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บทท่ี 1 
สถานการณสาธารณภยัของจังหวัด 

 

1.1  สภาพทั่วไปของจังหวัด 
 1.1.1 สภาพภูมิศาสตร  

  ท่ีตั้ง 
  จังหวัดเชียงรายตั้งอยูเหนือสุดของประเทศไทย อยูระหวางเสนรุงท่ี 19 องศาเหนือ ถึง 20 องศา 
30 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยูหางจากรุงเทพฯ 
829กิโลเมตร  

  อาณาเขต  
  - ทิศเหนือ ติดตอกับ ประเทศสหภาพพมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  - ทิศตะวันออก ติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  - ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดพะเยาและลําปาง  
  - ทิศตะวันตก ติดตอกับ ประเทศสหภาพพมาและจังหวัดเชียงใหม 
 แนวเขตชายแดนติดตอกับประเทศพมา ดานอําเภอแมจัน แมสาย แมฟาหลวง และเชียงแสน 
รวม 130 กิโลเมตร แยกเปนแนวภูเขา 100 กิโลเมตร แนวแมน้ําสาย 10 กิโลเมตร และแนวแมน้ํารวก 20 
กิโลเมตร  
 แนวเขตชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานอําเภอเชียงแสน เชียง
ของ เวียงแกน และอําเภอเทิง มีระยะทาง 184 กิโลเมตร โดยเปนแนวแมน้ําโขง 90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 
94 กิโลเมตร  

  สภาพภูมิประเทศ 
  เชียงรายมีภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือของประเทศ (North Continental 
Highland) มีพ้ืนราบสูงเปนหยอมๆ ในเขตอําเภอแมสรวย เวียงปาเปา และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมี
ความสูงประมาณ 1,500-2,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล บริเวณสวนท่ีราบตามลุมแมน้ําสําคัญในตอนกลาง
ของพ้ืนท่ี ไดแก อําเภอพาน เมือง แมจัน แมสาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410-580 เมตร 
จากระดับน้ําทะเล  

  สภาพภูมิอากาศ  
  - ฤดูรอน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ-กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.90 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส  
  - ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม เดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ 
เดือนสิงหาคม ปริมาณ 590 มิลลิเมตร มีฝนตกท้ังหมด 141 วัน ปริมาณฝนรวม 2,024.7 มิลลิเมตร  
  - ฤดูหนาว อยูในชวงกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 14.35 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุด 10.2 องศาเซลเซียส 
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ตารางท่ี 1-1 : ขอมูลภูมิอากาศของจังหวัดเชียงราย 
ขอมูลภูมิอากาศของจังหวดัเชยีงราย 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งป 

อุณหภูมิสูงสดุเฉลี่ย °C 
(°F) 

27.6 
(81.7) 

30.9 
(87.6) 

33.5 
(92.3) 

34.9 
(94.8) 

33.2 
(91.8) 

31.7 
(89.1) 

30.9 
(87.6) 

30.6 
(87.1) 

30.6 
(87.1) 

29.8 
(85.6) 

28.2 
(82.8) 

26.5 
(79.7) 

30.7 
(87.3) 

อุณหภูมิเฉลี่ยแตละวัน 
°C (°F) 

18.9 
(66) 

21.1 
(70) 

24.1 
(75.4) 

26.8 
(80.2) 

27.0 
(80.6) 

26.8 
(80.2) 

26.4 
(79.5) 

26.1 
(79) 

25.8 
(78.4) 

24.5 
(76.1) 

22.0 
(71.6) 

18.8 
(65.8) 

24.0 
(75.2) 

อุณหภูมิต่าํสุดเฉลีย่ °C 
(°F) 

11.9 
(53.4) 

12.9 
(55.2) 

15.9 
(60.6) 

19.7 
(67.5) 

22.0 
(71.6) 

22.9 
(73.2) 

22.8 
(73) 

22.6 
(72.7) 

22.0 
(71.6) 

20.3 
(68.5) 

17.0 
(62.6) 

12.8 
(55) 

18.6 
(65.5) 

หยาดนํ้าฟา มม (น้ิว) 
12.2 
(0.48) 

7.8 
(0.307) 

19.1 
(0.752) 

89.8 
(3.535) 

203.9 
(8.028) 

211.2 
(8.315) 

308.2 
(12.134) 

385.4 
(15.173) 

268.4 
(10.567) 

142.4 
(5.606) 

60.5 
(2.382) 

24.6 
(0.969) 

1,733.5 
(68.248) 

วันที่มีฝนตกโดยเฉลีย่ 2 1 3 10 17 19 22 24 18 12 6 3 137 

แหลงที่มา1: Thai Meteorological Department 

แหลงที่มา 2: Hong Kong Observatory 

 

 1.1.2 การปกครอง การเมือง และประชากร 

  หนวยการปกครอง  
  1) การปกครองทองท่ี 
   จังหวัดเชียงราย แบงตามเขตลักษณะการปกครองทองท่ี จํานวน 18 อําเภอ จํานวน 124 ตําบล 
แบงเปนหมูบาน จํานวน 1,751 หมูบาน 
ตารางท่ี 1-2 : ตารางแสดงจํานวนตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. ในแตละอําเภอ 

ลําดับ อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาลนคร เทศบาลตําบล อบต. 
ระยะทางจากอําเภอ

ถึงจังหวัด (กม.) 
1. เมืองเชียงราย 16 228 1 5 10 - 
2. เชียงของ 7 101 - 5 3 145 
3. เวียงปาเปา 7 93 - 4 5 91 
4. เทิง 10 156 - 5 7 64 
5. ปาแดด 5 58 - 4 1 52 
6. พาน 15 234 - 1 15 47 
7. เวียงชัย 5 75 - 1 5 12 
8. แมจัน 11 138 - 7 6 28 
9. เชียงแสน 6 70 - 2 5 60 
10. แมสาย 8 88 - 4 6 63 
11. แมสรวย 7 128 - 3 6 62 
12. พญาเม็งราย 5 71 - 3 3 48 
13. เวียงแกน 4 41 - 3 1 150 
14. ขุนตาล 3 55 - 3 1 63 
15. แมฟาหลวง 4 76 - - 4 65 
16. แมลาว 5 63 - 3 4 19 
17. เวียงเชียงรุง 3 43 - 1 3 45 
18. ดอยหลวง 3 33 - - 3 40 
รวม 18 124 1,751 1 54 88  

ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย, 2557 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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  2) การปกครองทองถิ่น มีหนวยการปกครอง ดังนี้ 
   (1) องคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน    1   แหง 
   (2) เทศบาลนคร   จํานวน    1   แหง 
   (3) เทศบาลเมือง   จํานวน    -    แหง 
   (4) เทศบาลตําบล   จํานวน   72  แหง 
   (5) องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   70  แหง 
 
  ประชากร  
  ประชากร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 เปนชาย 585,424 คน หญิง 616,626 คน รวมท้ังสิ้น 
1,202,050 คน สําหรับอําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองเชียงราย รองลงมา คือ อําเภอพาน, 
อําเภอแมจัน และอําเภอแมสาย อําเภอท่ีมีประชากรนอยท่ีสุด คือ อําเภอดอยหลวง 

ตารางท่ี 1-3 : ตารางแสดงจํานวนประชากรแยกตามเพศ รายอําเภอ ตามจํานวนประชากร 

ลําดับ อําเภอ ชาย หญิง รวม จํานวนบาน 
1 เมืองเชียงราย 109,727 118,900 228,627 115,722 
2 เชียงของ 31,293 31,403 62,696 25,117 
3 เวียงปาเปา 33,432 33,705 67,137 26,049 
4 เทิง 41,983 42,232 84,215 30,848 
5 ปาแดด 13,112 13,196 26,308 8,779 
6 พาน 60,127 62,626 122,753 68,198 
7 เวียงชัย 19,852 22,761 42,613 16,282 
8 แมจัน 42,605 45,081 87,686 38,658 
9 เชียงแสน 24,682 25,577 50,259 22,650 
10 แมสาย 41,273 44,853 86,126 48,396 
11 แมสรวย 40,552 39,779 80,331 28,381 
12 พญาเม็งราย 21,043 21,105 42,148 14,308 
13 เวียงแกน 16,637 16,030 32,667 11,120 
14 ขุนตาล 15,740 16,257 31,997 10,938 
15 แมฟาหลวง 34,994 35,058 70,052 22,573 
16 แมลาว 15,063 24,840 39,903 12,509 
17 เวียงเชียงรุง 13,716 13,805 27,521 9,249 
18 ดอยหลวง 9,593 9,418 19,011 9,125 

รวมท้ังจังหวัด 585,424 616,626 1,202,050 518,902 

ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย, 2557 
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 จังหวัดเชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ท้ังชาวไทยพ้ืนราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮอ 
ท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูบนดอยสูง แตละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ เปนเสนห
อีกอยางท่ีทําใหเชียงรายไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ประชากรในเขต
จังหวัดเชียงราย แบงออกไดเปนหลายกลุม อาทิ 
 (1) คนไทยพ้ืนราบ 
  ประกอบดวยชาวไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ ดังนี ้
  - ไทยวน หรือคนเมือง เปนประชากรกลุมใหญท่ีสุด 
  - ไทลื้อ,ไทเขิน,ไทใหญ เปนกลุมชนท่ีมีถ่ินฐานเดิมอยูในท่ีราบลุมแมน้ําโขง และทางตอนใตของจีน 
 (2) ชาวไทยภูเขา 
 ประกอบดวย อาขา มูเซอ เยา กะเหรี่ยง ลีซอ มง 
 (3) ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา 
 บุลคลหลายสัญชาติท่ีอพยพมาจากพมาเขาอยูในประเทศไทยกอนวันท่ี 9 มีนาคม 2519 การออก
นอกเขตจังหวัดท่ีอยูอาศัยตองขออนุญาตจากปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 (4) ชาวลาวอพยพ 
 คนลาวท่ีอาศัยอยูกับญาติพ่ีนองตามแนวชายแดนของประเทศไทย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของลาวในป พ.ศ. 2517 ขณะนี้ทางการของไทยยังไมอนุญาตใหเดินทางออกนอกเขตจังหวัดท่ีอยูอาศัย 
 (5) ชาวจีน 
 ชนกลุมนอยซ่ึงสืบเชื้อสายจีน ซ่ึงโดยสวนใหญแลวเปนอดีตทหารพรรคกกมินตั๋ง ไดมาตั้งรกราก
ในพ้ืนท่ี ท่ีมีความโดดเดนไดแก หมูบานสันติคีรี 
 
  ภาษา 
 - ภาษาพูด ใชพูดจากันเรียกวา คําเมือง เนื่องจากเชียงรายเคยเปนเมืองรางผูคนนานเกือบรอยป 
ไดมีการฟนฟูบานเมืองข้ึนมาใหมเม่ือประมาณ ป พ.ศ. 2384 โดยไดเกณฑราษฎรจากเชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
ตาก แพร นาน อุตรดิตถ และชนเผาไตใหญ ไตลื้อ ไตยอง และไตขืน (เขิน) ซ่ึงอพยพจากเชียงตุง และสิบสองปนนา 
รวมท้ังชาวลาวจากประเทศลาว ไดเขามาอาศัยอยูรวมกัน ดังนั้นสําเนียงพูดของชาวเชียงรายจึงมีความ
หลากหลายทางสําเนียงในพ้ืนท่ีตางๆ 
 - ภาษาเขียน เชียงรายก็เชนเดียวกันกับจังหวัดทางภาคเหนืออ่ืน ๆ คือมีภาษาเขียนท่ีเรียกวา
อักขระลานนา หรือตัวเมือง อักษรลานนามีวิวัฒนาการมาจากอักษรพราหมีของอินเดีย มีการจัดระบบของหลัก
ภาษาคลายกับภาษาบาลี อักษรลานนามีรูปทรงกลมปอมคลายอักษรพมาและมอญ แตหลักการทางภาษาไม
เหมือนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://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
http://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
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http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 1.1.3 เศรษฐกิจ 
 ภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญของเชียงราย คือ ภาคการเกษตร ซ่ึงมีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
ถึงรอยละ 32 สวนภาคการคาสงและคาปลีกมีสัดสวนรอยละ 17 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 12 
  ภาคการเกษตร 
 พืชเศรษฐกิจ 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปของจังหวัดเชียงรายสวนใหญข้ึนอยูกับสินคา ภาคเกษตรเปนหลัก 
เนื่องจากประชากรสวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร เพราะมีความอุดมสมบูรณเ ปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการเพาะปลูก
จึงกลาวไดวา เชียงรายเปนอูขาวอูน้ําของภาคเหนือ จะเห็นไดจาก การมีโรงสีขนาดใหญมากท่ีสุดในภาคเหนือ 
ดานการประมง อําเภอพานนับไดวาเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาแหงใหญท่ีสุดของภาคเหนือ ดานการทองเท่ียว  
ในอนาคตคาดวาการทองเท่ียวและการบริการ รวมถึงการคาบริเวณชายแดนซ่ึงมีปริมาณวงเงินหมุนเวียนท่ีมาก 
จะเปนธุรกิจสําคัญท่ีเขามามีบทบาท ตอดานเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายมากข้ึน อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
โครงการพัฒนาสี่เหลี่ยม เศรษฐกิจ 
 ภาคการเกษตร จังหวัดเชียงรายมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ขาว ลําไย ลิ้นจี่ กระเทียม ถ่ัวเหลือง 
และหอมแดง โดยรวมแลวผลผลิตเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณน้ําฝนท่ีเอ้ืออํานวย  
ราคาปกอนจูงใจใหเกษตรกรขยายการผลิต และมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนบางสวน เชน 
ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว สวนราคาสินคาเกษตรอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะราคาขาวเปลือกเจา และ
ขาวเปลือกเหนียว ท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากปกอนตามความตองการเพ่ือการสงออก และประเทศคูแขงขันประสบ
ปญหาผลผลิตไมเพียงพอ 
 ภาคบริการ เชียงรายเปนจังหวัดทองเท่ียวท่ีสําคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีปจจัย
สงเสริมหลายประการ ไดแก ท่ีตั้งของจังหวัดเชียงราย ท่ีมีสภาพภูมิประเทศสวยงาม มีสภาพแวดลอมและ
ธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับการทองเท่ียว มีเขตแดนติดตอกับประเทศพมา และลาว ซ่ึงอนุญาตใหนักทองเท่ียว
เดินทางเขาไปทองเท่ียวได จังหวัดเชียงรายยังมีสภาพภูมิอากาศท่ีสบายนาอยู อีกท้ังเปนเมืองประวัติศาสตร 
ยุคแรกๆ ของชาติไทย จึงมีสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรหลายแหงเปนสถานท่ีทองเท่ียว เปนแหลงศึกษา
ทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม และวัฒนธรรมรวมท้ังหมูบานพ้ืนเมืองและหมูบานชาวเขา ซ่ึงมีผลผลิตและ
กิจกรรมเดน ๆ หลากหลายชนิด เปนเสนหดึงดูดนักทองเท่ียวมาเยือนและซ้ือของท่ีระลึกกลับบาน จังหวัด
เชียงรายมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการดานตาง ๆ อยูในระดับแนวหนา ท้ังในดานการเดินทาง ท่ีพักแรม 
รานคา รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึก มีโรงแรมและท่ีพัก 86 แหง มีหองพักระดับนักทองเท่ียว (หาดาว) 
1,658 หอง หองพักแบบประหยัด 1,538 หอง แบบรีสอรท 246 หอง แบบเกสตเฮาส 1,151 หอง รวม 4,620 หอง 
ดวยปจจัยตางๆ ดังกลาวนี้ ทําใหจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพในดานการทองเท่ียวสูง มีจํานวนสถานท่ีทองเท่ียว
มากมาย ท้ังประเภทธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปตยกรรม และวัฒนธรรม ไวดึงดูดนักทองเท่ียว
จํานวนมาก เดินทางเขาไปทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย แหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยมไดแก พระตําหนักดอยตุง 
และดอยแมสลอง โดยเฉพาะในชวงปลายปท่ีภาวะอากาศหนาวเย็น ประกอบกับ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว เชน เทศกาลเชียงรายดอกไมงาม ครั้งท่ี 4 และเทศกาลดอกทิวลิป สงผลให
นักทองเท่ียวจํานวนมาก เดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย 
 พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงราย ประกอบดวย ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวเหลือง ลําไย 
ลิ้นจี่ ยางพารา และพืชผัก นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจใหมท่ีจังหวัดมุงพัฒนาใหเปนพืชเศรษฐกิจเฉพาะถ่ิน 
ไดแก ชา กาแฟ สับปะรด เปนตน 
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 เชียงรายเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกชามากท่ีสุดของประเทศ โดยสงเสริมใหมีการปลูกชาเพ่ิมมากข้ึน
เพ่ือทดแทนพืชอ่ืนๆ ท่ีใหผลตอบแทนต่ํา และผลักดันใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางผลิตชาพันธุดีของ
ประเทศ พันธุท่ีปลูก ไดแก ชาอัสสัม ซ่ึงเปนพันธุดั้งเดิม และชาจีน ท่ีเริ่มนิยมปลูกเนื่องจากใหผลตอบแทนสูง
และเปนท่ีตองการของตลาด แหลงผลิตสําคัญอยูในเขตอําเภอแมฟาหลวง แมสรวย และเวียงปาเปา 
 พืชเศรษฐกิจใหมท่ีมีลักษณะเฉพาะถ่ินอีกชนิดหนึ่ง ไดแก กาแฟ เนื่องจากมีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของตลาดตางประเทศ แหลงผลิตท่ีสําคัญอยูในเขตอําเภอแมสรวย แมฟาหลวง เมือง และแมสาย 

ตารางท่ี 1-4 : ขอมูลพืชเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ป 2557 
ท่ี รายการ พ้ืนท่ีปลูก 

(ไร) 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร) 
ปริมาณ 
(ตัน) 

ราคาเฉล่ีย 
(บาท) 

มูลคา 
(บาท) 

1 ขาว 1,862,368.00 660.50 171,634.31 7.50 9,010,801,500.00 
2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 308,173.25 704.50 57,151.38 4.70 12,159,868.09 
3 ลําไย 172,090.50 845.60 2,765.67 12.01 153,443,353.40 
4 ยางพารา 233,811.00 21.00 2,842.01 42.00 67,666.67 
5 ลิ้นจี่ 18,827.00 265.46 1,751.50 16.57 29,022,355.00 
 
  ภาคอุตสาหกรรม 
 มีโรงงานท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย (ขอมูล ป 2558) รวมท้ังสิ้น 
1,036 โรงงาน เงินลงทุนรวม 17,804,790,656 บาท จางงานรวม 16,672 คน (ชาย 10,793 คน หญิง 5,879 คน)  
ตารางท่ี 1-5 : ตารางแสดงสถิติจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 
ที่ รายการ จํานวน เงินลงทนุ ชาย หญิง รวม 
1 อุตสาหกรรมการเกษตร 270 6,162,974,309 2,737 1,351 4,088 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 127 2,624,414,277 1,893 2,495 4,388 
3 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 5 113,400,000 31 13 44 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 52,850,000 117 135 252 
5 อุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย 3 15,488,000 92 133 225 
6 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 1 22,200,000 0 29 29 
7 อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 23 83,520,000 133 18 151 
8 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองเรือน 79 189,931,999 1,090 75 1,165 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 11 114,291,000 144 123 267 
10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 0 0 0 0 0 
11 อุตสาหกรรมเคม ี 13 490,240,000 145 93 238 
12 อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 9 180,758,000 72 6 78 
13 อุตสาหกรรมยาง 7 291,100,000 223 76 299 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 20 149,000,000 204 86 290 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 135 1,019,349,252 1,055 150 1,205 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 0 0 0 0 0 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 32 209,486,000 272 22 294 
18 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 20 84,668,400 136 3 139 
19 อุตสาหกรรมไฟฟา 6 18,940,000 151 408 559 
20 อุตสาหกรรมขนสง 85 1,744,038,147 1,135 158 1,293 
21 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 188 4,238,141,272 1,163 505 1,668 

รวม 1,036 17,804,790,656 10,793 5,879 16,672 
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  การคาชายแดน 
 จากท่ีตั้งของจังหวัดเชียงรายท่ีเปนเมืองชายแดนดานทิศเหนือ จึงมีจุดเดนทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะ
แกการเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน (GMS) ซ่ึงประกอบดวย
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต) สหภาพพมา และ สปป.ลาว 
 นอกจากเปนจังหวัดชายแดนแลว เชียงรายยังมีโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวกแกนักธุรกิจและนักทองเท่ียว อาทิ 
 - ทาอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงราย 
 - เสนทางการคมนาคมทางบกเชื่อมโยงโครงขายทางหลวงภาคเหนือตอนบน ท้ังยังเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบนไดถึง 2 เสนทาง คือ เสนทาง R3A ไทย ลาว จีน และเสนทาง R3B  
ไทย พมา จีน 
 - การคมนาคมทางน้ํา ท้ังดานการขนสงและการเดินทางโดยใชแมน้ําโขง ในจังหวัดเชียงรายมีทา
เทียบเรือท่ีอําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ 
 ระบบสาธารณูปโภคเหลานี้เปนปจจัยสําคัญท่ีเอ้ือตอการคาชายแดน การขนสงสินคาท้ังใน
ประเทศและไปยังตางประเทศ ตลอดจนการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงภาคเหนือตอนบนกับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
และตอไปยังประเทศจีนอีกดวย 
 
ตารางท่ี 1-6 : สถิติรวมมูลคาการคาชายแดนไทย ดานจังหวัดเชียงราย ป 2555 - 2558 (หนวย : ลานบาท)  

ประเภท  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 (ม.ค.-พ.ค.) 
การคารวม  35,977.62 37,367.65 41,189.15 16,433.76 
สงออก  31,958.87 33,294.03 36,614.63 15,270.45 
นําเขา  4,018.75 4,073.62 4,574.52 1,163.31 
ดุลการคา  27,940.12 29,220.41 32,040.11 14,107.14 

ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย, 2558   
 

ตารางท่ี  1-7 : สถิติการคาชายแดนไทย - จีน ดานจังหวัดเชียงราย ป 2555 - 2558 (หนวย : ลานบาท)      
ประเภท  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 (ม.ค.-พ.ค.) 

การคารวม  8,568.08 7,872.88 7,863.75 2,930.79 
สงออก  5,407.44 4,788.72 4,350.69 1,915.68 
นําเขา  3,160.64 3,084.16 3,513.06 1,015.11 
ดุลการคา  2,246.80 1,704.56 7,863.75 900.57 

ท่ีมา : ดานศุลกากรเชียงของ และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย, 2558   
 

ตารางท่ี 1-8 : สถิติการคาชายแดนไทย - เมียนมาร ดานจังหวัดเชียงราย ป 2555 - 2558 (หนวย : ลานบาท)       
ประเภท  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 (ม.ค.-พ.ค.) 

การคารวม  13,450.54 15,455.02 17,494.56 6,664.03 
สงออก  13,287.16 15,241.04 16,940.57 6,600.81 
นําเขา  163.38 213.98 553.99 63.22 
ดุลการคา  13,123.78 15,027.06 16,386.58 6,537.59 

 ท่ีมา : ดานศุลกากรแมสาย และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย, 2556 
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ตารางท่ี 1-9 : สถิติการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว ดานจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2555-2558 (หนวย : ลานบาท) 
ประเภท  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 (ม.ค.-พ.ค.) 

การคารวม  13,959.00 14,039.75 15,830.84 6,838.94 
สงออก  13,264.27 13,264.27 15,323.37 6,753.96 
นําเขา  694.73 775.48 507.47 84.98 
ดุลการคา  12,569.54 12,488.79 14,815.90 6,668.98 

  ท่ีมา :  ดานศุลกากรเชียงของ เชียงแสน และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย,  2558 
 

ตารางท่ี 1-10 : การคาชายแดนท่ีผานดานชายแดนจังหวัดเชียงราย  ป พ.ศ. 2553 - 2556 (หนวย : ลานบาท) 

ป 
ดานแมสาย ดานเชียงแสน ดานเชียงของ รวม 

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 
2553  8,378.90  39.75  7,164.79  33.99  5,533.47  26.25  21,077.16  100  
2554  9,852.64  33.09  10,210.38  34.30  9,708.64  32.61  29,771,81  100  
2555 9,729.67 27.04 12,938.73 35.96 13,309.23 37.00 35,977.63 100 
2556 11,494.09 29.94 12,828.95 33.42 14,063.95 36.64 38,387.00 100 

ท่ีมา : ดานศุลกากรเชียงของ เชียงแสน และแมสาย, 2556 
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แผนภาพท่ี 1-1 : กลุมอําเภอเศรษฐกิจชายแดน 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แผนภาพท่ี 1-2 : รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1-3 : รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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แผนภาพท่ี 1-4 : รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1.4 ลักษณะทางสังคม 
  1.1.4.1 จํานวนศาสนสถาน 
   (1) สํานักสงฆ 292 แหง 
   (2) วัด 695 แหง 
   (3) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย 80 แหง 
   (4) โบสถคริสต นิกายคาทอลิก 141 แหง นิกายโปแตสแตนท 133 แหง 
   (5) มัสยิด (จดทะเบียน) 7 แหง 
  1.1.4.2 จํานวนศาสนบุคคล 
   (1) มหานิกาย : พระภิกษุ 3,324 รูป สามเณร 3,212 รูป 
   (2) ธรรมยุต : พระภิกษุ 333 รูป สามเณร 24 รูป 
   (3) นิกายคาทอลิก 10 องค 
   (4) นิกายโปแตสแตนท (ศิษยาภิบาล - รศบ.) 141 องค 
   (5) อิหมาม 7 คน 
  1.1.4.3 จํานวนศาสนิกชน 
   (1) พุทธ 1,146,166คน (รอยละ 93.388) 
   (2) คริสต 29,404 คน (รอยละ 2.396) 
   (3) อิสลาม 2,362 คน (รอยละ 0.248) 
   (4) พราหมณ - ฮินดู 130 คน (รอยละ 0.014) 
   (5) ซิกข 130 คน (รอยละ  0.001) 
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  1.1.4.4 ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงราย ไดแก 
   (1) แหพระแวดเวียง 
    ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเชียงราย ซ่ึงมีพ้ืนฐานความคิดมาจากตํานาน
พระเจาเลียบโลก ดวยมีจุดมุงหมาย ใหประชาชนไดมีโอกาสสักการบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง ซ่ึง
ประดิษฐานอยูตามวัดวาอารามตาง ๆ ในตัวเมืองเชียงราย เพ่ือเปนสิริมงคลแกชีวิตในวาระของการสงทายปเกา 
ตอนรับปใหม โดยการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองเชียงราย มาประดิษฐานบนบุษบกท่ีไดสรางข้ึน
โดยชางศิลปนท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย จัดตั้งเปนขบวนอัญเชิญไปรอบเมืองเชียงราย ใหพุทธศาสนิกชน
ไดมีโอกาสกราบไหวสักการบูชาดวย ขาวตอก ดอกไม เปนการเริ่มตนปใหมท่ีเปนสิริมงคลยิ่งนัก 
   (2) ปอยหลวง 
    งานบุญปอยหลวงเปนเอกลักษณของชาวลานนาซ่ึงเปนผลดีตอสภาพทางสังคมหลาย
ประการ นับตั้งแตชาวบานไดมาทําบุญรวมกัน รวมกันจัดงานทําใหเกิดความสามัคคีในการทํางาน งานทําบุญ
ปอยหลวงยังเปนการรวมญาติพ่ีนองท่ีอยูตางถ่ินไดมีโอกาสทําบุญรวมกัน และมีการสืบทอดประเพณีท่ีเคย
ปฏิบัติกันมาครั้งแตบรรพชนไมใหสูญหายไปจากสังคม ชวงเวลา จากเดือน 5 จนถึงเดือน 7 เหนือ (ตรงกับ
เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมของทุกป) ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน 
   (3) ปาเวณี ปใหมเมือง งานประเพณีสงกรานต 
    กําหนดใหวันท่ี 13 เมษายน เปนวันข้ึนปใหมของไทยในสมัยกอน ปใหมเมืองของ
ชาวลานนายังคงสืบทอดกันมา ดังนี้ 
    13 เมษายน เปนวันสังขารลอง จะมีการยิงปนจุดประทัดชวงเชาเพ่ือเปนการ ขับไล 
เสนียด จัญไร ปญหาอุปสรรค เคราะหกรรมตาง  
    14 เมษายน เปนวันเนา หรือวันเนาว คือเปนวันตระเตรียมอาหาร ขนมเพ่ือนําไป
ถวายวัด โดยชวงบายจะมีการขนทรายเขาวัด เพ่ือกอเจดียทราย วันนี้ไมควรประกอบการมงคลใด ๆ และไม
ควรพูดหยาบหรือโกหก 
    15 เมษายน เปนวันพญาวัน ชวงเชาจะมีการทําบุญตักบาตร ตานขันขาว สรงน้ํา
พระพุทธรูป ดําหัวพระสงฆ แลวจึงไปดําหัวญาติผูใหญ 
    16 เมษายน เปนวันปากปคือวันเริ่มตนปใหมจะมีการประกอบพิธี สะเดาะเคราะห 
สงเคราะห สงสะตวง สืบชะตา บางแหงมีการสูขวัญเพ่ือความเปนสิริมงคล 
   (4) ประเพณีสืบชะตา : ประเพณีสืบชะตา โดยท่ัวไปมี 3 ประเภท ไดแก 
    - การสืบชะตาบุคคล กระทําไดทุกโอกาส (วันเกิด หรือ เจ็บปวย ไดรับอุบัติเหตุ) 
    - การสืบชะตาบาน ทําไดปละครั้ง คือตอนสงกรานต หรือเม่ือมีเภทภัยท่ีเกิดข้ึน 
    - การสืบชะตาเมือง จะทําเม่ือถึงโอกาสครบรอบสรางเมือง  
   (5) ประเพณีตานกวยสลาก : การตานกวยสลาก (สลากภัตต)  
    จะเริ่มในราววันเพ็ญเดือน 12 เหนือและสิ้นสุดในเดือนเก๋ียงดับ ( เดือนตุลาคม) จะมี
การเตรียมอาหาร ขาวของเครื่องใช บรรจุใสพาชนะ แลวนํา “ ยอด” คือ ธนบัตรผูกติดไมเรียวเสียบไว เชา
วันรุงข้ึนจะนํา “ กวยสลาก” ไปวัดท่ีจัดงานเพ่ือถวายพระภิกษุสามเณร มีการเขียนคําอุทิศสวนกุศลไปใหญาติ
คนท่ีเสียชีวิตไปแลวและเทวดาท้ังหลาย 
   (6) ประเพณียี่เปง (ลอยกระทง) : ในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของทุกป  
    คือ วันลอยกระทง ชาวลานามีพิธีสําคัญนอกเหนือจากการลอยกระทง คือ พิธีกรรม
ตั้งธรรมหลวงหรือฟงเทศนมหาชาติ 
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   (7) ประเพณีตานหาแมฟาหลวง : กําหนดจัดในวันท่ี 18 กรกฎาคมของทุกป  
    ซ่ึงเปนวนัคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องคแมฟาหลวง
ของปวงชนชาวไทย ซ่ึงพระองคทานเคยเสด็จมาพํานักท่ีพระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงรายจึงจัดพิธีถวายพาน
พุมสักการะท่ีไรแมฟาหลวงในชวงเชา และพิธีทําบุญอุทิศถวายแดองคสมเด็จยา ในชวงบายท่ี พระตําหนักดอย
ตุง ขาราชการ องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชน เขารวมพิธีอยางเนื่องแนน เพ่ือรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีพระองคมีตอประชาชนชาวเชียงราย 
   (8) งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย 
    เทศกาลท่ีชาวเกษตรกรตางนําผลผลิตทางการเกษตรของตนมาออกราน โดยเฉพาะ
ลิ้นจี่ท่ีมีชื่อเสียงมากของเชียงราย จัดข้ึนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกป ภายในงานมีการประกวด
ขบวนรถและธิดาลิ้นจี่ และการออกราน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
   (9) งานไหวสาพญามังราย 
    จัดใหมีพิธีบวงสรวงพญามังราย มีการออกราน จัดนิทรรศการของสวนราชการและ
เอกชน และงานรื่นเริงอ่ืน ๆ จัดวันท่ี 23 มกราคม-1 กุมภาพันธ ของทุกป 
   (10) เปงปุด 
    “เปงปุด” หรือ “เพ็ญพุธ” เปนประเพณีตักบาตรเท่ียงคืนคอนรุงเขาสูวันเพ็ญข้ึน 15 คํ่า
ท่ีตรงกับวันพุธ ตามวัฒนธรรมและความเชื่อของบรรพบุรุษลานนาไทย ท่ีเชื่อกันวาพระอุปคุตซ่ึงพระอรหันต
องคหนึ่งแปลงกันยายนปนสามเณรนอยมาบิณฑบาตโปรดสัตวโลกในยามเท่ียงคืน และชาวลานนาในอดีตเชื่อ
วาการทําบุญตักบาตรถวายพระอุปคุตในวันเปงปุดก็จะไดชื่อวาเปนผูมีบุญ มีโชคลาภและร่ํารวย บังเกิดความ
เปนสิริมงคลแกชีวิต โดยบรรพบุรุษชาวลานนาเชื่อวา ทุกคืนท่ียางเขาสูวันพุธข้ึน 15 คํ่า เปนวันเปงปุด และจะ
มีประชาชนชาวลานนาจํานวนมากมารอเพ่ือประกอบพิธีทําบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 
   (11) งานอนุรักษมรดกไทยลานนา 
    จัดในเดือนเมษายน มีการจัดนิทรรศการและการแสดงแบบไทยลานนา มีการสาธิต
งานศิลปะ บริเวณหอวัฒนธรรมนิทัศน อําเภอเมือง 
   (12) งานประเพณีข้ึนพระธาตุดอยตุง 
    จัดข้ึนในวันข้ึน 14-15 คํ่า เดือนหกเหนือ หรือเดือนมีนาคม เปนประเพณีของชาว ลานนา 
รวมท้ังชาวไทยใหญในพมาท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา โดยชาวบานและพระสงฆ จะเดินข้ึนพระธาตุในตอนกลางคืน 
เม่ือมาถึงก็จะพากันนมัสการองคพระธาตุกอน จากนั้นจึงหาพ้ืนท่ีประกอบอาหารเพ่ือตักบาตรในตอนเชา 
หลังจากตักบาตรแลวจะ ชวยกันบูรณะบริเวณองคพระธาตุ เม่ือถึงยามคํ่าคืนก็มารวมกันท่ีปะรําพิธีเพ่ือฟงเทศน 
   (13) ประเพณีบวงสรวงเจาพอปลาบึก 
    เปนประเพณีเก่ียวกับความเชื่อของผูคนท่ีอยูริมแมน้ําโขง โดยเฉพาะชาวประมง ใน
เขตบานหาดไคร ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ เก่ียวกับปลาบึกซ่ึงเปนปลาขนาด ใหญอาศัยอยูในแมน้ําโขงวา 
เปนปลาศักดิ์สิทธิ์ มีเทพเจาคุมครอง กอนท่ีชาวประมง จะจับปลาบึกตองมีการบวงสรวงกอน ฤดูกาลจับปลาบึ
กันยายนระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
   (14) ประเพณีโลชิงชาของชาวอีกอ 
    หรือท่ีเรียกตนเองวา "อาขา" มีเชื้อสายจากจีน-ทิเบต เดินทางอพยพมาอยูบริเวณ 
ชายแดนไทย-พมา แถบตอนเหนือของลําน้ํากก โดยเฉพาะอําเภอแมจัน และแมสาย การโลชิงชาเปนการข้ึนไป
ขอพรและแสดงความรําลึกถึงพระคุณของเทพธิดาแหง สรวงสวรรค ผูประทานความชุมชื่นอุดมสมบูรณใหกับ
พืชพันธุธัญญาหารและ ยังเปนการเซนไหวบรรพบุรุษอีกดวย จัดในชวงเดือนสิงหาคม 
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 1.1.5 การคมนาคม 
   ทางถนน 
  การคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดเชียงราย กระทําไดโดยการโดยสารรถไฟสาย
เหนือลงท่ีสถานีรถไฟนครลําปางเปนระยะทางหกรอยสี่สิบสองกิโลเมตร แลวเดินทางตอไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงตัวเมืองเปนระยะทางอีกสองรอยสามสิบสี่กิโลเมตร รวมเปนแปดรอยเจ็ด
สิบหกกิโลเมตร หรือจะโดยสารรถท่ัวไปจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ถึงตัวเมืองเปน
ระยะทางแปดรอยสี่สิบกิโลเมตร 
  การเดินทางไปจังหวัดเชียงรายโดยรถยนตและรถทัวร (โดยสารประจําทาง) : สามารถเดินทาง
ได 3 เสนทาง ไดแก 
  1. เสนทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค-ตาก-ลําปาง-พะเยา-เชียงราย (สายเอเชีย หรือสายเกา 
AH2) จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แลวแยกซายเขาทางหลวงหมายเลข 32 ท่ี
อําเภอวังนอย จากนั้นผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี เขาทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้งท่ี จังหวัดชัยนาท 
ตรงไป จังหวัดนครสวรรค ผาน กําแพงเพชร ตาก เขาสู อําเภอเถิน ตรงไปจังหวัดลําปาง ผาน อําเภองาว แลว
ตรงไปจังหวัดพะเยา จนเขาสูเชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร 
  2. เสนทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค-พิษณุโลก-แพร-เชียงราย (สายใหม AH13-AH2) ใช
เสนทางเดียวกับเสนทางท่ี 1 เม่ือไปถึงจังหวัดนครสวรรค ใหแยกขวามือไปตามทางหลวงหมายเลข 117 
(นครสวรรค-พิษณุโลก) จากนั้นใชเสนทางหลวงหมายเลข 11 (พิษณุโลก-เดนชัย) จากจังหวัดพิษณุโลก ผาน
จังหวัดอุตรดิตถ จนถึงอําเภอเดนชัย ใหเลี้ยวไปทางจังหวัดแพร ตามทางหลวงหมายเลข 101 (แพร-นาน) 
จนถึงอําเภอรองกวาง เลี้ยวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 103 ไปบรรจบกับถนนพหลโยธินท่ีอําเภองาว เขาสู
จังหวัดพะเยา แลวตรงตอไปจนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร 
  3. เสนทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค-ลําปาง-เชียงใหม-เชียงราย ใชเสนทางเดียวกับเสนทางท่ี 1 
จนไปถึงจังหวัดลําปาง จึงเปลี่ยนไปใชทางหลวงหมายเลข 11 (ลําปาง-เชียงใหม) ผานไปจังหวัดลําพูน แลวเขา
สูจังหวัดเชียงใหม แลวใชทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม-เชียงราย) ผานดอยสะเก็ต แมขะจาน เวียงปาเปา 
เขาสูเชียงราย รวมระยะทาง 900 กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 11 ผานลําพูนมาลําปาง บรรจบกับทางหลวง
หมายเลข 1 ผาน จ.ตาก จ.นครสวรรค เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
  การเดินทางรถโดยสารประจําทาง 
   จังหวัดเชียงรายมีขนาดใหญเปนอันดับท่ีสองในภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม ในดาน
ความเจริญทางธุรกิจ และการขนสงผูโดยสาร ในดานการทองเท่ียวและบริการ จากสถานีขนสงสายเหนือ มี
รถยนตโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศจากกรุงเทพฯ สูเชียงรายทุกวัน วันละหลายเท่ียว บริษัทท่ี
ใหบริการเดินทางรถประจําทาง ท้ังรถปรับอากาศชั้นท่ี 1 ชั้น 2 วีไอพี (พิเศษ) และรถโดยสารธรรมดา 
นอกจากนี้จากสถานีขนสงเชียงราย สามารถเดินทางไปยังจังหวัดตาง ๆ ของประเทศไทยไดอีกดวย ซ่ึงมีสถานี
ขนสงใหบริการสองแหง ดังตอไปนี้ 
   1. สถานีขนสงแหงท่ี 1 (เทศบาลนครเชียงราย) (เฉพาะระหวางอําเภอตางๆ และจังหวัด
ใกลเคียง) 
   2. สถานีขนสงแหงท่ี 2 (ทาตะเคียนคู) (เฉพาะระหวางภูมิภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร) 
   นอกจากนี้ยังมีรถประจําทางระหวางจังหวัด ท่ีเดินรถระหวางเชียงรายไปยังกรุงเทพมหานคร 
พะเยา ลําปาง ลําพูน แพร เชียงใหม นาน ตาก (แมสอด) กําแพงเพชร นครสวรรค นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง 
อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลก อุดรธานี เลย ขอนแกน สกลนคร นครพนม บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) สงขลา (หาดใหญ) และภูเก็ต 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
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  เสนทางคมนาคมระหวางจังหวัด  
   1) ติดตอกับจังหวัดเชียงใหม ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 แยกขวามือบริเวณแยกไป
อําเภอแมสรวย เขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 ผานอําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
และอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร หรืออาจใชเสนทางเชียงราย-ทาตอน-เชียงใหม 
โดยใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 พหลโยธินมุงหนาไปยังอําเภอแมสาย และแยกซายเขาสูทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 1089 เขาสูจังหวัดเชียงใหม ผานอําเภอแมอาย อําเภอฝาง และเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 107 
เชียงใหม - ฝาง ผานอําเภอไชยปราการ อําเภอเชียงดาว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
   2) ติดตอกับจังหวัดพะเยา โดยใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 พหลโยธิน เดินทางเขาสู
จังหวัดพะเยา ระยะทาง 94 กิโลเมตร  
   3) ติดตอกับจังหวัดแมฮองสอน เดินทางเขาสูจังหวัดเชียงใหม และใชทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 108 เชียงใหม - แมแตง แยกซายมือเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 1095 เชียงใหม - ปาย ผาน
อําเภอปาย อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เขาสูตัวเมืองแมฮองสอน หรือใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 
108 ผานอําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง ก่ิงอําเภอดอยหลอ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เขาสูอําเภอแม
สะเรียง อําเภอเมืองแมฮองสอน  
   4) ติดตอกับจังหวัดนาน เดินทางจากจังหวัดเชียงราย เขาสูจังหวัดพะเยาโดยทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 พหลโยธิน และแยกเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 1021 พะเยา - เชียงคํา และแยก
ขวามือเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 1186 บานแวน และเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 ผาน
อําเภอสองแคว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน และใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 นาน - ทาวังผา เขาสูตัว
เมืองนาน และจากจังหวัดนาน สามารถเดินทางตอไปยังจังหวัดแพร และจังหวัดลําปาง โดยใชทางหลวง
แผนดินหมายเลข 101 
   5) ติดตอกับจังหวัดแพร โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 พหลโยธิน ผานจังหวัดพะเยา 
และแยกเขาทางหลวงแผนดิน 103 บานโปง และเลี้ยวขวาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ผานอําเภอรองกวาง 
เขาสูตัวเมืองแพร  
   6) ติดตอกับจังหวัดลําปาง ใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 พหลโยธิน ผานจังหวัดพะเยา 
อําเภองาน จังหวัดลําปาง และจากจังหวัดลําปาง สามารถเดินทางเชื่อมตอไปยังจังหวัดลําพูน เชียงใหม 
แมฮองสอน แพร นาน 
 
 ระบบขนสงทางถนน 
       1. โครงขายถนนเสนทาง R3 คือเสนทางเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต จาก
กรุงเทพมหานครสูจีนตอนใต ผานพมาและลาว ประกอบดวย 2 เสนทางยอยดังนี้ 
   - เสนทาง R3A หรือ R3E: เชื่อมโยงระหวาง ไทย-ลาว-จีน จากประเทศไทย (เชียงราย-
เชียงของ) ขามแมน้ําโขงไปยังประเทศลาว (บอแกว-เวียงภูคา-หลวงน้ําทา-บอเต็น) และเขาสูประเทศจีน (บอ
หาน-เชียงรุง-คุณหมิง) รวมระยะทาง 1200 กิโลเมตร (ภาพ 4) 
   - เสนทาง R3B หรือ R3W: เชื่อมโยงระหวาง ไทย-พมา-จีน จากประเทศไทย (เชียงราย-
แมแมสาย) ผานประเทศพมา (ทาข้ีเหล็ก-เชียงตุง) และเขาสูประเทศจีนท่ีดาลั๊ว กอนเชื่อมโยงกับเสนทาง R3A 
ท่ีเชียงรุงและคุณหมิง รวมระยะทางจากแมสายถึงเชียงรุง 380 กิโลเมตร  
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ตารางท่ี 1-11 : จุดเดนและขอจํากัดของเสนทาง R3A และ R3B 
เสนทาง จุดเดน ขอจํากัด 

R3A ใชระยะเวลาในการขนสงสั้นกวา
การขนสงทางเรือ เหมาะแกการ
ขนสงสินคาเกษตรท่ีมีอายุการเก็บ
รักษาสั้น 

1. ดานหวยทราย (ลาว) ท่ีหยุดพักกลางวัน ตั้งแต
เวลา 12.00-14.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย 
2 .  ท่ี เ รือ เชี ยงของ  มีความแออัดทุกวันจันทร 
เนื่องจากแพขนานยนตปดทําการทุกวันอาทิตย 
สงผลใหเกิดสะสมตอเนื่องของรถบรรทุก 
3. เสนทางหลวงน้ําทา-บอเต็น ท่ีคดเค้ียวและชํารุด
ในบางเสนทาง ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 
4. ปญหาการขนถายสินคาท่ีดานบอเต็น ท่ีคับค่ังและ
ใชเวลานานในการขนถายสินคาและน้ํามัน 

R3B ไดรับความนิยมในดานการเปน
เสนทางทองเท่ียว เสนทาง
เชียงราย-แมสาย-เชียงตุง-เมืองลา-
เชียงรุง 

1. ปญหาทางการเมืองในพมาท่ีมีผลตอการเปด-ปด
ดานพรมแดนไทย-จีน 
2. ขอจํากัดการใชพาหนะเขาออกชายแดนพมาท่ีไม
อนุญาตใหรถบรรทุกสินคาแบบตูคอนเนอรเขา
ประเทศ ตองใชรถกระบะคลุมผาใบซ่ึงอาจทําให
สินคาเสียหายตอสินคาได 
3. คาใชจายดานภาษีท่ีสูง และการเรียกเก็บเบี้ยบาย
รายทางจากกลุมผูมีอิทธิพล  
4. ขอจํากัดของอํานาจการบริหารของพมาท่ีมีผลตอ
การดําเนินการของชนกลุมนอยท่ีดานตาลั๊วะ 

ท่ีมา : กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงราย, 2556 
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แผนภาพท่ี 1-5 : แผนท่ีแสดงเสนทางเชื่อมตอ R3A และ R3B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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  2. สะพานขามแมน้ําโขงแหงท่ี 4 ตั้งอยู ขามแมน้ําจากฝงไทย (เชียงของ) ไปยังลาว (บอแกว) 
เปนเสนทางเชื่อมระหวาง เชียงรายกับคุนหมิง ผานประเทศลาวตามแนวเสนทาง R3 ดวยระยะทาง 430 
กิโลเมตร เพ่ือสงเสริมการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม การคาการลงทุน การเกษตร และภาคบริการ ถือเปน
จุดท่ีทําใหเสนทาง R3A มีการเชื่อมโยงใน 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-จีน) อยางสมบูรณ 
  3. การพัฒนาโครงขายทางหลวง  แขวงการทางเชียงรายท่ี 1 
   3.1 การพัฒนาโครงขายทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงสะพานมิตรภาพแหงท่ี 4 (เชียงของ-หวยทราย) 
    (1) การพัฒนาโครงขายทางหลวงตามแนว North-South Economic Corridor 
     (1.1) ทางหลวงหมายเลข 1020 , 1152 เชียงราย-เชียงของ (ระยะทาง 110 กม.)
เพ่ิมมาตรฐานจาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจรทางหลวงหมายเลข 1020 
      - กม. 105+000 - กม. 134+900 ระยะทาง 29.900 กม. คางาน 984 ลบ.  
แลวเสร็จ เดือนกันยายน 2555 
      - กม. 80+000 - กม. 105+000 ระยะทาง 25.000 กม. งบประมาณ 850 ลบ. 
อยูระหวางเตรียมงานกอสราง เริ่ม สญ. 23 เม.ย. 56 สิ้นสุด สญ. 12 เมษายน 2558 ทางหลวงหมายเลข 1152 
      - กม. 0+000 - กม. 46+000 ระยะทาง 46.000 กม. อยูระหวางออกแบบ  
(อยูในแผน 5 ป) 
    (2) การพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางดานพรมแดน (แมสาย-เชียงแสน-
เชียงของ)  
     (2.1) ทางหลวงหมายเลข 1290 แมสาย-เชียงแสน (ระยะทาง 35.90 กม. 
งบประมาณ 820 ลบ.) เพ่ิมมาตรฐานชั้นทาง 
      - กม. 0+000 - กม. 35+900 ระยะทาง 35.900 กม. แลวเสร็จ 4 ชองจราจร 
     (2.2) ทางหลวงหมายเลข 1129 เชียงแสน-เชียงของ (ระยะทาง 51.000 กม.)  
เพ่ิมมาตรฐานชั้นทาง 
      - กม. 41+100 - กม. 51+122 ระยะทาง 10.022 กม.งบประมาณ 204.98 ลบ. 
คาดวาจะแลวเสร็จ พ.ย.57 
      - กม. 21+000 - กม. 41+100 ระยะทาง 20.100 กม. งบประมาณ 555 ลบ. 
ไดตัวผูรับจางแลว รอเซ็นสัญญา 
      -  กม. 0+000 - กม. 21+000 ระยะทาง 21.000 กม. งบประมาณ 950 ลบ. 
เสนอของบป 57 
     (2.3) ทางหลวงหมายเลข 1016 แมจัน-เชียงแสน (ระยะทาง 30.24 กม .
งบประมาณ 1,168 ลบ.) เพ่ิมมาตรฐานจาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร 
      - กม. 0+000 – กม. 30+240 ระยะทาง 30.24 กม. แลวเสร็จ 4 ชองจราจร 
    (3) การพัฒนาโครงขายทางหลวงเพ่ือลดการติดขัดในเขตชุมชนเมือง 
     (3.1) ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย 
      - ระยะทาง 18.360 กม. งบประมาณ 1,300 ลบ. 
     (3.2) แผนการลงทุนเบื้องตน  
      (3.2.1) โครงการกอสรางบูรณะทางหลวงสายหลักระหวางภาค 676 ลานบาท  
       - ทางหลวงหมายเลข 1 จังหวัด เชียงราย 300 ลานบาท 
       - ทางหลวงหมายเลข 1 จังหวัด พะเยา    376 ลานบาท 
      (3.2.2) โครงการปรับปรุงทางหลวง 4 ชองจราจร  
       - สาย 118 เชียงใหม-เชียงราย 4,450 ลานบาท 
       - สาย 1152 เชียงราย-ขุนตาล ตอน 1 จ.เชียงราย 1,000 ลานบาท 
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  4. การพัฒนาโครงขายทางหลวง  แขวงการทางเชียงรายท่ี 2 
   4.1 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1020 (เชียงราย - เชียงของ ตอนท่ี 4) 
ระหวาง กม.64 + 000 - กม. 80 + 000 งบประมาณ 720 ลานบาท 
   4.2 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1290 (เชียงแสน - เชียงของ) ระหวาง  
กม.0 + 000 - กม. 21 + 000 งบประมาณ 950 ลานบาท 
   4.3 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1021 (ดอกคําใต - เทิง (ขท.ชร2 กม. 
87+538 - กม. 100+019) ระหวาง กม.55 + 000 - กม. 100 + 019 งบประมาณ 162 ลานบาท 
   4.4 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1152 (เชียงราย - ขุนตาล ตอนท่ี 1) 
ระหวาง กม.0 + 000 - กม. 24 + 000 งบประมาณ 1,000 ลานบาท 
   4.5 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1152 (เชียงราย - ขุนตาล ตอนท่ี 2) 
ระหวาง กม.24 + 000 - กม. 48 + 314 งบประมาณ 1,080 ลานบาท 
  โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
   1. โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1020 (เชียงราย - เชียงของ ตอนท่ี 3) 
ระหวาง กม.80 + 000 - กม. 105 + 314 งบประมาณ 850 ลานบาท 
   2. โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1290 (เชียงแสน - เชียงของ ตอนท่ี 2) 
ระหวาง กม.21 + 000 - กม. 41 + 100 งบประมาณ 665 ลานบาท 
   3. โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1290 (เชียงแสน - เชียงของ ตอนท่ี 1) 
ระหวาง กม.41 + 100 - กม. 51 + 122 งบประมาณ 330 ลานบาท 
  ดําเนินการแลวเสร็จ 100% จํานวน 6 โครงการ 
   1. โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1016 อ.แมจัน - อ.เชียงแสน สวนท่ี 1  
(รวมทางเลี่ยงเมืองเชียงแสน) ระหวาง กม.0 + 000 - กม. 19 + 200 งบประมาณ 19,200 ลานบาท 
   2. โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1016 อ.แมจัน - อ.เชียงแสน สวนท่ี 1  
(รวมทางเลี่ยงเมืองเชียงแสน) ระหวาง กม.19 + 200 - กม. 30 + 240 งบประมาณ 16,212 ลานบาท 
   3. โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1290 อ.แมสาย - อ.เชียงแสน สวนท่ี 1 
ระหวาง กม.0 + 000 - กม. 27 + 000 งบประมาณ 30,467 ลานบาท 
   4. โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1290 อ.แมสาย - อ.เชียงแสน สวนท่ี 2 
ระหวาง กม.27 + 000 - กม. 35 + 900 งบประมาณ 8,900 ลานบาท 
   5. โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1020 เชียงราย - อ.เชียงแสน สวนท่ี 1 
ระหวาง กม.123 + 900 - กม. 135 + 000 งบประมาณ 11,100 ลานบาท 
   6. โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ทล.1020 เชียงราย - อ.เชียงแสน สวนท่ี 2 
ระหวาง กม.105 + 000 - กม. 123 + 900 งบประมาณ 18,900 ลานบาท 
  5. โครงการกอสรางทางสนับสนุนทาเรือเชียงแสน และโครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวม 
จังหวัดเชียงราย โดยสํานักงานทางหลวงท่ี 17 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
 
  ทางน้ํา เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดชายแดน ท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือน
บาน คือ สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเสนแบงเขตแดนคือ แมน้ําโขง การ
เดินทางทางน้ําท่ีสําคัญจะใชแมน้ําโขงเปนหลัก สวนมากเปนการเดินทางเพ่ือการติดตอคาขาย และมีบางสวนท่ี
เปนการเดินทางเพ่ือการทองเท่ียว จากการท่ีมีอาณาเขตติดตอกับแมน้ําโขง ทําใหมีทาเรือท่ีสําคัญ 2 แหงคือ 
ทาเรือเชียงแสน เปนทาเรือท่ีรองรับการขนถายสินคาเปนสําคัญ และทาเรือเชียงของ ท่ีมุงเนนใหบริการ
ทางดานการทองเท่ียว 
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  ระบบขนสงทางน้ํา 
  1) ทาเรือพาณิชยเชียงแสน ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสบกก สรางข้ึนเพ่ือรองรับการเปดเสรี
ทางการคาและสนับสนุนทางการคากับประเทศในกลุมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจระหวาง ไทย จีน ลาว พมา อยูหาง
จากทาเรือเชียงแสนแหงแรกประมาณ 5 กิโลเมตร สรางเพ่ือระบบการขนสงและกระจายสินคาระหวาง
ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสามารถรับเรือไดขนาด 200-300 ตันกรอส แตปจจุบันการขนสงสินคา
ทางแมน้ําโขงเริ่มไมเปนท่ีนิยม เนื่องจากสภาพปญหาของระดับแมน้ําโขงในปจจุบันท่ีสงผลตอความคลองตัว 
ในการขนสงสินคา 
ตารางท่ี 1-12 : จํานวนเท่ียวเรือสินคา (ทาเรือพาณิชยเชียงแสน) แยกเปนแตละประเทศ พ.ศ. 2557 

เดือน สป.จีน ไทย เมียนมาร สปป.ลาว รวม 
ตุลาคม 61 4 29 739 833 
พฤศจิกายน 64 12 41 698 815 
ธันวาคม 89 8 28 561 686 
มกราคม 48 7 27 653 735 
กุมภาพันธ 12 7 23 448 490 
มีนาคม 58 17 35 638 748 
เมษายน 30 9 74 571 684 
พฤษภาคม 69 15 49 535 668 
มิถุนายน 10 12 33 414 469 
กรกฎาคม 11 9 51 627 698 
สิงหาคม 45 13 61 530 649 
กันยายน 35 12 60 562 669 

รวม 532 125 511 6,976 8,144 

ท่ีมา : ทาเรือพาณิชยเชียงแสน, 2556 

 
ตารางท่ี 1-13 : จํานวนเท่ียวเรือสินคา (ทาเรือพาณิชยเชียงแสน)  พ.ศ. 2555 - 2557 

เดือน 2555 2556 2557 +/- 
ตุลาคม 81 591 833 40.94 
พฤศจิกายน 92 829 815 -1.68 
ธันวาคม 119 817 686 -16.03 
มกราคม 72 920 735 -20.1 
กุมภาพันธ 79 725 490 -32.41 
มีนาคม 79 603 748 24.04 
เมษายน 84 726 684 -5.78 
พฤษภาคม 201 639 668 -4.53 
มิถุนายน 348 586 469 -19.96 
กรกฎาคม 249 645 698 8.21 
สิงหาคม 299 675 649 -3.85 

กันยายน 472 611 669 9.49 
รวม 2,175 8,367 8,144 -2.66 

ท่ีมา : ทาเรือพาณิชยเชียงแสน, 2556 
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ตารางท่ี 1-14 : ปริมาณสินคานําเขา-สงออก (ทาเรือพาณิชยเชียงแสน) พ.ศ. 2556 - 2557 

เดือน 
2556 2557 อัตราสวน

(+/-) นําเขา สงออก รวม นําเขา สงออก รวม 
ตุลาคม 3,870 17,612 21,482 5,436 29,233 34,669 61.38 
พฤศจิกายน 6,459 23,133 29,593 6,222 31,270 37,492 26.69 
ธันวาคม 2,117 30,895 33,012 2,264 34,571 36,835 11.58 
มกราคม 862 33,713 34,575 553 33,471 34,024 -1.59 
กุมภาพันธ 707 25,989 26,696 434 17,768 18,202 -31.81 
มีนาคม 593 19,945 20,537 915 31,942 32,857 59.98 
เมษายน 86 25,840 25,926 616 26,708 27,324 5.39 
พฤษภาคม 513 20,827 21,340 790 32,677 33,467 56.82 
มิถุนายน 567 21,600 22,167 557 19,966 20,523 -7.41 
กรกฎาคม 702 20,985 21,687 377 24,600 24,977 15.17 
สิงหาคม 3,682 24,262 27,944 1,384 33,442 34,826 24.62 
กันยายน 3,483 21,472 24,955 5,366 30,165 35,531 42.38 

รวม 23,641 286,273 309,914 24,914 345,813 370,727 19.62 
ท่ีมา : ทาเรือพาณิชยเชียงแสน, 2556 

 
  2) ทาเรือเชียงของ เปนทาเรือท่ีสรางข้ึนเพ่ือรองรับการคาและการทองเท่ียวระหวางไทย จีน 
พมา และลาว ตามขอตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยระหวางแมน้ําลานชางและแมโขง เปนทาเรือท่ีรับเรือ
สินคาจากตางประเทศ โดยสามารถรองรับเรือไดขนาด 100 ตันกรอส พรอมกัน 2-3 ลําได 
 
ตารางท่ี 1-15 : การดําเนินงาน (ทาเรือเชียงของ) พ.ศ. 2554 - 2557 

ประเภท 2554 2555 2556 2557 
เรือสินคา (เท่ียว) 227 171 208 241 
ยานพาหนะผานทา (คัน) 13,285 17,181 21,569 6,722 
สินคานําเขา (เมตริกตัน) 2,288 1,805 912 2,129 
สินคาสงออก (เมตริกตัน) 39,490 48,529 55,077 38,500 
แพขนานยนต (เท่ียว) 2,030 4,152 5,230 801 

ท่ีมา : ทาเรือเชียงของ, 2556 
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ตารางท่ี 1-16 : การใหบริการแพขนานยนต (ทาเรือเชียงของ) พ.ศ. 2556 - 2557 

เดือน 
แพขนานยนต ยานพาหนะผานทา 

2556 2557 2556 2557 

ตุลาคม 436 332 1,883 2,046 
พฤศจิกายน 470 342 1,595 1,803 

ธันวาคม 550 123 2,018 711 

มกราคม 536 3 2,022 282 

กุมภาพันธ 369 0 1,299 231 

มีนาคม 340 0 1,258 240 

เมษายน 330 0 1,194 217 

พฤษภาคม 486 0 1,921 223 

มิถุนายน 551 0 2,129 249 

กรกฎาคม 550 0 2,426 299 

สิงหาคม 346 0 2,069  164 

กันยายน 266 1 1,755  257 

รวม 5,230 801 21,569 6,721 

ท่ีมา : ทาเรือเชียงของ, 2556 

 
  ทางอากาศ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงราย ทาอากาศยานเชียงราย ตั้งอยูเลขท่ี 404 หมู 
4 ตําบลบานดู/ริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายหางจากถนนพหลโยธิน (เสนทางเชียงราย - แมจัน) ทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 2.6 กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 8 กิโลเมตร ทาอากาศยานเชียงราย 
เปดใชงานอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 สังกัดกรมการบินพาณิชย (บพ.) กระทรวง
คมนาคม ตอมาไดโอนทาอากาศยานเชียงราย มาข้ึนอยูกับการบริหารของ “การทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย” เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และ “การทาอากาศยานแหงประเทศไทย” ไดแปลงสภาพเปนบริษัท
มหาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ภายใตชื่อ “บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)” เม่ือวันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปจจุบัน  

 ปจจุบันทาอากาศยานเชียงราย มีบริษัทสายการบินทําการบินรวม 5 สายการบิน ซ่ึงใหบริการ 
ผูโดยสารมากกวา 700,000 คน/ป มีเท่ียวบินใหบริการวันละ 12 เท่ียวบิน อาคารคลังสินคาสามารถรองรับการ
ขนถายสินคาไดมากกวา 5,000 ตัน/ป และอาคารผูโดยสารมีขนาด 22,960 ตารางเมตร รองรับผูโดยสาร 
ในชั่วโมงคับค่ังไดถึง 1,240 คน 
 
  ระบบขนสงทางอากาศ 
  ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย อยูภายใตการดูแลของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) มีจํานวนหลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด มีจํานวนเท่ียวบินเฉลี่ย 18 เท่ียวบิน มีพ้ืนท่ีในสวนผูโดยสาร 
16,665 ตร.ม. พ้ืนท่ีอาคารคลังสินคา 412 ตร.ม. สามารถรองรับการขนสงสินคาไดปละ 3,400 ตัน  
เปนทาอากาศยานท่ีสามารถรองรับท้ังในสวนของผูโดยสาร และการขนสงสินคาทางอากาศได โดยไดมีการวาง
แผนการพัฒนาใหเปน Land Journey สําหรับการเดินทางไปยังพมา จีน และเวียดนาม 
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ตารางท่ี 1-17 : สถิติการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2553 - 2556 

ป 
จํานวนเที่ยวบิน  

ขึ้น - ลง 

จํานวนผูโดยสาร การขนถายสินคา (ตัน) 

เขา ออก ผาน รวม เขา ออก ผาน รวม 

2553 4,932 325,424 316,714 - 642,138 983 1,580 - 2,563 

2554 5,804 410,548 395,285 9 805,842 1,268 2,507 - 3,775 

2555 6,674 471,734 454,462 127 926,323 1,486 3,407 - 4,893 

2556 7,188 552,655 535,969 - 1,088,624 1,137 3,302 - 4,439 

ท่ีมา : ทาอากาศยานแมฟาหลวง, 2556 

 
แผนภูมิท่ี 1-1 : จํานวนผูโดยสารการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2554 - 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงราย, 2556 

  จากแผนภูมิท่ี 1 จํานวนผูโดยสารการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2554 - 2556 ในภาพรวม 
มีจํานวนปริมาณเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป 2554 จํานวน 805,842 คน ป 2555 จํานวน 926,323 คน 
และป 2556 จํานวน 1,088,624 คน 
 
  ทางรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟไปยังจังหวัดเชียงรายยังไมสามารถทําได แตสามารถโดยรถ
รถไฟมาลงยังสถานีปลายทางเชียงใหม และเดินทางตอดวยรถโดยสารประจําทางไปยังจังหวัดเชียงรายได 
 
  ระบบขนสงทางราง 
  โครงการรถไฟสายใหมสาย เดนชัย-เชียงราย-เชียงของ คือ โครงการพัฒนาโครงขายทางรถไฟ 
ภายใตการดูแลโครงการของการรถไฟแหงประเทศไทยรวมกับภาคเอกชน ท่ีมีวัตถุประสงคในการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขนสงระหวางประเทศในภูมิภาค เนื่องจากผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับเท่ือโครงการนี้แลวเสร็จคือ การลดตนทุนทางดานโลจิสติกสของประเทศ ลดคาใชจายดานพลังงานในการ
ขนสงสินคา อีกท้ังยังอํานวยความสะดวกในดานการคมนาคมของประชาชน ซ่ึงในปจจุบัน โครงการนี้ยังเปน
โครงการท่ีอยูในชวงศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน 
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 1.1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรน้ํา 
  พ้ืนท่ีลุมน้ําจังหวัดเชียงราย 
  จังหวัดเชียงรายแบงลุมน้ําหลักเปน 2 ลุมน้ําใหญๆ มีลุมน้ํากกและลุมน้ําโขง (เหนือ) ซ่ึงแตละ
ลุมน้ําก็มีลุมน้ํายอยสําคัญหลายสาย ซ่ึงจะไหลลงแมน้ําโขงสําหรับแมน้ําท่ีเปนปจจัยตอการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคของราษฎร ไดแก  
  1) ลุมน้ํากก   
   ลักษณะภูมิประเทศของลุมน้ํากกสวนใหญประกอบไปดวยเทือกเขาสูงชันทางทิศเหนือ คือ
เทือกเขาแดนลาว ทิศใต คือ เทือกเขาขุนตาล ทิศตะวันออก คือ เทือกเขาผีปนน้ํา ซ่ึงเปนตนกําเนิดของแมน้ํา
สาขาท่ีสําคัญ มีท่ีราบเชิงเขากระจายอยูระหวางหุบเขาและมีท่ีราบลุมแมน้ําตลอดสองขางฝงลําน้ําแมน้ํากก  
มีตนกําเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร ไหลเขาสูเขตประเทศไทยท่ีชองน้ําแมกก 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม แลวไหลไปทางทิศตะวันออกผาน อําเภอแมอาย เขาสูเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ผานตัวเมืองเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูอําเภอเชียงแสน แลวไหลไปลง
สูแมน้ําโขงท่ีบานสบกก ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายความยาวของแมน้ํากกรวมท้ังหมด 
285 กิโลเมตร ชวงแรกประมาณ 128 กิโลเมตร อยูในเขตสหภาพเมียนมาร สวนท่ีอยูในประเทศไทยยาว
ประมาณ 157 กิโลเมตร 
ตารางท่ี 1-18 : พ้ืนท่ีลุมน้ํากก  แบงพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาออกเปน  4  ลุมน้ําสาขา   

ช่ือลุมน้ําสาขา รหัสลุมน้ําสาขา 
พ้ืนท่ีลุมน้ํา 

รอยละของพ้ืนท่ีลุมน้ํากก 
ตร.กม. ไร 

1.  น้ําแมฝาง 0302 2,011.27 1,257,043.75 27.56 
2.  น้ําแมลาว 0303 2,798.43 1,749,018.75 38.33 
3.  น้ําแมสรวย 0304 425.57 265,981.25 5.83 
4.  น้ําแมกกตอนลาง 0305 2,065.14 1,290,712.50 28.28 

รวมลุมน้ํากก 7,300.41 4,562,756.25 100.00 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

 
   1.1) ลุมน้ําสาขาแมน้ําฝาง 
      ลุมน้ําสาขาแมน้ําฝาง (รหัสลุมน้ําสาขา 0302) มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 
2,011.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,257,043.75 ไร คิดเปนรอยละ 27.56 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํากก ความยาวของลําน้ํา
แมฝางประมาณ 122 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:750 โดยบริเวณตนน้ํามีความลาดชันประมาณ 
1:200 กลางน้ําประมาณ 1:1,500 และทายน้ําประมาณ 1:18,000 ลําน้ํายอยท่ีสําคัญ ไดแก น้ําแมทะลบ  
น้ําแมงอนนอย น้ําแมมาว น้ําแมนาวาง น้ําแมสาว และน้ําแมแหลงหลวง เปนตน 
     น้ําแมฝาง มีตนน้ําอยูบริเวณดอยขุนหวยฝางและดอยหัวโท ซ่ึงอยูทางตอนใตของ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ไหลไปทางทิศเหนือ ผานอําเภอฝาง แลวไหลไปบรรจบกับแมน้ํากกท่ี
ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
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   1.2) ลุมน้ําสาขาน้ําแมลาว 
     ลุมน้ําสาขาน้ําแมลาว (รหัสลุมน้ําสาขา 0303) มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 
2,798.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,749,018.75 ไร คิดเปนรอยละ 38.33 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํากก ความยาวของลําน้ํา
แมลาว ประมาณ 210 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,000 โดยบริเวณตนน้ํามีความลาดชัน
ประมาณ 1:500 กลางน้ําประมาณ 1:1,000 และทายน้ําประมาณ 1:2,000 ลําน้ํายอยท่ีสําคัญ ไดแก น้ําแมโถ 
น้ําแมเจดีย น้ําแมฉางขาว น้ําแมปูนหลวง น้ําแมต๊ํา น้ําแมยางม้ิน น้ําตาชาง น้ําแมสรวย และน้ําแมกรณนอย  
เปนตน   
     น้ําแมลาว มีตนกําเนิดจากเทือกเขาผีปนน้ําในเขตอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย ไหลไปทางทิศเหนือผานอําเภอเวียงปาเปา เขาสูอําเภอแมสรวย จากนั้นเปนเสนแบงเขตระหวาง
อําเภอพานกับอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แลวไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย จนไปบรรจบกับแมน้ํากกท่ีบานปาตง ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
   1.3) ลุมน้ําสาขาน้ําแมสรวย 
     ลุมน้ําสาขาน้ําแมสรวย (รหัสลุมน้ําสาขา 0304)  มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 
425.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 265,981.25 ไร คิดเปนรอยละ 5.83 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํากก ความยาวของลําน้ําแมสรวย 
ประมาณ 60 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:200   
     น้ําแมสรวย มีตนน้ําอยูบริเวณดอยแมวังนอยและดอยหลุมขาว ซ่ึงอยูทางตอนเหนือ
ของอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยน้ําแมสรวยไหลลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต แลวไหลไปบรรจบกับ
น้ําแมลาวท่ีบานกาด ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
   1.4) ลุมน้ําสาขาน้ําแมกกตอนลาง 
     ลุมน้ําสาขาน้ําแมกกตอนลาง (รหัสลุมน้ําสาขา 0305)  มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 
2,065.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,290,712.50 ไร คิดเปนรอยละ 28.28 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํากก ความยาวของแมน้ํากก
เฉพาะสวนท่ีอยูในเขตประเทศไทยประมาณ 157 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1 : 1,500 ลําน้ํายอยท่ีสําคัญ 
ไดแก น้ําแมฝาง น้ําเมืองงาม หวยน้ําริน หวยลู หวยหมากเลี่ยม น้ําแมยาว น้ําแมกรณ น้ําแมลาว และหวยเผือ 
เปนตน 
     น้ําแมกก  มีตนกําเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร ไหลมา
ทางทิศใตเขาสูเขตประเทศไทย ท่ีชองน้ําแมกก อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม และมีน้ําฝางไหลมารวมท่ีตําบล
ทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออก เขาสูเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูอําเภอเชียงแสน แลวไหลไปลงแมน้ําโขงท่ีบานสบกก ตําบล
บานแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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 แผนภาพท่ี 1-6 : แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาลุมน้ํากก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
    ท่ีมา : สํานักทรัพยากรน้ําภาค 1 
 
 

  2) ลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) 
   แมน้ําโขง เปนแมน้ํานานาชาติท่ีมีตนกําเนิดมาจากท่ีราบสูงธิเบต ไหลผานตอนใตของ
ประเทศจีนผานตะวันออกของสหภาพเมียนมาร ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผาน
ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา กอนท่ีจะไหลลงสูทะเลจีนใตในภาคใตของเวียดนาม แมน้ําโขงจัดเปนแมน้ําสาย
ท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนแมน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดสายหนึ่งของโลก สภาพภูมิประเทศ
โดยท่ัวไปของลุมน้ําโขง (เหนือ) ในประเทศไทยลอมรอบไปดวยเทือกเขา มีระดับความสูงระหวาง 300-1,550 ม.
รทก. เทือกเขาท่ีสําคัญ ไดแก เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปนน้ํา ดอยแมสุก ดอยขุนแมต๋ํา และดอยขุนแมตอม 
เปนตน  
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 ขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) แสดงในรูปท่ี 4  โดยมีสภาพภูมิประเทศและสภาพลุม
น้ําแตละลุมน้ําสาขา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1-19 : พ้ืนท่ีลุมน้ําโขง (เหนือ) แบงพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาออกเปน 8 ลุมน้ําสาขา   

ช่ือลุมน้ําสาขา 
รหัสลุมน้ํา

สาขา 
พ้ืนท่ีลุมน้ํา รอยละของพ้ืนท่ี 

ลุมน้ําโขง (เหนือ) ตร.กม. ไร 
1.  แมน้ําโขงตอนบน 0202 1,107.51 692,193.75 11.04 
2.  น้ําแมจัน  (น้ําแมคํา) 0203 1,193.18 745,737.50 11.90 
3.  แมน้ําอิงตอนบน 0204 892.69 557,931.25 8.90 
4.  แมน้ําอิงตอนกลาง 0205 2,182.72 1,364.200.00 21.77 
5.  แมน้ําพุง 0206 1,117.85 698,656.25 11.15 
6.  แมลาว 0207 1,346.94 841,837.50 13.43 
7.  แมน้ําอิงตอนลาง 0208 1,697.93 1,061,206.25 16.93 
8.  แมน้ําโขงสวนท่ี  2 0209 489.11 305,693.75 4.88 

รวมลุมน้ําโขง (เหนือ) 10,027.93 6,267,456.25 100.00 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

 
   2.1) ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบน 
     ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบน (รหัสลุมน้ําสาขา 0202) มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 
1,107.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 692,193.75 ไร คิดเปนรอยละ 11.04 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) ลุมน้ํา
สาขาแมน้ําโขงตอนบนถูกแบงออกเปน 2 สวน ดวยลุมน้ํากก คือ ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบนสวนท่ี 1 และ 
ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบนสวนท่ี 2 โดยลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบนสวนท่ี 1 ตั้งอยูทางฝงซายของแมน้ํากก 
มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา 429.20 ตารางกิโลเมตร แมน้ําสายสําคัญในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบนสวนท่ี 1 คือ น้ําแมมะ 
ซ่ึงมีตนกําเนิดจากดอยตุง ในเขตตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ความยาวของลําน้ําแมมะ 
ประมาณ 50 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1:500  โดยบริเวณตนน้ําจะมีความลาดชันประมาณ 1:65 ไหลไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงแมสายท่ีบานเวียงแกว ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
นอกจากนี้ยังมีหวยเก๋ียง ซ่ึงเปนลําน้ําสายสั้น ๆ ท่ีไหลลงแมน้ําโขงโดยตรง สําหรับลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอนบน
สวนท่ี 2 ตั้งอยูทางฝงขวาของแมน้ํากก มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา 678.31 ตารางกิโลเมตร แมน้ําสายสําคัญในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
สาขาแมน้ําโขงตอนบนสวนท่ี 2  คือ น้ําแมบง มีตนกําเนิดจากดอยก่ิวนกในเขตตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ความยาวของลําน้ําแมบงประมาณ 55 กิโลเมตร ไหลไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับหวยปาไร 
แลวไหลขนานมาตามแนวลําน้ําแมกกบรรจบกับหวยแอบหลวง และไหลลงสูแมน้ําโขงท่ีบานสบกก ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลลงสูแมน้ําโขงโดยตรง ไดแก หวยกวาน  
น้ําแมเงิน หวยเม็ง หวยน้ําสม  เปนตน 
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   2.2) ลุมน้ําสาขาน้ําแมจัน (น้ําแมคํา) 
     ลุมน้ําสาขาน้ําแมจัน (น้ําแมคํา) (รหัสลุมน้ําสาขา 0203) มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา
ประมาณ 1,193.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 745,737.50 ไร คิดเปนรอยละ 11.90 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) 
มีแมน้ําสายสําคัญไดแก น้ําแมคํา และน้ําแมจัน น้ําแมคํา มีความยาวของลําน้ําประมาณ 131 กิโลเมตร ความ
ลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:500 โดยบริเวณตนน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:200 กลางน้ําประมาณ 1:500 และ
ทายน้ําประมาณ 1:1,000 ในสวนของน้ําแมจัน มีความยาวประมาณ 51 กิโลเมตร จากการสอบถามจาก
ราษฎรในพ้ืนท่ีทราบวา ปจจุบันมีการรุกล้ําลําน้ํา ทําใหลําน้ําแคบและตื้นเขิน ปริมาณน้ําคอนขางนอยในชวง
บริเวณตั้งแตอําเภอแมจันจนไปถึงจุดบรรจบน้ําแมคํา  ดังนั้นปริมาณน้ําท่ีไหลลงสูแมน้ําโขงสวนใหญจึงเปนน้ํา
ท่ีมาจากลําน้ําแมคํา ลําน้ํายอยท่ีสําคัญของลุมน้ําสาขาน้ําแมจัน ไดแก หวยแมเมาะ หวยแสลบ น้ําแมสลอง  
น้ําแมเปน เปนตน 
     น้ําแมคํา มีตนกําเนิดจากภูเขาตามแนวชายแดนในเขตอําเภอแมฟาหลวง ไหลไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานอําเภอแมฟาหลวง แลวไหลไปทางทิศตะวันออกเขาสูท่ีราบลุมบรรจบกับน้ําแมจัน
ท่ีบานสันมะเค็ด ในเขตอําเภอแมจัน จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูเขตอําเภอเชียงแสน แลว
ไหลไปลงแมน้ําโขงท่ีบานสบคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
   2.3) ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนบน 
     ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนบน (รหัสลุมน้ําสาขา 0204) มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 
892.69 ตารางกิโลเมตร หรือ 577,931.25 ไร คิดเปนรอยละ 8.90 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง (เหนือ) ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตั้งแตตนน้ําของแมน้ําอิงจนถึงกวานพะเยา ความยาวของลําน้ําอิงในชวงนี้ประมาณ 34 กิโลเมตร ความลาดชัน
เฉลี่ยประมาณ 1:2,500 แมน้ําอิงมีตนกําเนิดจากภูเขาตามแนวเขตจังหวัดพะเยากับจังหวัดลําปาง ไหลไปทาง
ทิศตะวันออก ผานอําเภอแมใจ แลวไหลไปทางทิศใตลงสูกวานพะเยาท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ลําน้ํายอยท่ี
ไหลลงแมน้ําอิง ไดแก น้ําแมปม และน้ําเหยียน นอกจากนี้ยังมีลําน้ํายอยสายสั้น ๆ ท่ีไหลลงสูกวานพะเยาโดยตรง 
ไดแก หวยตุม น้ําแมเรือ หวยแมตํ๋า เปนตน และแหลงน้ําท่ีสําคัญ 2 แหง ไดแก กวานพะเยา และหนองเล็งทราย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     กวานพะเยา เปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน ตั้งอยูท่ีตําบลเวียง 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยท่ีปลายดานใตของแนวภูเขาดอยหวยน้ําขาวและแนวภูเขาดอยสันกลาง เปนแหลง
รับน้ําจากแมน้ําและลําหวยโดยรอบ ดานทิศตะวันออกของกวานพะเยาเปนท่ีตั้งของชุมชน สวนดานทิศตะวันตก
เปนท่ีราบกวาง ซ่ึงมีความลาดเทจากภูเขาลงสูกวาน   
     หนองเล็งทราย เปนแหลงน้ําธรรมชาติ ในอดีตเคยมีทางน้ําเชื่อมตอกับหนองฮาง 
ซ่ึงอยูในเขตอําเภอพาน ปจจุบันทางน้ําตื้นเขินเปนสวนใหญ บริเวณตอนใตของหนองมีฝายน้ําลน โดยน้ําท่ีลน
จะไหลลงสูแมน้ําอิงและไหลลงสูกวานพะเยา นอกจากนี้บริเวณพ้ืนท่ีดานทิศใตตําบลแมใจไดมีการขุดสระเพ่ือ
ใชเปนแหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาใหแกชุมชน 
   2.4) ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนกลาง 
     ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนกลาง (รหัสลุมน้ําสาขา 0205) มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 
2,182.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,364,200 ไร คิดเปนรอยละ 21.77 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตั้งแตกวานพะเยาจนถึงจุดบรรจบแมลาว ความยาวของลําน้ําอิงในชวงนี้ประมาณ 158 กิโลเมตร ความลาดชัน
เฉลี่ยประมาณ 1:6,500 ลําน้ํายอยท่ีสําคัญ ไดแก รองขุน รองบอ รองชาง แมน้ําพุง น้ําจุน น้ําแมลอย แมลาว เปนตน 
     แมน้ําอิง ท่ีอยูในลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนกลาง เริ่มตั้งแตจุดออกของกวานพะเยา  
ไหลไปทางทิศเหนือตามเสนแบงขอบเขตอําเภอเมืองกับอําเภอดอกคําใตจนถึงจุดบรรจบแมน้ําพุง แลวไหลไปทาง
ทิศตะวันออกเขาสูเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จากนั้นไหลไปทางทิศเหนือแลวไหลเขาสูเขตอําเภอเทิง ไปบรรจบ
แมลาวทางฝงขวาของลําน้ําบริเวณตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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   2.5) ลุมน้ําสาขาแมน้ําพุง 
     ลุมน้ําสาขาแมน้ําพุง (รหัสลุมน้ําสาขา 0206) มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 1,117.85 
ตารางกิโลเมตร หรือ 698,656.25 ไร คิดเปนรอยละ 11.15 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) มีแมน้ําพุงซ่ึงเปนลําน้ํา
สาขาของแมน้ําอิง เปนลําน้ําสายหลัก ความยาวของลําน้ําประมาณ 100 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 
1:1,500 โดยบริเวณตนน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:400 กลางน้ําประมาณ 1:20,000 และทายน้ําประมาณ 
1:1,000 ลําน้ํายอยท่ีสําคัญ ไดแก ลองเคียน น้ําแมแกว น้ําแมออ น้ําแมฮาง หวยเอ้ียง เปนตน 
     แมน้ําพุง มีตนกําเนิดจากภูเขาในเขตอําเภอพาน ไหลไปทางทิศตะวันออกผาน
ตําบลปาแงะ ตําบลปาแดด แลวไหลไปลงแมน้ําอิงท่ีบริเวณตําบลสันมะคา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบเชิงเขา 
   2.6) ลุมน้ําสาขาแมลาว 
     ลุมน้ําสาขาแมลาว (รหัสลุมน้ําสาขา 0207) มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 1,346.94 
ตารางกิโลเมตร หรือ 841,837.50 ไร คิดเปนรอยละ 13.43 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) ความยาวของลําน้ํา
แมลาวประมาณ 97 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:600 โดยบริเวณตนน้ํามีความลาดชันประมาณ 
1:150 กลางน้ําประมาณ 1:4,500 และทายน้ําประมาณ 1:5,000 ลําน้ํายอยท่ีสําคัญ ไดแก น้ําแมวาน น้ําแมญวน 
น้ําแมเปอย น้ําแมหงาว เปนตน 
     น้ําแมลาว มีตนกําเนิดจากแนวเทือกเขาทางตอนใตของลุมน้ําในเขตอําเภอเชียงคํา  
ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานอําเภอเชียงคํา แลวไหลลงสูท่ีราบลุม จากนั้น
ไหลไปบรรจบกับน้ําแมหงาว แลวไหลลงสูแมน้ําอิงในเขตอําเภอเทิง สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําสาขาแมลาว
เปนภูเขาสูงลอมรอบสลับกับท่ีราบลุมเชิงเขา มีท่ีราบลุมอยูบริเวณตอนกลางของลุมน้ํา 
   2.7) ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนลาง 
     ลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนลาง (รหัสลุมน้ําสาขา 0208) มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 
1,697.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,061,206.25 ไร คิดเปนรอยละ 16.93 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตั้งแตจุดบรรจบแมลาวจนถึงจุดบรรจบแมน้ําโขง  ความยาวของลําน้ําอิงในชวงนี้ประมาณ 133 กิโลเมตร 
ความลาดชันเฉลี่ย 1:3,500  ลําน้ํายอยท่ีสําคัญ ไดแก น้ําแมตาก  น้ําแมต๊ํา หวยชาง เปนตน 
     แมน้ําอิง  ท่ีอยูในลุมน้ําสาขาแมน้ําอิงตอนลาง เริ่มตั้งแตจุดบรรจบแมลาวในเขต
อําเภอเทิง ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใตจนถึงเขตรอยตอระหวางอําเภอพญาเม็งรายและอําเภอขุนตาล จึงไหล
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูเขตอําเภอเชียงของ แลวไหลไปลงแมน้ําโขงท่ีบริเวณตําบล ศรีดอนชัย 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
   2.8) ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงสวนท่ี  2 
     ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงสวนท่ี 2 (รหัสลุมน้ําสาขา 0209) มีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาประมาณ 
489.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 305,693.75 ไร คิดเปนรอยละ 4.88 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) มีน้ําแมงาว 
เปนลําน้ําสายหลัก ความยาวของลําน้ําประมาณ 51 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:350 โดยบริเวณ
ตนน้ํามีความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน้ําประมาณ 1:250 และทายน้ําประมาณ 1:350 ลําน้ํายอยท่ีสําคัญ 
ไดแก หวยมวง หวยหาน หวยคุ หวยโปงหลวง หวยผาตั้ง หวยสาน หวยติ้ว น้ําคํา น้ําวอง เปนตน 
     น้ําแมงาว ไหลจากบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต ไหลลงสูแมน้ําโขงทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ บริเวณตนน้ํามีความลาดชันสูง สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําสาขาแมน้ํา
โขงสวนท่ี 2 ลอมรอบดวยภูเขาสูง มีท่ีราบลุมอยูบริเวณตอนปลายของลุมน้ํา 
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 แผนภาพท่ี 1-7 : แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาลุมน้ําโขง (ภาคเหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สํานักทรัพยากรน้ําภาค 1\] 

 
 
 
 
 
 
  ท่ีมา : สํานักทรัพยากรน้ําภาค 1 

 
  ทรัพยากรปาไม  
  พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายมีท้ังสิ้น 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,298,981 ไร มีพ้ืนท่ีปาไม
จํานวน 3,227,887 ไร หรือ 5,164.62 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 44.22 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด พ้ืนท่ีปาไมแบง
ออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้  
  (1) อุทยานแหงชาต ิ(National Park) มีอยู 5 แหง  
   - อุทยานแหงชาติดอยหลวง เนื้อท่ี 731,250 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอพาน อําเภอแมสรวย 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อําเภอวังเหนือ และอําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 
   - อุทยานแหงชาติลําน้ํากก มีเนื้อท่ี 467,185 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงราย 
อําเภอแมจัน อําเภอแมลาว อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
   - อุทยานแหงชาติแมปม มีเนื้อท่ี 227,312 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอพาน 
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, อําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
   - อุทยานแหงชาติภูซาง เนื้อท่ี 178,050 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
อําเภอเชียงคําและอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
   - อุทยานแหงชาติขุนแจ มีเนื้อท่ี 168,750 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
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  (2) วนอุทยาน (Forest Park) เปนแหลงธรรมชาติท่ีรัฐจัดไวใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
ของประชาชน และสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวของจังหวัด จังหวัดมีวนอุทยานท้ังหมด 27 แหง  
   - วนอุทยานชาพันป   - วนอุทยานน้ําตกศรีชมภู 
   - วนอุทยานดอยกาดผี   - วนอุทยานน้ําตกหวยกางปลา 
   - วนอุทยานดอยพระบาท  - วนอุทยานน้ําตกหวยตาดทอง 
   - วนอุทยานถํ้าผาแล   - วนอุทยานน้ําตกหวยน้ําอุน 
   - ถํ้าหลวง-ขุนน้ํานางนอน  - วนอุทยานน้ําตกหวยแมสัก 
   - วนอุทยานน้ําตกขุนน้ํายาบ  - วนอุทยานน้ําตกหัวแมคํา 
   - วนอุทยานน้ําตกดอนศิลา-ผางาม - วนอุทยานพญาพิภักดิ์ 
   - วนอุทยานน้ําตกตาดควัน  - วนอุทยานภูชมดาว 
   - วนอุทยานน้ําตกตาดสวรรค  - วนอุทยานภูชี้ฟา 
   - วนอุทยานน้ําตกตาดสายรุง  - วนอุทยานรมิโขง 
   - วนอุทยานน้ําตกมิโอฉอแตะ  - วนอุทยานสันผาพญาไพร 
   - วนอุทยานน้ําตกแมโท  - วนอุทยานหวยทรายมาน 
   - วนอุทยานน้ําตกแมสลอง  - วนอุทยานหวยน้ําชาง 
   - วนอุทยานน้ําตกวังธารทอง   
    
 นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนท่ีปาไมรูปแบบอ่ืนอีก ดังตอไปนี้ 
  - สวนรุกขชาติ (Arboretum) มีเพียงแหงเดียว คือสวนรุกชาติโปงสลี เทศบาลตําบลสันทราย 
อําเภอเมืองเชียงราย มีพ้ืนท่ี 668.75 ไร พันธุไมสวนใหญเปนไมสักขนาดใหญ ซ่ึงเปนปาเดิมท่ีเหลืออยูและมี
การปลูกตนไมอ่ืน ๆ แทรกบาง 
  - ปาสงวนแหงชาติ (National Reserved Forest) มีท้ังหมด 30 แหง มีพ้ืนท่ีรวม 4,485,966 ไร 
คิดเปนรอยละ 61.46 ของพ้ืนท่ีจังหวัด แบงเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ จํานวน 3,525,896 ไร พ้ืนท่ีมอบ สปก. 
จํานวน 960,070 ไร แยกออกเปนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 513,683 ไร ปาเพ่ือการเกษตร 425,832 ไร และพ้ืนท่ีกัน
คืนกรมปาไม 20,555 ไร 
  - ปาชุมชน (Community Forest) เปนปาธรรมชาติ ท่ีชาวบานชวยกันปองกันรักษาเอาไว 
สําหรับเปนแหลงซับน้ําและใชสอย ปจจุบันมีการสรางปาชุมชนข้ึนในพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือใชประโยชนของชุมชน 
  - เขตหามลาสัตวปา มีเพียงแหงเดียวคือ พ้ืนท่ีชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย อําเภอ
เชียงแสน มีพ้ืนท่ี 2,711 ไร 
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  ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงแร 
  - ทังสเตน หรือ วุลแฟรม แรทังสเตนเปนแรท่ีพบในเทือกเขาดานตะวันตกของจังหวัด ในเขต
อําเภอแมสรวย และอําเภอเวียงปาเปา ซ่ึงอาจเกิดเปนแหลงแรอิสระเชนซีไลทและวุลแฟรม หรืออาจเกิดรวม
กับแรอ่ืน ๆ เชน ดีบุก และพลวง 
  - ดีบุกและพลวง แรท้ังสองประเภทเปนแรในกลุมโลหะพ้ืนฐาน อาจเกิดรวมกับแรทังสเตน 
มีอยูมากในเทือกเขาดานตะวันตก เชนกัน แตมีปริมาณและการผลิตนอยกวาทังสเตน 
  - แมงกานีส เปนแหลงแรท่ีมีขนาดเล็ก เคยมีการผลิตในเขตอําเภอเทิง ปจจุบันมีแปลง
ประทานในเขตอําเภอพญาเม็งราย แตไมมีการผลิต 
  - ไพโรฟลไลต และกัลก เปนแรท่ีพบกระจายในเขตอําเภอเทิงและอําเภอเชียงของ แตไมมีการผลิต 
  - ดินขาว และบอลเคลย เปนแรท่ีพบกระจายในอําเภอเวียงปาเปา มีผลผลิตจํานวนนอย 
ปจจุบันยังคงมีการผลิตบอลเคลยจากเหมือง 
  - หินปูนอุตสาหกรรม เปนหินปูนท่ีใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ใชทําปูนขาวสําหรับ
อุตสาหกรรมฟอกหนัง และอุตสาหกรรมน้ําตาล มีการผลิตหินปูนในเขตอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอปาแดด และ
อําเภอเวียงชัย 
 

 1.1.7 รอยเลื่อนที่พาดผานจังหวัดเชียงราย 
 ใตพ้ืนแผนดินของจังหวัดเชียงราย มีรอยเลื่อนท่ียังทรงพลัง ท้ังหมด 3 รอยเลื่อน คือ 
 - รอยเล่ือนแมจัน พาดผานอําเภอฝาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมจัน อําเภอเชียงแสน 
และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต มีความยาวประมาณ 
101 กิโลเมตร 
 - รอยเล่ือนแมอิง พาดผานอําเภอเทิง อําเภอขุนตาล และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนว
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร        
 - รอยเล่ือนพะเยา พาดผานอําเภองาว จังหวัดลําปาง และอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนว 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต ทางดานทิศเหนือของรอยเลื่อนทาสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร 
และในกลุมรอยเลื่อนพะเยา ยังมีรอยเลื่อนแขนงพาดผานอําเภอพาน อําเภอแมลาว และอําเภอแมสรวย  

 เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. ท่ีผานมา รอยเลื่อนนี้ไดปลอดปลอยพลังงานทําให
เกิดแผนดินไหวศูนยกลางอยูท่ีตําบลทรายชาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลึกลงไปในแผนดิน 7 กิโลเมตร  
วัดแรงสั่นสะเทือนได 6.3 ริกเตอร ทําความเสียหายใหจังหวัดเชียงรายเปนอยางมาก และสรางความตระหนก
แกประชาชนเปนอยางยิ่ง 
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1.2 สถานการณสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
 1.2.1 สถิติสาธารณภัย 
 - สถิติการเกิดสาธารณภัยของจังหวัด 
             สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย และสงผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน
บานเรือน สัตวเลี้ยง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน และสิ่งสาธารณประโยชนท่ี
ประชาชนรวมกันสรางและท่ีทางราชการสราง ไดรับความเสียหายสถิติ 3 ป ยอนหลัง มีรายละเอียดดังนี ้
 (1) ภัยธรรมชาต ิ

(1.1) ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถลม 
ป พ.ศ. จํานวนคร้ังที่เกิดภัย 

(คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 

(อําเภอ) 
เสียชีวิต 

(คน) 
บาดเจ็บ 

(คน) 
มูลคาความเสียหาย 

(บาท) 

พ้ืนท่ีการเกษตร

เสียหาย (ไร) 
จํานวนเงิน (บาท) 

2555 83 17 - - 183,966,950 11,281.25 9,749,784.50 
2556 62 17 3 - 12,960,600 52,045.72 58,972,052.26 
2557 59 18 2 - 10,044,400 41,908.75 47,062,980.50 

รวม 204 - 5 - 206,971,950 105,235.72 155,784,817.26 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

  (1.2) ภัยจากวาตภัย (พายุฤดูรอน) 
ป พ.ศ. จํานวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 

(อําเภอ) 
จํานวนบานเรือน
เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบานเรือน
เสียหายบางสวน 

(หลัง) 

มูลคาการให 
ความชวยเหลือ  

(บาท) 

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย 

(ไร) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

2555 15 15 6 10,651 13,334,133 3,647.00 2,883,335.25 
2556 17 18 5 20,221 39,016,393 27,575.00 23,399,706.25 
2557 26 18 1 9,790 16,767,152 7,321.63 8,751,116.25 

รวม 58 - 12 40,662 69,117,678 38,543.63 35,034,157.75 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

(1.3) ภัยจากวาตภัย (ลูกเห็บ) 
ป พ.ศ. จํานวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย (คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภัย 

(อําเภอ) 
จํานวนบานเรือน
เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบานเรือน
เสียหายบางสวน 

(หลัง) 

มูลคาการให 
ความชวยเหลือ  

(บาท) 

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย 

(ไร) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

2555 - - - - - - - 
2556 - - - - - - - 
2557 1 1 - - - 347 386,211.00 

รวม 1 - - - - 347 386,211.00 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
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(1.4) ภัยแลง  

ป พ.ศ. จํานวนคร้ัง 
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภยั 
(อําเภอ) 

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย (ไร) 

จํานวนสัตวที่ไดรับ
ผลกระทบ (ตัว) 

มูลคาความเสียหาย 
(บาท) 

ดาน
การแพทย 

(แหง) 

ส่ิงสาธารณ 
ประโยชน 

(แหง) 

ภาชนะ
รองรับน้ํา 

(ถัง) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

2555 1 18 3,313 - 2,524,221.00 40 4,353 307 49,616,573.70 
2556 1 18 261,062 830 10,129,952.00 41 1,582 34 49,964,453.00 
2557 1 18 176,788 - 4,644,270.75 - 62 1,670 33,353,900.00 

รวม   437,850 830 14,774,222.75 81 5,997 2,011 132,934,926.70 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

  (1.5) ภัยจากอากาศหนาว 

ป พ.ศ. 
ราษฎรเดือดรอน การใหความชวยเหลือ 

ครัวเรือน คน ผาหม/ผานวม เสื้อกันหนาว จํานวนเงิน (บาท) 
2555 - 245,065 71,751 18,000 17,277,710 
2556 - 319,328 35,861 1,575 7,719,810 
2557 - 280,494 16,304 12,000 5,429,920 

รวม - 844,887 123,916 31,575 30,427,440 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

  (1.6) ภัยจากแผนดินไหว 
ป พ.ศ. จํานวนคร้ัง 

ที่เกิดภัย(คร้ัง) 
พื้นที่ประสบภยั 

(อําเภอ) 
จํานวนบานเรือน
เสียหาย (หลัง) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

ศาสน
สถาน 

สถาน 
ศึกษา 

โรงงาน 
อุตสาหกรม 

ส่ิงสาธารณ 
ประโยชน 

สถานที่
ราชการ 

มูลคาความเสียหาย 
(ลานบาท) 

2555 - - - - -      - 
2556 - - - - -      - 
2557 1 7 16,988 1 23 160 126 15 12 57 610,895,990.75 

รวม 1 7 16,988 1 23 160 126 15 12 57 610,895,990.75 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

 (1.7) ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช 
ป พ.ศ. จํานวนครั้ง 

ท่ีเกิดภัย (ครั้ง) 
พ้ืนท่ีประสบภัย 

(อําเภอ) 
พ้ืนท่ีการเกษตร
เสียหาย (ไร) 

จํานวนสัตวท่ี
ไดรับผลกระทบ 

(ตัว) 

มูลคาความเสียหาย 
(ลานบาท) 

2555 2 10 119,700.25 - 76,478,750.00 
2556 1 1 732.25 - 814,994.25 
2557 3 2 1,319.75 - 1,505,150.50 

รวม - - 121,752.25 - 78,798,894.75 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
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 (2) ภัยท่ีเกิดจากมนุษย 
  (2.1) ภัยจากการคมนาคม  

ป พ.ศ. จํานวนครั้งท่ีเกิดภัย 
(ครั้ง) 

เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) มูลคาความเสียหาย (ลานบาท) 

2555 1,663 228 - 912,000,000 
2556 1,889 272 1,819 1,088,000,000 
2557 1,751 289 1,603 1,250,577,000 
รวม 5,303 789 3,422 3,250,577,000 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

  (2.2) ภัยจากอัคคีภัย 
ป พ.ศ. จํานวนครั้ง 

ท่ีเกิดภัย(ครั้ง) 
พ้ืนท่ีประสบภัย 

(อําเภอ) 
จํานวนบานเรือน
เสียหาย (หลัง) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลคาความเสียหาย 
(ลานบาท) 

2555 95 16 89 - - 4,878,810 
2556 64 15 52 - - 5,708,990 
2557 - - - - - - 
รวม 159 31 141 - - 10,587,800 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

  (2.3) ภัยจากไฟปาและหมอกควัน 

ท่ี อําเภอ 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 

จํานวน 
(ครัง้) 

พ้ืนท่ีเสียหาย 
จํานวน 
(ครัง้) 

พ้ืนท่ีเสียหาย 
จํานวน 
(ครัง้) 

พ้ืนท่ีเสียหาย 

1 เมืองเชียงราย 15 49 ไร 25 145 ไร 16 289 ไร 
2 แมจัน 2 5 ไร 5 32 ไร 13 132 ไร 
3 เวียงชัย 3 26 ไร 2 70 ไร 1 100 ไร 
4 เวียงเชียงรุง 5 87 ไร - - - - 
5 แมฟาหลวง 45 272 ไร 1 งาน 40 273 ไร 3 งาน 38 233 ไร 2 งาน 
6 แมสาย 3 31 ไร 1 งาน - - - - 
7 เชียงแสน 3 10 ไร 1 5 ไร - - 
8 เชียงของ 9 51 ไร 7 19 ไร - - 
9 ดอยหลวง 13 200 ไร - - - - 
10 แมลาว 1 4 ไร - - 5 12 ไร 
11 พาน - - 10 58 ไร - - 
12 แมสรวย 7 40 ไร 47 208 ไร 19 153 ไร 
13 เวียงปาเปา 16 221 ไร 51 175 ไร 5 17 ไร 
14 ขุนตาล - - 13 28 ไร 4 12 ไร 
15 เวียงแกน 4 28 ไร 45 107 ไร 12 90 ไร 3 ตารางวา 
16 เทิง 9 41 ไร 32 95 ไร 20 211 ไร 
17 ปาแดด - - 3 4 ไร - - 
18 พญาเม็งราย 4 11 ไร 5 45 ไร 1 10 ไร 

รวม 139 1,076 ไร 2 งาน 286 1,264 ไร 3 งาน 134 
1,259 ไร 2 งาน  

3 ตารางวา 
ท่ีมา : ศูนยสงเสริมการควบคุมไฟปาภาคเหนือท่ี 2 (จังหวัดเชียงราย),2558 
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สรุปการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
ตารางท่ี 1-20 : คา PM10 ท่ีวัดไดสูงสุด 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวนวันท่ีทําการ
ตรวจวัด 

จํานวนวันท่ีคา PM10 
เกินคามาตรฐาน 

จํานวนวันท่ีคา PM10 
อยูในเกณฑมาตรฐาน 

2553 363 40 323 
2554 365 1 364 
2555 354 33 321 
2556 347 26 321 
2557 352 19 333 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ 
 
สรุปการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายรายเดือน ป 2558 แยกตามสถานี 
ตารางท่ี 1-21 : คา PM10   และ คา AQI 

เดือน 
 

วันท่ี 

กุมภาพันธ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 
สถานี อ.เมือง สถานี อ.แมสาย สถานี อ.เมือง สถานี อ.แมสาย สถานี อ.เมือง สถานี อ.แมสาย 
PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI 

1 98 68 86 68 76 77 73 73 51 63 57 65 
2 69 56 68 60 80 81 75 76 80 113 75 96 
3 63 55 65 60 111 88 94 80 119 123 99 102 
4 58 58 62 62 108 98 93 86 136 122 107 101 
5 47 38 55 48 0 94 0 84 197 161 134 118 
6 48 47 55 55 94 89 84 81 191 173 131 123 
7 65 53 66 58 111 98 94 86 129 118 104 99 
8 64 41 65 51 151 129 114 104 121 95 101 84 
9 76 54 73 59 138 135 108 107 75 68 72 63 
10 78 73 74 71 198 124 135 102 48 45 55 53 
11 71 52 70 58 200 170 135 122 36 30 45 38 
12 61 51 63 57 180 155 127 116 33 37 41 46 
13 73 70 71 69 150 143 114 111 25 25 31 31 
14 61 42 63 52 153 162 115 119 31 25 39 31 
15 51 45 57 53 173 170 123 122 43 35 52 44 
16 62 53 64 58 300 229 178 148 55 34 60 43 
17 68 55 68 60 285 224 172 146 61 50 63 57 
18 64 55 65 60 381 280 224 170 64 48 65 55 
19 51 53 57 58 329 279 191 169 63 49 65 56 
20 62 58 64 62 255 243 159 154 60 35 63 44 
21 51 49 57 56 206 216 138 142 66 51 67 57 
22 63 50 65 57 201 209 136 139 68 60 68 63 
23 73 56 71 60 87 93 80 83 39 35 49 44 
24 71 65 70 66 70 54 69 59 29 22 36 28 
25 72 74 70 71 42 41 52 51 32 31 40 39 
26 76 67 73 67 34 35 43 44 30 24 38 30 
27 64 58 65 62 19 29 24 36 24 19 30 24 
28 65 71 66 70 27 24 34 30 21 21 26 26 
29 - - - - 34 38 43 48 0 13 0 16 
30 - - - - 45 43 53 52 0 24 0 30 
31 - - - - 58 49 62 56 - - - - 

***หมายเหตุ  
คา PM10 คือฝุนขนาดเล็ก (Particulate Matter) ที่มีอนุภาคเล็กกวา 10 ไมครอน ไมควรเกิน 120 ถาเกินมีผลกระทบ
ตอสุขภาพ 
คา AQI คือ ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไมควรเกิน 100 ถาเกินมีผลกระทบตอสุขภาพ 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 
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 1.2.2 พ้ืนท่ีเส่ียงสาธารณภัย 
  พ้ืนท่ีเสี่ยงสาธารณภัย ประเภทภัยพิบัติท่ีสําคัญและมีผลกระทบอยางรุนแรงตอจังหวัดเชียงราย  
ซ่ึงจังหวัดเชียงราย ไดรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแบงเปนตามประเภทภัย เปนรายอําเภอ ตําบล หมูบาน 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ค : 5) 
 

1.3 ความเสี่ยงสาธารณภัยของจังหวัด 
 ในรอบหลายสิบปท่ีผานมา สาธารณภัยเกิดข้ึนบอยครั้ง และเกิดเปนประจําในชวงระยะเวลาหนึ่ง  
จึงทําใหมีความสามารถคาดการณไดมากข้ึน ไดแก อุทกภัยและดินโคลนถลม วาตภัย ภัยแลง ในขณะเดียวกัน
มีสาธารณภัยรูปแบบใหมและ/หรือมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ซ่ึงทําใหคาดการณไดยาก มีความไมแนนอนสูง อาทิเชน ภัยจากแผนดินไหว โรคระบาด  
นอกจากนี้ อุบัติเหตุทางถนน ยังเปน สาธารณภัยท่ีเกิดมากท่ีสุด ซ่ึงการคาดการณทําไดยากเพราะเปน
พฤติกรรมของมนุษย เวนแตในบางชวงระยะเวลา หากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตาง ๆ ก็มีแนวโนมจะ
เกิดมากข้ึน  
 

ตารางท่ี 1-22 : ปฏิทินสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

ชนิดภัย 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก 
และดินโคนถลม 

            

2. วาตภัย (พายุฤดูรอน)              

3. วาตภัย (ลูกเห็บ)             

4. ภัยแลง              

5. ภัยหนาว             

6. การระบาดของศัตรูพืช             

7. แผนดินไหว             

8. ภัยจากการคมนาคม             

9. อัคคีภัย             

10. ไฟฟาและหมอกควัน             

 

หมายเหตุ :       เฝาระวังตลอดท้ังป   
 
 การประเมินความเส่ียงภัยของจังหวัด 
  จังหวัดเชียงรายมีลักษณะทางภู มิศาสตร เปนเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North 
Continental Highland) มีพ้ืนราบสูงเปนหยอมๆ มีท่ีราบลุมทางตอนกลางของพ้ืนท่ี ลักษณะภูมิอากาศในชวง
ฤดูหนาว มีสภาพหนาวเย็นและแหงแลง แตจากลักษณะทางภูมิศาสตรดังกลาว ทําใหจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนท่ีท่ี
สวยงามและอากาศดีเหมาะแกการทองเท่ียว แตละปตองตอนรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ
เปนจํานวนมากสําหรับความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย แยกตามประเภทภัย (รายละเอียดตามภาคผนวก ค-2) 
  จากความเสี่ยงตอสาธารณภัยตามประเภทภัยตางๆ สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนและของรัฐ ดังนั้น จังหวัดเชียงราย จึงจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด พ.ศ. 2558 ข้ึน 
เพ่ือเปนการรองรับปญหาตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเกิดสาธารณภัยแตละชนิดรวมท้ังการชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยางทันตอเหตุการณ 
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1.4 บทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผานมา 
 บทเรียนจากการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดเชียงรายท่ีผานมา สามารถสรุปปญหา ขอจํากัดดานตางๆ 
ไดดังนี้ 
 1.4.1 ดานโครงสราง องคกร และกลไกการจัดการสาธารณภัย 
  โครงสราง องคกร และกลไก ท่ีรับผิดชอบเม่ือเกิดสาธารณภัยของจังหวัดเชียงรายมีหลายระดับ
หลายสวนราชการและหนวยงาน ตั้งแตการเฝาระวังและติดตามสถานการณ การแจงเตือนภัย การเผชิญเหตุ 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การใหความชวยเหลือและบรรเทาทุกขขณะเกิดเหตุการณ จนถึงการฟนฟู
ผูประสบภัยและพ้ืนท่ีภายหลังการเกิดภัย ซ่ึงแตละสวนราชการและหนวยงานไดรวมกันปฏิบัติงานอยางเต็ม
กําลังและมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะในการกําหนดแนวทางจัดหาเครื่องมืออุปกรณ เพ่ือรับมือกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน
แลวก็ตาม แตปญหาพ้ืนฐาน คือ การขาดความเปนเอกภาพในการจัดการสาธารณภัยท้ังในระดับชาติ จังหวัด 
อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กอปรกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักตามกฎหมายไมสามารถ สั่งการได
ครอบคลุมทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาคเอกชนท่ีเขารวมในการเผชิญเหตุดวยตนเอง ทําใหการ
ประสานงานและการสนธิกําลังจากสวนราชการและหนวยงานยังขาดประสิทธิภาพ สวนใหญเปนไปเพ่ือแกไข
ปญหาเฉพาะหนาและไมมีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ รวมถึงขาดเปาหมาย และแนวทางปฏิบัติรวมกัน   
 1.4.2 ดานกระบวนการวางแผน และการสนับสนุน 
  การระดมทรัพยากรเขาสูพ้ืนท่ีประสบภัย ยังขาดแนวทางปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน เม่ือเกิดเหต ุ
ทุกหนวยงานจะเขาพ้ืนท่ีประสบภัยดวยตัวเอง ไมมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ในพ้ืนท่ี 
ทําใหขาดความพรอมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เนื่องจากทุกหนวยงานมุงใหความชวยเหลือผูประสบภัย
เปนลําดับแรก แตการปฏิบัติงานกลับไมมีการวางแผนในภาพรวม ตางหนวยตางปฏิบัติงาน ตามแนวทางของตนเอง 
โดยไมมีความรูความเขาใจ ความมุงหมายในการปฏิบัติในภาพรวม ทําใหหนวยเผชิญเหตุในพ้ืนท่ีไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา และเปนระบบ เนื่องจากไมมีการวางแผน การสนับสนุนดานทรัพยากร 
เชน เชื้อเพลิง อุปกรณพิเศษ และสวนใหญไมมีการจัดเตรียมงบประมาณในการเผชิญเหตุ จึงเกิดความสับสน
และลาชาในการปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัย 
 1.4.3 ดานองคความรู และขอมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย 
   การวิจัยและพัฒนาการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดเชียงราย ยังไมมีความชัดเจนถึงยุทธศาสตร 
ทิศทางรูปแบบ และระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินท่ีเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด ในแตละประเภทภัยขาด
ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยของแตละประเภทภัยท่ีแทจริง เชน พ้ืนท่ีแลงซํ้าซาก พ้ืนท่ีดินโคลนถลม ฯลฯ ท่ีจะมี
ผลกระทบตอประชาชน รวมถึงระดบันโยบายขาดการใหความสําคัญและการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 1-23 : ตารางวิเคราะหความเส่ียงในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 

ลําดับ 
ความเส่ียง 

ตารางประเมินความเส่ียง 

สถิติการเกิดสาธารณภัย 
ความลอแหลม/
ความเปราะบาง 

ความรุนแรงและความเสียหาย 

ชนิดภัย 
ขนาดภัย 
(ระดับ) 

ระยะเวลาการเกิดภัย 
ความเสี่ยง 

ในการเกิดภัย 
ขนาดพ้ืนท่ี 

ไดรับผลกระทบ 
สูง 

ปาน
กลาง 

ตํ่า 
ผูเสียชีวิต 

(คน) 
มูลคาความเสียหาย  

(บาท) 

1 อุทกภัยและดินโคลนถลม 1-2 กรกฎาคม - ตุลาคม สูง 18 อําเภอ /   5 322,756,767.26 

2 วาตภัย (พายุฤดรูอน) 1-2 กุมภาพันธ - พฤษภาคม สูง 18 อําเภอ /   - 104,151,835.75 

3 วาตภัย (ลูกเห็บ) 1-2 กุมภาพันธ - พฤษภาคม ปานกลาง 18 อําเภอ  /  - 386,211.00 

4 ภัยแลง 1-2 กุมภาพันธ - พฤษภาคม สูง 18 อําเภอ /   - 147,709,149.45 

5 ภัยจากอากาศหนาว 1-2 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ สูง 18 อําเภอ /   - 30,427,440.00 

6 แผนดินไหว 1-2 มกราคม - ธันวาคม ปานกลาง 18 อําเภอ  /  1 610,895,990.75 

7 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช 1-2 มกราคม - ธันวาคม ปานกลาง 18 อําเภอ  /  - 78,798,894.75 

8 ภัยจากการคมนาคม 1 มกราคม - ธันวาคม สูง 18 อําเภอ /   789 3,250,577,000 

9 อัคคึภัย 2 มกราคม - ธันวาคม สูง 18 อําเภอ /   - 10,587,800 

10 ไฟปาและหมอกควัน 1-2 มีนาคม - เมษายน สูง 18 อําเภอ /   - N/A 

 

หมายเหตุ : 
1. แผนดินไหว ท่ีตองเฝาระวังตลอดท้ังป เนื่องจากไมสามารถคาดการณลวงหนาได 
2. ภัยจากการระบาดของศัตรูพืข ท่ีตองเฝาระวังตลอดท้ังป เนื่องจากการระบาดของศัตรูพืชจะปรากฏ เม่ือสภาพภูมิอากาศเอ้ืออํานวยตอการระบาด 
3. ภัยจากการคมนาคม ท่ีตองเฝาระวังตลอดท้ังป เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุเกิดไดข้ึนทุกเวลา เม่ือผูใชรถใชถนนประมาทไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
4. อัคคีภัย ตองเฝาระวังตลอดท้ังป เนื่องจากอัคคีภัย จะเกิดไดข้ึนไดทุกเวลา เม่ือผูอาศัยในอาคาร บานเรือน ประมาท 
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ตารางที่ 1-24 : ตารางประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

ชนิดภัย 

การประเมินภัย การวิเคราะหผลกระทบ 

การประเมินความเส่ียง 
ลักษณะของภัย 

ความถ่ี/โอกาส 
ความลอแหลม/ ความเปราะบาง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

1. อุทกภัย 
และ 

ดินโคลนถลม 

- เหตุการณการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายในแตละครั้ง จะเกิดเหตุการณมดิน
โคลนถลมตามมาดวย ซ่ึงลักษณะการเกิด
อุทกภัยและดินโคลนถลมในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย จะมีลักษณะการเกิดดังนี ้
1. การเกิดอุทกภัย มีอยู 3 ลักษณะคือ 
   1.1 น้ําปาไหลหลากน้ําฉับพลัน จะเกิด
ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีลาดเชิงเขา  
   1.2 น้ําทวมขัง จะเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีราบ
ลุมและบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายน้ําไมดี 
    1.3 น้ําลนตล่ิง จะเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ี
สองฝงแมน้ํา 
2. การเกิดดินโคลนถลม จะมีลักษณะ 
ดินโคลนภูเขาไถลปดทับเสนทางคมนาคม 
สวนใหญจะเกิดข้ึนบริเวณเสนทางคมนาคม
ท่ีลัดเลาะไปตามไหลเขา หรือบริเวณท่ีลาด
เชิงเขา  

/   - จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเปนเทือกเขา
สูง มีพ้ืนราบสูงเปนหยอมๆ และมีพ้ืนท่ีราบ
ตามลุมแมน้ําสําคัญในตอนกลางของพ้ืนท่ี
จังหวัด  
   ปจจุบันการขยายตัวของชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงรายมีลักษณะกาวกระโดด ทําใหมี
การกอสรางอาคารบานเรือนของประชาชน 
และเสนทางคมนาคม เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  
ทําใหเกิดปรากฏการณ ดังนี้   
 - แมน้ํา ลําน้ํา ถูกรุกล้ํา เพ่ือสรางอาคาร
บานเรือนของประชาชน และเสนทางคมนาคม
สําหรับสัญจรไปมา   
 - พ้ืนท่ีท่ีเคยเปนทางระบายน้ําธรรมชาติและ
พ้ืนท่ีท่ีเคยเปนพ้ืนท่ีรองรับน้ําธรรมชาติ ถูกถม 
เพ่ือสรางอาคารบานเรือนของประชาชน และ
เสนทางคมนาคม สําหรับสัญจรไปมา   
 - พ้ืนท่ีบนภูเขาถูกแผวถางและปรับไถหนาดิน
เพ่ือสรางบานเรือนท่ีอยูอาศัย และทําเปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมของประชาชน 

- ดวยในทุกๆ ป  จั งหวัด
เชียงราย จะไดรับอิทธิพล
จากรองมรสุมและรองความ
กดอากาศต่ําผาดผาน และ
ในบางปจะไดรับผลกระทบ
จากพายุหมุนเขตรอน เชน 
พายุดีเปรสชั่น พายุโซนรอน 
เปนตน ทําใหเกิดฝนตกหนัก
ติดตอกัน เปนเหตุทําใหเกิด
อุทกภัยและดินโคลนถลม 
ใน พ้ืน ท่ีจั งหวัด เชีย งราย 
จากสถิติขอมูลยอนหลัง 3 ป 
จะเห็นไดวา อุทกภัยและ 
ดินโคลนถลมในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย มีขนาดหรือขอบเขตภัย 
อยูในระดับ 1-2 ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี 
อําเภอ จังหวัด ยังสามารถ
รับมือได  
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ชนิดภัย 

การประเมินภัย การวิเคราะหผลกระทบ 

การประเมินความเส่ียง 
ลักษณะของภัย 

ความถ่ี/โอกาส 
ความลอแหลม/ ความเปราะบาง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

 ลักษณะเหตุการณอุทกภัยและดินโคลนถลม 
ตามท่ีกลาวมาขางตน จะเกิดข้ึนกระจาย 
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงรายทุกอําเภอ 
ในหวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม  

   

- เ ม่ือ เ กิดฝนตกหนั กติดต อ กัน ก็จะเ กิด
เหตุการณน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม  
น้ําทวมขัง น้ํ าลนตลิ่ ง ในหลายพ้ืนท่ีของ
จังหวัดเชียงราย ในบางเหตุการณทําให
ประช าชนต อง เ สี ยชี วิ ต  และทรั พย สิ น 
บานเรือน สัตวเลี้ยง พ้ืนเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชนของ
ประชาชน และสิ่งสาธารณประโยชนของทาง
ราชการ ไดรับความเสียหายเปนวงกวาง 

 

2. วาตภัย 
(พายุฤดูรอน) 

- เหตุการณการเกิดวาตภัย (พายุฤดูรอน)              
ใน พ้ืน ท่ีจั งหวัด เชี ยงราย  จะมีลักษณะ 
กระแสลมพัดรุนแรงมากและมีฝนฟาคะนอง
ตามมาดวย มักจะเกิด ข้ึนในระยะสั้นๆ 
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง พายุก็จะสงบ กอนท่ีจะ
เกิดวาตภัย (พายุฤดูรอน) สภาพอากาศจะ
รอนอบอาวติดตอกันหลายวัน   

/   - จังหวัดเชียงราย ประกอบประชากรหลาย
เผาชาติ พันธกระจายอยู ท่ัว พ้ืน ท่ีจั งหวัด  
การสร า งบ าน เรื อนของประชาชนจะมี 
การสรางท่ีอยูอาศัย เปนบานไมท้ังหลังบาง 
บานครึ่งไมครึ่งคอนกรีตบาง บานคอนกรีต 
ท้ังหลังบาง และจะมีการมุงหลังคาบาน  
ดวยสังกะสี กระเบื้อง ในบางพ้ืนท่ียังมุงดวย
ใบหญาคา และใบตองตึง  

- ด ว ย ใ น ทุ ก ป  จั ง ห วั ด
เชียงรายจะไดรับผลกระทบ
จากมวลอากาศเย็นหรือ
ความกดอากาศสู งแผลง
มาปกคลม ซ่ึงชวงนั้นจังหวัด
เชียงรายเปนชวงฤดูรอน 
เม่ือมีอากาศเย็นหรือมวล
อากาศเย็นมากระทบ 
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ชนิดภัย 

การประเมินภัย การวิเคราะหผลกระทบ 

การประเมินความเส่ียง 
ลักษณะของภัย 

ความถ่ี/โอกาส 
ความลอแหลม/ ความเปราะบาง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

 ซ่ึงลักษณะเหตุการณวาตภัย (พายุฤดูรอน) 
ตามท่ีกลาวมาขางตน จะเกิดข้ึนกระจายไป
ท่ัวในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงรายทุกอําเภอ ใน
หวงเดือน กุมภาพันธ - พฤษภาคม           

   

เม่ือเกิดวาตภัย (พายุฤดูรอน) กระแสลมจะ
พัดหลังคาบานท่ีมุงดวยสังกระสี กระเบื้อง  
ใบหญาคา และใบตองตึง เสียหาย ในหลาย
พ้ืน ท่ี กระลมยั ง พั ดต น พืช  ผลผลิ ตทา ง
การเกษตรของประชาชนไดรับความเสียหาย
เปนวงกวางอีกดวย 

จะทําใหเกิดความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอาศกาศ จึงเปน
สาเหตุเกิดพายุฤดูแลงข้ึน 
จากสถิติขอมูลยอนหลัง 3 ป 
จะเห็นไดวา วาตภัย (พายุฤดูรอน) 
ใน พ้ืน ท่ีจั งหวัด เชีย งราย 
มีขนาดหรือขอบเขตภัย อยูใน
ระดับ 1-2 ซ่ึงองคกรปกครอง
ส ว น ท อ ง ถ่ิ น แ ห ง พ้ื น ท่ี 
อําเภอ จังหวัด ยังรับมือได 

3. วาตภัย 
(พายุลูกเห็บ) 

- ลักษณะการเกิดวาตภัย (พายุลูกเห็บ) ใน
พ้ืนท่ีจังหวีดเชียงราย จะมีลักษณะกระแส
ลมพัดรุนแรงมาก มีฝนฟาคะนอง และมี
ลูกเห็บจํานวนมากตกลงมาดวย จะเกิด
เหตุการณ ประมาณ 1 ชั่วโมง พายุลูกเห็บ 
ก็จะสงบ กอนท่ีจะเกิดวาตภัย (พายุลูกเห็บ) 

 /  - จังหวัดเชียงราย ประกอบดวยประชากร
หลายเชื้อชาติ  กระจายอยู ท่ัว ไปในพ้ืนท่ี
จังหวัด การสรางบานเรือนของประชาชน จะ
มีการสรางบานเรือนท่ีอยูอาศัยดวย ไมท้ังหลัง 
ครึ่งไมครึ่งคอนกรีต และคอนกรีตท้ังหลัง 
แตกตางกันไปตามฐานะ 

- ด ว ย ใ น ทุ ก ป  จั ง ห วั ด
เชียงราย จะไดรับผลกระทบ
จากมวลอากาศเย็นหรือ
ความกดอากาศสู งแผลง
มาปกคลม ซ่ึงชวงนั้นจังหวัด
เชียงรายเปนชวงฤดูรอน 
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ชนิดภัย 

การประเมินภัย การวิเคราะหผลกระทบ 

การประเมินความเส่ียง 
ลักษณะของภัย 

ความถ่ี/โอกาส 
ความลอแหลม/ ความเปราะบาง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

 สภาพอากาศจะรอนอบอาว กอนเมฆจะมีสีแดง 
ซ่ึงลักษณะเหตุการณวาตภัย (พายุลูกเห็บ) 
ตามท่ีกลาวมาขางตน จะเกิดข้ึนกระจาย 
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายทุกอําเภอ  
ในหวงเดือน กุมภาพันธ - พฤษภาคม      

   

และจะมีการมุงหลั งคาบานดวยสั งกะสี 
กระเบื้อง ในบางพ้ืนท่ียังมุงดวยใบหญาคา และ
ใบตองตึง เม่ือเกิดวาตภัย (พายลุูกเห็บ) ลูกเห็บ
จะ ทํ า ให หลั ง ค าบ าน ท่ี มุ งด วยสั งกระสี 
กระเบื้อง ใบหญาคา และใบตองตึง เปนรู แตก 
พังเสียหาย และในหลายพ้ืนท่ีทําใหตนพืช 
ผลผลิตทาการเกษตรของประชาชนไดรับ
ความเสียหายเปนวงกวางอีกดวย 

เม่ือมีอากาศเย็นหรือมวล
อากาศเย็นมากระทบ จะทํา
ใหเกิดความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอาศกาศ จึงเปน
สาเหตุ เกิดพายุลูกเห็บข้ึน 
จากสถิติขอมูลยอนหลัง 3 ป 
จะเห็นได ว า วาตภัย (พายุ
ลู กเห็ บ) ใน พ้ื น ท่ี จั งหวั ด
เชียงราย มีขนาดหรือขอบเขต
ภัย อยูในระดับ 1-2 ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหง
พ้ืนท่ี อําเภอ จังหวัด ยังรับ
สามารถมือได 

ภัยแลง  - ลักษณะการเกิดภัยแลงในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย มีลักษณะเนื่องจากปริมาณน้ําใน
แมน้ํา ลําน้ํา ลําหวย อางเก็บ แหงขอด ไมมี
ปริมาณน้ํ า ไม เพียงพอ สําหรับใช ในการ
อุปโภค-บริโภค และมีไมเพียงพอสําหรับใช
เพ่ือการเกษตรกรรม ซ่ึงลักษณะภัยแลง 

/ 

  

- ประชาชนสวนใหญของจังหวัดเชียงราย ยัง
อาศัยน้ําในแมน้ํา ลําน้ํา ลําหวย อางเก็บน้ํา 
เพ่ือใช ในการอุปโภค-บริ โภค และใช เ พ่ือ
การเกษตร  

- ด ว ย ใ น ทุ ก ป  จั ง ห วั ด
เชียงราย จะไดรับผลกระทบ
จากสภาพอากาศแลงแหง 
ฝนท้ิงชวง และภาวะฝนแลง 
สาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน 
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ชนิดภัย 

การประเมินภัย การวิเคราะหผลกระทบ 

การประเมินความเส่ียง 
ลักษณะของภัย 

ความถ่ี/โอกาส 
ความลอแหลม/ ความเปราะบาง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

 ตามท่ีกลาวมาขางตน จะเกิดข้ึนกระจายไป
ท่ัวในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายทุกอําเภอ ในหวง
เดือน กุมภาพันธ - พฤษภาคม       

   

   เม่ือเกิดภาวะฝนท้ิงชวง ภาวะฝนแลงและปริมาณ
น้ําในแมน้ํา ลําน้ํา ลําหวย อางเก็บน้ํา แหงขอด 
ประชาชนจะไดรับความเดือดรอน ปริมาณน้ํา 
ไมเพียงพอสําหรับใชในการอุปโภค-บริโภค 
และใชเพ่ือการเกษตรกรรม 

เนื่องจากรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมถูกทําลาย 
จากสถิติขอมูลยอนหลัง 3 ป 
จะเห็นไดวา ภัยแลงมีขนาด
หรือขอบเขตภัยใน อยู ใน
ระดับ 1-2 ซ่ึงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี อําเภอ 
จังหวัด ยังสามารถรับมือได 

ภัยจากอากาศหนาว - ลักษณะภัยจากจากอากาศหนาว ในพ้ืนท่ี
จังหวดัเชียงราย จะมีลักษณะท่ีอากาศหนาว
อณุหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส เกิน 3 วัน    
ซ่ึงลักษณะเหตุการณภัยจากอากาศหนาว 
ตามท่ีกลาวมาขางตน จะปกคลุมท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายทุกอําเภอในหวงเดือน 
พฤศจกิายน - กุมภาพันธ     

/ 

  

- จังหวัดเชียงราย มีภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูง 
มีพ้ืนราบสูงเปนหยอมๆ และตั้งอยูเหนือสูง
ของประเทศไทย มวลอากาศหนาวจาก
ประเทศจีนจะแผลงปกคลุมท่ัวพ้ืนท่ี ทําให
ประชาชนไดผลกระทบจากอากกาศหนาว ท่ี
อณุหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส เกิน 3 วัน  
โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยูบนพ้ืนท่ีสูงจะ
ไดรับผลกระทบจากอากาศหนาว ท่ีอุณหภูมิ
ต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส มากกวา 3 วันข้ึนไป 
และทําใหประชาชนท่ีฐานะยากจน เด็ก และ
คนชรา มีผาหม เครื่องนุงหม สําหรับกันหนาว
จากภัยจากอากาศหนาวไมเพียงพอ สําหรับ
ใหรางกายอบอุน 

- ดวยในทุกป จังหวัดเชียงราย 
จะไดรับผลกระทบจากมวล
อากาศเย็นจากประเทศจีน
ลงปกคลุมท่ัวพ้ืนท่ี อุณหภูมิ
ต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส 
เกิน 3 วัน จากสถิติขอมูล
ยอนหลัง 3 ป จะเห็นไดวา 
ภัยจากอากาศหนาวมีขนาด
หรือขอบเขตภัย อยูในระดับ 
1-2 ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ินแหง พ้ืน ท่ี  อําเภอ 
จังหวัด ยังสามารถรับมือได 
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ชนิดภัย 

การประเมินภัย การวิเคราะหผลกระทบ 

การประเมินความเส่ียง 
ลักษณะของภัย 

ความถ่ี/โอกาส 
ความลอแหลม/ ความเปราะบาง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

แผนดินไหว - การเกิดแผนดินใหว ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
มีลักษนณะเปนการเคลือนตัวของเปลือกโลก
หรือแผนดิน ทําใหแผนดินแยกเปนรอยยาว
ไปตามรอยเลื่อนท่ีพาดผาน ซ่ึงการเกิด
เหตุการณแผนดินไหว ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาได ตองมีการเฝาระวังตลอดท้ังป 

 /  - การ เ กิด เหตุการณแผน ดินไหว  เป น
เหตุการณ ท่ีประชาชนใน พ้ืน ท่ีจั งหวั ด
เชียงราย ยังขาดองคความรู ในการรับมือกับ
แผนไหวท่ีจะเกิดข้ึน เชน การปฏิบัติตน
อยางไรเม่ือเกิดแผนดินไหว, การออกแบบ
กอสร า งอาคาร  บ าน เ รื อน ท่ีอยู อ า ศัย 
ตานแผนดินไหว เปนตน ความลอแหลม/ 
ความเปราะบาง จากแผนดินไหวในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย มีกระจายอยู ท่ัวไปพ้ืนท่ี 
จังหวัด  

- จังหวัดเชียงราย มีรอยเลื่อน
ท่ีทรงพลังพาดผาน 3 รอยเลื่อน 
ประกอบดวย รอยเลื่อนแมจัน 
รอยเลื่อแมอิง และรอยเลื่อนพะเยา 
จากสถิติขอมูลยอนหลัง 3 ป 
จะเห็นไดวา เหตุการณแผนดินไหว
ใน พ้ืน ท่ี จั งห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  
เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2557 
ซ่ึงวัดแรงสั่นสะเทือนได 6.3 
ต า ม ม า ต ร า วั ด ริ ก เ ต อ ร  
มีขนาดขอบเขตภัยอยู ใ น
ระดับ 2 ซ่ึงจังหวัดยังสามารถ
รับมือได และตองเรงใหความรู
แกประชาชนในการเตรียม
ความพรอมรับมือจากแผนดินไหว
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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ชนิดภัย 

การประเมินภัย การวิเคราะหผลกระทบ 

การประเมินความเส่ียง 
ลักษณะของภัย 

ความถ่ี/โอกาส 
ความลอแหลม/ ความเปราะบาง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

การระบาดของ
ศัตรูพืช 

- การเกิดการระบาดของศัตรูพืช ในพ้ืนท่ี
จั งหวัดเชียงราย จะมีลักษณะเกิดจาก
ศั ต รู พื ช ร ะ บ าด จ น ทํ า ให ผ ล ผ ลิ ตท า ง
การเกษตรไดรับความเสียหายเปนวงกวาง 
ซ่ึงลักษณะเหตุการณการระบาดของศัตรูพืช  
ตามท่ีกลาวมาขางตน จะเกิดข้ึนในบางพ้ืนท่ี
ของจงัหวัดเชียงราย ตลอดท้ังป 

 /  - พ้ืนท่ีเกษตรกรรมบางแปลงขาดการดูแล   
เม่ือสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมตอการ
ระบาดของศัตรูพืช ศัตรูพืชจะระบาด และ
ขยายวงกวางออกไปอยางรวดเร็ว ทําใหผล
ผลิตทางการเกษตรในแปลงเกษตรกรรม
เสียหาย 

- ในทุกป เกษตรกรในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียราย จะมีการเพาะ 
ขาว พืชไร พืชสวน และพืช
สวนผัก ปจจุบันเกษตรกรมี
องคความรู เรื่ องการบํารุ ง 
ดูแลแปลงเกษตรอยางท่ัวถึง 
เหตุการณการระบาดของ
ศัตรูพืชจะเกิดข้ึนจากแปลง
เกษตรกรรมท่ีขาดการดูแล 
และสภาพภูมิอากาศมีความ
เหมาะสมตอการระบาดของ
ศั ต รู พื ช  จ า ก ส ถิ ติ ข อ มู ล
ยอนหลัง 3 ป จะเห็นไดวา 
ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง ศั ต รู พื ช  
มีขนาดหรือขอบเขตภัย อยูใน
ระดับ 1-2 ซ่ึงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี อําเภอ 
จังหวัด ยังสามารถรับมือได 
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ชนิดภัย 

การประเมินภัย การวิเคราะหผลกระทบ 

การประเมินความเส่ียง 
ลักษณะของภัย 

ความถ่ี/โอกาส 
ความลอแหลม/ ความเปราะบาง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

ภัยจากการคมนาคม - การเกิดภัยจากการคมนาคม ในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเกิดจากอุบัติเหตุ
จากการใชถนนใชถนน สาเหตุมาจาก 
พฤติกรรมการขับข่ี ยานพาหนะ ถนนและ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงลักษณะการเกิดภัยจากการ
คมนาคม ตามท่ีกลาวขางตน จะเกิดข้ึน
กระจายไปท่ัวใน พ้ืนท่ีจั งหวัดเชียงราย 
ทุกอําเภอ ตลอดท้ังป    

/    ภัยจากการคมนาคม เปนภัยท่ีเกิดจากการ
ใชรถใชถนน โดยมีสาเหตุมาจาก  
     - พฤติกรรมของผูขับข่ียานพานะ  
     - สภาพยานพาหนะขณะขับข่ี  
     - ถนนและสิ่งแวดลอม 
     - การบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่อง  

- จากส ถิติ ข อ มู ลการ เ กิ ด
อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน 
นับวันอุบัติเหตุจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย  ๆ
และการบาดเจ็บทางศรีษะ
จากกา ร ใ ช ร ถ ใช ถนน ก็ มี
แนวโนมสูงข้ึน ซ่ึงภัยจากการ
คมนาคม ถือเปนภัยใกลตัวท่ี
ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของตอง
ใหความสําคัญและตระหนัก 
เนื่องจากในแตละปมีผูเสียชีวิต
จากภัยจากการคมนาคมเปน
จํานวนมาก และภัยจากการ
คมนาคมจะเกิดเหตุการณข้ึน
ทุกวัน แตอยางไรก็ตาม จาก
สถิติขอมูลยอนหลัง 3 ป จะ
เห็นไดวา ภัยจาการคมนาคม
ใน พ้ืน ท่ี จั งห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  
มีขนาดหรือขอบเขตภัย อยูใน
ระดับ 1 ซ่ึงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี อําเภอ 
ยังสามารถรับมือได 
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ชนิดภัย 

การประเมินภัย การวิเคราะหผลกระทบ 

การประเมินความเส่ียง 
ลักษณะของภัย 

ความถ่ี/โอกาส 
ความลอแหลม/ ความเปราะบาง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

อัคคึภัย - การเกิดอัคคีภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
สวนใหญจะเปนลักษณะเพลิงไหมบานเรือน
ประชาชน  ซ่ึงลักษณะการเกิดอัคคีภัย 
ตามท่ีกลาวขางตน จะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายทุกอําเภอ ตลอดท้ังป 

/   - ปจจุบันการขยายตัวของชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย มีลักษณะกาวกระโดด  
ทําใหอาคาร  ท่ีอยูอาศัยของประชาชน 
เติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหชุมชนในเมือง
กลายเปนชุมชนท่ีแอออัด อาคารและ
บานเรือนของประชาชนบางหลังขาดการ
บํารุงรักษาระบบไฟภายในอาคารและไมมี
เครื่ องมือ อุปกรณดับ เพลิ งในเบื้องตน  
สวนในเขตชุมชนชนบทหรือชุมชนนอกเมือง
ก็เชนกัน สวนใหญท่ีอาศัยของประชาชนจะ
สรางดวยบานไม งายตอการเกิดอัคคีภัย 
และขาดการบํารุงรักษาระบบไฟภายในบาน
ท่ีอยู อา ศัยและไม มี เครื่ อ ง มือ  อุปกรณ
ดับเพลิงในเบื้องตน                 

- ใน ทุกป  ใน พ้ืน ท่ีจั งหวั ด
เชียงราย จะเกิดอัคคีภัยข้ึน 
อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนฤดู
ท่ีมีอากาศแหงแลง และฤดูฝน 
ห า ก อ ยู อ า ศั ย ใ น อ า ค า ร 
บานเรือน มีความประมาท 
อัคคีภัยจะเกิดข้ึนไดทุกเม่ือ 
จากสถิติขอมูลยอนหลัง 3 ป 
จะเห็นไดวา อัคคีภัยท่ีเกิดข้ึน
ใน พ้ืน ท่ีจั งหวัด เชียราย  มี
ขนาดหรือขอบเขตภัย อยูใน
ระดับ 1-2  ซ่ึงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี อําเภอ 
จังหวัด ยังสามารถรับมือได  
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ชนิดภัย 

การประเมินภัย การวิเคราะหผลกระทบ 

การประเมินความเส่ียง 
ลักษณะของภัย 

ความถ่ี/โอกาส 
ความลอแหลม/ ความเปราะบาง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

ไฟปาและ 
หมอกควัน 

- การเ กิดไฟปาและหมอกควันใน พ้ืน ท่ี
จังหวัดเชียงราย จะมีลักษณะเกิดโดยจะมีผู
ลักลอบเผาปา หรือลักลอบเผาวัชพืชในพ้ืนท่ี
แปลงเกษตรกรรม ลุกลามเขาไปในพ้ืนท่ีปา
และไฟปาไดขยายวงกวางข้ึนไปเรื่อยๆ จน
ทําใหเกิดหมอกควันไฟปกคลุมไปท่ัวบริเวณ
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายและมีคาฝุนละอองใน
อากาศเกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว สงผลกระทบ
ตอสุขภาพและเศรษฐกิจการทองเท่ียวของ
จังหวัดเชียงราย  ซ่ึงลักษณะการเกิดไฟปา
และหมอกควัน ตามท่ีกลาวขางตน จะ
เกิดข้ึนกระจายท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
ทุกอําเภอ ในหวงเดือนมีนาคม - เมษายน              

/   - จั งหวัดเชี ยงราย มี พ้ืนท่ีป าไม จํ านวน 
3,227,887 ไร  หรือ  5 ,164.62 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 44.22 ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด เม่ือเขาสูฤดูแลง และสภาพอากาศมี
ความแลงแหงจะทําใหใบไม ตนไมในเขต
พ้ืนท่ีปางายตอการเกิดไฟปา และในชวง
ระยะเวลาดังกลาวจะเปนชวงท่ีเกษตรกรตอง
เตรียมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ือทําการเพาะปลูก
ตามฤดูกาล ซ่ึงจะมีการแผวถางวัชพืชและ
เผาเศษวัชพืช กอรปกับบุคคลบางกลุม  
มีความเชื่อวา เม่ือเผาแลวจะมีพืชจําพวก
เห็ด ผักหวาน งอกข้ึนมา สงผลใหประชาชน
ท่ีอาศัยใกลบริเวณพ้ืนท่ีปามีรายได ซ่ึงบุคคล
กลุมนี้จะทําการลักลอบเผาปา จนทําใหเกิด
ไฟลุกลามเผาไหมเขาไปในเขตพ้ืนท่ีปาและ
ขยายวงกวางข้ึนเรื่อยๆ จนทําใหเกิดหมอก
ควันปกคลุมไปท่ัวพ้ืนท่ีจังหวัด และมีคาฝุน
ละอองในอากาศเกินมาตรฐาน                  

- ในทุกป จังหวัดเชียงราย 
เม่ือเขาสูฤดูแลงและสภาพ
ภูมิอากาศมีความแหงแลง  
จะเกิดไฟปาและหมอกควัน
ปกคลุมไปท่ัว พ้ืนท่ีจั งหวัด
เชียงราย และมีคาฝุนละออง
ในอาก า ศ เ กิ นม าต ร ฐ า น  
ท่ีกําหนดไว สงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน และ 
เศรฐกิจการทองเ ท่ียวของ
จังหวัดเชียงราย  จากสถิติ 
จะเห็นไดวา ไฟปาและหมอกควัน 
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
มีขนาดหรือขอบเขตภัย อยูใน
ระดับ 1-2  ซ่ึงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี อําเภอ 
จังหวัด ยังสามารถรับมือได 
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1.5 บทสรุป 
 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางรวดเร็วในปจจุบันทําใหเห็นชัดวา แนวโนมสถานการณ 
สาธารณภัยจะมีความรุนแรงมากข้ึน และถือเปนภัยรายแรงท่ีจะคุกคามตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
และของประเทศได นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณสาธารณภัยยังสงผลกระทบตอทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัดในอนาคตอีกดวย และผลพวงท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการสาธารณภัยจังหวัดหนึ่งยังมีผลกระทบ
ตอจังหวัดขางเคียง และประเทศ ไดดวยเชนกัน ดังนั้น เม่ือทบทวนผลการปฏิบัติดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระยะท่ีผานมาไดสะทอนปญหาและความทาทายตอการแกไขปญหาเชิงโครงสราง กระบวนการ 
และองคความรู จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบการปองกัน การเตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกัน 
ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”อันประกอบดวย 
ความมีเหตุผล และความพอประมาณในการจัดการสาธารณภัย รวมท้ังการสรางภูมิคุมกันท่ีดีตอการรูรับ
ปรับตัวกับผลกระทบ และความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความรูและคุณธรรมในการจัดการสาธารณภัยท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตไดอยางยั่งยืน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 มุงใหสังคมมีภูมิคุมกันเพ่ือ
เตรียมพรอมรองรับกับสาธารณภัย โดยการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
พรอมท้ังเพ่ิมบทบาทจังหวัดเชียงรายในเวทีระดับประเทศรวมถึงเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีระดับประเทศ นอกจากนี้ นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการ
เตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2557 - 2561) เปนกรอบทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานและภาคสวน 
ท่ีเก่ียวของ โดยมุงเนนใหคนในชาติมีภูมิคุมกัน มีสวนรวม และผนึกกําลังทุกภาคสวนภายใตการบริหารจัดการ
แบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive  Management) ท้ังนี้ การดําเนินงานจะเชื่อมโยงกับแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติภายใตพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผน
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ดังนั้น จึงเปนท่ีประจักษวา นโยบายระดับจังหวัดไดใหความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพไดสอดคลองกับนโยบายระดับโลกภายใต
บริบท “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk Management) ซ่ึงเปนการนําแนวคิดเรื่อง
ความเสี่ยงมาเปนปจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัยจากเชิงรุกไปสูการจัดการอยางยั่งยืน ซ่ึงประกอบดวย 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
และการฟนฟูใหมีสภาพท่ีดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer) พรอมท้ัง ไดตระหนักวา 
การจัดการสาธารณภัยในปจจุบันไมไดเปนเรื่องเฉพาะของจังหวัดเชียงรายเพียงจังหวัดเดียวเทานั้นแลว 
เพราะฉะนั้นการสงเสริมความรวมมือระดับประเทศจึงเปนอีกบทบาทสําคัญท่ีตองกลาวถึงในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของจังหวัด 
 จากแนวคิดและบริบทท่ีกลาวมาขางตน จึงเปนท่ีมาของการกําหนดเปนยุทธศาสตรดานตางๆ ของ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ ซ่ึงเปนการเติมเต็มแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2553-2557 จากการท่ีสถานการณสาธารณภัยของจังหวัดและ
ของประเทศ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยจะกลาวรายละเอียดในบทตอไปของแผนฉบับนี ้
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