91 ล้ำนบำท โดยมีมูลค่ำกำร
ส่งออก เท่ำกับ 938.88 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 382.03 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 68.61 จำกกำร



เพ่ิมข้ึนของสินค้ำเกษตร เคมีภัณฑ์และอ่ืนๆ เป็นส ำคัญ ส่วนมูลค่ำกำรน ำเข้ำ เท่ำกับ 13.97 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน
จำกเดือนที่ผ่ำนมำ 4.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 52.34 จำกกำรเพ่ิมข้ึน เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ สินค้ำแร่(แร่แมงกำนิส) เป็นส ำคัญ  

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : จังหวัดเชียงราย (เดือน
สิงหาคม 2559) ได้แก่ของใช้ประจ ำวัน(อุปโภค-บริโภค) 38.13% สุรำ 10.88% % สินค้ำเชื้อเพลิง 9.44% 
วัสดุก่อสร้ำง 4.35% เครื่องใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์ส่วนประกอบ 2.40% เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 1.78%
สินค้ำกสิกรรม 1.17% เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.85% เคมีภัณฑ์ 0.02 และอ่ืนๆ 
30.97%  

โครงสร้างสินค้าน าเข้าของไทยจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : จังหวัดเชียงราย (เดือน
สิงหาคม 2559) ได้แก่ สินค้ำแร่ 43.95% สินค้ำกสิกรรม 36.13% เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 7.71% 
กระดำษ กระดำษแข็งและผลิตภัณฑ์ 7.27% เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์และส่วนประกอบ 4.94% 

4.3.2 ช่วงเดือนมกรำคม –สิงหำคม ปี 2559 มีมูลค่ำกำรค้ำรวมเท่ำกับ 8,353.08 ล้ำนบำท ลดลง
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,543.77 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23.34 โดยไทยเป็นฝ่ำยเกินดุลกำรค้ำ 8,117.48 
ล้ำนบำท และเป็นกำรเกินดุลในอัตรำที่ลดลง โดยมีมูลค่ำกำรส่งออก เท่ำกับ 8,235.28 ล้ำนบำท ลดลงจำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,542.84 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23.59 จำกกำรลดลงของกำรส่งออกของใช้ ประจ ำวัน
(อุปโภค-บริโภค) น้ำมันเชื้อเพลิง สุรำ วัสดุก่อสร้ำง และเหล็กเส้น เป็นส ำคัญ ส่วนมูลค่ำกำร น ำเข้ำ เท่ำกับ 
117.80 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.93 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 0.78 จำกกำรลดลงของกำรนำ
เข้ำสินค้ำกสิกรรม(ข้ำวโพด) ยำนพำหนะและอุปกรณ์เป็นส ำคัญ  

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : จังหวัดเชียงราย (เดือน
มกราคม-สิงหาคม 2559) ได้แก่ของใช้ประจ ำวัน (อุปโภค-บริโภค) 24.12% สินค้ำเชื้อเพลิง 11.90% วิสกี้ 
10.09% เครื่องดื่ม, น้ำดื่ม 5.07% ปูนซีเมนต์ 4.92% เหล็กเส้น 2.23% ไวน์ 2.10% เครื่องจักรกล และ
อุปกรณ์ 1.97% กระแสไฟฟ้ำ 1.58% และอ่ืนๆ 36.01%  

โครงสร้างสินค้าน าเข้าของไทยจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : จังหวัดเชียงราย (เดือน
มกราคม-สิงหาคม 2559) ได้แก่ผลส้มสด 36.47% ใบชำ 18.64% แร่แมงกำนิส 15.99% เศษเหล็ก 4.25% 
เศษกระดำษ 4.13% เปลือกบง 2.71% ข้ำวโพด 1.47% ซังดอกหญ้ำ 1.21% เมล็ดกำแฟ 0.93% และอ่ืนๆ 
14.20% 
4.4 การค้าชายแดนระหว่างจังหวัดเชียงราย – ลาว  

4.3.1 เดือนสิงหาคม 2559 มีมูลค่ำกำรค้ำรวมเท่ำกับ 1,026.89 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือน ที่ผ่ำนมำ 
6.70 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.65 โดยที่ไทยยังเป็นฝ่ำยเกินดุลกำรค้ำ 1,011.91 ล้ำนบำท โดยมีมูลค่ำกำร
ส่งออก เท่ำกับ 1,019.40 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 12.19 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.18 จำกกำรลดลง
สินค้ำของใช้ประจ ำวัน (อุปโภค-บริโภค) เคมีภัณฑ์สินค้ำเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้ำง และเครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้ำ
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นส ำคัญ ส่วนมูลค่ำกำรน ำเข้ำ เท่ำกับ 7.49 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 
5.49 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 274.50 จำกกำรเพิ่มข้ึนของเครื่องใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์ ส่วนประกอบ ไม้ไม้แปรรูป
และผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เยื่อทำกระกระดำษและเยื่อไม้ต่ำงๆ และอ่ืนๆ เป็นส ำคัญ 

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยไปสปป.ลาว : จังหวัดเชียงราย (เดือนสิงหาคม 2559) ได้แก่ 
สินค้ำประมงและปศุสัตว์ 18.18% ของใช้ประจ ำวัน (อุปโภค-บริโภค) 13.83% สินค้ำกสิกรรม (สินค้ำเกษตร, 
ข้ำวสำร, ข้ำวจ้ำวขำว5%) 13.09% สินค้ำเชื้อเพลิง 12.30% สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จำก สัตว์ 6.94% 
เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์และส่วนประกอบ 5.25% เคมีภัณฑ์ 4.64% สินค้ำเบ็ดเตล็ด 3.03% วัสดุ



ก่อสร้ำง 2.13% เครื่องใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์ส่วนประกอบ 1.07% พลำสติกและผลิตภัณฑ์ 0.95% และอ่ืนๆ 
18.58% 
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงราย 
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงรายในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน)  
ประกอบด้วย ข้อมูล 5 ส่วน ดังต่อไปนี้คือ  

1. ก ำลังแรงงำน กำรมีงำนท ำ กำรว่ำงงำน  
2. กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ  
3. กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน  
4. กำรคุ้มครองแรงงำนและสวัสดิกำรแรงงำน  
5. กำรประกันสังคม  

1. ก าลังแรงงาน การมีงานท า การว่างงาน  
1.1 ก าลังแรงงานรวม จ ำนวนประชำกรของจังหวัดเชียงรำยมีจ ำนวน 1,204,660 คน เป็นชำย 

590,446 คน หญิง 609,977 คน ผลกำรส ำรวจสภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ในไตรมำสที่ 3 ปี 2559 
(กรกฎำคม - กันยำยน) ซึ่ง พบว่ำจังหวัดเชียงรำย มีจ ำนวนประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปมีจ ำนวน 956,401 
คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในก ำลัง แรงงำน 659,954 คน (ร้อยละ 69.00) และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 296,447 
คน (ร้อยละ 31.00) ของจ ำนวน ประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 

ส ำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในก ำลังแรงงำน 659,954 คน นั้นแยกได้เป็น ผู้มีงำนท ำ จ ำนวน 659,563 คน 
(ร้อยละ 99.94 ของจ ำนวนผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนรวมทั้งหมด) ผู้รอฤดูกำล มีจ ำนวน 391 คน (ร้อยละ 0.06)  

ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 296,447 คน จ ำแนกได้เป็น ท ำงำนบ้ำน จ ำนวน 86,340 คน (ร้อยละ 
29.13) เรียนหนังสือ จ ำนวน 73,168 คน (ร้อยละ 24.68) และ อ่ืนๆ จ ำนวน 136,939 คน (ร้อยละ 46.19) 
ของจ ำนวนผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำนทั้งหมด 

ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยท ำงำน (ผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป) มีจ ำนวน 956,401 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในก ำลังแรงงำน 
659,954 คน (ร้อยละ 69.00) และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 296,447 คน (ร้อยละ 31.00) ของจ ำนวน
ประชำกร ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมดเม่ือเปรียบเทียบกำรมีงำนท ำระหว่ำงเพศในไตรมำสนี้จะพบว่ำเพศชำยมี
อัตรำส่วนของ กำรมีงำนท ำหรืออัตรำกำรจ้ำงงำนมำกกว่ำเพศหญิง (ค ำนวณจำกผู้มีงำนท ำจ ำแนกเพศ ต่อผู้อยู่



ในก ำลังแรงงำน ปัจจุบันจ ำแนกเพศ) โดยเพศชำยมีอัตรำกำรท ำงำนร้อยละ 55.22 ขณะที่เพศหญิงมีอัตรำกำร
ท ำงำนร้อยละ 44.78  

เมื่อพิจำรณำในภำพรวมก็จะพบว่ำอัตรำกำรมีงำนท ำ ซึ่งค ำนวณจำกสัดส่วนผู้มีงำนท ำต่อผู้อยู่ใน 
ก ำลังแรงงำนรวม มีอัตรำร้อยละ 99.94 นั่นหมำยควำมว่ำผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 100 คน จะมีงำนท ำประมำณ 
99 คน และอัตรำกำรมีงำนท ำในภำพรวมไตรมำสนี้มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น จำกไตรมำสที่แล้ว ร้อยละ 0.09 ส่วน
อัตรำกำรว่ำงงำนซึ่งค ำนวณจำกผู้ว่ำงงำนต่อผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนรวม มีอัตรำร้อยละ 0.00 โดย ไม่พบอัตรำ
กำรว่ำงงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดเชียงรำย  
1.2 การมีงานท า  



ส ำหรับผู้มีงำนท ำ จ ำนวน 659,563 คน พบว่ำท ำงำนในภำคเกษตรกรรม จ ำนวน 337,826 คน (ร้อย
ละ 51.21) ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด ส่วนผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรม จ ำนวน 321,737 คน (ร้อยละ 48.79) 
ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด ซึ่งมีจ ำนวนที่ลดลงจำกไตรมำสที่แล้ว ร้อยละ 4.36 เนื่องจำกไตรมำสนี้ เป็นช่วงเข้ำฤดู
กำรท ำนำและเพำะปลูกพืชไร่ แรงงำนในภำคเกษตรยังคงท ำงำนในภำคเกษตรต่อไป และมี แรงงำนนอกภำค

เกษตรบำงส่วนกลับเข้ำมำท ำงำนในภำคเกษตร ท ำให้แรงงำนนอกภำคเกษตรเพ่ิมขึ้นจำกไตร มำสที่แล้ว โดย
กลุ่มผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ สำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำร ซ่อมแซมยำนยนต์
รถจักรยำนยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน มำกที่สุด จ ำนวน 952,333 คน (ร้อยละ 29.60) 
รองลงมำคือ สำขำกำรก่อสร้ำง จ ำนวน 54,664 คน (ร้อยละ 16.99) สำขำกำรผลิต จ ำนวน 43,641 คน (ร้อย
ละ 13.56) สำขำโรงแรมและภัตตำคำร36,572 คน (ร้อยละ 11.73) กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ
และกำรประกันสังคมภำคบังคับจ ำนวน 20,630 คน (ร้อยละ 6.41) (รำยละเอียดตำม แผนภูมิที่ 1-ข และ
ตำรำงภำคผนวกท่ี 3 หน้ำ 57) 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 

ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ พบว่ำ อำชีพที่มีผู้ท ำงำนมำกที่สุด 5 อันดับแรก คือ ผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ฝีมือในด้ำน กำรเกษตรและกำรประมง 316,856 คน (ร้อยละ 48.04) รองลงมำคือ พนักงำนบริกำรและ
พนักงำนในร้ำนค้ำ และตลำด 110,292คน (ร้อยละ 16.72) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถทำงฝีมือและธุรกิจ
กำรค้ำที่เกี่ยวข้อง 76,750 คน (ร้อยละ 11.64) อำชีพขั้นพ้ืนฐำนต่ำงๆ ในด้ำนกำรขำยและกำรให้บริกำร 
75,910 คน (ร้อยละ 11.51) และผู้ประกอบวิชำชีพ ด้ำนต่ำงๆ 18,358คน (ร้อยละ 2.78) ของจ ำนวน ผู้มีงำน
ท ำท้ังหมด (รำยละเอียดตำมแผนภูมิที่ 1-ค และตำรำงภำคผนวกท่ี 4 หน้ำ 58) 
แผนภูม ิทิีี 1-ค ร้อยละของผู้มีงำนท ำจังหวัดเชียงรำยจ ำแนกตำมอำชีพ 5 อันดับ แรก Q3/2559 ปี 2559 



(กรกฎำคม - กันยำยน) 
ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ำ ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำ ต่ีำกว่ำประถมศึกษำ จ ำนวน 
189,623 คน (ร้อยละ 28.75) รองลงมำคือระดับประถมศึกษำ 133,019 คน (ร้อยละ 20.17) ไม่มีกำรศึกษำ
จ ำนวน 97,697 คน (ร้อยละ 14.81) มัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 91,678 คน (ร้อยละ 13.90) ระดับ
มัธยมศึกษำตอน ปลำย จ ำนวน 80,210 คน (ร้อยละ 12.16) และระดับมหำวิทยำลัย 67,336 (ร้อยละ 10.21) 
ของจ ำนวนผู้มีงำน ท ำท้ังหมด (รำยละเอียดตำมแผนภูมิที่ 1-ฆ และตำรำงภำคผนวกที่ 5 หน้ำ 59)  
แผนภูมิ ทิีี 1- ฆ ผู้มีงานท าจังหวัดเชียงรายจ าแนกตามระดับการศึกษา Q3/2559 ปี 2559 (กรกฎาคม – 
กันยายน) 

ผู้มีงำนท ำจ ำแนกตำมสถำนภำพกำรท ำงำน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรท ำงำนส่วนตัว จ ำนวน 260,448 คน (ร้อย
ละ 39.49) รองลงมำคือ ช่วยธุรกิจครัวเรือน จ ำนวน 181,104 คน (ร้อยละ 27.46) ลูกจ้ำงเอกชน จ ำนวน 
157,142 คน (ร้อยละ 23.83) ลูกจ้ำงรัฐบำล จ ำนวน 42,266 คน (ร้อย6.41) และนำยจ้ำง จ ำนวน 18,620 
คน (ร้อยละ 2.82) ของจ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งหมด 
แผนภูมิ ทิีี 1-ง ผู้มีงานท าจังหวัดเชียงรายจ าแนกตามสถานภาพการท างาน Q2/2559 ปี 2559 
(กรกฎาคม – กันยายน) 

1.3 การว่างงาน  



ไตรมำสที่ 3 ปี 2559 (กรกฎำคม - กันยำยน) ไม่พบอัตรำกำรว่ำงงำน ส ำหรับอัตรำกำรว่ำงงำนของ 
ประชำกร ซึ่งหมำยถึง สัดส่วนของผู้ว่ำงงำนต่อจ ำนวนประชำกรที่อยู่ในก ำลังแรงงำนรวม พบว่ำจังหวัด
เชียงรำย มีอัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 0.00  

ตารางท่ี 1.2 จ านวนและอัตราการว่างงาน Q3/2558 ปี 2559 (กรกฎาคม – กันยายน)  

ที่มา : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดเชียงรำย  
หมายเหตุ : อัตรำกำรว่ำงงำน = ผู้ว่ำงงำน X 100 /ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 

สถำบันพัฒนำฝีมีีอแรงงำนนำนำชำติเชียงแสน สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติเชียงแสน เป็น
หน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำหลักสูตรกำรฝึก และกำรให้บริกำรฝึกที่
เสริมสร้ำงศักยภำพแข่งขันทำงเศรษฐกิจในระดับ นำนำชำติและกำรค้ำตำมแนวชำยแดน ด ำเนินกำรส่งเสริม
ให้ค ำปรึกษำ และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ บุคลำกรเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนในระดับ
นำนำชำติเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ ILO, UNICEF, UNDP, SEMEO, ICAASEAN, JICA, COICA, INWENT 
และสนับสนุนยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงรำยในกำรพัฒนำเป็น ประตูสู่สำกล  

ได้ท ำกำรฝึกผู้เข้ำฝึกอบรมจ ำนวน ทั้งสิ้น 527คน มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจ ำนวน 514 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97.53 ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฯทั้งหมด ซึ่งแบ่งตำมแผนงำน สำขำกำรฝึกอบรม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงำน : ส่งเสริมบทบำทกำรใช้โอกำสในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน กิจกรรม : พัฒนำฝีมือและศักยภำพ
แรงงำนกลุ่มเครือข่ำยแรงงำนนำนำชำติ โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มเครือข่ำยแรงงำนนำนำชำติรองรับ
ประชำคมอำเซียน ในไตรมำสที่ 3 ปี 2559 (กรกฎำคม-กันยำยน 2559)ได้ท ำกำรฝึกอบรมมีผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมจ ำนวน 167 คน มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจ ำนวน 157 คน (ร้อยละ 94 ) ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ
ทั้งหมด โดยสำขำอำชีพ ที่มีผู้เข้ำรับกำรฝึกมำกที่สุดคือ สำขำอำชีพภำคธุรกิจและบริกำร จ ำนวน 83 คน  
( ร้อยละ 49.7) ของผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรม รองลงมำคือสำขำอำชีพช่ำงไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
จ ำนวน 59 คน (ร้อยละ 35.3 ) และสำขำอำชีพช่ำงก่อสร้ำง เป็นผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกประเทศกัมพูชำ 
ฝึกอบรมสำขำ Training of Trainer (โครงกำรฝึกอบรมครูฝึกและผู้ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนกัมพูชำ 77 
ชั่วโมง ระหว่ำงวันที่ 15-26 สิงหำคม 2559 จ ำนวน 25 คน (ร้อยละ 15) ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในโครงกำร
พัฒนำศักยภำพกลุ่มเครือข่ำยแรงงำน นำนำชำติรองรับประชำคมอำเซียน ทั้งหมด 
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์รองรับการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิ ภาคลิ่มแม่น้ าโขง และ 
ประชาคมอาเซียน (GMS-ASEAN : CBTA)  

ในไตรมำสที่ 3 ปี 2559 (กรกฎำคม-กันยำยน 2559) ได้ท ำกำรฝึกอบรมมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน 360 คน มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจ ำนวน 357 คนคิดเป็นร้อยละ 99.2ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฯทั้งหมด 
โดยสำขำอำชีพที่มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมำกท่ีสุดคือ สำขำอำชีพภำคบริกำร จ ำนวน 326 คน (ร้อยละ 90.6) 
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมใน โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนด้ำนโลจิสติกส์รองรับกำรขนส่งข้ำมแดนในอนุ
ภูมิภำค ลุ่มแม่น้ ำโขงและประชำคมอำเซียน (GMS-ASEAN : CBTA) รองลงมำคือสำขำอำชีพช่ำงเครื่องกล 
จ ำนวน 34 คน (ร้อยละ9.4 ) ของผู้เข้ำรับกำรฝึก ทั้งหมด  

แผนภูมทิิีี 3-ฌ โครงกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนด้ำนโลจิสติกส์รองรับกำรขนส่งข้ำมแดนในอนุภูมิ ภำค
ลิมแม่น้ีำโขงและ ประชำคมอำเซียน (GMS-ASEAN : CBTA) 

 
 
 
 
 
 



 
 
ที่มา : สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติเชียงแสน 
การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน 
4.1 การตรวจแรงงาน  

ไตรมำสที่ 3 ปี 2559 มีสถำนประกอบกำรในจังหวัดที่ผ่ำนกำรตรวจแรงงำน จ ำนวน 64 แห่ง ลูกจ้ำง 
ที่ผ่ำนกำรตรวจ จ ำนวน 1,344 คน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2559 มีสถำนประกอบกำรในจังหวัดที่ 
ผ่ำนกำรตรวจแรงงำน จ ำนวน 160 แห่ง ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจ จ ำนวน 2,597 คน คิดเป็นอัตรำกำรตรวจ 
แรงงำน ลดลง ร้อยละ 60 อัตรำลูกจ้ำงท่ีผ่ำนกำรตรวจแรงงำน ลดลง 48.24  

ตารางท่ี  4.1 สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจแรงงาน Q3/2559 เปรียบเทียบกับ 
Q2/2559 

สถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจแรงงำน จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมสูงสุด 5 อันดับ ใน
ไตรมำสที่ 3 ปี 2559 ได้แก่ ภัตตำคำรและโรงแรม มีสถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 41 แห่ง (ร้อยละ 
64.06)รองลงมำได้แก่ กำรขำยส่ง ขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์จักรยำนยนต์ของใช้ส่วนบุคคลฯ มีสถำน 

ประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 9 แห่ง (ร้อยละ 14.06) กำรผลิต มีสถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 8 
แห่ง (ร้อยละ 12.50) ก่อสร้ำง มีสถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 4 แห่ง (ร้อยละ 6.25) และกำรขนส่ง มี
สถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 2 แห่ง (ร้อยละ 3.12) ของสถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 
ทั้งหมด  

เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2559 ได้แก่ กำรขำยส่ง ขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์
ของใช้ส่วนบุคคลฯ มีสถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 49 แห่ง (ร้อยละ 30.63) รองลงมำ ได้แก่ 
ภัตตำคำรและโรงแรม มีสถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 49 แห่ง (ร้อยละ 30.63) กำรผลิต มีสถำน 
ประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 17 แห่ง (ร้อยละ 10.63) ก่อสร้ำง มีสถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 10 
แห่ง (ร้อยละ 6.25) และกำรขนส่ง มีสถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ 7 แห่ง (ร้อยละ 4.63) ของสถำน 
ประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจทั้งหมด 



4.2 สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจแรงงาน จ าแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรม Q3/2559 
เปรียบเทียบกับ Q2/2559 

กำรตรวจแรงงำนไตรมำสที่ 3 ปี 2559 เป็นกำรตรวจแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำรที่มีกำรใช้ 
แรงงำนเด็ก สถำน 

 
ประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงขนำด 1 – 49 คนที่ไม่เคยผ่ำนกำรตรวจแรงงำนภำยใน 2 ปี สถำนประกอบ

กิจกำรรำยใหม่ สถำนประกอบกิจกำรที่ไม่เคยส่งแบบรำยงำนสภำพกำรจ้ำงกำรท ำงำน หรือส่งแล้วแต่ไม่
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยและสถำนประกอบกิจกำรที่มีค่ำจ้ำงต่ีำกว่ำ 7,800 ส่วนใหญ่เป็น สถำนประกอบ
กิจกำร ที่มีลูกจ้ำง ขนำด 1-9 คน จ ำนวน 39 แห่ง (ร้อยละ 60.94) รองลงมำได้แก่ ขนำด 10 - 49 คน จ ำนวน 
18 แห่ง (ร้อยละ 28.13) ขนำด 50 - 90 คน จ ำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 7.81) และ ขนำด 100 คนข้ึนไป จ ำนวน 
2 แห่ง (ร้อยละ 3.13) ตำมล ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกำรตรวจแรงงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2559 ส่วนใหญ่เป็น
สถำนประกอบกิจกำร ที่มี ลูกจ้ำง ขนำด 1-9 คน จ ำนวน 119 แห่ง (ร้อยละ 74.38) รองลงมำได้แก่ ขนำด 10 
- 49 คน จ ำนวน 24 แห่ง (ร้อยละ 15.00) ขนำด 50 - 90 คน จ ำนวน 11 แห่ง (ร้อยละ 6.88) และขนำด 100 
คนข้ึนไป จ ำนวน 6 แห่ง (ร้อยละ 3.75) ตำมล ำดับ 



ผลกำรตรวจแรงงำนพบว่ำ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2559 มีสถำนประกอบกิจกำรที่ไม่ถูกต้องตำม กฎหมำย
คุ้มครองแรงงำน จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยล่ะ 12.50 ของสถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจ แรงงำน
ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2559 มีสถำนประกอบกิจกำรที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครอง 
แรงงำน จ ำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยล่ะ 14.38 ของสถำนประกอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรตรวจแรงงำนทั้งหมด  

สำเหตุของกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยแรงงำนพบว่ำ นำยจ้ำงไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน ท ำให้มิได้มีกำรจัดท ำข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
และวันหยุดในกำรท ำงำน พนักงำนตรวจแรงงำนได้ให้ค ำแนะน ำแก่สถำนประกอบกิจกำรให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
พบว่ำนำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำง น้อยกว่ำ 7,800 บำท พนักงำนตรวจแรงงำนออกค ำสั่งให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงให้
เป็นไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่องอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ีำ (ฉบับที่ 7 ) ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้น
มำ 
แผนภูมิ ที่ 4-ข สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน Q2/2559 เปรียบเทียบ
กับ Q3/2559 

ที่มา : ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเชียงรำย 
4.3 การตรวจความปลอดภัยในการท างาน  

กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนไตรมำสที่ 3 ปี 2559 มีสถำนประกอบกิจกำรผ่ำนกำรตรวจ 
จ ำนวน 26 แห่ง เปรียบเทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2559 มีสถำนประกอบกิจกำรผ่ำนกำรตรวจ จ ำนวน 58 แห่ง 
(ลดลงร้อยละ 44.82) โดยมีลูกจ้ำงผ่ำนกำรตรวจ จ ำนวน 692 คน เปรียบเทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2559 มีลูกจ้ำง 
ผ่ำนกำรตรวจ จ ำนวน 2,292 คน (ลดลงร้อยละ 30.19) 
ตารางท่ี 4.6 การตรวจด้านความปลอดภัยในการท างาน Q3/2559เปรียบเทียบกับ Q2/2559 

5. การประกันสังคม  



5.1 กองทุนประกันสังคม  
งำนประกันสังคมเป็นภำรกิจของส ำนักงำนประกันสังคมกระทรวงแรงงำน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ ดูแล

ผู้ใช้แรงงำนใหม้ีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ทั้งในยำมเจ็บป่วย ว่ำงงำน หรือยำมแก่ ชรำ 
โดยด ำเนินกำรภำยใต้แนวคิดกำรเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ซึ่งจำกข้อมูลในไตรมำสที่ 3 ประจ ำปี 2559 (ข้อมูล เดือน
กันยำยน 2559) พบว่ำจังหวัดเชียงรำยมีสถำนประกอบกำรขึ้นทะเบียนประกันสังคมทั้งสิ้น 4,966 แห่ง 
เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อน จ ำนวน 18 แหง่ หรือคิดเป็นร้อยละที่เพ่ิมข้ึน 0.36 ส ำหรับผู้ประกันตนพบว่ำมีท้ังสิ้น 
108,682 คน โดยแยกเป็นผู้ประกันตนภำคบังคับตำมมำตรำ 33 จ ำนวน 60,082 คน ผู้ประกันตนภำคสมัครใจ 
ตำมมำตรำ 39 จ ำนวน 17,313 คน และผู้ประกันนตนภำคสมัครใจตำมมำตรำ 40 จ ำนวน 31,287 คน 
จ ำนวน ผู้ประกันตนในไตรมำสนี้เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อน จ ำนวน 923 คน หรือคิดเป็นร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 0.86 
ซึ่งส่วน ใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของผู้ประกันตนภำคสมัครใจอย่ำงต่อเนื่อง 
ตารางที่ 5.1จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในความรับผิดชอบจังหวัดเชียงราย  Q3/2559 
(กรกฎาคม – กันยายน) 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 มีสถำนประกอบกำรที่ข้ึนทะเบียนประกันสังคมและอยู่ในควำม 
รับผิดชอบของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 4,966 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถำนประกอบกำร 
ขนำดเล็กที่มีผู้ประกันตนไม่เกิน 10 คน ซึ่งมีจ ำนวนทั้งหมด 3,884 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.21 รองลงมำได้แก่ 
สถำนประกอบกำรที่มีผู้ประกันตนตั้งแต่ 10-19 คน มีจ ำนวน 528 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.63 และสถำน 
ประกอบกำรที่มีผู้ประกันตนตั้งแต่ 20-49 คน มีจ ำนวน 361 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.27 
ที่มา : ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย 
 
 

หำกพิจำรณำในประเด็นสถำนประกอบกำรจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย พบว่ำสถำน 



ประกอบกำรที่ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอเมืองเชียงรำยมีมำกท่ีสุดคือ 2,557 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 51.49 รองลงมำ
ได้แก่ เขตอ ำเภอแม่สำย มีจ ำนวน 387 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.79 และอ ำเภอแม่จัน 352 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
7.09 ส่วนเขตพ้ืนที่อ ำเภอที่มีจ ำนวนสถำนประกอบกำรน้อยที่สุดคือเขตอ ำเภอดอยหลวง มีจ ำนวน 20 แห่ง 
คิดเป็น ร้อยละ 0.40 หำกพิจำรณำด้ำนจ ำนวนผู้ประกนตนกเ็ช่นเดียวกัน กล่ำวคือเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมือง
เชียงรำยมีจ ำนวนผู้ประกันตนมำกที่สุด จ ำนวน 34,304 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.10 รองลงมำคือเขตอ ำเภอแม่
สำย จ ำนวน 4,062 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76 และ 

 
อ ำเภอแม่จัน จ ำนวน 3,809 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34 ส่วนเขตพ้ืนที่อ ำเภอที่มีจ ำนวนผู้ประกันตนน้อย

ที่สุดก็ยังคงเป็นอ ำเภอดอย หลวงเช่นเดียวกัน ซึ่งมีจ ำนวนผู้ประกันตนเพียง 139 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 
ตารางท่ี 5.2 จ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจ าแนกตามเขตพื้นท Q3/2559 

 
 
 

จังหวัดเชียงรำยมีสถำนพยำบำลหลักในโครงกำรประกันสังคม จ ำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยำบำล 
เชียงรำยประชำนุเครำะห์ ซึ่งเป็นโรงพยำบำลของรัฐ มีโรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอและโรงพยำบำลส่งเสริม 



สุขภำพประจ ำต ำบลเป็นเครือข่ำย และโรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ศรีบุรินทร์ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชน มีคลินิก 
โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ศรีบุรินทร์อ ำเภอแม่สำย และอ ำเภอเชียงแสน เป็นเครือข่ำย เพ่ือสำมำรถให้บริกำร
แก่ ผู้ประกันตนได้อย่ำงทั่วถึง ด้ำนสถำนะเงินกองทุนประกันสังคม พบว่ำในไตรมำสที่ 3 ของปี 2559 
(กรกฎำคม – กันยำยน) ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย ได้จัดเก็บเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม 
เพ่ือประโยชน์ทดแทนทั้ง 7 กรณีจำกนำยจ้ำงและผู้ประกันตนรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 182,414,796.92 บำท และ
จ ำนวนกำรใช้บริกำรของ กองทุนประกันสังคมอันไม่เนื่องจำกกำรท ำงำน พิจำรณำตำมประเภทของประโยชน์
ทดแทนทั้ง 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภำพ ตำย สงเครำะห์บุตร ชรำภำพ และว่ำงงำน พบว่ำ
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรทั้งสิ้น 21,425 รำย คิดเป็นร้อยละ 27.68 ของผู้ประกันตนทั้งหมด (มำตรำ 33 และมำตรำ 
39) ส ำหรับประเภท ประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตนใช้บริกำรมำกที่สุดในไตรมำสนี้ได้แก่ กรณีสงเครำะห์บุตร 
มีผู้ประกันตนใช้ บริกำร 12,513 รำย คิดเป็นร้อยละ 58.40 ของผู้ใช้บริกำรทั้งหมด รองลงมำได้แก่กรณี
เจ็บป่วย มีผู้ประกันตน ใช้บริกำร 3,743 รำย คิดเป็นร้อยละ 17.47 และกรณีบ ำเหน็จชรำภำพมีผู้ประกันตน
ใช้บริกำร 1,814 รำยคิด เป็นร้อยละ 8.47 
 
 
จุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอแม่สาย 
- จุดผ่ำนแดนถำวรสะพำนมิตรภำพข้ำมแม่น้ ำสำยแห่งที่ 1 เขตเทศบำลต ำบลแม่สำย 
- จุดผ่ำนแดนถำวรสะพำนมิตรภำพข้ำมแม่น้ ำสำยแห่งที่ 2  
อ าเภอเชียงแสน 
- จุดผ่ำนแดนถำวรสำมเหลี่ยมทองค ำ ต ำบล

เวียง อ ำเภอเชียงแสน  
- จุดผ่ำนแดนถำวรอ ำเภอเชียงแสน  
อ าเภอเชียงของ 
- จุดผ่ำนแดนถำวรสะพำนมิตรภำพ แห่งที่ 4 

(เชียงของ-ห้วยทรำย) 
- จุดผ่ำนแดนถำวร อ ำเภอเชียงของ 

 
 
จุดผ่อนปรนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอแม่สาย 
- สำยลมจอย  ต ำบลเวียงพำงค ำ 
- ท่ำดินด ำ  ต ำบลเกำะช้ำง 
- ปำงห้ำ  ต ำบลเกำะช้ำง 
อ าเภอเชียงแสน 
- สวนดอก  ต ำบลบ้ำนแซว   
- หำดบ้ำย  ต ำบลริมโขง  
อ าเภอเชียงของ 
- แจมป๋อง  ต ำบลหล่ำยงำว  



- ห้วยลึก ต ำบลหล่ำยงำว 
- ร่มโพธิ์ทอง  ต ำบลตับเต่ำ 

การเสนอโครงการจัดตั้งจังหวัด อ าเภอเชียงของ 
หลังจำกมีกำรก่อสร้ำง สะพำนข้ำมแม่น้ ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทรำย) ขึ้นที่อ ำเภอเชียงของ ในปี 

พ.ศ. 2554 และมีโครงกำรเชียงของเมืองใหม่ขึ้นมำรับกำรพัฒนำที่จะตำมมำตำมทำงหลวงเอเชียสำย 3 (AH3) 
หรือเส้นทำง R3A จึงมีแนวคิดที่จะเสนอโครงกำรจัดตั้งจังหวัดเชียงของ โดยแยกอ ำเภอเชียงแสน อ ำเภอดอย
หลวง อ ำเภอเทิง อ ำเภอเชียงของ อ ำเภอป่ำแดด อ ำเภอพญำเม็งรำย อ ำเภอขุนตำล และอ ำเภอเวียง
แก่น จังหวัดเชียงรำย ขึ้นเป็นจังหวัดใหม่ และก่อให้เกิดข้อถกเถียงบนกระดำนข่ำวในอินเทอร์เน็ตอยู่ระยะหนึ่ง
หลังจำกมีข่ำวลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2554 อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรดังกล่ำวได้เงียบไปหลังจำกนั้น
ไม่นำน 
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงราย 
1. ภำพรวมเศรษฐกิจจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ รำคำประจ ำปีของจังหวัดเชียงรำยปี2555 มีมูลค่ำ
ประมำณ 78,700 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ภำคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 39.1 และนอกภำคเกษตรมีสัดส่วนร้อย
ละ 60.9 โดยสำขำกำรผลิตหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ สำขำเกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์และกำร
ป่ำไม้ มีสัดส่วนร้อยละ 38.2 สำขำกำรขำยส่ง ขำยปลีก มีสัดส่วนร้อยละ 9.9 สำขำบริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์
ฯ มีสัดส่วนร้อยละ 9.3 สำขำกำรศึกษำ มีสัดส่วนร้อยละ 8.7 สำขำบริหำรรำชกำรและสำขำตัวกลำง ทำง
กำรเงินมีสัดส่วนเท่ำกัน คือ ร้อยละ 6.9 และสำขำอ่ืน ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 20.1 (ที่มำ : ส ำนักงำนคลังจังหวัด
เชียงรำย) จำกโครงสร้ำงกำรผลิตหลักของจังหวัดเชียงรำย สำขำเกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์และกำรป่ำไม้ ที่มี
สัดส่วนเป็นอันดับหนึ่งของ จังหวัดเชียงรำย มีสินค้ำหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ ข้ำวนำปี ข้ำวนำปรัง 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ กำแฟ ยำงพำรำ สุกร โคเนื้อ ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ และ น้ ำนมดิบ แสดงให้เห็นว่ำสำขำ
เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้ มีควำมส ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตทำงด้ำน เศรษฐกิจของจังหวัด และ
จังหวัดเชียงรำยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำคเกษตร และมีนโยบำยกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร 
ของจังหวัดเชียงรำย ในกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพมำตรฐำนสำกลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ ในกำรแข่งขันของสินค้ำเกษตรในพ้ืนที่อีกด้วย 2. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรผลิตภำคเกษตร 
2.1 รำคำน้ ำมัน รำคำนน้ ำมันเบนซิน 95 ของจังหวัดเชียงรำยครึ่งปีแรก 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.65 บำท/ลิตร 
ลดลงจำกปี 2558 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 34.81 บำท/ลิตร หรือลดลงร้อยละ 9.1 ขณะที่รำคำน ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 
23.13 บำท/ลิตร ลดลงจำกปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 29.19 บำท/ลิตร หรือลดลง ร้อยละ 20.8 เนื่องจำกรำคำ
น้ ำมันในตลำดโลกปรับตัวลดลง 

กำรประมำณกำรอัตรำกำรขยำยตัวของภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรครึ่งปีแรก 2559 จังหวัดเชียงรำย 
ได้พิจำรณำจำก ปัจจัยบวกและลบที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตภำคเกษตรของจังหวัดเชียงรำย ได้แก่ ผลกระทบ
จำกกำรเกิดภำวะภัยแล้งต่อเนื่องจำก ปี 2558 และควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศในช่วงต้นปีส่งผลให้ระดับ
อุณหภูมิที่ลดต่ ำลงมำกในช่วงฤดูหนำวและอุณหภูมิสูงมำก ในช่วงฤดูร้อน จึงกระทบต่อกำรให้ผลผลิตของ
สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ เช่น ข้ำวนำปรัง ยำงพำรำ แม้จะมีปัจจัยบวกจำกรำคำน้ ำมัน ในประเทศปรับตัวลดลง 
และรัฐบำลมีนโยบำยลดต้นทุนและเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันสินค้ำเกษตร เช่น กำรลดค่ำใช้จ่ำยปัจจัยกำร ผลิต 
กำรส่งเสริมกำรผลิตแบบแปลงใหญ่ กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) แต่ผลจำกกระทบจำก
ปัจจัยลบได้ส่งผลให้ ภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตร ในครึ่งปีแรก 2559 จังหวัดเชียงรำย หดตัวร้อยละ 8.6 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยสำขำท่ีมีกำรหดตัว ได้แก่ สำขำพืช และสำขำกำรบริกำรทำง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99


กำรเกษตร หดตัวร้อยละ 10.2 และ 11.6 ตำมล ำดับ ส่วนสำขำท่ีมี กำรขยำยตัว ได้แก่ สำขำปศุสัตว์สำขำ
ประมง และสำขำป่ำไม้ขยำยตัวร้อยละ 2.9 1.6 และ 4.2 ตำมล ำดับ ส ำหรับรำยละเอียดใน แต่ละสำขำ มี
ดังนั้น 
ปริมำณกำรผลิตสำขำพืชครึ่งปีแรก 2559 หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยดัชนีผลผลิต
สำขำพืช อยู่ที่ 42.5 ลดลงร้อยละ 6.8 จำกปี 2558 อยู่ที่ 51.0 ดัชนีรำคำสำขำพืชที่เกษตรกรขำยได้อยู่ที่ 95.8 
ลดลงร้อยละ 23.8 ส่งผลให้ ดัชนีรำยได้ของเกษตรกรสำขำพืชอยู่ที่ 45.5 หรือลดลงร้อยละ 29.0 ภำวะกำร

ผลิตสำขำพืชครึ่งปีแรก 2559 มีผลผลิตพืชที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำวนำปรัง และกำแฟ โดยสินค้ำที่มีผลผลิตลดลง 
คือ ข้ำวนำปรัง จึงส่งผลให้มูลค่ำกำรผลิตสำขำพืชครึ่งปีแรกหดตัวร้อยละ 7.7 
 

ข้ำวนำปรัง ภำวะกำรผลิต ครึ่งปีแรก 2559 ปริมำณผลผลิตลดลงจำกปี2559 ร้อยละ 10.9 เป็นผล
จำกปริมำณฝนน้อยต่อเนื่องจำกปี 2558 ท ำให้ปริมำณน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรเพำะปลูก รัฐบำลจึงประกำศให้
เกษตรกรลดพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวนำปรังลง และผลจำกสภำวะอำกำศ แปรปรวน อุณหภูมิในช่วงฤดูหนำวลดลง
มำกกว่ำปกติ ซึ่งมีผลให้ข้ำวไม่ผสมเกสร ปริมำณผลผลิตข้ำวนำปรังจึงลดลง ระดับรำคำ รำคำข้ำวนำปรังที่
เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยเพิ่มข้ึนจำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 เนื่องจำกปริมำณผลผลิตข้ำวนำปรัง ออกสู่
ตลำดลดลง ส่งผลให้ระดับรำคำข้ำวนำปรังปรับตัวสูงขึ้น กำแฟ ภำวะกำรผลิต ปริมำณผลผลิตกำแฟครึ่งปีแรก 
2559 เพ่ิมข้ึนจำกปี2558 ร้อยละ 4.4 เป็นผลมำจำกควำมต้องกำรเมล็ดกำแฟของโรงงำน แปรรูปเพิ่มข้ึน 
ประกอบกับระดับรำคำอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงใส่ใจในกำรผลิตส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ระดับรำคำ รำคำผล



กำแฟอำรำบิก้ำท่ีเกษตรกรขำยได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ ตำมควำมต้องกำรเมล็ดกำแฟของโรงงำนแปรรูป  
ข้ำวโพดเลียงสัตว์ ภำวะกำรผลิต ปริมำณผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ปี 2559 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2558 ร้อยละ 
2.1 เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้เป็นวัตถุดิบ ในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์มีมำกข้ึน ตำมกำรขยำยตัวของกำรเลี้ยง
สัตว์ ระดับรำคำ รำคำข้ำวโพดเลียงสัตว์รุ่น 2 ควำมชื้นมำกกว่ำร้อยละ 30 ปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 ร้อยละ 
16.7 เป็นผลจำกปริมำณ ผลผลิตข้ำวโพดเลียงสัตว์ออกสู่ตลำดมำก จึงท ำให้ระดับรำคำปรับตัวลดลง ยำงพำรำ 
ภำวะ กำรผลิต ปริมำณผลผลิตยำงพำรำครึ่งปีแรก 2559 ลดลงจำกปี 2558 ร้อยละ 2.2 เนื่องจำกระดับรำคำ
ยำงพำรำยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่เปิดกรีดใหม่ ระดับรำคำ รำคำยำงพำรำก้อนครึ่งปี
แรก 2559 เฉลี่ยลดลงจำกปี 2558 ร้อยละ 6.8 เป็นผลจำกกำรส่งออกยำงพำรำของไทยลดลง จำกปัญหำ
ภำวะเศรษฐกิจของโลกอยู่ในภำวะซบเซำท ำให้ประเทศคู่ค่ำหลักชะลอค ำสั่งซื้อ 
สำขำปศุสัตว์ กำรผลผลิตสำขำปศุสัตว์ครึ่งปีแรก 2559 ขยำยตัวเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2558 โดยดัชนีผลผลิต
อยู่ที่ 97.0 เพ่ิมข้ึนจำก ปี2558 ที่มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ 96.0 หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.0 ดัชนีรำคำสินค้ำปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขำยได้อยู่ที่ 202.9 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 ส่งผลให้ดัชนีรำยได้เกษตรกรสำขำปศุสัตว์อยู่ที่ 196.7 หรือ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.5 

 
ภำวะกำรผลิตสำขำปศุสัตว์ครึ่งปีแรก 2559 มีผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ กระบือ ไก่ไข่ และน้ ำนมดิบ เป็นผลจำก
ระดับรำคำใน ปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ดีจึงจูงใจให้เกษตรกรใส่ใจกำรผลิตมำกขึน้ ส่งผลให้ภำวกำรณ์ผลิตสำขำปศุ
สัตว์ครึ่งปีแรกขยำยตัวร้อยละ 2.9 



 
1. สุกร ภาวะ การผลิต ปริมำณกำรผลิตสุกรครึ่งปีแรก 2559 ลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 
2.0 เนื่องจำกรำคำสุกรปี 2558 ปรับตัวลดลงจำกปีก่อน จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมกำรผลิตสุกร  
ระดับราคา รำคำสุกรเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจำกปี 2558 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เป็นผลจำกปริมำณผลผลิตสุกรออกสู่ตลำด
ลดลง ท ำให้ระดับรำคำสุกร ปรับตัวสูงขึ้น  
2. โคเนื้อ ภาวะ การผลิต ปริมำณกำรผลิตโคเนื้อครึ่งปีแรก 2559 ทรงตัวจำกช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ 
เนื่องจำกรำคำโคเนื้อเฉลี่ยปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับตลำดยังคงนิยมบริโภคโคเนื้ออย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับราคา รำคำโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมเฉลี่ย (อ้ำงอิงจำกรำคำเฉลี่ยภำคเหนือ) เพ่ิมขึ้นจำกปี 2558 ร้อยละ 1.5 
เป็นผลจำกควำมนิยมบริโภค เนื้อโคของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น ท ำให้ระดับรำคำโคเนื้อปรับตัวสูงขึ้น  
3. กระบือ ภาวะ การผลิต ปริมำณกำรผลิตกระบือครึ่งปีแรก 2559 เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 1.4 
เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภคเนื้อกระบือ เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องเนื่องจำกเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภำพ ไขมันต่ ำ 
ประกอบกับกรมปศุสัตว์มีนโยบำยสนับสนุนให้เพิ่มกำรเลี้ยงกระบือไทย ส่งผลให้ผลผลิตในครึ่งปีแรกเพ่ิมขึ้น 
ระดับราคา รำคำกระบือเฉลี่ยลดลงจำกปี 2558 เล็กน้อย เนื่องจำกเศรษฐกิจที่ซบเซำต่อเนื่องจำกปี 2558 ท ำ
ให้ผู้บริโภคเลือกบริโภค โปรตีนจำกสัตว์ชนิดอื่นที่มีรำคำถูกกว่ำ เช่น ไข่ไก่ สุกร และไก่เนื้อ  
4. ไก่ไข ่ภาวะ การผลิต กำรผลิตไข่ไก่ครึ่งปีแรก 2559 เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 10.1 เนื่องจำกปริมำณ
ควำมต้องกำรของตลำดเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรมีกำรจัดกำรเลี้ยงไก่ไข่อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
ระดับรำคำ รำคำไข่ไก่ลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกันในปี2558 เล็กน้อย เป็นผลจำกปริมำณไข่ไก่ออกสู่ตลำดมำก 
ส่งผลให้ระดับรำคำไข่ไก่ ปรับตัวลดลง 
5. น้ านมดิบ ภาวะ การผลิต กำรผลิตน้ ำนมดิบครึ่งปีแรก 2559 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 ร้อยละ 2.9 เป็นผลจำก
กำรบริหำรจัดกำรฟำร์มที่เป็นระบบตำม มำตรฐำนฟำร์มที่ดี ส่งผลให้น้ ำนมดิบมีคุณภำพและปริมำณสูง 
ประกอบกับระดับรำคำเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกร จึงจูงใจให้เกษตรกร ใส่ใจดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
เลี้ยงโคนมมำกขึน้ ระดับรำคำ รำคำน้ ำนมดิบเฉลี่ย ทรงตัวจำกช่วงเวลำเดียวกันของปี2558 และอยู่ในเกณฑ์ดี 
จำกกำรปรับเพ่ิมรำคำรับซื้อน้ ำนมดิบตำม คุณภำพน้ ำนมโค 



สาขาประมง 

 
กำรผลิตสำขำประมงครึ่งปีแรก 2559 ขยำยตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 โดยดัชนีผลผลิตอยู่ที่ 
123.5 เพ่ิมขึน้ จำกปี 2558 อยู่ที่ 122.8 หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.6 ขณะที่ดัชนีรำคำสินค้ำสำขำประมงท่ี
เกษตรกรขำยได้อยู่ที่ 158.0 ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 4.1 ส่งผลให้ดัชนีรำยได้เกษตรกรสำขำประมงอยู่ที่ 
195.2 ลดลงร้อยละ 3.5 
 

ภำวะ กำรผลิตสำขำประมงครึ่งปีแรก 2559 ขยำยตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจำกปริมำณน้ ำใน
แหล่งนำ ธรรมชำติอยู่ในระดับต่ ำ เกษตรชำวประมงจึงสำมำรถจับสัตว์น้ ำตำมธรรมชำติเพ่ิมมำกข้ึน ส่งผลให้
ภำวะกำรผลิตสำขำประมงเพ่ิมข้ึน 
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

1. สถำนกำรณ์ทรัพยำกรดิน กำรใช้ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย สำมำรถจ ำแนกพ้ืนที่ตำมกำรใช้
ประโยชน์ ออกเป็น  6 ลักษณะ มีรำยละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) ได้แก่ บริเวณที่เป็น



กำรเพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์ กระจำยตัวอยู่ ในบริเวณที่เป็นที่รำบ ที่รำบลุ่มน้ ำ หรือที่รำบระหว่ำงหุบเขำ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ ำเภอ มีจ ำนวน 1,581 พ้ืนที่มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 3,935.68 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็น
พ้ืนที่ประมำณร้อยละ 34.02 ของพ้ืนที่จังหวัด   

พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) ได้แก ่บริเวณท่ีเป็นกำรเพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์ กระจำยตัวอยู่ ในบริเวณท่ีเป็น
ที่รำบ ที่รำบลุ่มน้ ำ หรือที่รำบระหว่ำงหุบเขำ ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ ำเภอ มีจ ำนวน 1,581 พ้ืนที่มีพ้ืนที่
ทั้งหมดประมำณ 3,935.68 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมำณร้อยละ 34.02 ของพ้ืนที่จังหวัด   

พ้ืนที่ป่ำไม ้ (F) ได้แก่ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ป่ำ กระจำยตัวอยู่ทั่วไป โดยมักจะเป็นพื้นที่ เขำสูงมีจ ำนวน 
940 พ้ืนที ่มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 4,369.98 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมำณ ร้อยละ 37.77 ของพ้ืนที่
จังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่มำกที่สุด  

พ้ืนที่เพำะปลูกในเขตชลประทำน (IA) ได้แก่ บริเวณท่ีรำบลุ่มน้ ำทั้งสองฝั่งของล ำน้ ำ อยู่ในเขต
ชลประทำน ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ ำเภอ มีจ ำนวน 716 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,501.49  ตำรำง กิโลเมตร  คิด
เป็นพื้นที่ประมำณร้อยละ 21.62 ของพื้นที่จังหวัด  

พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ (M) ได้แก ่บริเวณท่ีลุ่มมีหญ้ำปละพุ่มไม้เตี้ยๆ ครอบคลุมบริเวณเกือบ ทุกอ ำเภอ 
ยกเว้น กิ่งอ ำเภอเวียงแก่น มีจ ำนวน 227 พ้ืนที ่มีพ้ืนที่ทั้งหมด 214.05 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 
1.85 ของพ้ืนที่จังหวัด  

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (U) ได้แก ่บริเวณท่ีมีประชำกรอำศัยค่อนข้ำงหนำแน่น และมีกำรปลูก
สร้ำงที่พักอำศัย โดยส่วนใหญ่อยู่ตอนกลำงของจังหวัด ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมือง อ ำเภอ ปำกท่อ  อ ำเภอจอมบึง 
และอ ำเภอบ้ำนโป่ง มีจ ำนวน 1,246 พ้ืนที ่มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 466.81 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่
ประมำณร้อยละ 4.04 ของพื้นที่จังหวัด  

พ้ืนที่แหล่งน้ ำ (W) ได้แก่ บริเวณท่ีเป็นแหล่งน้ ำต่ำงๆ มีจ ำนวน 183 พ้ืนที ่มีพ้ืนที่ ทั้งหมดประมำณ 
81.55 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมำณร้อยละ 0.7 ของพ้ืนที่จังหวัด ทรัพยำกรดินแบ่งออกเป็น  กลุ่ม
ใหญ่ๆ  

1)  ดินบริเวณท่ีรำบริมฝั่งแม่น้ ำ และท่ีเนิน เป็นดินที่เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนที่ถูกน้ ำพัดพำ มี
อำยุไม่นำนนัก เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว พบทั่วไปบริเวณริมฝั่งน้ ำ  

2) ดินบริเวณท่ีรำบลุ่มและท่ีรำบต่ ำ เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนน้ ำพัดพำพบบริเวณที่ รำบลุ่มและ
ที่รำบต่ ำ เนื้อดินมลีักษณะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว  

3)  ดินบริเวณท่ีรำบ และเนินเขำ เป็นดินที่เกิดจำกตะกอนน้ ำพัดพำ หรือหินที่สลำยผุ พังลักษณะเนื้อ
ดินค่อนข้ำงร่วนระบำยน้ ำได้ดี ดินชนิดนี้พบกระจำยอยู่ท่ัวไปบริเวณใกล้ที่รำบเชิงเขำ  

4)  ดินบริเวณท่ีลำดเขำและที่สูงเป็นดินที่เกิดจำกกำรผุพงของหิน เนื้อดินมีทั้งดิน ละเอียดปำนกลำง
และดินร่วน กำรระบำยน้ ำปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินต่ ำ หรือปำนกลำง 

5) กำรถือครองที่ดินทำงกำรเกษตร 2,301,138 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้ำว 1,630,697 ไร่ พืชไร่ 
523,144 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 144,297 ไร่ 
สถานการณ์ทรัพยากรน้ า และแหล่งต้นทุนน้ า  
จังหวัดเชียงรำยแบ่งลุ่มน้ ำหลักเป็น 2 ลุ่มน้ ำใหญ่ ๆ  มีลุ่มน้ ำกกและลุ่มน้ ำโขง (เหนือ)  ซึ่งแต่ละลุ่มน้ ำก็มีลุ่ม
น้ ำย่อยส ำคัญหลำยสำย  ซึ่งจะไหลลงแม่น้ ำโขงส ำหรับแม่น้ ำที่เป็นปัจจัยต่อ กำรเกษตรและกำรอุปโภคบริโภค
ของรำษฎร ได้แก่   

ลุ่มน้ ำโขงเหนือ (รหัสลุ่มน้ ำ 02 เฉพำะพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย)  
แผนภำพ ลุ่มน้ ำโขงเหนือ 



 
ที่มำ : ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรำย, 2558 

ลุ่มน้ ำกก (รหัสลุ่มน้ ำ 03 เฉพำะพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย)  
ภำพที ่19 ลุ่มน้ ำกก 



 
ที่มำ : ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรำย, 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภาพแสดงแหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย 
 

 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, 2558. 

 
 
 
 



 
สถานการณ์มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดเชียงรำยเป็นหนึ่งในหลำย ๆ จังหวัดที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของ เศรษฐกิจ ชุมชน 
โรงงำนอุตสำหกรรม โครงสร้ำงพ้ืนฐำน อำคำรและสิ่งก่อสร้ำง จำกรำยงำน แผนพัฒนำจังหวัดเชียงรำย พบว่ำ 
อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศษฐกิจในช่วงที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2550 – 2557) มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องในทุกภำค
กำรผลิต ดังนั้น ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรำย ร่วมกับ สถำบันกำรศึกษำ
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ท ำกำรส ำรวจฐำนข้อมูลแหล่งก ำเนิดมลพิษในจังหวัดเชียงรำย โดยท ำ
กำรส ำรวจจำกรำยชื่อแหล่งก ำเนิด มลพิษที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงของสภำพพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย ส ำหรับ
ข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรม สถำนีบริกำรเชื้อเพลิงตำม มำตรำ 1 และมำตรำ 2 โรงฆ่ำสัตว์ รำยชื่อฟำร์มต่ำง ๆ 
ไดจ้ำกกำรรวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิจำกส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง ส่วนแหล่งก ำนิดมลพิษประเภทตลำดสด 
สถำนที่ก ำจัดขยะและสถำนที่บริกำรห้องพัก ได้แก ่โรงแรม รีสอร์ทและหอพัก ได้จำกกำรส ำรวจภำคสนำม ดัง
แสดงใน ตำรำง   
 
ตารางแสดงรายช่ือแหล่งก าเนิดมลพิษ และท่ีมาของแหล่งก าเนิดมลพิษ 

 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, 2558. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางแสดงประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ 

 
ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, กันยายน 2558 

กำรวิเครำะห์ประเภทแหล่งก ำเนิดมลพิษ พบว่ำ ประเภทของแหล่งก ำเนิดมลพิษเกิดจำก โรงงำน
อุตสำหกรรมมำกท่ีสุด จ ำนวน 918 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมำคือ สถำนบริกำร ห้องพัก จ ำนวน 597 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.4  สถำนีบริกำรน้ ำมัน ม.11 จ ำนวน 506 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.8 และฟำร์มไก่ไข่ 
จ ำนวน 152 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตำมล ำดับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ตำรำงแสดงที่ตั้งของแหล่งก ำเนิดมลพิษแบ่งตำมรำยอ ำเภอและรำยประเภท 

 
ที่มำ : มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, 2558 

คุณภาพน้ า 
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ก ำหนดสถำนีตรวจวัดคุณภำพน้ ำ เพ่ือเฝ้ำระวังคุณภำพ 

น้ ำผิวดินในแม่น้ ำสำยส ำคัญของจังหวัดเชียงรำย 2 สำย ได้แก่ แม่น้ ำกก และแม่น้ ำอิง เพ่ือใช้ในกำรติดตำม 
เฝ้ำระวัง และประเมินสถำนกำรณ์คุณภำพน้ ำ  จำกผลกำรตรวจวัดคุณสมบัติทำง เคมีของตัวอย่ำงน้ ำ 
(พำรำมิเตอร์ส ำคัญที่ท ำให้แหล่งน้ ำเสื่อมโทรม) ที่สุ่มเก็บจำกสถำนีตรวจวัด (ตำรำงที่ 6 และภำพที่ 7) 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดิน ซึ่งก ำหนดไว้ใน พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 พำรำมิเตอร์ส ำคัญ ได้แก่       

1) ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ถ้ำค่ำ BOD สูง แสดงว่ำ
มีสำรปนเปื้อนสูง        

2) ออกซิเจนละลำย (Dissolved Oxygen, DO) กำรละลำยของออกซิเจนในน้ ำจะแปร ผันตรงกับ
ควำมดันของบรรยำกำศถ้ำควำมดันสูง ออกซิเจนก็จะละลำยน้ ำได้มำก และกำรละลำยของ 
ออกซิเจนจะเป็นปฏิภำคผกผันกับอุณหภูมิและควำมเค็มของน้ ำโดยปกต ิDO ไม่ควรต่ ำกว่ำ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร       

3) วัดควำมเข้มของสำรต่ำง ๆ ที่ละลำยในน้ ำ เช่น แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria, FCB) แอมโมเนีย (NH3) และกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) 

ตารางแสดง จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า 



 
ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่), 2558. 

จำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำจังหวัดเชียงรำย ระหว่ำงปี  พ.ศ. 2555 – 2557 สรุป ได้ดังนี ้  
 คุณภำพน้ ำกก จ ำนวน 4 สถำนี พบว่ำ คุณภำพน้ ำแม่น้ ำกกในแต่ละสถำนี อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ถึงดี  
 คุณภำพน้ ำอิง จ ำนวน 2 สถำนี พบว่ำ คุณภำพน้ ำแม่น้ ำอิง อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงดีถึงดี  
ตารางแสดงสถานการณ์คุณภาพน้ า 

 
ที่มา : ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี 1 (เชียงใหม่), 2558 

 
มลพิษจากขยะมูลฝอย  

จำกกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงรำย โดยกรมควบคุมมลพิษ เมื่อปี   พ.ศ. 
2556 ดังแสดงในภำพที่  8 แสดงให้เห็นว่ำ  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย มีปริมำณขยะที่เกิดขึ้น ทั้งหมด 
435,147.96 ตันต่อป ีหรือเฉลี่ยประมำณวันละ  1,192 ตัน ปรำกฏว่ำมีขยะที่ถูกน ำกลับมำใช้ ประโยชน์เพียง 
94,690.24 ตันต่อปี  หรือประมำณวันละ 259.43 ตัน ปริมำณขยะที่เกิดขึ้น 217,596.47 ตันต่อปี หรือเฉลี่ย
ประมำณวันละ 596.15 ตัน ได้รับกำรให้บริกำรเก็บขนและก ำจัดโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62 แห่ง 
โดยน ำไปฝังกลบอย่ำงถูกหลักวิชำกำร (Sanitary Landfill) ใน สถำนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีระบบป้องกัน
มลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อม 105,114.76 ตันต่อปี  หรือเฉลี่ย ประมำณวันละ 287.99 ตัน น ำไปเผำในเตำเผำขยะ
มูลฝอยที่ไม่มีระบบบ ำบัดมลพิษ 50,107.82 ตัน ต่อปี  หรือเฉลี่ยประมำณวันละ 137.28 ตัน และน ำไปเทกอง
กลำงแจ้ง (Open dump) ในบ่อฝังกลบ ขยะมูลฝอยที่ไม่มีระบบบ ำบัดมลพิษ ซึ่งกระจำยครอบคลุมทั้ง 18 
อ ำเภอ โดยในปัจจุบันคิดเป็น ปริมำณขยะที่สะสม 13,994.7 ตัน ทั้งนี้ จำกกำรส ำรวจ ยังพบว่ำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 81 แห่ง ยังไม่มีกำรให้บริกำรเก็บขนและก ำจัดขยะมูลฝอย คิดเป็นปริมำณขยะ
มูลฝอย 186,019.88 ตัน หรือเฉลี่ยประมำณวันละ 509.64 ตัน 

 
 
 
 
 

แผนภาพ สถานการณ์ขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงราย 



 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2558 

 
ตาราง แสดงองค์ประกอบของขยะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา : จำกกำรส ำรวจโดย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย, 2558. 

 
เมื่อพิจำรณำองค์ประกอบของขยะมูลฝอย จะเห็นว่ำมีขยะมูลฝอยที่ สำมำรถน ำกลับมำใช้ประโยชน์

ได้อีกซ่ึงได้แก่ วัสดุจ ำพวกแก้ว กระดำษ พลำสติก และโลหะ อยู่ ประมำณร้อยละ 36.24 ของปริมำณขยะมูล
ฝอยทั้งหมด แต่ถูกทิ้งรวมอยู่กับขยะสดประเภทเศษ อำหำรใบไม้กิ่งไม้ จนท ำให้ยำกแก่กำรแยกประเภทท ำ
ควำมสะอำด และหำกขยะมูลฝอยเหล่ำนี้มีกำร ทิ้งเป็นของเสียที่ต้องก ำจัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปแล้ว ขยะ
มูลฝอยประเภทอินทรีย์จะเกิดกำรเน่ำ เสียง่ำย ซึ่งเป็นสำเหตุส ำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ 
มำกมำย เช่น ปัญหำด้ำนกลิ่นไม่พึง ประสงค์ แมลงวัน ปัญหำด้ำนพ้ืนที่ในกำรก ำจัด ปัญหำกำรแพร่กระจำย
ของเชื้อโรค รวมทั้ง ปัญหำกำร ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกระบวนกำรย่อยสลำยแบบไร้อำกำศ 
(Anaerobic) กระจำยสู่ บรรยำกำศและท ำให้เกิดภำวะโลกร้อน   

 
 



มลพิษจากของเสียอันตราย 
จำกกำรศึกษำควำมรู้และกำรปฏิบัติในกำรใช้สำรเคมีในแปลงเพำะปลูกของเกษตรกร  ที่เข้ำ ร่วม

โครงกำรพัฒนำควำมรู้ระบบเกษตรธรรมชำติของศูนย์ส่งเสริมกำรเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 806 
รำย ที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ 8 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมือง แม่สรวย เวียงป่ำเป้ำ เทิง เวียงแก่น เชียงแสน แม่จัน 
และอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง โดยสถำบันกำรศึกษำและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ สำรเคมีก ำจัด ศัตรูพืชที่เกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่ำงใช้ ได้แก่ สำรก ำจัดวัชพืช สำรก ำจัดแมลง สำรป้องกันก ำจัดโรคพืช สำรก ำจัดหนู และสำรก ำจัดหอย 
หำกพิจำรณำกำรแบ่งกลุ่มตำมชื่อสำมัญ เกษตรกรกลุ่ม ตัวอย่ำง จะใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช จ ำนวน 5 กลุ่ม สำร
ก ำจัดแมลง จ ำนวน 17 กลุ่ม โดยพบสำรพำรำไท ออนเมทิลและเมทำมิโดฟอส ซึ่งเป็นสำรเคมีที่ห้ำมใช้ทำง
กำรเกษตรในประเทศไทย และสำรกลุ่มที่ กรมวิชำกำรเกษตรเฝ้ำระวัง ได้แก่ เมทิดำไธออน เมโทมิล และคำร์
โบฟูรำน พบกำรใช้สำรป้องกัน ก ำจัดโรคพืช จ ำนวน 9 กลุ่ม นอกจำกนี้ เกษตรกรใช้ซิงค์ฟอสไฟด์ในกำรก ำจัด
หนูและสำรเมทัลดีไฮด์ ในกำรก ำจัดหอยเชอรี่ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่มีระดับพิษ 1 
เอ (พำรำไท ออนเมทิล) คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด พบในพ้ืนที่
อ ำเภอ เวียงป่ำเป้ำ เวียงแก่น และแม่ฟ้ำหลวง ในขณะที่สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในระดับ 1บี (เมทิดำไธออน เม
ทำมิโดฟอส เมโทมิล คำร์โบฟูรำน และซิงค์ฟอสไฟด์) จะพบทุกอ ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 21.13 ของ กลุ่ม
ตัวอย่ำงทั้งหมด  กำรด ำเนินกำรจัดกำรของเสียอันตรำยและขยะมูลฝอยติดเชื้อยังมีน้อย พบว่ำ ของ เสีย
อันตรำยยังคงถูกน ำไปก ำจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจำกหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังขำดควำมรู้และ
ขำดเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดกำรของเสียอันตรำยเหล่ำนี้ รวมทั้งขำดสถำนที่ ก ำจัดของเสียอันตรำย 
ในส่วนของกำรน ำของเสียอันตรำยจำกชุมชนกลับมำใช้ประโยชน์ก็ยังไม่เป็นที่  แพร่หลำยเพรำะเทคโนโลยี
ดังกล่ำวมีรำคำสูง และขำดกำรสนับสนุนจำกองค์กรภำครัฐ ท ำให้กำร ด ำเนินกำรด้ำนนี้มีน้อย ส่วนกำรก ำจัด
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นหน้ำที่ของแต่ละโรงพยำบำล ในกำรด ำเนินกำรก ำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดย
สถำนพยำบำลของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะใช้ระบบ เตำขยะมูลฝอยติดเชื้อ  
มลพิษทางอากาศ 

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรำย ได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลกำร ตรวจวัด
คุณภำพอำกำศ จำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศของกรมควบคุมมลพิษ จ ำนวน 2 สถำนี ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณหน้ำส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรำยและบริเวณหน้ำส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่สำย โดยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงภำวะ หมอกควันไฟที่น ำมำใช้ประกอบกำรเฝ้ำระวังคุณภำพ
อำกำศ ได้แก่ ปริมำณฝุ่นละอองในบรรยำกำศที่มี ขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) ซึ่งท ำกำรรวบรวมตั้งแต่ 
ปี  พ.ศ. 2551 – 2558 
สรุปกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย 
ตำรำงแสดง ค่ำ PM10 ที่วัดได้สูงสุด ปี พ.ศ. 2553 – 2557 



 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, กันยำยน 2558. 

ตารางแสดง ค่า PM10 ที่วัดได้สูงสุด ปี พ.ศ. 2551 – 2558 

 
ที่มา : ส ำนักจัดกำรคุณภำพอำกำศ, 2558. 

หมายเหตุ  *มำตรฐำนฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.               
   **เริ่มตรวจวัดเดือนกรกฎำคม 2554 

 
 
 
 
 



อ าเภอเชียงของ    
เป็นเมืองชำยแดนเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

(สปป.ลำว) มีแม่น้ ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ที่มีควำมยำวถึง 42 กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอเมืองเชียงรำย 
141 กิโลเมตร ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 950 กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอเชียงแสน 53 กิโลเมตร 
ตำมทำงหลวง 1129 (จำกตัวเมืองเชียงรำยประมำณ 114 กิโลเมตร) เป็นทำงเลียบริมฝั่งแม่น้ ำโขงที่มีทิวทัศน์
สวยงำมทั้งนี้ อ ำเภอเชียงของมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 836.90 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 523,062.50 ไร่ 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำ โดยมีพ้ืนที่รำบลุ่มอยู่ตอนกลำง ควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 1,000 ฟุต 
พ้ืนที่ป่ำไม้ร้อยละ 61 ของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือประมำณ 510 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในเรื่องกำรจับ      “ปลำบึก” 
และฤดูกำรจับปลำบึกอยู่ระหว่ำงกลำงเดือนเมษำยนถึงพฤษภำคมของทุกปี โดยก่อนที่จะมีกำรจับปลำบึกแต่
ละปี จะต้องมีพิธีบวงสรวงปลำบึก จัดทุกวันที่ 18 เมษำยน ของทุกปี เพ่ือเป็นกำรบอกว่ำถึงฤดูกำรจับปลำได้
เริ่มขึ้นแล้ว 
แต่อย่างไรก็ตาม อ าเภอเชียงของ ยังคงเป็นอ าเภอที่เงียบสงบ ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่ำงรำบเรียบ ไม่วุ่นวำย 
ชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ำย บรรยำกำศของชนบทที่ยังบริสุทธิ์ บ้ำนเรือนชำวบ้ำนยังเป็นบ้ำนไม้แบบโบรำณ ที่
ส ำคัญเชียงของมีที่พักเลียบล ำน้ ำโขงอยู่หลำยแห่งทั้งแบบบ้ำนและเกสต์เฮำส์ให้เลือกพัก และมีสถำนที่
ท่องเที่ยวมำกมำย เช่น น้ ำตกห้วยเม็ง ศูนย์หัตถกรรมบ้ำนสถำน และศูนย์ผ้ำทอไทลื้อต ำบลศรีดอนชัย และมี
ร้ำนขำยของที่ระลึกจ ำหน่ำย 
ค าขวัญประจ าอ าเภอ “หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลำบึกหำดไคร้ แหล่งผ้ำทอน้ ำไหล ประตูใหม่อินโด
จีน” 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ แขวงบ่อแก้ว (ประเทศลำว)  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ แขวงบ่อแก้ว (ประเทศลำว) และ อ.เวียงแก่น   
ทิศใต้   ติดต่อกับ อ.เวียงแก่น อ.ขุนตำล อ.พญำเม็งรำย และ อ.เวียงเชียงรุ้ง   
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ.ดอยหลวง และ อ.เชียงแสน 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

อ ำเภอเชียงของมีพ้ืนที่ 837 ตำรำงกิโลเมตร สภำพภูมิอำกำศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ ฤดู
ร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว อำกำศค่อนข้ำงเย็นสบำยตลอดปี ท ำให้สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองห้วยทรำย 
แขวงบ่อแก้ว ประเทศลำว ได้ชัดเจนและสวยงำม นักท่องเที่ยวสำมำรถข้ำมไปฝั่งลำวได้ระหว่ำงเวลำ 8.30-
16.30 น. โดยติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่ำนแดนได้ที่ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน บริเวณที่ว่ำกำร
อ ำเภอเชียงของได้ทุกวัน แค่เพียงเตรียมรูปถ่ำย 1 นิ้ว 2 รูป และส ำเนำบัตรประชำชน 1 ชุด พร้อมเงิน
ค่ำธรรมเนียม 10 บำท นอกจำกนี้ ในช่วงฤดูร้อน ระหว่ำงเดือนเมษำยนจะมีกำรจัดงำนรื่นเริงและร้ำนค้ำตำม
ชำยหำดริมฝั่งแม่น้ ำโขงเป็นประจ ำทุกป ี
การปกครอง 

จ ำนวนประชำกรรวม 26,588 คน ประกอบด้วยคนเชื้อชำติ ไทยพ้ืนเมือง ไทยลื้อ และชำวไทยภูเขำ
เผ่ำต่ำง ๆ อำทิเช่น ม้ง ลำหู่ (มูเซอ) ขมุ อำข่ำ เป็นต้น มี 117 หมู่บ้ำน ต ำบล 7 ต ำบล มีเทศบำล 2 แห่ง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 6 แห่ง ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลักคือ เกษตรกรรม (ผลผลิตทำง



กำรเกษตร ข้ำว ล ำไย ส้มเขียวหวำน ข้ำวโพด ขิง) ค้ำขำย อำชีพรองคือ ประมงน้ ำจืด รับจ้ำง กำรค้ำขำย
ชำยแดน 
แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 7 ต ำบล 117 หมู่บ้ำน 
1.เวียง (Wiang) 14 หมู่บ้ำน  2. สถำน (Sathan) 16 หมู่บ้ำน 3. ครึ่ง (Khrueng) 11 หมู่บ้ำน  4. บุญเรือง 
(Bun Rueang) 10 หมู่บ้ำน  5. ห้วยซ้อ (Huai So) 23 หมู่บ้ำน   6. ศรีดอนชัย (Si Don Chai) 18 หมู่บ้ำน    
7. ริมโขง (Rim Khong) 11 หมู่บ้ำน 

จำกกำรศึกษำควำมหมำยและแนวคิดของภูมิปัญญำของชำวบ้ำนที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ 
ภูมิปัญญำไทย หมำยถึง ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตอยู่ในพื้นท่ีนั้น ๆ โดยใช้สติปัญญำสั่งสมควำมรู้
อย่ำงแพร่หลำย ผสมผสำนควำมกลมกลืนระหว่ำงศำสนำ สภำพภูมิอำกำศ สภำพแวดล้อมกำรประกอบอำชีพ 
และกระบวนกำรเหล่ำนี้มำจนหลำยชั่วคนซึ่งจะเป็นวิถีกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น เกิดจำกกำรเรียนรู้และสั่ง
สมประสบกำรณ์เป็นระยะเวลำยำวนำน โดยอำศัยภูมิปัญญำที่มีอยู่มำใช้ในกำรตั้งถิ่นฐำน กำรประกอบอำชีพ
กำรปรับตัวและแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต จนเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของธรรมชำติและสังคม 
เศรษฐกิจ 

อ ำเภอเชียงของ เป็นเมืองโลจิสติกส์และบริกำรขนส่ง และเมืองแวะผ่ำนส ำหรับนักท่องเที่ยว 
(Logistics City) 
อ ำเภอเชียงของมีจุดแข็งในด้ำนกำรเป็นที่ตั้งของสะพำนข้ำมแม่น้ ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นอำณำเขตระหว่ำงไทย
และลำว และถือเป็นหนึ่งในเส้นทำงกำรเชื่อมโยงตำมแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ เป็นจุดผ่ำนแดนถำวร
ระหว่ำงไทยและลำว สินค้ำส่งออกที่ส ำคัญคือ สินค้ำอุปโภคบริโภค เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ และวัสดุก่อสร้ำง ส่วน
สินค้ำน ำเข้ำจำกลำวที่ส ำคัญคือ ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ ของป่ ำ และผลผลิตทำงกำรเกษตร เป็นต้น 
นอกจำกนี้ อ ำเภอเชียงของยังมีข้อได้เปรียบทำงสภำพพ้ืนที่ที่เหมำะแก่กำรเกษตร และประมงโดยเฉพำะกำร
เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำบึกทำงธรรมชำติ ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรพัฒนำของเชียงของคือ กำรเป็น
เมืองศูนย์กลำงกำรเปลี่ยนถ่ำยและกระจำยสินค้ำ (Logistic City) โดยมีโครงกำรรองรับอยู่หลำยโครงกำร
ด้วยกัน เช่น โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในส่วนของกำรพัฒนำโครงข่ำยถนนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้ำงกำร
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน สะพำนข้ำมแม่น้ ำโขงแห่งที่ 4 (ที่เปิดใช้อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 11 
ธันวำคม 2556) โครงกำรสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (บริเวณโครงกำรศูนย์เปลี่ยนถ่ำยรูปแบบกำรขนส่ง
สินค้ำเชียงของที่อยู่ในขั้นตอนของกำรด ำเนินโครงกำรด่ำนศุลกำกรเชียงของแห่งใหม่ ที่ยังอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร) อย่ำงไรก็ตำมกำรเจรจำด้ำนกฎระเบียบ และกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและกำรขนส่ง ก็ถือ
เป็นอีกประเด็นส ำคัญที่ไม่ควรมองข้ำมอุปสรรคที่ส ำคัญของอ ำเภอเชียงของคือ ปัญหำทำงกำรเกษตร ไม่ว่ำจะ
เป็นรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ตกต่ ำ อุทกภัยที่สร้ำงควำมเสียหำยให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรม ระบบโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่ช ำรุด ไม่พร้อมต่อกำรรองรับกำรเปิดใช้สะพำนข้ำมแม่น้ ำโขงแห่งที่ 4 และปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว 
สังคม 

อ ำเภอเชียงของ มีสถำนบริกำรที่มีใบอนุญำตถูกต้องและเปิดบริกำรอยู่ จ ำนวน 1 แห่ง และสถำนที่
ประกอบกำรคล้ำยสถำนบริกำร จ ำนวน 15 แห่ง มีกำรประกอบธุรกิจโรงแรม ตำมพระรำชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 จ ำนวน 23 แห่ง และโรงแรมที่ยังไม่ได้ขออนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมตำมพระรำชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 22 แห่ง 

จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน อ ำเภอเชียงของมีนักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำในพ้ืนที่เป็นจ ำนวนมำก แม้
จะเป็นเมืองที่เป็นทำงผ่ำนเพ่ือข้ำมไปยังสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวก็ตำม แต่หลังจำกที่มีกำรเปิด
ใช้สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทรำย) รวมถึงกำรประกำศเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจ



พิเศษ และกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ท ำให้อ ำเภอเชียงของมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ในกำรนี้ 
อ ำเภอเชียงของมีกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับแนวโน้มที่จะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น โดยกำรออกตรวจตรำจัด
ระเบียบสังคมเพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด แรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง จับกุมและด ำเนินคดีกับสถำน
บริกำร สถำนประกอบกำร หอพัก ร้ำนเกมส์ และแหล่งอบำยมุขอ่ืน หรือจุดเสี่ยง ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนในพื้นท่ีที่เก่ียวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
วัฒนธรรม 
กำรนับถือศำสนำ  
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 98 นับถือศำสนำพุทธ อีกจ ำนวนร้อยละ 2 นับถือศำสนำคริสต์ อิสลำม และอ่ืนๆ 
มีศำสนำสถำนดังนี้ 

- วัด           จ ำนวน   56  แห่ง  
- ส ำนักสงฆ์      จ ำนวน   7    แห่ง  
- โบสถ์คริสต์      จ ำนวน   3    แห่ง  

 
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ ประเพณีที่ส าคัญของอ าเภอเชียงของ 
ประเพณีสงกรำนต์ : ก ำหนดให้วันที่ 13 เมษำยน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อน ปี๋ใหม่เมืองของชำว
ล้ำนนำยังคงสืบทอดกันมำ ดังนี้  

13 เมษำยน เป็นวันสังขำรล่อง จะมีกำรยิงปืนจุดประทัดช่วงเช้ำเพ่ือเป็นกำรขับไล่ เสนียด จัญไร 
ปัญหำอุปสรรค เครำะห์กรรมต่ำงๆ  

14 เมษำยน เป็นวันเน่ำ หรือวันเนำว์ คือเป็นวันตระเตรียมอำหำร ขนมเพ่ือน ำไปถวำยวัด โดยช่วง
บ่ำยจะมีกำรขนทรำยเข้ำวัด เพ่ือก่อเจดีย์ทรำย วันนี้ไม่ควรประกอบกำรมงคลใดๆ และไม่ควรพูดหยำบหรือ
โกหก  

15 เมษำยน เป็นวันพญำวัน ช่วงเช้ำจะมีกำรท ำบุญตักบำตร ตำนขันข้ำว สรงน้ ำพระพุทธรูป  ด ำหัว
พระสงฆ์ แล้วจึงไปด ำหัวญำติผู้ใหญ่  

16 เมษำยน เป็นวันปำกปี คือวันเริ่มต้นปีใหม่ จะมีกำรประกอบพิธีสะเดำะเครำะห์ ส่งเครำะห์ ส่งสะ
ตวง สืบชะตำ บำงแห่งมีกำรสู่ขวัญเพื่อควำมเป็นสิริมงคล  
งำนเทศกำลมหำสงกรำนต์อ ำเภอเชียงของ จะจัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 13-18 เมษำยน ของทุกปี  
โดยวัตถุประสงค์กำรจัดงำน คือ  

1. เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณีมหำสงกรำนต์แบบล้ำนนำให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป  
2. เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศ  
3. เพ่ือเป็นกำรเปิดประตูสู่อินโดจีน  
4. เพ่ือส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  
5. เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนรำชกำรอ ำเภอเชียง

ของ  
ประเพณีบวงสรวงเจ้ำพ่อปลำบึก : ก ำหนดให้วันที่ 18 เมษำยน ของทุกปีเป็นวันบวงสรวงเจ้ำพ่อปลำบึก เพ่ือ
เป็นก ำลังใจและเป็นโชคลำภแก่ชำวประมง และสงวนรักษำประเพณีที่เคยปฏิบัติ โดยจัดพิธี ณ ลำนโพธิ์วัด
หำดไคร้ บ้ำนหำดไคร้ หมู่ที่ 7 ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนประมงที่มีกำรล่ำ
ปลำบึกมำกท่ีสุด    



จำกกำรที่อ ำเภอเชียงของได้ถูกก ำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นประตูหน้ำด่ำนของประเทศในกำรก้ำว
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อของระบบโครงสร้ำงเศรษฐกิจอนุภูมิภำคแม่น้ ำโขงผ่ำนกำรมี
สะพำนข้ำมแม่น้ ำโขง ส่งผลให้เกิดกำรเติบโตของเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อส ำคัญทำงเศรษฐกิจพร้อมกับกระแส
ของกำรท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ำมำในเมืองต่ำงๆ ในภูมิภำค โดยมีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส ำคัญคือ
ทรัพยำกรธรรมชำติและวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ท่ำมกลำงปัจจัยเหล่ำนี้ ได้ส่งผลให้เกิด
ควำมเปลี่ยนแปลงในมิติต่ำงๆ ในชุมชนท้องถิ่น เช่น กำรขยำยตัวของธุรกิจสมัยใหม่ กำรปรับปรุงบ้ำนเรือน
ย่ำนที่อยู่อำศัย ตลำด ร้ำนค้ำ ที่พักนักท่องเที่ยวในรูปแบบของอำคำรสมัยใหม่ กำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประเพณีเพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยวมำกขึ้น หรือกำรมีอัตลักษณ์ที่หลำกหลำยขึ้นของคนท้องถิ่น ท ำให้อัตลักษณ์
ของคนท้องถิ่นเริ่มหำยไป แม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่แต่ทว่ำ
แนวโน้มของควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ ได้น ำมำสู่กำรปรับเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่เปรียบเสมือน
แกนกลำงในกำรหล่อเลี้ยงชุมชนท้องถิ่น ที่มีมำอย่ำงยำวนำนให้มีควำมห่ำงเหินมำกขึ้นทุกขณะ  

นโยบำยที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ประชำชนและสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
เบี่ยงเบนวัฒนธรรม สร้ำงควำมตระหนักให้ท้องถิ่นเห็นคุณค่ำงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์
สืบสำนภูมิปัญญำอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น โดยกำรส่งเสริมกลไกส ำคัญ คือ กำรมีส่วนร่วมและกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น กำรริเริ่มโครงกำรพัฒนำเมืองหน้ำด่ำนวัฒนธรรม โดยก ำหนดกำร
พัฒนำเมืองหน้ำด่ำนวัฒนธรรม ด่ำนไทย-ลำวอ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือสืบสำน
วัฒนธรรมอันดีงำมของไทย โดยกำรปลูกจิตส ำนึกและเผยแพร่ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชำติ น ำทุนหรือมรดกทำงวัฒนธรรม มำใช้เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ/มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์ทำงวัฒนธรรมอันดีระหว่ำงประเทศในภูมิภำค
อำเซียน  
โครงกำรพัฒนำเมืองหน้ำด่ำนวัฒนธรรม อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย เน้นกำรด ำเนินโครงกำรแบบบูรณำ
กำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำของจังหวัดเชียงรำย แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง
เชียงของอย่ำงมีสมดุลยภำพและยั่งยืน “เชียงของ : หนึ่งเมืองสองแบบ” ทั้งนี้เพ่ือกำรรักษำวัฒนธรรมอันดีงำม
ของชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้ำงสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน และกำรพัฒนำทุนทำงวัฒนธรรมสู่สังคมกึ่ง
เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมที่หลำกหลำยของประเทศใน
ภูมิภำคอำเซียน 
ลักษณะอาชีพ 

อำชีพหลักของประชำกรในอ ำเภอเชียงของส่วนใหญ่จะท ำกำรเกษตร คือ ท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน รวมทั้ง
เลี้ยงสัตว์ กำรเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงเป็นอำชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรำยได้ สภำพกำรเลี้ยงสัตว์ในบำงหมู่บ้ำน เกษตรกรเริ่ม
หันมำท ำอำชีพเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึน เนื่องจำกสินค้ำกำรเกษตร จำกกำรเพำะปลูกมีรำยได้ต่ ำลง ควำมต้องกำรปศุ
สัตว์บำงชนิด เช่น โค กระบือ หรือไก่พ้ืนเมือง เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อมูลสุขภาพ 
สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกตำมกลุ่มโรค10 อันดับแรก 

ที่มำ: HDC สำธำรณสุขจังหวดัเชียงรำย 

สำเหตุกำรตำย 10 อันดับแรกของอ ำเภอเชียงของ 

ที่มำ: HDC สำธำรณสุขจังหวดัเชียงรำย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 อ าเภอเชียงแสน  

เป็นอ ำเภอเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ ำโขง มีพ้ืนที่ 337,612 ไร่ 5 ตำรำงวำ ห่ำงจำกตัวเมืองเชียงรำยประมำณ 
59 กิโลเมตร โดยแยกจำกทำงหลวงหมำยเลข 110 ที่อ ำเภอแม่จัน ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 1016 ประมำณ 
31 กิโลเมตร เชียงแสนเป็นเมืองเก่ำแก่มำกแห่งหนึ่งในภำคเหนือ เดิมชื่อ “เวียงหิรัญนครเงินยวง” แม้ปัจจุบัน
ยังมีซำกก ำแพงเมืองโบรำณ 2 ชั้น และโบรำณสถำนหลำยแห่งปรำกฏอยู่ทั้งในและนอกตัวเมือง 
ค าขวัญอ าเภอ “ถิ่นอมตะ พระเชียงแสน แดนสำมเหลี่ยม เยี่ยมน้ ำโขง จรรโลงศิลปะ” 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

ทิศเหนือ    ติดกับ อ ำเภอแม่สำยและรัฐสังคมนิยมแห่งสหภำพเมียนมำร์  และเมืองต้นผึ้ง 
แขวงบ่อแก้ว สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยมีแม่น้ ำรวก และแม่น้ ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 

ทิศตะวันออก   ติดกับ อ ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย และแขวงบ่อแก้ว  สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

ทิศตะวันตก    ติดกับ อ ำเภอแม่จัน และอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียยงรำย 
ทิศใต้     ติดกับ อ ำเภอดอยหลวง และอ ำเภอแม่จัน จังหวัดชียงรำย 

ลักษณะภูมิอากาศ  
ฤดูร้อน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนกุภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม มีอุณหภูมิ เฉลี่ย 35.0 องศำ

เซลเซียส – 39.9 องศำเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ปริมำณ
น้ ำฝนในฤดูฝน พิจำรณำปริมำณฝนในระยะเวลำ 24 ชั่วโมงของแต่ละวัน ตั้งแต่ 07.00 น . ของวันหนึ่งถึงเวลำ 
07.00 น. ของวันรุ่งขึ้นตำมลักษณะของฝนที่ตกในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนย่ำนมรสุม  ฤดูหนำว เริ่มต้น
ประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ มีอุณหภูมิ เฉลี่ย 8.0 องศำเซลเซียส – 15.9 องศำ
เซลเซียส 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลักษณะเป็นพ้ืนที่รำบสลับภูเขำและล ำน้ ำ ลักษณะของตัวอ ำเภอทอดยำวตำมล ำน้ ำโขง ทิศเหนือ
จรดทิศใต้ มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลำว รวมระยะทำง 40 กิโลเมตร และติดกับสหภำพเมียนมำร์ รวมระยะทำง 7 
กิโลเมตร มีซำกโบรำณสถำนของเมืองเชียงแสนเก่ำอยู่ในบริเวณตัวอ ำเภอ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมี
บริเวณท่ีเรียกว่ำ สำมเหลี่ยมทองค ำ ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 บ้ำนสบรวก ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงแสน อันเป็นบริเวณที่
บรรจบกันของชำยแดน 3 ประเทศคือ ไทย ลำว และพม่ำ อ ำเภอเชียงแสนมีพ้ืนที่รำบ 55% พ้ืนที่ภูเขำ 33% 
และพ้ืนที่น้ ำ 12%  
การปกครอง 

จ ำนวนประชำกรรวม 53,619  คน แยกเป็นประชำกรชำย รวม 26,165  คน ประชำกรหญิงรวม 
27,454 คน ประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวไทยพ้ืนเมืองและประชำกรอพยพมำจำกภำคอีสำน 3 หมู่บ้ำน และมี
ชนกลุ่มน้อย อดีตทหำรจีนคณะชำติ จีนฮ่ออิสระ ไทยลื้อ ผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำ ผู้หลบหนีเข้ำเมืองสัญชำติ
พม่ำ ลำวอพยพ ชำวเขำเผ่ำเย้ำ อำข่ำ และม้ง รวมประมำณ 5,270 คน เขตกำรปกครองออกเป็น 6 ต ำบล 70 
หมู่บ้ำน แบ่งเป็น ต ำบลศรีดอนมูล จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ต ำบลเวียง จ ำนวน 9 หมู่บ้ำน ต ำบลป่ำสัก จ ำนวน 13 
หมู่บ้ำน ต ำบลโยนก จ ำนวน 8 หมู่บ้ำน ต ำบลบ้ำนแซว จ ำนวน 15 หมู่บ้ำน และต ำบลแม่เงิน จ ำนวน 12 
หมู่บ้ำน มีเทศบำลต ำบล 5 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2 แห่ง   
 



 
เศรษฐกิจ  

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย อ ำเภอเชียงแสน บทบำทกำรพัฒนำอ ำเภอเชียงแสน : ศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงคุณภำพและท่ำเทียบเรือนำนำชำติ มุ่งพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ 
ประกอบด้วยกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ กำรจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม 
ศูนย์แสดงสินคำ้พ้ืนเมือง และกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมเป็นอัตลักษณ์ เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ผสมผสำน กำรบริกำรสุขภำพทำงกำรแพทย์ กำรศึกษำนำนำชำติ รวมถึงกำร
ใช้ประโยชน์จำกกำรมีท่ำเทียบเรือแม่น้ ำโขงในกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรขนส่งสินค้ำ 

1. กำรเกษตรกรรม ประชำกรร้อยละ 77% มีอำชีพด้ำนเกษตรกรรม และมีพ้ืนที่กำรเพำะปลูก 137,737 ไร่ 
ปลูกข้ำว 66,390 ไร่ พ้ืนที่ 49,620 ไร่ นอกจำกนี้มีกำรปลูกผลไม้ ได้แก่ ส้มเขียวหวำน ลิ้นจี่ ล ำไย เลี้ยง
สัตว์ และกำรประมง  

2. กำรอุสำหกรรม มีสถำนีบ่มใบยำสูบ 7 โรง โรงสีข้ำวขนำดกลำง และขนำดเล็ก จ ำนวน 65 โรง และโรง
อุตสำหกรรมน้ ำดื่ม 5 โรง  

3. กำรพำณิชยกรรม มีธนำคำร 6 แห่ง สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงขนำดใหญ่ 9 แห่ง มีกำรค้ำขำยระหว่ำง
ประทศ ไทย-ลำว-พม่ำ-จีน 

สังคม 
สถำนศึกษำ จ ำนวนโรงเรียน 32 โรง ห้องสมุด จ ำนวน 1 แห่ง  แนวโน้มในกำรศึกษำของนักเรียน 

นักศึกษำในปัจจุบันเป็นไปในทิศทำงที่ดีข้ึนเนื่องจำกมีควำมตื่นตัวในกำรศึกษำเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจในพ้ืนที่
อ ำเภอเชียงแสน ปัญหำที่พบคือยังขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำให้เด็กนักเรียน นักศึกษำในพ้ืนที่ 
จ ำเป็นต้องเดินทำงไปศึกษำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงรำย  
โรงพยำบำล จ ำนวน 2 แห่ง สำธำรณสุขอ ำเภอเชียงแสน 1 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 13 แห่ง 
คลินิกและสถำนพยำบำล 13 แห่ง    
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศำสนำพุทธ ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นพุทธศำสนิกชนนิกำยเถรวำทมีกำรตั้งศำลพระภูมิ
เจ้ำที่ กำรถือฤกษ์ นอกจำกนี้จ ำนวนประชำกรชำวไทย-จีน ที่อพยพเข้ำมำในประเทศก็นับถือทั้งศำสนำและ
ประเพณีดั้งเดิม มีวัดที่ส ำคัญในเขตเทศบำลต ำบลเวียงเชียงแสน 4 วัด คือ วัดพระเจ้ำล้ำนทอง วัดปงสนุก วัด
เจดีย์หลวง วัดผ้ำขำวป้ำน นอกจำกนี้ยังมีวัดร้ำงภำยในก ำแพงอีกเป็นจ ำนวนมำก  
ประเพณีท่ีส ำคัญ มีดงันี้ 
1.งำนรดน้ ำด ำหัวผู้เฒ่ำผู้แก่ หรือผู้ที่ชำวบ้ำนนับถือ เนื่องในโอกำสปีใหม่เมือง 
2.งำนประเพณีสงกรำนต์ 
3.งำนจุลกฐินวัดพระธำตุผำเงำ 
4.งำนแข่งเรือพำยในแม่น้ ำโขง 
5.งำนแห่เทียนเข้ำพรรษำ 
6.ประเพณีเข้ำพรรษำ 
7.งำนสลำกภัตร 
8.ประเพณีออกพรรษำ 
9.ทอดกฐิน ทอดผ้ำป่ำ 
10.งำนลอยกระทง 



11.งำนปอยหลวง 
12.ปอยข้ำวสังข์ 
13.งำนทรงน้ ำพระธำตุจอมกิตติ, วัดเจดีย์หลวง 
14.งำนเวียนเทียน 
15.งำนถวำยทำนข้ำวใหม่ 
16.งำนบวชบรรพชำอุปสมบท 
17.งำนแต่งงำนผูกข้อมือ 
18.งำนท ำบุญตักบำตรเทโวในวันออกพรรษำ 
19.งำนสืบชะตำ 
จำรีต มีกำรบวงสรวงเลี้ยงถวำยศำลเจ้ำพ่อเมืองเชียงแสนที่ประตูป่ำสัก เป็นประจ ำทุกปี บำงส่วนมีกำรไหว้
วิญญำณปู่ย่ำตำยำยบรรพบุรุษ กำรกล่ำวบนผี เลี้ยงผี เจ้ำที่เจ้ำทำง ก็ยังมีอยู่ตำมควำมเชื่อว่ำท ำแล้วเกิดควำม
สบำยใจ มีควำมสุขทำงใจ กำรแต่งกำยปัจจุบันจะเป็นแบบสำกลแต่จะคงควำมโบรำณไว้ เนื่องในกิจกรรม
ส ำคัญเท่ำนั้น ภำษำพูดจะพูดค ำเมืองของชำวล้ำนนำ กำรกินจะกินแบบชำวล้ำนนำประยุกต์ ผสมผสำนแบบ
ทั่วไปของไทย มีนิสัยเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ โอบอ้อม อำรีย์ รักควำมยุติธรรม รักควำมสงสบ 
ศำสนำคริสต์ เป็นศำสนำที่มีผู้นับถือมำกที่สุดศำสนำหนึ่ง มีกำรร่วมกิจกรรมในทุกวันอำทิตย์เพ่ือสวดมนต์ตำม
พิธีที่นับถือ  
วันส ำคัญของคริสต์ศำสนำทุกนิกำย  
วันอำทิตย์ ของทุกสัปดำห์- วันสะบำโต (Sabbath) – วันบริสุทธิ์ หยุดเพื่อพักผ่อนและร่วมท ำกิจกรรมที่โบสถ์ 
21 มีนำคม ถึง 25 เมษำยน - วันอีสเตอร์ (Easter) และวันสมโภชปัสกำ (Pasqua) – สมโภชกำรกลับคืนชีพ
ของพระเยซู และตรงกับกำรระลึกถึงเหตุกำรณ์ท่ีพระเจ้ำทรงน ำชำวยิวออกจำกกำรเป็นทำสในอียิปต์ ในวัน
อำทิตย์แรก หลังจำกพระจันทร์เต็มดวง วันใดวันหนึ่ง ระหว่ำง 21 มีนำคม ถึง 25 เมษำยน 
25 ธันวำคม – วันศริสต์มำส (Christmas) – วันสมโภชกำรเกิดพระเยซู  
ลักษณะอาชีพ  
อำชีพหลักของประชำกรในอ ำเภอเชียงแสนคือ กำรเกษตรกรรม  เช่น  ท ำนำ  ท ำสวนผัก  ไร่ข้ำวโพด  ไร่ยำสูบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลสุขภาพ 



สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกตำมกลุ่มโรค10 อันดับแรก 

ที่มำ: HDC สำธำรณสุขจังหวดัเชียงรำย 

 
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของอ าเภอเชียงแสน 

ที่มำ: HDC สำธำรณสุขจังหวดัเชียงรำย 

 
 
อ าเภอแม่สาย  

เทศบำลต ำบลแม่สำย มีพ้ืนที่ 285 ตำรำงกิโลเมตร เป็นชุมชนที่มีควำมส ำคัญมำกชุมชนหนึ่ง 
เนื่องมำจำกตั้งอยู่ชำยแดนมีควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงใกล้ชิดกับประเทศเมียนมำร์   มี
ควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนสำธำรณูปโภค ระบบสำรสนเทศ ระบบกำรธนำคำร ระบบกำรคมนำคมท้องถิ่น มีที่พัก
รับรองกว่ำ 100 แห่ง เป็นสังคมเมืองที่มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อำหำร
กำรกินที่มีควำมหลำกหลำย ถือได้ว่ำเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีธรรมชำติที่บริสุทธิ์ และอำกำศที่ดีเยี่ยมเหมำะแก่กำร
พักผ่อน โดยด้ำนทิศตะวันตกเป็นแนวเทือกเขำแดนลำวลำดเอียงไปทำงตะวันออก ซึ่งเป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม มีแม่น้ ำ
หลำยสำยเหมำะแก่กำรเพำะปลูก ในอนำคตเพ่ือกำรพัฒนำโครงกำรสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ควำมส ำคัญของเมืองแม่
สำยจะยิ่งทวีขึ้น แต่อย่ำงไรตำมโครงกำรสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจปรำกฏขึ้นอำจจะน ำมำซึ่งปัญหำต่ำงๆอันได้แก่ 
ปัญหำกำรจรำจร ปัญหำกำรระบำยน้ ำ ปัญหำแหล่งเสื่อมโทรมหรือชุมชนแออัด ปัญหำน้ ำเสียชุมชนที่เกิดจำก



กำรขยำยตัวของเมืองแม่สำย ปัญหำเหล่ำนี้มีส่วนให้เมืองแม่สำยด้อยคุณค่ำลงและควรได้รับกำรแก้ไขเพ่ื อให้
เมืองแม่สำยสำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นเมืองสวยงำมน่ำอยู่ ท ำให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิด
ควำมภำคภูมิใจ และสร้ำงควำมประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  
ค าขวัญอ าเภอ “เหนือสุดยอดในสยำม ลืมนำมพระธำตุเจ้ำดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมล้ำนนำ เปิดมรรคำสู่อินโดจีน 
แผ่นดินพระเจ้ำพรหมมหำรำช” 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัดเชียงรำย ติดกับชำยแดนไทยกับประเทศเมียนมำร์ อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอ
เมืองเชียงรำยประมำณ  63 กิโลเมตร   โดยมีอำณำเขตดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ ประเทศสหภำพสำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำร์ โดยมีแม่น้ ำสำยและแม่น้ ำ
รวกก้ันระหว่ำงประเทศ  รวมระยะทำง  29  กม.  

ทิศตะวันออก   ติดกับ อ ำเภอเชียงแสน  
ทิศใต้    ติดกับ อ ำเภอแม่จัน 
ทิศตะวันตก   ติดกับ ประเทศสหภำพสำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำร์ โดยมีเทือกเขำแดนลำวกั้น

ระหว่ำงประเทศรวมระยะทำง 15 กม. 
ลักษณะภูมิอากาศ 
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
ฤดูร้อน เริ่มประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม มีอำกำศร้อนอบอ้ำวทั่วไป 
โดยเฉพำะในเดือนเมษำยนเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวมำกที่สุดในรอบปี 
ฤดูฝน เริ่มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
พัดปกคลุมประเทศไทย อำกำศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมเป็นต้นไป 
เดือนที่มีฝนตกมำกที่สุดคือเดือนสิงหำคม 
ฤดูหนำว เริ่มประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ปกคลุมประเทศไทย อำกำศโดยทั่วไปจะหนำวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอำกำศหนำวที่สุดคือเดือนมกรำคม 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

อ ำเภอแม่สำย มีระยะทำงห่ำงจำกจังหวัดเชียงรำย 63 กม. และห่ำงจำก กทม. 891 กม. สูงจำก
ระดับน้ ำทะเล  1,404  เมตร  มีขนำดพ้ืนที่ประมำณ 285 ตร.กม. หรือ 178 ,125 ไร่ ทิศตะวันตกเป็นภูเขำ 
เรียกว่ำเทือกเขำแดนลำว  หรือดอยนำงนอน  เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ  มีพ้ืนที่ประมำณ 38 ,475 ไร่  ร้อยละ 
21.60 ของพ้ืนที่อ ำเภอ พ้ืนที่รำบมีประมำณ 139 ,650 ไร่  หรือร้อยละ  78.40  แบ่งเป็นพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร  
121,781  ไร่  หรือร้อยละ 68.37  เป็นที่อยู่อำศัยและอ่ืน ๆ ประมำณ  17,869  ไร่  หรือประมำณร้อยละ 
10.13 
 
 
 
 
การปกครอง 

ประชำกรรวม 80,578  คน แยกเป็นประชำกรชำยรวม 39,174  คน ประชำกรหญิง รวม 41,404 คน 
อ ำเภอแม่สำยแบ่งหน่วยกรปกครองออกเป็น 



1. ส่วนรำชกำร  สังกัดส่วนภูมิภำค  23 หน่วยงำน 
    ส่วนรำชกำรสังกัดส่วนกลำง   9 หน่วยงำน 

หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ      6  หน่วยงำน 
2.ส่วนรำชกำรสังกัดส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบำลต ำบล  4 แห่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 6 แห่ง 
3.มี 8 ต ำบล   87  หมู่บ้ำน ประกอบด้วย ต ำบลเวียงพำงค ำ ต ำบลแม่สำย ต ำบลโป่งผำ ต ำบลโป่งงำม ต ำบล
ห้วยไคร้ ต ำบลบ้ำนด้ำย ต ำบลศรีเมืองชุม และต ำบลเกำะช้ำง 
เศรษฐกิจ 

ตั้งแต่เมื่อมีกำรเปิดจุดผ่ำนแดนถำวรสะพำนมิตรภำพไทย - เมียนมำร์ ท ำให้มีกำรติดต่อค้ำขำยกับ
ประชำชนในอ ำเภอท่ำขี้เหล็กของเมียนมำร์ ท ำให้กิจกรรมกำรค้ำกลำยเป็นกิจกรรมหลักที่ท ำรำยได้ให้แก่
ประชำชนในเขตอ ำเภอแม่สำย  โดยเฉพำะเมื่อมีกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรำยขึ้น พ้ืนที่บริเวณจุด
ผ่ำนแดนดังกล่ำว  ถูกก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่หลักในแผนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรำย ท ำให้
ประชำชนจำกที่ต่ำงๆ ที่เข้ำมำเที่ยวเมืองเชียงรำย มักจะเลยมำเที่ยวเมือง แม่สำยด้วย ซึ่งเป็นผลให้มีกำร
ขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำมำกขึ้น ประกอบกับทำงเมียนมำร์ ได้ให้ประชำชนของตนสำมำรถค้ำขำยได้
โดยเสรี ท ำให้นักท่องเที่ยวนิยมไปซื้อสินค้ำจำกอ ำเภอท่ำข้ีเหล็กมำกข้ึน   เพรำะเป็นแหล่งสินค้ำรำคำถูกเป็นผล
ให้พ้ืนที่เทศบำลต ำบลแม่สำยซึ่งเป็นจุดผ่ำนแดนมีปริมำณนักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชมมำกยิ่งขึ้นโดยเฉพำะ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดำห์และช่วงวันหยุดรำชกำรประจ ำปี   
  กิจกำรค้ำและบริกำรในเขตอ ำเภอแม่สำย ประกอบด้วยร้ำนค้ำประเภทต่ำงๆ  ได้แก่  ร้ำนขำยของช ำ  
ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม  ร้ำนขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  นอกจำกนี้ยังมีกำรบริกำรประเภทต่ำงๆ  อำทิ  ร้ำนเสริมสวย  
ตัดเย็บเสื้อผ้ำและร้ำนขำยเสื้อผ้ำส ำเร็จรูปฯลฯ 
  กิจกรรมทำงเศรษฐกิจรองได้แก่กำรเกษตรกรรม   เนื่องจำกดินในเขตอ ำเภอแม่สำยเหมำะสมส ำหรับ
กำรปลูกข้ำว  ท ำนำ  ส่วนกิจกรรมกำรน ำเข้ำและส่งออกมีสินค้ำมำกมำย  
สังคม  
สถำนศึกษำรวมทั้งสิน 86 แห่งประกอบด้วย 

1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  23  แห่ง 
2. โรงเรียนประถมและขยำยโอกำส 54   แห่ง 
3. โรงเรียนมัธยม  1 แห่ง 
4. กำรศึกษำนอกโรงเรียน 5        แห่ง 
5. โรงเรียนคนตำบอด 1  แห่ง 
6. วิทยำลัย  2      แห่ง 

วัฒนธรรมและประเพณี 
สถำนทีท่ำงศำสนำ 

วัด   45 แห่ง  
โบสถ ์   10 แห่ง  
มัสยิด / สุเหร่ำ  2 แห่ง 
คริสตจักร  4 แห่ง   
วัดจีน   1 แห่ง 
ส ำนักสงฆ์ ปฏิบัติธรรม 6 แห่ง 

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส าคัญมีดังนี้ 



1.งานเทิดพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช   
ก ำหนดจัดงำนขึ้น ในวันที่  23 – 24  กุมภำพันธ์  ของทุกปี เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติและน้อม

ร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ท่ำน ซึ่ง มีก ำหนดกำร ดังนี้ 
วันที่  23  กุมภำพันธ์  ของทุกปี ในตอนเย็นจะมีกำรถวำยผ้ำคำดเอวพร้อมถวำยมำลัยประดับพระกรณ์  และ
ในภำคค่ ำ จะมีพิธีสวดนพเครำะห์  เพ่ือสะเดำะเครำะห์พร้อมต่อด้วยสวดเสริมเสริมก ำลังวันเกิด พร้อมให้จุด
ท่ำนจุดธูปเทียน ตำมก ำลังวันเกิด 
วันที่  24  กุมภำพันธ์  ของทุกปี   ในภำคเช้ำจะมีกำรเดินขบวนเกียรติยศ  ประกอบด้วย ขบวนแห่ต่ำงๆ นำนำ  
รวมทั้งของที่จะท ำกำรบวงสรวงพระเจ้ำพรหมมหำรำชด้วย  หลังจำกเดินขบวนเสร็จก็จะท ำพิธีบวงสรวง พระ
เจ้ำพรหมมหำรำช และหลังจำกเสร็จจำกพีธีบวงสรวง ก็จะท ำพิธีสืบชะตำหลวง มหำชะตำเสริมดวงเมืองและ
ดวงทุกท่ำนที่เข้ำมำร่วมพิธี 
2.งานมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์แม่สาย 
   กำรที่กลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ ที่เดินทำงเข้ำมำยังประเทศไทย โดยเฉพำะบริเวณอ ำเภอแม่สำย จังหวัด
เชียงรำย เมืองที่ตั้งอยู่เหนือสุดและมีพรมแดนที่ติดต่อและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำนด้วยล ำน้ ำหลำยสำย 
จึงเป็นกำรสะดวกท่ีกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ สำมำรถเดินทำงเข้ำมำยังประเทศไทยโดยสะดวก ด้วยกำรอพยพย้ำยถิ่น
ที่อยู่จำกแหล่งพ ำนักเดิมมำยังที่ใหม่ในพ้ืนที่ที่สมบูรณ์กว่ำเหมำะแก่กำรหำเลี้ยงชีพ กำรอพยพเนื่องจำกภัย
สงครำม กำรย้ำยถิ่นเนื่องจำกกำรท ำงำน กำรย้ำยถิ่นจำกเนื่องจำกสำเหตุอ่ืนๆ เช่น กำรติดตำมบุคคลที่นับถือ 
(พระสงฆ์) เพ่ือที่จะได้ใกล้ชิด อย่ำงเช่น กลุ่มดำระอ้ัง บ้ำนสันต้นปุย ต ำบลโป่งงำม เป็นต้น 
         จนในปัจจุบันได้มีกำรรวบรวมข้อมูลถึงกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ ในอ ำเภอแม่สำยที่โดดเด่นมีอยู่ 10 ชำติพันธุ์ 
3 ตระกูลภำษำ ได้แก่ กลุ่มตระกูลภำษำไท ประกอบด้วย ชำวไตย (ไทใหญ่), ชำวไทลื้อ, ชำวไทเขิน,ชำวไทยวน 
(ไทโยน ไทยโยนก หรือ ล้ำนนำ) และ ชำวไตหย่ำ กลุ่มตระกูลภำษำจีน-ทิเบต ประกอบด้วย ชำวไทยเชื้อสำยจีน 
ประกอบด้วย จีนฮ่อ จีนคณะชำติ จีนหยูนหนำน, ชำวอำข่ำ (อีก้อ), ชำวลำหู่ (มูเซอ) และกลุ่มตระกูลภำษำ
ออสโตรเอเชียติก (มอญ-เขมร) ประกอบด้วย ชำวลัวะ และ ชำวดำระอ้ัง (ปะหร่อง) และรวมกันหลำกหลำยเผำ
พันธุ์ขนำนนี้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมจึงมีแตกต่ำงกันออกไป นั่นเองจึงเป็นเหตุให้เทศบำลต ำบลแม่
สำย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำชำน้ ำมันและพืชน้ ำมัน จัดงำน "มหัศจรรย์ 10 ชำติพันธุ์แม่สำย" ในระหว่ำง
วันที่ 6-10 ธันวำคมนี้ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนำชำน้ ำมันและพืชน้ ำมัน อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 
         ขวัญใจ ชีวำนนท์ ผู้อ ำนวยโครงกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำชำน้ ำมันและพืชน้ ำมัน ในฐำนะผู้ดูเรื่องในเรื่อง
กำรประชำสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงำนดังกล่ำวว่ำ งำนนี้เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอันดี ระหว่ำงกลุ่มชำติ
พันธุ์ต่ำงๆในเมืองแม่สำย กับคนในพ้ืนที่ ตลอดจนประชำชนจำกต่ำงๆ พ้ืนที่ ให้รู้และเข้ำใจในวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมของชนเผ่ำต่ำงๆ เพื่อก่อให้เกิดควำมสำมัคคี กำรร่วมมือกันในทุกกลุ่ม และยังเพ่ือให้เยำวชนรุ่น
หลังได้เข้ำใจ รับรู้ และสืบทอดสิ่งต่ำงๆ ที่ทรงคุ้นค่ำตลอดไป ตลอดจนเป็นกำรพัฒนำวิถีต่ำงๆเหล่ำนี้ให้
สอดคล้องกับสภำพสังคมในปัจจุบัน 
           "อย่ำงวัฒนธรรมของชำวอำข่ำ ซึ่งอำข่ำแปลตำมภำษำของอำข่ำได้ว่ำ อำ...เป็นค ำขึ้นต้นที่อำข่ำใช้เรียก
บุคคล ข่ำ..แปลว่ำ ไกล-ห่ำงไกล เมื่อมำรวมกันจึงให้ควำมหมำยว่ำ กลุ่มคนที่อำศัยอยู่บนดอยสูง ซึ่งห่ำงไกลจำก
ควำมเจริญ ฉะนั้นวิถีของอำข่ำจึงเป็นแบบง่ำยๆ ไม่ยึดติดกับอะไรมำกไป ชำวอำข่ำเป็นชนเผ่ำที่รักควำม
สนุกสนำน ชอบกำรร้องร ำท ำเพลง แม้กระทั่งเวลำเดินทำงไปไร่ ก็มีกำรร้องเพลงไปด้วย เด็ดใบไม้ข้ำงทำงมำ
เป่ำเป็นเสียงเพลงอันไพเรำะ และขณะท ำไร่อยู่หนุ่มอำข่ำก็ร้องเพลงโต้ตอบกับสำวอำข่ำ โดยเสียงเพลงที่เปล่ง
ออกมำ จะลั่นไปทั่วทั้งหุบเขำ นั่นเองจึงท ำชนเผ่ำนี้มีควำมสนุกสนำนอยู่ในตัวเสมอ ส่วนกำรแต่งกำย ของหนุ่ม



สำวอำข่ำจะมีกำรประดับประดำอย่ำงสวยงำมด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หำง่ำยในท้องถิ่น อย่ำงเหรียญที่ห้อยอยู่บน
เสื้อผ้ำเมื่อกระทบกันก็จะมีเสียงที่น่ำฟังไพเรำะ" ขวัญใจ เล่ำถึงวิถีชำวอำข่ำ 
             โดยภำยในงำนจะแบ่งกิจกรรมเป็นโซนต่ำงๆ อย่ำง โซนหมู่บ้ำนชำติพันธุ์ ที่จะจัดแสดงวิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม สินค้ำหัตถกรรม อำหำรชำติพันธุ์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่พักอำศัยของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ จะ
เน้นสีสันในช่วงกลำงวัน ตั้งแต่ เช้ำจนถึงตอนเย็น มีกำรละเล่น งำนประเพณีจ ำลอง กำรจ ำหน่ำยและสำธิต
อำหำร งำนหัตถกรรม ภูมิปัญญำ ควำมเชื่อ กำรแพทย์ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ให้มีควำมตื่นเต้น
และบรรยำกำศของงำนไม่ดูเงียบจนเกินไป 
             โซนอำหำรสี่ภำคและสินค้ำชุมชน (OTOP) จะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท ำมือ งำนหัตถกรรม อำหำรสี่
ภำค อำหำรพ้ืนถิ่น ร้ำนจ ำหน่ำยกำแฟของแม่สำย ร้ำนค้ำของทำงโครงกำรหลวง และ โครงกำรพระรำชด ำริ 
พระด ำริ โซนลำนขันโตกและเวทีกลำงแจ้ง จะเป็นกำรแสดงแสง สี เสียงอย่ำงสุดอลังกำร ประกอบกับกำร
รับประทำนอำหำรแบบขันโตก อำหำรที่น ำมำเสิร์ฟเป็นอำหำรพ้ืนถิ่นและอำหำรชนเผ่ำ และโซนถ่ำยภำพ มุม
ประทับใจ แลนด์มำร์คของงำน งำนเดียวรู้จักหลำยชำติพันธุ์ 
3.งานประเพณีมหาสงกรานต์ 

ก ำหนดจัดงำนวันที่  13 – 15  เมษำยน  ของทุกปี  เพ่ือสืบทอดประเพณีอันดีงำมของประชำชนทั้ง
สองประเทศ  รวมถึงส่งเสริมกำรค้ำ  กำรลงทุน  กำรท่องเที่ยว  และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเมือง 
- ระหว่ำงประเทศ 
13  เมษำยน  เป็นวันสังขำรล่อง จะมีกำรยิงปืนจุดประทัดช่วงเช้ำเพ่ือเป็นกำรขับไล่ เสนียด  จัญไร  ปัญหำ
อุปสรรค เครำะห์กรรมต่ำงๆ 
14 เมษำยน เป็นวันเน่ำ หรือเป็นวันเนำว์ คือเป็นวันตระเตรียมอำหำร  ขนมเพ่ือน ำไปถวำยวัด โดยช่วงบ่ำยจะ
มีกำรขนทรำยเข้ำวัด เพ่ือก่อเจดีย์ทรำย  วันนี้ไม่ควรประกอบกำรมงคลใดๆและไม่ควรพูดหยำบหรือโกหก 
15 เมษำยน เป็นวันพญำวัน  ช่วงเช้ำจะมีกำรท ำบุญตักบำตร  ตำนขันข้ำว  สรงน้ ำพระพุทธรูป  ด ำหัวพระสงฆ์  
แล้วจึงไปด ำหัวญำติผู้ใหญ่ 
16 เมษำยน เป็นวันปำกปีคือวันเริ่มต้นปีใหม่จะมีกำรประกอบพิธีสะเดำะเครำะห์  ส่งเครำะห์ ส่งสะตวง  สืบ
ชะตำ  บำงแห่งมีกำรสู่ขวัญเพื่อควำมเป็นสิริมงคล      
4.ประเพณีสืบชะตา : ประเพณีสืบชะตำ  โดยทั่วไปมี 3 ประเภท ได้แก่ 
  4.1 กำรสืบชะตำบุคคล กระท ำได้ทุกโอกำส (วันเกิด หรือ เจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ) 
  4.2 กำรสืบชะตำบ้ำน ท ำได้ปีละครั้ง คือตอนสงกรำนต์ หรือเมื่อมีเภทภัยที่เกิดขึ้น 
  4.3 กำรสืบชะตำเมือง  จะท ำเม่ือถึงโอกำสครบรอบสร้ำงเมือง 
 
5.ประเพณีตานก๋วยสลาก : กำรตำนก๋วยสลำก (สลำกภัตต์)  
จะเริ่มในรำววันเพ็ญเดือน 12 เหนือ และสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ ( เดือนตุลำคม ) จะมีกำรเตรียมอำหำร ข้ำว
ของเครื่องใช้  บรรจุใส่พำชนะ แล้วน ำ “ยอด” คือ ธนบัตรผูกติดไม้เรียวเสียบไว้  เช้ำวันรุ่งขึ้นจะน ำ “ก๋วย
สลำก” ไปวัดที่จัดงำนเพ่ือถวำยพระภิกษุสำมเณร  มีกำรเขียนค ำอุทิศส่วนกำรกุศลไปให้ญำติคนที่เสียชีวิตไป
แล้วและเทวดำทั้งหลำย 
6.ประเพณียี่เป็ง  ( ลอยกระทง) 

ก ำหนดกำรจัดงำนในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี  โดยประเพณีลอยกระทงตำมประเพณีล้ำนนำที่
จัดท ำขึ้นในวันเพ็ญเดือน 2 ของชำวล้ำนนำ เป็นภำษำค ำเมืองในภำคเหนือ ค ำว่ำ "ยี่" แปลว่ำ สอง และค ำว่ำ 
"เป็ง"ตรงกับค ำว่ำ "เพ็ญ" หรือพระจันทร์เต็มดวงซึ่งชำวไทยในภำคเหนือจะนับเดือนทำงจันทรคติเร็วกว่ำไทย



ภำคกลำง 2 เดือนท ำให้เดือนสิบสองของไทยภำคกลำง ตรงกับเดือนยี่ เดือน 2 ของไทยล้ำนนำประเพณียี่ เป็ง
จะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 13 ค่ ำ ซึ่งถือว่ำเป็น "วันดำ"หรือวันจ่ำยของเตรียมไปท ำบุญเลี้ยงพระที่วัด ครั้นถึงวันขึ้น 14 
ค่ ำพ่ออุ้ยแม่อุ้ยและผู้มีศรัทธำก็จะพำกันไปถือศีล ฟังธรรม และท ำบุญเลี้ยงพระที่วัดมีกำรท ำกระทงขนำดใหญ่
ตั้งไว้ที่ลำนวัด ในกระทงนั้นจะใส่ของกินของใช้ใครจะเอำของมำร่วมสมทบด้วยก็ได้เพ่ือเป็นทำนแก่คนยำกจน 
ครั้นถึงวันขึ้น 15 ค่ ำจึงน ำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็ก ๆ ของส่วนตัวไปลอยในล ำน้ ำในงำนบุญยี่เป็ง
นอกจำกจะมีกำรปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์มหำชำติตำมวัดวำอำรำมต่ำง ๆ แล้วยังมีกำรประดับตกแต่งวัด 
บ้ำนเรือน และถนนหนทำงด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทำงมะพร้ำวดอกไม้ ตุง ช่อประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่ำง 
ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชำพอตกกลำงคืนก็จะมีมหรสพและกำรละเล่นมำกมำย มีกำรแห่โคมทองพร้อมกับมีกำรจุดถ้วย
ประทีป (กำรจุดผำงปะติ๊ด) เพ่ือบูชำ 
พระรัตนตรัย กำรจุดบอกไฟกำรจุดโคมไฟประดับตกแต่งตำมวัดวำอำรำมและกำรจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้ำ
เพ่ือบูชำพระเกตุแก้วจุฬำมณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ 
7.ประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง    

ก ำหนดจัดงำนในช่วงเดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม ของทุกปีในประเพณีนมัสกำรพระมหำชินธำตุเจ้ำ
ดอยตุงพระมหำชินธำตุเจ้ำดอยตุง นับเป็นโบรำณสถำนอันเก่ำแก่แห่งหนึ่งในภำคเหนือและเป็นปฐมเจดีย์ใน
ดินแดนล้ำนนำ ทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสกำรพระมหำชินธำตุเจ้ำดอยตุงอันศักดิ์สิทธ์รวมทั้งชม
ทิวทัศน์และทัศนียภำพนบดอยตุง เมื่อถึงก ำหนดวันเพ็ญเดือน 6 เหนือจะมีประเพณีนมัสกำรที่ยิ่งใหญ่ของ
จังหวัด ศำสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธำทั้งชำวเชียงรำยเอง ชำวจังหวัดใกล้เคียงชำวเชียงตุงจำกรัฐฉำน ประเทศ
พม่ำชำวหลวงพระบำงจำกประเทศลำวตลอดถึงชนกลุ่มน้อยตำมตะเข็บชำยแดนก็จะหลังไหลขึ้นไปนมัสกำรใน
วันส ำคัญนี้อย่ำงเนื่องแน่นมีกิจกรรมเดินขึ้นนมัสกำร พระธำตุดอยตุง ตำมเส้นทำงสำยเก่ำ ด้วยระยะทำงกว่ำ 
12 กิโลเมตร ก่อนที่จะรวมกันประกอบพิธี ตักน้ ำศักดิ์สิทธิ์ จำกบ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ำเกิดจำกปำฏิหำริย์ ของ
เทวดำที่ใช้ไม้เท้ำปักลงไปในดินจนเกิดมีน้ ำไหลออกมำ ก่อนจะน ำน้ ำในบ่อดังกล่ำวไปถวำยพระพุทธเจ้ำเมื่อ
ครั้งเสด็จมำยังดอยตุง ก่อนสมัยพุทธกำลจนกลำยเป็นบ่อน้ ำที่มีระดับน้ ำสม่ ำเสมอตลอดทั้งปี จำกนั้นจะน ำน้ ำ
เข้ำพิธีพุทธำภิเษกก่อนที่น ำน้ ำดังกล่ำวไปสรงพระธำตุดอยตุง ในช่วงเทศกำลปีใหม่ หรือเทศกำลสงกรำนต์ 

8.ประเพณีเป็งพุธ 
ก ำหนดกำรท ำบุญตักบำตรในวันเพ็ญ 15 ค่ ำ ที่ตรงกับวันพุธ ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับควำมเชื่อทำง

ศำสนำอย่ำงหนึ่งของชำวอ ำเภอแม่สำย ซึ่งถือเอำวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธในรอบปี ( เป็ง  คือ คืนวันเพ็ญ )    
เป็นวันที่จะท ำบุญตักบำตรเพ่ือบูชำพระอุปคุต  ซึ่งเชื่อว่ำ วันนี้  พระอุปคุตเถรเจ้ำจะลงมำโปรดสัตว์โลก  หำก
ผู้ใดได้ตักบำตรพระอุปคุตแล้ว  จะได้อำนิสงค์อย่ำงแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ซึ่งชำวบ้ำนจะจัดเตรียมอำหำร
หรือข้ำวสำรอำหำรแห้งไว้รอตักบำตรเวลำกลำงคืน  พอใกล้เที่ยงคืนก็จะพำกันออกมำยืนเรียงรำยตำมท้องถนน
ในหมู่บ้ำน  พอหลังเทีย่งคืนผ่ำนไป  (ย่ำงเข้ำวันพุธ) พระจำกวัดต่ำงๆก็จะออกมำบิณฑบำตกัน  
ลักษณะอาชีพ 
อำชีพหลักของประชำกรในอ ำเภอแม่สำยคือ ท ำนำ ,ท ำสวน,ท ำไร่, เลี้ยงสัตว์, หัตถกรรมพ้ืนบ้ำนและ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 
 
 
 
 
 



 
 
 
ข้อมูลสุขภาพ 
สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกตำมกลุ่มโรค10 อันดับแรก 

ที่มำ: HDC สำธำรณสุขจังหวดัเชียงรำย 

 
 

สำเหตุกำรตำย 10 อันดับแรกของอ ำเภอแม่สำย 

ที่มำ: HDC สำธำรณสุขจังหวดัเชียงรำย 

 


