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สภาพท่ัวไปของจังหวัด 
 เชียงราย : เป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ทางด้านเหนือสุดของ
ประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 805 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 11,678.369 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 7,298,981 ไร่ อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล
ประมาณ 416 เมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  :  ติดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันออก : ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต้ : ติดจังหวัดพะเยาและจังหวัดลําปาง 
ทิศตะวันตก : ติดจังหวัดเชียงใหม่ 

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิประเทศ จัดอยู่ในประเภทเทือกเขาสูงใน
ทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีท่ีราบสูง
เป็นหย่อม ๆ ในเขตอําเภอแม่สรวย อําเภอเวียงป่าเป้า และ
อําเภอเชียงของ บริเวณเทือกเขามีชั้นความสูง 1,500 – 2,000 
เมตร จากระดับน้ําทะเล ส่วนบริเวณท่ีราบท่ีมีระดับตํ่าสุด คือ 
ท่ีราบลุ่มแม่น้ําอิงอยู่ทางตอนใต้ของอําเภอเชียงของ 
 สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากจังหวัดเชียงรายต้ังอยู่
เหนือสุดของประเทศ จึงทําให้ได้รับอิทธิพลจากทะเลน้อย 
ประกอบกับภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและป่าไม้  
จึงทําให้ระดับอุณหภูมิในแต่ละฤดูแตกต่างกันมากในปี พ.ศ. 
2555 จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 35.4 องศาเซลเซียส 
ในเดือนมีนาคมและกรกฎาคม และอุณหภูมิตํ่าสุดเพียง 10.2 
องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม 
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ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดเชียงราย 
C H I A N G R A I ’S D A T A    F O U N D A T I O N 
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การปกครองและประชากร 

 การปกครอง  ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงราย    
แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 18 อําเภอ แยกเป็น 124 
ตําบล  1,751 หมู่บ้าน  โดยมีอําเภอและก่ิงอําเภอ ดังนี้ 
อําเภอเมืองเชียงราย  อําเภอขุนตาล  อําเภอเชียงของ  อําเภอ
เชียงแสน  อําเภอเทิง  อําเภอป่าแดด อําเภอพญาเม็งราย  
อําเภอพาน  อําเภอแม่จัน  อําเภอแม่ฟ้าหลวง  อําเภอ              
แม่สรวย  อําเภอแม่สาย  อําเภอเวียงแก่น  อําเภอเวียงชัย  
อําเภอเวียงป่าเป้า  อําเภอ แม่ลาว  อําเภอเวียงเชียงรุ้ง และ
อําเภอดอยหลวง  
 การปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 แห่ง , เทศบาลนครเชียงราย 
จํานวน 1 แห่ง , เทศบาลตําบล จํานวน 63 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 79 แห่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ป ร ะชา กร   จ า กส ถิ ติ ขอ งก รม กา รป กครอ ง 

กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงรายมี 
ประชากรท้ังสิ้น 1,200,423  คน  

-  ชาย   590,446 คน  
-  หญิง  609,977 คน  

ประชากรชายและหญิงคิดเป็นร้อยละ 49.2 และ 50.8 
ตามลําดับ ประชากรท่ีอยู่ในเขตเทศบาล 304,828 คน             
คิดเป็นร้อยละ 25.4 ส่วนท่ีเหลือ 895,595 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.60 อยู่นอกเขตเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขวญัจังหวัดเชียงราย 

“เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถ่ินวัฒนธรรมล้านนา              
ล้ําค่าพระธาตุดอยตุง” 
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จุดแข็ง ( Strengths) 
1. ทําเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนท่ีตามแนวระเบียง

เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor : NSEC) 
ตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) มีศักยภาพเป็น
ประตูเชื่อมโยงกลุ่มประเทศจีน พม่า สปป.ลาว  

2. มีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิต
อาหารและสินค้าเกษตรท่ีสําคัญของภาคเหนือ ได้แก่ ข้าวเจ้า
หอมมะลิ ข้าวเหนียว ชา กาแฟ ลิ้นจี่ ลําไย สับปะรด ฯลฯ            

3. มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ทางธรรมชาติเชิง
นิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา และมีความเป็นสังคมเมืองน่าอยู่อาศัย สงบสุข 

4. มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา อันเป็น             
อัตลักษณ์ ท่ี โดดเด่น ประเพณีภาษาท้องถ่ิน ศิลปกรรม 
โบราณสถาน ท่ีมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ และความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ โดยเฉพาะชนเผ่าชาวเขากลุ่มต่าง ๆ 

5. ประชาชนมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอัธยาศัยไมตรีดี 
อ่อนโยน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเชื่อในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน  

6. เด็กเยาวชน ประชาชน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง อัตราการเรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับอยู่ใน
ระดับสูง มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล  

7. ภาคประชาสังคมและประชาชนมีการรวมกลุ่ม 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีการบูรณาการบริหารจัดการพัฒนาจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความม่ันคงและการ
รักษาความสงบ ร่วมกันเกิดความผาสุกแก่ประชาชน 

9. มีความโดดเด่น เป็นเลิศทางการกีฬา สามารถ
พัฒนาสู่อาชีพในอันดับต้นของประเทศ 

 

 

 

 

 

 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมของ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคประชาชน เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน 
ยังขาดความพร้อม และการบริหารจัดการช้า 

2. ระบบ Logistics ยังไม่มีความพร้อมทันต่อเวลา
ปัจจุบัน  ทําให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าสูงเนื่องจากให้ความสําคัญ
กับโครงข่ายถนนขนส่งด้วยรถบรรทุกมากกว่าขนส่งทางน้ําสู่จีน 
ผ่าน สปป.ลาว พม่า  

3. ระบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวขาดการ
ประสานและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน ๆ และกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS)  

4. มีแหล่งน้ําต้นทุนสูง แต่มีพ้ืนท่ีการเกษตรในเขต
ชลประทานท่ีรองรับน้ําได้เพียง 15% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด           
ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 

5. ผลผลิตทางการเกษตรขาดการสนับสนุน และการ
เพ่ิมมูลค่าการผลิต การกระจายสินค้าไม่มีตลาดรองรับ 

6. ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน จํานวน
ครัวเรือนท่ีมีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (23,000 บาท/คน/ปี) 
ยังมีจํานวนมากถึง 5,229 ครัวเรือน  

7. ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยงท่ี
นิยม การด่ืมสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  

8. การผลิตกําลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
โดยเฉพาะการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ คุณภาพตํ่า มีปัญหามลพิษ
จากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐาน ในฤดู
แล้ง ปัญหาขยะ  น้ําเสียจากชุมชน  

10. ปัญหาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไม่ได้รับการแก้ไขได้
ทันเวลา จากภัยพิบัติต่าง ๆ และน้ํากัดเซาะตลิ่งตามลําน้ําโขง 
แม่กก แม่น้ําอิง แม่น้ําคํา แม่น้ําลาว แม่น้ํากรณ์  

วิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดเชียงราย 
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11. สถาบันครอบครัวและวิถีชีวิตประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาหนี้สิน และยาเสพติดท่ีรอรับการแก้ไข
จากทุกภาคส่วน 

12. แรงงานภาคเกษตรกรรมมีจํานวนลดลง มี
แนวโน้มเคลื่อนไปสู่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม 

13. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และแรงงานต่าง
ด้าวมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เป็นสาเหตุทําให้เกิดจํานวนเด็กไร้รัฐ            
ไร้ สัญชา ติมาก ข้ึน  ส่ งผล ให้ เ ด็ ก ถูก เอารั ด เอา เปรี ยบ              
ด้านแรงงาน กลายเป็นแรงงานเด็กหรือเหย่ือการค้ามนุษย์ 

โอกาส (Opportunities) 
1. รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีรองรับเขต

เศรษฐกิจชายแดน เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน (GMS) และ BIMSTEC เปิด
โอกาสตลาดของการค้าการลงทุน การท่องเท่ียวและการ
บริหารศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม Logistics และความ
ม่ันคงตามแนวชายแดน 

2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าในการแข่งขัน โดยเฉพาะ ข้าวหอมมะลิ  ชา กาแฟ 
ยางพารา และพืชพลังงาน รองรับสถานการณ์ด้านการผลิต
ทางการเกษตรของโลกท่ีเปลี่ยนไปโดยเฉพาะราคาพืชอาหาร 
และพืชพลังงาน เกิดแรงจูงใจให้ภาคการเกษตรขยายการผลิต 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดโลก 

3. ทุกภาคส่วนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
แนวทางปฏิบัติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การท่องเท่ียวมีฐานทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวท่ี
มีความแตกต่างและสามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเท่ียว
ระหว่างกลุ่มจังหวัด ตลอดจนนโยบายการพัฒนาเชื่อมโยงกับ
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน (GMS) โดยสามารถจัดกลุ่ม
การท่องเท่ียว (CLUSTER) ได้หลากหลาย ของการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การท่องเท่ียวชายแดน 

5.  ความต้องการพลั งงานจากพืชเ พ่ือทดแทน
พลังงานปิโตรเคมี 

6. จังหวัดเชียงรายมีศิลปินระดับชาติ นานาชาติท่ีมี
ความสามารถหลากหลาย นับเป็นทุนมนุษย์ท่ีสําคัญ 
 
 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. กฎระเบียบทางการค้า การขนส่ง ท้ังคน 

รถบรรทุก และสินค้าของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ตอนบน (GMS) ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีมาตรการ
กีดกันทางการค้า ท้ังทางภาษีและมิใช่ภาษี รวมถึงการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการผ่านแดนท่ีไม่เป็นธรรม 

2. นโยบายของรัฐในการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง 
ยังไม่มีความชัดเจน 

3. มีการนําเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการท้องถ่ิน ประกอบกับฝ่ายจีนได้ลงทุนเช่าพ้ืนท่ีในฝั่ง
ลาวเพ่ือประกอบธุรกิจรองรับการพัฒนาตามเส้นทางถนน R3A 
สะพานข้ามแม่น้ําโขงเชียงของ-ห้วยทราย 

4. ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ 
เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว หมอกควัน ไฟป่า เป็นต้น 
รวมถึงมีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว 

5. มีปัญหาความม่ันคงตามแนวชายแดน ท้ังปัญหายา
เสพติด แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การขอลี้ภัย การก่อ
การร้ายข้ามชาติ ซ่ึงบางครั้งแฝงเข้ามาในคราบนักท่องเท่ียว 
รวมท้ังนโยบายและสถานการณ์ของประเทศเพ่ือนบ้านไม่
แน่นอน 

6. ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 

7. มีนักลงทุนชาวต่างชาติเปิดให้บริการบ่อนคาสิโน
บริเวณเขตชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้คนใน
พ้ืนท่ีถูกมอมเมาจากอบายมุข เกิดความเสียหายในระบบ
เศรษฐกิจ สังคม 

 

 

 

 

 

 



 

                                            

                                                                                  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย  พ.ศ. 2555 และประมาณการ พ.ศ. 2556 
6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ   
            ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล ย่ังยืน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ มีชีวิตท่ีม่ันคง ดําเนิน

วิถีชีวิตอย่างพอเพียง และดํารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมล้านนา  

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  4. ยุทธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบ 
 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนท่ี
ปกติและแนวชายแดน 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
(ปี พ.ศ. 2553 – 2556) 

“������������	
���������  

���ก���������ก� ���������������������” 

“Chiangrai : Global Golden Gateway of  Lanna 

Culture and International Trade” 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2555 
(Gross Provincial Products of Chiangrai 2012 
Edition) ณ ราคาประจําปี มี มูลค่า 77,011 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 69,717 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา จํานวน 7,294 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.5  

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย  พิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ข้ึนอยู่กับภาคเกษตร    
มีสัดส่วนร้อยละ 35.0 และภาคนอกเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 65.0   

 

โดยสาขาการผลิตท่ีมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของ
จังหวัด  5 ลําดับแรก  คือ  

1. สาขาเกษตรกรรมฯ มีสัดส่วนร้อยละ 34.1             
2. สาขาตัวกลางทางการเงิน มีสัดส่วน ร้อยละ 10.1 
3. สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ  
    มีสัดส่วนร้อยละ 9.8  
4. สาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 8.9 
5. สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 8.5     
6. สาขาอ่ืน ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 28.6 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย 

สาขาการผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาประจําปี  

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคาประจําปี 

(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงท่ี 
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 

ภาคเกษตร 25,341 26,991 36.3  35.0  4.7 15.4 

เกษตรกรรม ฯ 24,706 26,297 35.4  34.1  4.8 16.2 

การประมง 635 694 0.9  0.9  3.1 -12.0 

นอกภาคเกษตร 44,376 50,020 63.7  65.0  6.8 8.0 

การทําเหมอืงแร่ฯ 429 433 0.6  0.6  70.1 -4.6 

อุตสาหกรรม 2,959 3,747 4.2  4.9  8.6 10.5 

การไฟฟ้าฯ 1,088 1,187 1.6  1.5  -1.9 18.1 

การก่อสร้าง 1,897 2,071 2.7  2.7  20.4 2.4 

ขายส่ง ขายปลีกฯ 5,821 6,546 8.3  8.5  11.7 13.9 

โรงแรมฯ 829 885 1.2  1.1  10.9 10.3 

การขนส่งฯ 3,374 3,662 4.8  4.8  11.5 9.6 

ตัวกลางการเงิน 5,706 7,806 8.2  10.1  5.7 34.6 

อสังหาริมทรัพย์ฯ 7,374 7,523 10.6  9.8  8.6 2.3 

การบริหารราชการ 5,219 5,527 7.5  7.2  3.6 -1.8 

การศึกษา 6,175 6,830 8.9  8.9  -4.0 -1.5 

บริการด้านสุขภาพ 2,985 3,299 4.3  4.3  15.6 3.9 

บริการชุมชนฯ 283 299 0.4  0.4  -8.3 1.1 

ลูกจ้างในครัวเรอืน 236 205 0.3  0.3  -8.6 -24.7 

รวม 69,717 77,011 100.0  100.0  6.2 10.4 

บทสรุปผู้บริหาร 
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เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2555 
พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 10.4 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 6.2 ในปีท่ี
ผ่านมา เป็นผลมาจากภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 15.4 จากท่ี
ขยายตัวร้อยละ 4.7 ในปีท่ีผ่านมา และภาคนอกเกษตรท่ีขยายตัว
ในอัตราร้อยละ 8.2 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 6.8 ในปีท่ีผ่านมา  

 

 การผลิตภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 15.4 จากท่ี        
ขยายตัวร้อยละ 4.7 ในปี ท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากสาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ซ่ึงเป็นสาขาหลัก 
ขยายตัวร้อยละ 16.2 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 4.8 ในปีท่ีผ่านมา 
โดย ข้าว ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขา ขยายตัวในอัตราชะลอลง
ร้อยละ 2.2 ตามการลดลงของผลผลิตข้าวนาปรังเป็นสําคัญ 
เนื่องจากปริมาณฝนและน้ําเพ่ือการเพาะปลูกลดลงประกอบกับ
ภาครัฐขอความร่วมมือลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก แต่ก็ยังขยายตัวตาม
มาตรการรับจํานําข้าวของรัฐบาล ในขณะท่ีพืชท่ีมีปริมาณ
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ยางพารา ท่ีขยายตัวร้อยละ 310.9               
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา จากการท่ีต้นยางพารามีอายุและ             
ขนาดลําต้น เหมาะสมสําหรับการเก็บเก่ียวผลผลิต และ                 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ท่ีขยายตัวร้อยละ 17.3 จากแรงจูงใจด้านราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามความต้องการของตลาด 
ส่งผลให้เกษตรกรมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก สาขาประมง หดตัว 
ร้อยละ 12.0 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 3.1 ในปีท่ีผ่านมา เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง และต้นทุนการ
เลี้ยงสัตว์น้ําท่ีสูงข้ึน  

ภาคนอกเกษตร ขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.2 จากท่ี
ขยายตัวร้อยละ 6.8 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากสาขาการผลิตท่ี
ขยายตัวได้แก่ สาขาตัวกลางทางการเงิน ขยายตัวร้อยละ 34.6 
เป็นผลมาจากหมวดสถาบันการเงินซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขา
ขยายตัวร้อยละ 17.1 จากการขยายการให้สินเชื่อโดยเฉพาะ
สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล  สินเชื่อเพ่ือธุรกิจ  และสินเชื่อ
เพ่ือท่ีอยู่อาศัย ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการบ้านหลังแรก 
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ ขยายตัวร้อยละ 18.1 เป็น
ผลมาจากหมวดการผลิตไฟฟ้า การเก็บและการจ่ายไฟฟ้า  ซ่ึง
เป็นกิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวร้อยละ 20.2 จากท่ีหดตัว  
ร้อยละ 3.8 ในปีท่ีผ่านมา ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในจังหวัด
ท่ีเพ่ิมข้ึน  สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ  ขยายตัวร้อยละ 
13.9 เป็นผลมาจากหมวดการขายส่งขยายตัวร้อยละ 42.5 จาก
กิจกรรมท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนมาก คือ การขายส่งผลไม้และผัก 
ขยายตัวร้อยละ 50.8 จากการท่ีมีผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้
เพียงพอกับความต้องการของตลาด สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัว
ร้อยละ 10.5 เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนฯ ท่ี
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากในอัตราร้อยละ 181.0 เป็นผลมาจากการ
ลงทุนภาคก่อสร้างท่ีขยายตัวโดยเฉพาะการก่อสร้างเพ่ือท่ีอยู่
อาศัย ท้ัง คอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร ส่งผลให้มีความ
ต้องการเครื่องเรือนเพ่ิมมากข้ึน และผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ี
ขยายตัวร้อยละ 27.0 จากการพัฒนาคุณภาพสินค้า และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า ส่งผล
ให้รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึนมาก  และ
สาขาการให้บริการด้านชุมชน ขยายตัวร้อยละ 1.1 

สาขาการผลิตท่ีชะลอตัว ได้แก่  สาขาบริหารราชการฯ 
ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้ อยละ 0.2 เป็นผลมาจากกิจ
กรรมการบริหารราชการส่วนกลางหดตัวร้อยละ 2.2 จากท่ีขยายตัว
ร้อยละ 7.7 ในปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีกิจกรรมการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน ขยายตัวร้อยละ 2.7 จากการท่ีกระทรวงมหาดไทย มีการ
ปรับเงินเดือนให้ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน โดยอ้างอิงจากประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน และมี
การกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีเพ่ิมตามวุฒิใหม่ตามท่ี 
ก.พ กําหนด  สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ขยายตัวในอัตรา
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ชะลอลงร้อยละ 2.3 เป็นผลมาจากบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ซ่ึง
เป็นกิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากร้อยละ 
6.9 ในปีท่ีผ่านมา จากกิจกรรมท่ีสําคัญของสาขา คือ การให้เช่าท่ี
อยู่อาศัย ชะลอตัวลง เนื่องจากในปี 2555 รัฐบาลมีโครงการซ้ือบ้าน
หลังแรก ส่งผลให้ประชาชนหันไปซ้ือบ้านแทนการเช่าเพ่ือความ
ม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน สาขาก่อสร้าง ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อย
ละ 2.4 เป็นผลมาจากกิจกรรมการก่อสร้างภาคเอกชนซ่ึงเป็น
กิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวร้อยละ 6.4 ชะลอลงจากท่ีขยายตัว
ร้อยละ 70.6 ในปีท่ีผ่านมา จากการขยายตัวของการก่อสร้างท่ีอยู่
อาศัยเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดใช้สะพานข้าม
แม่น้ําโขงแห่งท่ี 4 อย่างเป็นทางการในปี 2556  สาขาการขนส่ง 
สถานท่ีเก็บสินค้าฯ ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อยละ 9.6 เป็นผลมา
จากหมวดการขนส่งทางบกขยายตัวชะลอลงร้อยละ 3.6 จาก
กิจกรรมหลักของสาขา คือ รถบรรทุกเอกชน ท่ีขยายตัวชะลอลงร้อย
ละ 9.0 จากต้นทุนราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน แต่ยังขยายตัวได้ดี 
จากการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ผักและ
ผลไม้ โดยขนส่งท้ังในและนอกประเทศ สาขาบริการด้านสุขภาพฯ 
ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อยละ 3.9 จากการบริการด้านสุขภาพฯ
ของภาครัฐ  หดตัวร้อยละ 1.8 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 16.3 ในปีท่ี
ผ่านมา เป็นผลมาจากภาคราชการได้มีการส่งเสริมดูแลสุขภาพของ
ประชาชนเชิงรุกมากข้ึน  และผู้ ป่วยบางส่วนหันไปใช้บริการ
ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน  และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวใน
อัตราชะลอลงร้อยละ 10.3  

สาขาการผลิตท่ีหดตัว ได้แก่ สาขาการศึกษา หดตัว
ร้อยละ 1.5  เนื่องจากหมวดบริการการศึกษาของภาครัฐซ่ึง
เป็นกิจกรรมหลักของสาขาหดตัวร้อยละ 1.0  ปรับตัวดีข้ึนจาก
ท่ีหดตัวร้อยละ 3.6 ในปีท่ีผ่านมา จากการปรับอัตราเงินเดือนท่ี
เพ่ิมข้ึนของข้าราชการครูท่ีมีเงินเดือนเต็มข้ัน สาขาเหมืองแร่
และ เหมืองหิน หดตัวร้อยละ 4.6 และสาขาลูกจ้างใน
ครัวเรือน หดตัวร้อยละ 24.7  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) 
ในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 63,246 บาท เพ่ิมข้ึนจาก 57,444 บาท 
ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 5,802 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.1 

ดัชนี ร าคาผ ลิตภัณฑ์มวลรวม จังห วัด  (GPP 
Implicit Deflator) ในปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 134.9 เพ่ิมข้ึน
จาก 134.8 ในปีท่ีผ่านมา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1  จากดัชนีภาค
นอกเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.1 โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม 
และสาขาการศึกษา ขยายตัวร้อยละ 14.6 และ 12.3 
ตามลําดับ ภาคเกษตร ลดลงร้อยละ 7.7  โดยเฉพาะสาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ลดลงร้อยละ 8.4  
การขยายตัวของดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย 
ขยาย ตัวสู งกว่ าการขยาย ตัวของ ดัชนี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค 
(Consumer Price Index : CPI) ของจังหวัดเชียงราย          
ท่ีขยายตัวร้อยละ 1.7 แต่อย่างไรก็ตามเป็นการขยายตัวใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย (Consumer Price Index : CPI) 

ดัชนีราคา
ผู้บริโภครวม 

CPI อัตราการขยายตัว (%) 

2552 2553 2554 2555 2554 2555 

ภาคเกษตร 88.1 94.9 100 101.7 5.4 1.7 
 

อัตราขยายตัวของดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวม 
จังหวัดเชียงราย (GPP Implicit Deflator) 

สาขาการผลิต 

ดัชนีราคา  
(2550  = 100) 

อัตราการ
ขยายตัว (%) 

2554 2555 2554 2555 

ภาคเกษตร 162.7 150.1 10.8  -7.7 

  เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 163.3 149.5 10.7 -8.4 
  การประมง 142.4 176.7 15.3 24.1 
นอกภาคเกษตร 122.8 127.8 11.8 4.1 
  การทําเหมืองแรแ่ละเหมืองหิน 108.3 114.6 6.0 5.8 
  การผลิตอตุสาหกรรม 153.5 175.9 28.7 14.6 
  การไฟฟ้า ประปาฯ 115.5 106.7 14.3 -7.7 
  การกอ่สร้าง 124.1 132.3 6.6 6.6 
  การขายส่ง การขายปลีกฯ 136.5 134.8 27.1 -1.3 
  โรงแรมและภัตตาคาร 167.4 162.1 23.4 -3.2 
  การขนส่ง สถานทีเ่ก็บสินค้าฯ 160.4 158.8 32.4 -1.0 
  ตัวกลางทางการเงิน 122.8 124.8 5.4 1.6 
  บริการด้านอสังหารมิทรัพย์ฯ 115.2 114.8 12.8 -0.3 
  การบริหารราชการแผ่นดินฯ 107.8 113.8 0.1 5.7 
  การศึกษา 115.3 129.5 5.1 12.3 
  การบริการด้านสุขภาพฯ 107.8 114.6 2.2 6.3 
  การให้บริการสังคม ชุมชนฯ 110.8 115.8 1.1 4.5 
  ลูกจ้างในครวัเรอืนส่วนบุคคล 106.9 123.4 5.1 15.4 

รวมท้ังจังหวัด 134.8 134.9 11.3 0.1 
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ประมาณการภาวะเศรษฐกจิจังหวัดเชียงราย ปี 2556 

ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2556 
พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 
2556 (Gross Provincial Products of Chiangrai 2013 
Edition) ณ ราคาประจําปี มี มูลค่า 83,472 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 77,011 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา จํานวน 6,461 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4  

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย  พิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ข้ึนอยู่กับภาคเกษตรมี
สัดส่วนร้อยละ 33.9 และภาคนอกเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 66.1  

 

 

โดยสาขาการผลิตท่ีมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของ
จังหวัด  5 ลําดับแรก คือ  

1. สาขาเกษตรกรรมฯ มีสัดส่วนร้อยละ 33.1             
2. สาขาตัวกลางทางการเงิน มีสัดส่วน ร้อยละ 10.7 
3. สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ  
    มีสัดส่วนร้อยละ 9.5 
4. สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 9.3  
5. สาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 9.0 
6. สาขาอ่ืน ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 28.4 

 
 

ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงรายท่ีสําคัญ 

 
 

 

สาขาการผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาระจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคาประจําป ี

(ร้อยละ) 

อัตราการขยายตัว          
ณ ราคาคงที ่

(ร้อยละ) 
2555 2556 2555 2556 2555 2556 

ภาคเกษตร 26,991 28,308 35.0  33.9  15.4  14.0  

เกษตรกรรม ฯ 26,297 27,618 34.1  33.1  16.2  14.3  

การประมง 694 690 0.9  0.8  -12.0  -0.1  

นอกภาคเกษตร 50,020 55,164 65.0  66.1  8.2  11.1  

การทําเหมอืงแร่ฯ 433 448 0.6  0.5  -4.6  -8.9  

อุตสาหกรรม 3,747 4,295 4.9  5.1  10.5  11.1  

การไฟฟ้าฯ 1,187 1,684 1.5  2.0  18.1  32.6  

การก่อสร้าง 2,071 2,899 2.7  3.5  2.4  44.3  

ขายส่ง ขายปลีกฯ 6,546 7,723 8.5  9.3  13.9  19.6  

โรงแรมฯ 885 1,041 1.1  1.2  10.3  19.4  

การขนส่งฯ 3,662 2,245 4.8  2.7  9.6  9.1  

ตัวกลางการเงิน 7,806 8,935 10.1  10.7  34.6  10.2  

อสังหาริมทรัพย์ฯ 7,523 7,888 9.8  9.5  2.3  2.7  

การบริหารราชการ 5,527 5,082 7.2  6.1  0.2  -8.8  

การศึกษา 6,830 7,527 8.9  9.0  -1.5  9.7  

บริการด้านสุขภาพ 3,299 4,846 4.3  5.8  3.9  31.3  

บริการชุมชนฯ 299 296 0.4  0.4  1.1  -2.1  

ลูกจ้างในครัวเรอืน 205 255 0.3  0.3  -24.7  22.2  

รวม 77,011 83,472 100.0  100.0  10.4  12.0  
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เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 
2556 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
คงท่ีขยายตัวในอัตราร้อยละ 12.0 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 10.4 
ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากภาคเกษตรขยายตัวชะลอลง   
ร้อยละ 14.0 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 15.4 ในปีท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้       
ท่ีขยายตัวชะลอลงร้อยละ 14.3 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 16.2 
ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากแรงจูงใจตามมาตรการของรัฐบาล
ในโครงการรับจํานําข้าวเปลือก และภาคนอกเกษตรท่ีขยายตัว
ในอัตราร้อยละ 11.1 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 8.2 ในปีท่ีผ่านมา 
เป็นผลมาจากการขยายตัวของสาขาบริการการขายส่ง      
ขายปลีกฯ  ท่ีขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 19.6 และสาขา
การศึกษา ขยายตัวร้อยละ 9.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per 
capita) ในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 68,318 บาท  เพ่ิมข้ึนจาก 
63,246 บาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 5,072 บาท  เพ่ิมข้ึน          
ร้อยละ 8.0 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
 จํานวน อัตราการขยายตัว 

(ร้อยละ) ณ ราคาประจําป ี
2554 2555 2556e 2554 2555 2556e 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม
จังหวัด  
ณ ราคา
ประจําป ี
(ล้านบาท) 

69,717 77,011 83,472 18.2 10.5 8.4 

ประชากร 
(พันคน) 
 

1,214  1,218  1,222 0.3 0.3 0.3 

ผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหวั  
(บาท/คน/ปี) 

57,444 63,246 68,318 17.8 10.1 8.0 
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ภาพรวม 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ร ว ม ข อ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย                     

ปี พ.ศ. 2555 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม           
ณ ราคาคงท่ีขยายตัวในอัตราร้อยละ 10.4 จากท่ีขยายตัว          
ร้อยละ 6.2 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากภาคเกษตรขยายตัว
ร้อยละ 15.4 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 4.7 ในปีท่ีผ่านมา และ          
ภาคนอกเกษตรท่ีขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.2 จากท่ีขยายตัว         
ร้อยละ 6.8 ในปีท่ีผ่านมา  

 
 

ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย 
จําแนกเป็นรายสาขา 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

การผลิตภาคเกษตร   มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี            
มีมูลค่า  26,991 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 25,341  ล้านบาท         
ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 1,650 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 15.4 จากท่ีขยายตัว       
ร้อยละ 4.7 ในปีท่ีผ่านมา      

สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ขยายตัว
ร้อยละ 16.2 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 4.8 ในปีท่ีผ่านมา จากการ
ขยายตัวในหมวดเพาะปลูก การทําสวน และการเพาะพันธุ์
พืช ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขา ขยายตัวร้อยละ 17.4 จาก
ท่ีขยายตัวร้อยละ 6.5  ในปีท่ีผ่านมา ซ่ึง ข้าว ซ่ึงเป็นกิจกรรม
หลักของสาขา ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อยละ 2.2 ตามการ
ลดลงของผลผลิตข้าวนาปรังเป็นสําคัญ เนื่องจากปริมาณฝน
และน้ําเพ่ือการเพาะปลูกลดลงประกอบกับภาครัฐขอความ
ร่วมมือลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก แต่ก็ยังขยายตัวตามมาตรการรับ
จํานําข้าวของรัฐบาล ในขณะท่ีพืชท่ีมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
ได้แก่ ยางพารา ท่ีขยายตัวร้อยละ 310.9 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่าน
มา จากการท่ีต้นยางพารามีอายุและขนาดลําต้น เหมาะสม
สําหรับการเก็บเก่ียวผลผลิต และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ท่ีขยายตัว
ร้อยละ 17.3 จากแรงจูงใจด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มี
แนวโน้มเ พ่ิม ข้ึนตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้
เกษตรกรมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก หมวดการเล้ียงสัตว์ 
ขยายตัวร้อยละ 8.3 จากท่ีหดตัวร้อยละ 15.8 ในปีท่ีผ่านมา เป็น
ผลมาจากปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนของสัตว์เศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

สาขาการผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคา
ประจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคาประจําป ี

(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 

ภาคเกษตร 25,341 26,991 36.3  35.0  4.7 15.4 

เกษตรกรรม ฯ 24,706 26,297 35.4  34.1  4.8 16.2 

การประมง 635 694 0.9  0.9  3.1 -12.0 

นอกภาคเกษตร 44,376 50,020 63.7  65.0  6.8 8.2 

การทําเหมอืงแร่ฯ 429 433 0.6  0.6  70.1 -4.6 

อุตสาหกรรม 2,959 3,747 4.2  4.9  8.6 10.5 

การไฟฟ้าฯ 1,088 1,187 1.6  1.5  -1.9 18.1 

การก่อสร้าง 1,897 2,071 2.7  2.7  20.4 2.4 

ขายส่ง ขายปลีกฯ 5,821 6,546 8.3  8.5  11.7 13.9 

โรงแรมฯ 829 885 1.2  1.1  10.9 10.3 

การขนส่งฯ 3,374 3,662 4.8  4.8  11.5 9.6 

ตัวกลางการเงิน 5,706 7,806 8.2  10.1  5.7 34.6 

อสังหาริมทรัพย์ฯ 7,374 7,523 10.6  9.8  8.6 2.3 

การบริหารราชการ 5,219 5,527 7.5  7.2  3.6 -1.8 

การศึกษา 6,175 6,830 8.9  8.9  -4.0 -1.5 

บริการด้านสุขภาพ 2,985 3,299 4.3  4.3  15.6 3.9 

บริการชุมชนฯ 283 299 0.4  0.4  -8.3 1.1 

ลูกจ้างในครัวเรอืน 236 205 0.3  0.3  -8.6 -24.7 

รวม 69,717 77,011 100.0  100.0  6.2 10.4 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2555 
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ได้แก่ สุกร และไก่ ท่ีขยายตัวร้อยละ 14.8 และ 8.3 ตาม
ความต้องการของตลาด หมวดบริการทางการเกษตรฯ 
ขยายตัวในอัตราชะลอลง  ร้อยละ 0.01 และหมวดการป่าไม้ 
หดตัวร้อยละ 1.0 

• สาขาประมง หดตัวร้อยละ 12.0 จากท่ีขยายตัว         
ร้อยละ 3.1 ในปีท่ีผ่านมา จากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์   
น้ําจืดหดตัวร้อยละ 18.7 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลง และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีสูงข้ึน 

ภาคนอกเกษตร  มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปีมีมูลค่า 
50,020 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 44,376 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา 
จํานวน 5,644  ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม          
ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 8.2 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 6.8 
ในปีท่ีผ่านมา  

• สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน  หดตัวร้อยละ 4.6 
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 70.1 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการ
ทําเหมืองหิน ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขาหดตัวร้อยละ 2.5 
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 109.9 ในปีท่ีผ่านมา  เป็นผลมาจากมี
ผู้ประกอบการรายใหญ่จํานวน 1 ราย ท่ีประทานบัตรหมดอายุ
ในช่วงครึ่งปีหลังจึงไม่สามารถทําการผลิตได้  ส่งผลให้มี
ปริมาณการผลิตลดลง  

• สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 10.5 จากท่ี
ขยาย ตัวร้ อยละ  8 . 6   ใน ปี ท่ี ผ่ านมา  เ ป็นผลมาจาก
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนฯ ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากใน
อัตราร้อยละ 181.0 จากการลงทุนภาคก่อสร้างท่ีขยายตัว
โดยเฉพาะการก่อสร้างเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ท้ัง คอนโดมิเนียม และ
บ้านจัดสรร ส่งผลให้มีความต้องการเครื่องเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
และผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีขยายตัวร้อยละ 27.0 จากการพัฒนา
คุณภาพสินค้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้รายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึนมาก 

 

 

• สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ ขยายตัว            
ร้ อยละ  18 . 1  จาก ท่ีหด ตัวร้ อยละ1 . 9  ใน ปี ท่ี ผ่ านมา          
เป็นผลมาจากหมวดการผลิตไฟฟ้า การเก็บและการจ่ายไฟฟ้า      
ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวร้อยละ 20.2 จากท่ี  
หดตัวร้อยละ 3.8 ในปีท่ีผ่านมา ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายใน
จังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน   

• สาขาก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ 2.4 จากท่ีขยายตัว 
ร้อยละ 20.4 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ภาคเอกชนซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวร้อยละ 6.4 
ชะลอลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ 70.6 ในปีท่ีผ่านมา จากการ
ขยายตัวของการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยเพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งท่ี 
4 อย่างเป็นทางการในปี 2556 

• สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
ขยายตัวร้อยละ 13.9 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 11.7 ในปีท่ีผ่านมา  
เ ป็นผลมาจากหมวดการขายส่งขยายตัวร้อยละ 42.5                 
จากกิจกรรมท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนมาก คือ การขายส่งผลไม้
และผัก ขยายตัวร้อยละ 50.8 จากท่ีหดตัวร้อยละ 46.1 ในปี 
ท่ีผ่านมา เนื่องจากมีผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด  

• สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 10.3  
ชะลอลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ 19.9 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจาก
กิจกรรมภัตตาคาร ร้านขายอาหาร และบาร์ หดตัวร้อยละ 9.8  
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 28.6 ในปีท่ีผ่านมา จากการท่ีผู้ประกอบการ
บางส่วนเลิกกิจการประกอบกับประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึน 
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• สาขาการขนส่งฯ ขยายตัวร้อยละ 9.6  จากท่ีขยายตัว
ร้อยละ 11.5 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากหมวดการขนส่ง   
ทางบกขยายตัวชะลอลงร้อยละ 3.6 จากกิจกรรมหลักของ
สาขา คือ รถบรรทุกเอกชน ท่ีขยายตัวชะลอลงร้อยละ 9.0 
จากต้นทุนราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน แต่ยังขยายตัวได้ดี จาก
การขนส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร ได้แก่       
ผักและผลไม้ โดยขนส่งท้ังในและนอกประเทศ  

• สาขาตัวกลางทางการเงิน  ขยายตัวร้อยละ 34.6  
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 5.7 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากหมวด
สถาบันการเงินซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวร้อยละ 
17.1 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปีท่ีผ่านมา จากการขยาย
การให้สินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล  
สินเชื่อเพ่ือธุรกิจ  และสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ตามนโยบายของ
รัฐบาลโครงการบ้านหลังแรก 

• สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ
ทางธุรกิจ  ขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.3 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 8.6 
ในปีทีผ่านมา เป็นผลมาจากบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็น
กิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากร้อยละ 6.9 
ในปีท่ีผ่านมา จากกิจกรรมท่ีสําคัญของสาขา คือ การให้เช่าท่ี
อยู่อาศัย ชะลอตัวลงมาก เนื่องจากในปี 2555 รัฐบาลมี
โครงการซ้ือบ้านหลังแรก ส่งผลให้ประชาชนหันไปซ้ือบ้าน
แทนการเช่าเพ่ือความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 

• สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ  ขยายตัวร้อยละ 0.2   
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 3.6  ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจาก       
กิจกรรมการบริหารราชการส่วนกลางหดตัวร้อยละ 2.2 จากท่ี
ข ย า ย ตั ว ร้ อ ย ล ะ  7 . 7  ใ น ปี ท่ี ผ่ า น ม า  ใ น ข ณ ะ ท่ี                   
กิจกรรมการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ขยายตัวร้อยละ 2.7 
จากการท่ีกระทรวงมหาดไทย มีการปรับ เ งินเ ดือนให้
ข้ า ร าชการส่ วน ท้อ ง ถ่ิน  โ ดย อ้ า ง อิ ง จ ากประกาศ ใช้           
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
และมีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีเพ่ิมตามวุฒิ
ใหม่ตามท่ี ก.พ กําหนด 

 

 

 

• สาขาการศึกษา  หดตัวในอัตราร้อยละ 1.5 จากท่ีหด
ตัวร้อยละ 4.0 ในปีท่ีผ่านมา เนื่องจากหมวดบริการการศึกษา
ของภาครัฐซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขาหดตัวร้อยละ 1.0  
ปรับตัวดีข้ึนจากท่ีหดตัวร้อยละ 3.6 ในปีท่ีผ่านมา จากการปรับ
อัตราเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนของข้าราชการครูท่ีมีเงินเดือนเต็มข้ัน  

• สาขาบริการด้านสุขภาพฯ  ขยายตัวในอัตราร้อยละ 
3.9 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 15.6 ในปีท่ีผ่านมา เนื่องจากการ
บริการด้านสุขภาพฯของภาครัฐ หดตัวร้อยละ 1.8 จากท่ีขยายตัว
ร้อยละ 16.3 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากภาคราชการได้มีการ
ส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนเชิงรุกมากข้ึน  และผู้ป่วย
บางส่วนหันไปใช้บริการภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน   

• สาขาบริการชุมชนฯ  ขยายตัวร้อยละ 1.1 จากท่ีหดตัว
ร้อยละ 8.3  ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากกิจกรรมนันทนาการ 
วัฒนธรรม และการกีฬาขยายตัวร้อยละ  0.2  เป็นผลมาจาก
กิจกรรมสนามกอล์ฟท่ีขยายตัว ร้อยละ 5.8 จากการประหยัด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจึงทําให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

• สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล หดตัวร้อยละ 
24.7  จากท่ีหดตัวร้อยละ 8.6 ในปีท่ีผ่านมา จากการท่ีลูกจ้างใน
ครัวเรือนเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูงกว่า 
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี สาขาเกษตรกรรม         
การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ของจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2555 
มีมูลค่า 26,297 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 24,706 ล้านบาท         
ในปีท่ีผ่านมาจํานวน  1,591  ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต  สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ 
และการป่าไม้ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2555 พิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี มีสัดส่วนร้อยละ 34.1  
ของ GPP ประกอบด้วยหมวดเพาะปลูก การทําสวน และการ
เพาะพันธุ์พืช ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักมีสัดส่วนร้อยละ 91.7    
ของสาขา โดยมีพืชหลักท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ลําไย ขิง ส้มเขียวหวาน เป็นต้น รองลงมาได้แก่ 
หมวดการเลี้ยงสัตว์ มีสัดส่วนร้อยละ 4.9 ของสาขา โดยมีสัตว์
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได้แก่ ไก่ สุกร เป็นต้น  สําหรับหมวดการ
บริการทางการเกษตรฯ และหมวดการป่าไม้ฯ มีสัดส่วน           
ร้อยละ 3.3 และ 0.1 ตามลําดับ 

 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรมการผลิตสาขาเกษตรกรรมฯ 

 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี          

ขยายตัวร้อยละ 16.2 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 4.8  ในปีท่ี             
ผ่านมาจากการขยายตัวในหมวดเพาะปลูก การทําสวน และ
การเพาะพันธุ์พืช ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขา ขยายตัว  
ร้อยละ 17.4 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 6.5  ในปีท่ีผ่านมา                
ซ่ึง ข้าว ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขา ขยายตัวในอัตราชะลอ
ลงร้อยละ 2.2 ตามการลดลงของผลผลิตข้าวนาปรังเป็นสําคัญ 
เนื่องจากปริมาณฝนและน้ําเพ่ือการเพาะปลูกลดลงประกอบ
กับภาครัฐขอความร่วมมือลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก แต่ก็ยังขยายตัว
ตามมาตรการรับจํานําข้าวของรัฐบาล ในขณะท่ีพืชท่ีมีปริมาณ
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ยางพารา ท่ีขยายตัวร้อยละ 310.9 เม่ือ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา จากการท่ีต้นยางพารามีอายุและขนาด            
ลําต้น เหมาะสมสําหรับการเก็บเก่ียวผลผลิต และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ท่ีขยายตัวร้อยละ 17.3 จากแรงจูงใจด้านราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามความต้องการของ
ตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก หมวดการ
เล้ียงสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 8.3 จากท่ีหดตัวร้อยละ 15.8 ในปี
ท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนของสัตว์

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาประจําปี  

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคาประจําป ี

(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 

หมวดพืชผล 22,467 24,109 90.9  91.7  6.5  17.4  
- ข้าว 14,941 13,258 60.5  50.4  7.1  2.2  
- ยางพารา 1,510 4,734 6.1  18.0  27.9  310.9  
- ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์  1,587 2,444 6.4  9.3  -21.1  17.3  
- ลําไย 457 705 1.8  2.7  2.1  17.1  
- ขิง 457 385 1.8  1.5  -2.1  14.3  
- ส้มเขียวหวาน 306 322 1.2  1.2  -5.6  6.7  
- กาแฟ 646 252 2.6  1.0  17.3  -0.2  
- การปลูกพืชอื่น ๆ 2,563 2,009 19.4  20.4  20.5  -20.1  
การเลี้ยงสัตว ์ 1,349 1,300 5.5  4.9  -15.8  8.3  
- ไก ่ 487 444 2.0  1.7  4.2  8.3  
- สุกร 319 433 1.3  1.6  -32.9  14.8  
- การเล้ียงสัตวอ์ื่น ๆ 543 423 2.2  1.6  -6.3  2.3  
การบริการทาง
การเกษตรฯ 

874 866 3.5  3.3  0.7  0.01  

การป่าไม้ฯ   16 22 0.1  0.1  0.3  -1.0  

รวม 24,706 26,297 100.0  100.0  4.8  16.2  

สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม ้
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เศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได้แก่ สุกร และไก่ ท่ีขยายตัวร้อยละ 14.8 
และ 8.3 ตามความต้องการของตลาด หมวดบริการทาง
การเกษตรฯ ขยายตัวในอัตราชะลอลง  ร้อยละ 0.01 และ
หมวดการป่าไม้ หดตัวร้อยละ 1.0 

 

กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ 
�  การเพาะปลูก การทําสวน และการเพาะพันธุ์พืช 

มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี 24,109 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 
22,467 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 1,642 ล้านบาท อัตรา
การขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 17.4  
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปีท่ีผ่านมา จากกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 

- การปลูกยางพารา มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี  4,734 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,510 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 
3,224  ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 310.9 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 27.9        
ในปีท่ีผ่านมา จากการท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตได้มากข้ึน
เนื่องจากต้นยางพารามีอายุและขนาดลําต้น เหมาะสมสําหรับ
การเก็บเก่ียวผลผลิต  

ตารางเคร่ืองชี้ภาวะการผลิตด้านการเพาะปลูก 

-  การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์  มูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจําปี 2,444 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,587 ล้านบาท ในปีท่ี
ผ่านมา จํานวน 857 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 17.3 จากท่ีหดตัว
ร้อยละ 21.1 ในปีท่ีผ่านมา จากแรงจูงใจด้านราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามความต้องการของตลาด ส่งผล
ให้เกษตรกรมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

- การปลูกข้าว  มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี  13,258 
ล้านบาท ลดลงจาก 14,941 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 
1,683 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อยละ 2.2 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 7.1 
ในปีท่ีผ่านมา ตามการลดลงของผลผลิตข้าวนาปรังเป็นสําคัญ 
เนื่องจากปริมาณฝนและน้ําเพ่ือการเพาะปลูกลดลงประกอบ
กับภาครัฐขอความร่วมมือลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก แต่ก็ยังขยายตัว
ตามมาตรการรับจํานําข้าวของรัฐบาล 

ตารางเคร่ืองชี้ภาวะการผลิตด้านการเพาะปลูกข้าว 

การผลิต 
รายการข้อมูล 

อัตราการ
ขยายตัว (%) 

2553 2554 2555 2554 2555 

ข้าวเจ้า 
ปริมาณผลผลิต(ตัน) 879,178 931,800 970,677 6.0 4.2 
พ้ืนที่เพาะปลูก(ไร่) 1,242,015 1,289,146 1,402,744 3.8 8.8 

ข้าวเหนียว 
ปริมาณผลผลิต(ตัน) 443,504 486,367 495,309 9.7 1.8 
พ้ืนที่เพาะปลูก(ไร่) 672,566 704,563 724,882 4.8 2.9 

  

� การเล้ียงสัตว์ มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี  1,300 
ล้านบาท ลดลงจาก 1,349 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 49 
ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวร้อยละ 8.3 จากท่ีหดตัวร้อยละ 15.8 ในปีท่ีผ่านมา 
โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 

 

 

การผลิต 
รายการข้อมูล 

อัตราการขยายตัว 
(%) 

2553 2554 2555 2554 2555 

ยางพารา 
ปริมาณผลผลิต(ตัน) 9,033 11,956 52,858 32.4 342.1 
พ้ืนที่เพาะปลูก(ไร่) 35,563 48,406 203,300 36.1 320.0 
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- การเล้ียงสุกร มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี 433 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 319 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 
114 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวร้อยละ 14.8 จากท่ีหดตัวร้อยละ 32.9 ในปีผ่านมา 
เป็นผลมาจากการผลิตสุกรเพ่ิมข้ึน เนื่องจากในปี 2554 ราคา
สุกรอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้มีการขยายการผลิตประกอบกับ
ปัจจัยเสี่ยงด้านโรคทางระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจ 
(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome: 
PRRS) ลดลง รวมถึงสภาพอากาศท่ีแปรปรวนน้อยลงทําให้
สุกรสามารถเจริญเติบโตได้ดี 

- การเล้ียงไก่   มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี 444            
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 487 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 43 
ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.3 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปีท่ี
ผ่านมา เป็นผลมาจากการขยายการเลี้ยงเพ่ิมข้ึนตามความ
ต้องการบริโภคท้ังตลาดในประเทศและต่างต่างประเทศท่ีมี
ความเชื่อม่ันในมาตรฐานสินค้าของไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� การบริการทางการเกษตร มูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจําปี 866 ล้านบาท ลดลงจาก 874 ล้านบาท ในปี        
ท่ีผ่านมา จํานวน 8 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม                   
ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อยละ 0.01 จากท่ี
ขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปีท่ีผ่านมา มาจากกิจกรรมบริการ             
รถไถเล็ก ชะลอตัวลงร้อยละ 1.2 และการบริการรถไถเดินตาม 
หดตัวร้อยละ 4.5 ตามปริมาณผลผลิตข้าวท่ีลดลง ประกอบกับ
เกษตรกรบางรายมีการจัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องยนต์ทางการเกษตร
ขนาดเล็ก เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง  

� การป่าไม้ มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี 22 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 16 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 6 ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี หดตัวในอัตรา
ร้อยละ 1.0 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 0.3  ในปีท่ี ผ่านมา เป็นผล
มาจากการทําไม้สักท่ีมีปริมาณผลผลิตลดลง รวมท้ังกิจกรรมการ
หาของป่า มีมูลค่าลดลง เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ จํากัด
เวลาในการเข้าเก็บหาของป่าของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอุทยาน   
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาประมงจังหวัด
เชียงราย ในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 694 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจาก 
635 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมาจํานวน 59 ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต  สาขาประมงในปี พ.ศ. 2555  
พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปีของจังหวัด
เชียงรายมีสัดส่วนร้อยละ 0.9 ของ GPP ประกอบด้วย           
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดมีสัดส่วนร้อยละ 78.9 การจับสัตว์น้ํา
จืดจากแหล่งน้ําธรรมชาติ มีสัดส่วนร้อยละ 19.7 และการ
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ําจืด มีสัดส่วนร้อยละ 1.4 
 

 

กิจกรรมการผลิตสาขาประมง 

อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี หดตัว           
ร้อยละ 12.0 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 3.1 ในปีท่ีผ่านมา จากกิจกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดได้หดตัวร้อยละ 18.7 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง และต้นทุนการ
เลี้ยงสัตว์น้ําท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีการจับสัตว์น้ําจืดจากแหล่งน้ํา

ธรรมชาติขยายตัวร้อยละ 7.8 จากการเน้นการจับสัตว์น้ําท่ีถูก
กฎหมายการประมง และการเพาะพันธุ์ฯ ขยายตัวท่ีร้อยละ 
3.0 ตามต้นทุนการเพาะพันธุ์ท่ียังคงสูงข้ึนทุกปี 

   

 
กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ 

�การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี  
มีมูลค่า 547 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 488 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา 
จํานวน 59 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเ พ่ิม          
ณ ราคาคงท่ี หดตัวร้อยละ 18.7 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 6.7 
ในปีท่ีผ่าน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลง ทําให้สัตว์น้ําท่ีเลี้ยงตาย ประกอบกับต้นทุนการ
เลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์น้ํามีราคาสูงข้ึน 
เกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนชั่วคราว 
เพ่ือรอดูสถานการณ์ แต่ก็ยังไม่เลิกเลี้ยง 

�การจับสัตว์น้ําจืดจากแหล่งน้ําธรรมชาติ มีมูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาประจําปี มี มูลค่า 136 ล้านบาท ลดลงจาก 137             
ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 1 ล้านบาท อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 7.8 จากท่ีหดตัว
ร้อยละ 7.5 ในปีท่ีผ่านมา เนื่องจากสํานักงานฯมีการอบรม 
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สัตว์น้ํา เน้นการจับ
สัตว์น้ําท่ีถูกกฎหมายการประมง 

� การเพาะพันธุ์/อนุบาลสัตว์น้ําจืด มีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจําปี มีมูลค่า 10 ล้านบาท เท่ากับปีท่ีผ่านมา  อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 3.0    
ชะลอลงจากร้อยละ 14.8 ในปีท่ีผ่านมา ตามราคาพันธุ์สัตว์น้ําท่ี
มีราคาค่อนข้างคงท่ี แต่ต้นทุนการเพาะพันธุ์ยังคงอยู่ในระดับสูง 
เช่น ค่าฮอร์โมน ค่าอาหารสัตว์เลี้ยงวัยอ่อน มีราคาเพ่ิมข้ึนทุกปี 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาประจําปี  

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคาประจําปี 

(ร้อยละ) 

อัตราการขยายตัว       
ณ ราคาคงท่ี 

(ร้อยละ) 
2554 2555 2554 2555 2554 2555 

การเพาะเล้ียงฯ 488 547 76.9 78.9 6.7 -18.7 
การจับสัตว์น้ําจืดฯ 137 136 21.6 19.7 -7.5 7.8 
การเพาะพันธ์ุฯ 10 10 1.5 1.4 14.8 3.0 

รวม 635 694 100.0 100.0 3.1 -12.0 

สาขาประมง 
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มูลค่าเพ่ิม  ณ  ราคาประจําปี  ของสาขาเหมืองแร่
และเหมืองหินของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2555  มีมูลค่า  
433  ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจาก 429 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา 
จํานวน 4 ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต  สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน 
จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2555 พิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี มีสัดส่วนร้อยละ 0.6 ของ GPP 
ประกอบด้วยการทําเหมืองหิน มีสัดส่วนร้อยละ 84.5 การขุด
กรวดและทรายมีสัดส่วนร้อยละ 8.4 การทําเหมืองแร่โลหะ
แมงกานีสมีสัดส่วนร้อยละ 6.8 และการขุดดินเหนียวมีสัดส่วน 
ร้อยละ 0.3  

 
 

กิจกรรมการผลิตสาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคา
ประจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการขยายตัว           
ณ ราคาคงที ่

(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
เหมืองหิน 381 366 88.7 84.5 101.9 -2.5 
ขุดกรวดและ
ทราย 

35 36 8.2 8.4 -0.8 3.4 

แมงกานีส 0.9 30 0.2 6.8 -97.7 1,859.4 

ขุดดินเหนียว 12 1 2.9 0.3 -22.8 -90.1 

รวม 429 433 100.0 100.0 70.1 -4.6 

 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี   
หดตัวร้อยละ 4.6 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 70.1 ในปีท่ีผ่านมา 
เป็นผลมาจากการหมวดทําเหมืองหิน ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของ
สาขาหดตัวร้อยละ 2.5 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 109.9          
ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากมีผู้ประกอบการรายใหญ่จํานวน 1 
ราย ท่ีประทานบัตรหมดอายุในช่วงครึ่งปีหลังจึงไม่สามารถทํา
การผลิตได้  ส่งผลให้มีปริมาณการผลิตลดลง การขุดดิน
เหนียวหดตัวร้อยละ 90.1 เป็นผลมาจากเหลือผู้ประกอบการ
เพียงรายเดียว เนื่องจากผู้ประกอบการรายอ่ืนประทานบัตร
หมดอายุ  ในขณะท่ีการทําเหมืองแร่อโลหะแมงกานีส การขุด
กรวดและทรายขยายตัวร้อยละ 1,859.4 และ 3.4  ตามลําดับ   

 

กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ 

• การทําเหมืองหิน  มูล ค่า เ พ่ิมในราคาประจํ า ปี  
จํานวน 366 ล้านบาท ลดลงจาก 381 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา 
จํานวน 15  ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม       
ณ ราคาคงท่ี หดตัวร้อยละ 2.5 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 101.9 
ในปีท่ีผ่านมา  เป็นผลมาจากมีผู้ประกอบการรายใหญ่จํานวน 
1 ราย ท่ีประทานบัตรหมดอายุในช่วงครึ่งปีหลังจึงไม่สามารถ
ทําการผลิตได้  ส่งผลให้มีปริมาณการผลิตลดลง 

• การขุดกรวดและทราย  มูลค่าเพ่ิมในราคาประจําปี  
จํานวน 37  ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจาก 35  ล้านบาท ในปี        
ท่ีผ่านมาจํานวน 2 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม                
ณ ราคาคงท่ีขยายตัวร้อยละ 3.4  จากท่ีหดตัวร้อยละ 0.8      
ในปีท่ีผ่านมา 

 

สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน 
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• การทําเหมืองแร่อโลหะแมงกานีส  มูลค่าเพ่ิมใน
ราคาประจําปี  จํานวน 30  ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจาก 0.9    
ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมาจํานวน 29.1 ล้านบาท อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ีขยายตัวร้อยละ 1,859.4  
จากท่ีหดตัวร้อยละ 97.7  ในปีท่ีผ่านมา ในกิจกรรมนี้มี
ผู้ประกอบการเพียง 1 ราย ในปีท่ีผ่านมาผู้ประกอบการ
เสียชีวิต จึงได้หยุดทําการผลิตไปชั่วคราว ในปีนี้ได้เริ่มทําการ
ผลิตเป็นปกติ  จึงทําให้อัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบ
กับปีก่อน 

• การขุดดินเหนียว มูล ค่า เ พ่ิมในราคาประจํา ปี  
จํานวน 1  ล้านบาท  ลดลงจาก 12  ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา
จํานวน 11 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเ พ่ิม        
ณ ราคาคงท่ีหดตัวร้อยละ 90.1  จากท่ีหดตัวร้อยละ 22.8  ใน
ปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากเหลือผู้ประกอบการท่ีทําการผลิตได้
เพียงรายเดียว จากปีก่อนท่ีมีผู้ประกอบการท้ังหมดจํานวน    
4 ราย เนื่องจากประทานบัตรหมดอายุ   
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาอุตสาหกรรม 
ของจังหวัดเชียงราย  ในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 3,747 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 2,959 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา จํานวน 788 ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต สาขาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย ในปี พ.ศ. 2555  พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม           
ณ ราคาประจําปีของจังหวัดเชียงราย มีสัดส่วนร้อยละ 4.9  
ของ GPP ประกอบด้วย  หมวดอาหารและเครื่องด่ืม สัดส่วน
ร้อยละ 67.2  หมวดผลิตภัณฑ์ OTOP สัดส่วนร้อยละ 14.4 
หมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ  สัดส่วนร้อยละ 10.5  และ
หมวดอ่ืน ๆ รวมกัน สัดส่วนร้อยละ 7.9 

 

กิจกรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรม 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี          
ขยายตัวร้อยละ 10.5 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 8.6 ในปีท่ีผ่านมา 
เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนฯ ท่ีขยายตัว
เพ่ิมข้ึนมากในอัตราร้อยละ 181.0 จากการลงทุนภาคก่อสร้าง
ท่ี เ ร่ ง ตั ว โ ดย เ ฉพาะการ ก่อส ร้ า ง เ พ่ื อ ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย  ท้ั ง 
คอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร ส่งผลให้มีความต้องการ 
เครื่องเรือนเพ่ิมมากข้ึน และผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีขยายตัว  
ร้อยละ 27.0 จากการพัฒนาคุณภาพสินค้า และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
ส่งผลให้รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึนมาก  
สําหรับหมวดการผลิตอาหารและเครื่องด่ืม ท่ีขยายตัวในอัตรา
ชะลอลงร้อยละ 7.7 ตามการชะลอตัวของปริมาณผลผลิตข้าว  

 

 

กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ 

� หมวดการผลิตเครื่องเรือน ขยายตัวในอัตราร้อยละ 
181.0 จากท่ีหดตัวร้อยละ 59.1 ในปีท่ีผ่านมา จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย และมาตรการของ
รัฐบาลเรื่องบ้านหลังแรก การก่อสร้างขยายตัวโดยเฉพาะการ
ก่อสร้างเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ท้ัง คอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร 
ส่งผลให้มีความต้องการเครื่องเรือนเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคา
ประจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 2,095 2,517 70.8  67.2  14.8  7.7  

ผลิตภัณฑ์ OTOP 418 541 14.1  14.4  -8.8  27.0  

แร่อโลหะ 250 393 8.5  10.5  25.5  -0.5  

เคร่ืองเรือนฯ 26 114 0.9  3.0  -59.1  181.0  

ผลิตภัณฑ์จากไม้ฯ 33 36 1.1  1.0  -24.8  4.9  

การผลิตอื่น ๆ 137 146 4.6 3.9 2.7 1.4 

รวม 2,959 3,747 100 100 8.6 10.5 

สาขาอุตสาหกรรม 



 

                                            

                                                                                  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย  พ.ศ. 2555 และประมาณการ พ.ศ. 2556 
24 

� หมวดการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 27.0 จากท่ีหดตัวร้อยละ 8.8 ในปีท่ีผ่านมา จากการ
ผลิตสินค้า OTOP ท้ัง 5 หมวดสินค้าขยายตัวเพ่ิมข้ึน ดังนี้
หมวดสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมวดของใช้ฯ หมวดผ้า เครื่อง
แต่งกาย หมวดอาหารฯ และหมวดเครื่องด่ืม ขยายตัวร้อยละ 
89.8 43.0 42.7 28.6 และ 16.9 ตามลําดับ มาจากการ
พัฒนาคุณภาพสินค้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้รายได้จากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� หมวดการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  การผลิต
ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อยละ 7.7 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 
14.8 ในปีท่ีผ่านมา มาจากกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ กิจกรรมโรงสีข้าว 
ท่ีขยายตัวในอัตราชะลอลงตามปริมาณผลผลิตข้าวท่ีชะลอตัว 
สอดคล้องกับกิจกรรมข้าว ในสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ 
และการป่าไม้   
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 มูลค่า เ พ่ิม ณ ราคาประจําปี  ของสาขาไฟฟ้า  
ประปา  และโรงแยกก๊าซ ของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2555           
มีมูลค่า 1,187 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,088  ล้านบาท ในปี       
ท่ีผ่านมา จํานวน 99 ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต   สาขาไฟฟ้า ประปา และโรง
แยกก๊าซ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2555  พิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี มีสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของ 
GPP ประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้า การเก็บและการจ่ายไฟฟ้ามี
สัดส่วนร้อยละ 82.1 การเก็บน้ํา การทําน้ําให้บริสุทธิ์และการ
จ่ายน้ํา  (การประปา)  มีสัดส่วนร้อยละ 17.9  

 

 
 

กิจกรรมการผลิตสาขาไฟฟ้า ฯ 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคา
ประจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 

การผลิตไฟฟ้า ฯ 897 974 82.5 82.1 -3.8 20.2 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 383 461 35.2 38.9 -3.7 19.7 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

514 513 47.3 43.2 -3.9 20.6 

การประปา 191 213 17.5 17.9 7.4 9.0 

การประปาส่วน
ภูมิภาค 

148 174 13.6 14.7 3.7 11.0 

การประปาหมู่บ้าน 43 39 3.9 3.2 25.0 1.0 

รวม 1,088 1,187 100.0 100.0 -1.9 18.1 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี   
ขยายตัวร้อยละ 18.1 จากท่ีหดตัวร้อยละ 1.9 ในปีท่ีผ่านมา  
เป็นผลมาจากหมวดการผลิตไฟฟ้า การเก็บและการจ่ายไฟฟ้า  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวร้อยละ 20.2 จากท่ี  
หดตัวร้อยละ 3.8 ในปีท่ีผ่านมา ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายใน
จังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน  หมวดการเก็บน้ํา การทําน้ําให้บริสุทธิ์และ
การจ่ายน้ํา (การประปา) ขยายตัวร้อยละ 9.0 จากท่ีขยายตัว
ร้อยละ 7.4 ในปี ท่ีผ่านมา  
 

 

กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ  

� การผลิตไฟฟ้า  การเก็บและการจ่ายไฟฟ้า  
มูลค่าเพ่ิมในราคาประจําปี จํานวน 974 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก  
897 ล้านบาท  ในปีท่ีผ่านมา  จํานวน  77  ล้านบาท อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 20.2 จากท่ี
หดตัวร้อยละ 3.8  ในปีท่ีผ่านมา  ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายใน
จังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึนทุกประเภท 

ตารางเคร่ืองชี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

รายการ 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

(ล้านกิโลวัตต์) 
อัตราการขยายตัว 

(ร้อยละ) 
2554 2555 2554 2555 

ไฟฟ้าภาคครัวเรอืน 360.3 385.5 5.8 7.0 
ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม 417.4 471.3 5.8 12.9 
ไฟฟ้าภาคบริการ 40.5 45.8 -3.1 13.0 

รวม 818.2 902.6 5.4 10.3 
  ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 

 

 

สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าช 
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�  การเก็บน้ํา การทําน้ําให้บริสุทธิ์และการจ่ายน้ํา 
(การประปา)  มูลค่าเพ่ิมในราคาประจําปี จํานวน 213     
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 190 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน  
23 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวร้อยละ 9.0  ปรับตัวดีข้ึนจากท่ีขยายตัวร้อยละ 7.4  
ในปีท่ีผ่านมา  เป็นผลมาจากกิจกรรมท่ีสําคัญ  คือ 

� การประปาส่วนภูมิภาค ขยายตัวร้อยละ 11.0  
จากท่ีขยายตัวร้อยละ  3.7  ในปีท่ีผ่านมา   จากการขยายเขต
จําหน่ายเพ่ิมข้ึน  

� การประปาหมู่บ้าน ขยายตัวร้อยละ 1.0 ชะลอลง
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 25.0 ในปีท่ีผ่านมา  จากการท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการพัฒนาปรับปรุง  ขยายเขตพ้ืนท่ี
การให้บริการเพ่ิมข้ึน  
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาก่อสร้างของ
จังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 2,071 ล้านบาท  
เพ่ิมข้ึนจาก 1,897  ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 174 ล้านบาท   

โครงสร้างการผลิต  สาขาก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย
ในปี พ.ศ. 2555 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจําปี มีสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของ GPP ประกอบด้วยการ
ก่อสร้างภาคเอกชน มีสัดส่วนร้อยละ 66.6 และการก่อสร้าง
ภาครัฐมีสัดส่วนร้อยละ  33.4 

 

กิจกรรมการผลิตสาขาก่อสร้าง 

  

 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี    
ขยายตัวร้อยละ  2.4 ชะลอตัวลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ  20.4  
ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากกิจกรรมการก่อสร้างภาคเอกชน
ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวร้อยละ 6.4 ชะลอลง
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 70.6 ในปีท่ีผ่านมา จากการขยายตัว
ของการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ํ าโขงแห่ง ท่ี 4     
อย่างเป็นทางการในปี 2556 ในขณะท่ีการก่อสร้างภาครัฐ  
หดตัวร้อยละ 5.1 

   
กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ  

� การก่อสร้างภาคเอกชน  มูลค่าเพ่ิมในราคา
ประจําปี จํานวน 1,379 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,264      
ล้านบาท  ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 115 ล้านบาท อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ีขยายตัวร้อยละ  6.4  
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 70.7 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจาก
กิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 

� การก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย ขยายตัวร้อยละ 9.3   
เป็นผลมาจาก  การขยายตัวของการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยเพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดใช้สะพานข้าม
แม่น้ําโขงแห่งท่ี 4 อย่างเป็นทางการในปี 2556 ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายโครงการบ้านหลังแรก ส่งผลให้การก่อสร้างท่ี
อยู่อาศัยขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

 
 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคา
ประจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
การก่อสร้างภาคเอกชน 1,264 1,379 67.8 66.6 70.6 6.4 
ที่อยู่อาศัย 1,083 1,203 58.1 58.1 65.9 9.3 
อาคารพาณิชย์ 137 90 7.3 4.4 329.7 -35.1 

อ่ืน ๆ 44 85 2.4 4.1 -33.0 91.6 

การก่อสร้างภาครัฐ 633 692 32.2 33.4 -23.0 -5.1 
การก่อสร้างที่เป็นอาคาร
โรงเรือน 

96 163 5.1 7.9 -30.3 47.0 

การก่อสร้างที่มิใช่อาคาร
โรงเรือน 

537 529 27.1 25.5 -21.4 -14.2 

รวม 1,897 2,071 100.0 100.0 20.4 2.4 

สาขาก่อสร้าง 
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� การก่อสร้างอ่ืนๆ  ขยายตัวร้อยละ 91.6 จากท่ี 
หดตัวร้อยละ 330. ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจาก  จากการ
ขยายตัวของการก่อสร้างศาสนถาน ซ่ึงได้รับเงินอุดหนุนการ
ก่อสร้างจากสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัด 

� การก่อสร้างภาครัฐ  มูลค่าเพ่ิมในราคาประจําปี 
จํานวน 692 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก  633  ล้านบาท  ในปี       
ท่ีผ่านมา จํานวน 59 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ีหดตัวร้อยละ 5.1 จากท่ีหดตัวร้อยละ 
23.0   ในปีท่ีผ่านมาส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณในการ
ก่อสร้างลดลง 
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มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาการขายส่ง  
การขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ฯ ของจังหวัด
เชียงราย  ในปี พ.ศ. 2555  มีมูลค่า 6,546 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
จาก 5,821 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา จํานวน 725  ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต  สาขาการขายส่ง การขายปลีก 
และการซ่อมแซมยานยนต์ฯ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2555  
พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปีมีสัดส่วน 
ร้อยละ 8.5 ของ GPP ประกอบด้วยหมวดการขายปลีก            
มีสัดส่วนร้อยละ 61.9  หมวดการขายส่งมีสัดส่วนร้อยละ 35.4  
และหมวดการซ่อมแซมฯ มีสัดส่วนร้อยละ 2.7  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวร้อยละ 13.9 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 11.7 ในปีท่ีผ่านมา 
ถึงแม้หมวดขายปลีกซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขา หดตัวใน
อัตราร้อยละ 0.1 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 12.0 ในปีท่ีผ่านมา 
มาจากกิจกรรมการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีหดตัว ร้อยละ 
0.2 จากฐานปีก่อนสูง แต่การขายปลีกยานยนต์ และ
ห้างสรรพสินค้า ยังขยายตัวได้ดี ในอัตราร้อยละ 14.9 และ 
51.5 จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล และการเปิด
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย ในขณะท่ีหมวดการขายส่ง
ขยายตัวร้อยละ 42.5 จากกิจกรรมท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนมาก 
คือ การขายส่งผลไม้และผัก ขยายตัวร้อยละ 50.8 จากท่ี              
หดตัวร้อยละ 46.1 ในปีท่ีผ่านมา เนื่องจากมีผู้ประกอบการ
เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดโดยผลไม้
และผัก ท้ังจากนําเข้าจากจีน และท่ีผลิตในจังหวัด และ

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคา
ประจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
การขายส่ง 1,885 2,318 32.4  35.4  11.1  42.5  
- การขายส่งวัสดุก่อสร้าง 451 562 7.7  8.6  14.7  6.1  
- การขายส่งเครือ่งด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์ เช่น สุรา ฯ  

308 212 5.3  3.2  26.1  -1.7  

- การขายส่งผลไม ้
และผัก 

79 143 1.4  2.2  -46.1  50.8  

- การขายส่งอืน่ ๆ 1,047 1,401 18.0  21.4  9.1  71.2  
การขายปลีก 3,795 4,049 65.2  61.9  12.0  -0.1  
- การขายปลีกยานยนต์ 624 684 10.7  10.5  -3.5  14.9  
- ห้างสรรพสินค้า 809 660 13.9  10.1  4.9  51.5  
- การขายปลีกน้าํมัน
เช้ือเพลิง 

345 583 5.9  8.9  66.4  -0.2  

   - การขายปลีกสินค้า
อื่นๆ ซ่ึงไม่ได้จัดประเภท
ไว้ในที่อืน่ 

316 395 5.4  6.0  34.1  -15.6  

- การขายปลีกอื่น ๆ 1,701 1,727 29.3  26.4  7.3  -7.3  
การซ่อมแซม 141 179 2.4  2.7  10.3  12.6  
- ซ่อมแซมยานยนต์ 124 160 2.1  2.4  8.9  17.3  
- ซ่อมของใช้ส่วนบุคคล  17 19 0.3  0.3  14.6  -1.8  

รวม 5,821 6,546 100.0  100.0  11.7  13.9  

สาขาการขายส่ง การขายปลีก                 
และการซ่อมแซมยานยนต์ฯ 
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กิจกรรมการขายส่งวัสดุก่อสร้างท่ีขยายตัวในอัตราชะลอลง
ร้อยละ 6.1 เนื่องจากมีการขยายและเปิดตัวโครงการใหม่ของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงราย แต่ชะลอตัวจากภาระต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
หมวดการซ่อมแซมขยายตัวร้อยละ 12.6 ในขณะท่ีหมวดขาย
ปลีกซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักของสาขา หดตัวในอัตราร้อยละ 0.1 
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 12.0 ในปีท่ีผ่านมา มาจากกิจกรรมการ
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีหดตัว ร้อยละ 0.2 จากฐานปีก่อนสูง 
และการขายปลีกสินค้าอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน             
หดตัวร้อยละ 15.6 ผลกระทบอุทกภัยในปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้
ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้ประชาชน
ระมัดระวังการใช้จ่าย   

 

 

กิจกรรมการผลิตท่ีสําคัญ 

���� การขายส่ง มูลค่าเพ่ิมหมวดการขายส่งในราคา
ประจําปี จํานวน 2,318 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,885 ล้านบาท          
ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 433 ล้านบาท อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 42.5 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 11.1             
ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 

���� การขายส่งวัสดุก่อสร้าง ขยายตัวในอัตราชะลอ
ตัวลงร้อยละ 6.1  จากท่ีขยายตัวร้อยละ 14.7 ในปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากมีการขยายและเปิดตัวโครงการใหม่ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงราย แต่ชะลอตัวจากภาระต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

���� การขายส่งผลไม้และผัก ขยายตัวในอัตราร้อยละ 
50.8 จากท่ีหดตัวร้อยละ 46.1 ในปีท่ีผ่านมาเนื่องจากมี
ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
โดยผลไม้และผัก ท้ังจากนําเข้าจากจีน และท่ีผลิตในจังหวัด 

���� การขายปลีก มูลค่าเพ่ิมหมวดการขายปลีกในราคา
ประจําปี จํานวน 4,049 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 3,795 ล้านบาท 
ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 254 ล้านบาท  อัตราขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ีหดตัวร้อยละ 0.1 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 
12.0  ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 

���� การขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิง หดตัวร้อยละ 0.2 
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 66.4 ในปีท่ีผ่าน จากฐานปีก่อนสูง             
จากผลกระทบอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง เข้ามาพักอาศัยใน
จังหวัดเชียงรายเป็นจํานวนมาก ทําให้มีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
เพ่ิมข้ึนมากในปีก่อน      

���� การขายปลีกยานยนต์ฯ  ขยายตัวร้อยละ 14.9 
จากท่ีหดตัวร้อยละ 3.5 ในปีท่ีผ่านมา แม้ในไตรมาสแรก
ยอดขายสินค้าดังกล่าวจะลดลง จากปัญหาการผลิตยังไม่กลับ
เข้าสู่ภาวะปกติจากน้าท่วมโรงงานในปีก่อน แต่เม่ือกลับมา
เป็นปกติ ก็สามารถเร่งผลิตได้อย่างเต็มท่ีต้ังแต่ไตรมาส 2       
จากแรงกระตุ้นของมาตรการภาครัฐ ท่ีส่งผลให้ยอดขาย
รถยนต์เพ่ิมสูงข้ึน 

  ���� การซ่อมแซมยานยนต์   มูลค่าเ พ่ิมหมวด
ซ่อมแซมยานยนต์ในราคาประจําปี จํานวน 179 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 141 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา จํานวน  38 ล้านบาท 
อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ีขยายตัวร้อยละ 
12.6 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 10.3 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจาก
กิจการการซ่อมแซมยานยนต์ท่ีขยายตัวร้อยละ 17.3 จาก
ผลกระทบราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลให้มีการหันมาใช้
พลังงานทดแทน เช่น แก๊ส NGV LPG ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการ
ติดต้ังซ่ึงเป็นลักษณะการซ่อมแซมเพ่ิมข้ึน  
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร ของจังหวัดเชียงรายในปี 2555 มีมูลค่า 885 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 829 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมาจํานวน 56 ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต   สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
จังหวัดเชียงราย ในปี 2555 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม      
ณ ราคาประจําปีมีสัดส่วนร้อยละ 1.2 ของ GPP ประกอบด้วย
หมวดโรงแรม ค่ายพัก และท่ีพักชั่วคราว สัดส่วนร้อยละ 81.1    
และภัตตาคารร้านขายอาหารและบาร์ สัดส่วนร้อยละ 18.9 

 

 

กิจกรรมการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคา
ประจําปี  

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําปี 
(ร้อยละ) 

อัตราการขยายตัว           
ณ ราคาคงท่ี 

(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
โรงแรม ค่ายพัก ฯ 647 717 78.0 81.1 4.4 19.3 
- โรงแรม 570 563 68.8 63.7 11.8 -0.8 
- สถานที่อยู่อาศัยอื่น 77 154 9.3 17.4 -19.6 109.7 
ภัตตาคาร  ฯ 182 168 22.0 18.9 28.6 -9.8 
- บาร์ ไนต์คลับ คาเฟ่ 9 15 1.1 1.7 -11.1 59.3 
- ภัตตาคาร ฯ 26 6 1.3 2.3 22.5 -78.1 
- สถานที่ขายอาหารอืน่ฯ 147 147 17.7 16.6 33.6 -1.8 

รวม 829 885 100.0 100.0 10.9 10.3 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัว
ร้อยละ 10.3  ชะลอลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ 10.9 ในปีท่ีผ่านมา 
เป็นผลมาจากกิจกรรมภัตตาคาร ร้านขายอาหาร และบาร์         

หดตัวร้อยละ  9.8  จากท่ีขยายตัวร้อยละ 28.6 ในปีท่ีผ่านมา    
จากการท่ีผู้ประกอบการบางส่วนเลิกกิจการประกอบกับประชาชน
ระมัดระวังในการใช้จ่าย ในขณะท่ีหมวดโรงแรมและค่ายพัก 
ขยายตัวร้อยละ 19.3 เนื่องจากมีผู้ประกอบการจดทะเบียนหอพัก
เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 
 

ตารางเคร่ืองชี้ภาวะการผลิต จํานวนนกัท่องเท่ียว 

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว 

กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ 

����โรงแรม ค่ายพัก และท่ีพักช่ัวคราว มีมูลค่าเพ่ิมในราคา
ประจําปี  จํานวน 717 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจาก  647 ล้านบาท          
ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 70 ล้านบาท  อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม  ณ  ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ  19.3 จากท่ีขยายตัว
ร้อยละ  4.4  ในปีท่ีผ่านมา จากกิจกรรมท่ีสําคัญคือ  

����  สถานท่ีอยู่อาศัยอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 109.7 จากท่ี
หดตัวร้อยละ  19.6  ในปีท่ีผ่านมาเนื่องจากมีผู้ประกอบการ
ขอจดทะเบียนหอพักท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

����ภัตตาคาร ร้านขายอาหาร และบาร์  มูลค่าเพ่ิมใน
ราคาประจําปี  จํานวน 168 ล้านบาท ลดลงจาก 182               
ล้านบาท ในปีท่ีผ่าน จํานวน 14 ล้านบาท อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าเ พ่ิม ณ ราคาคงท่ี หดตัวร้อยละ 9.8 จากท่ี            
ขยายตัวร้อยละ 28.6  ในปีท่ีผ่านมา  จากกิจกรรมท่ีสําคัญคือ 

����  ภัตตาคาร  ร้านขายอาหารและเครื่องด่ืม หดตัว
ร้อยละ 78.1 จากท่ีขยายตัวร้อยละ  22.5  ในปีท่ีผ่านมา 
 

รายการ จํานวนนักท่องเท่ียว (คน) อัตราการขยายตัว (%) 

2553 2554 2555 2554 2555 
นักท่องเท่ียวท่ีเข้าพักใน
จังหวัดเชียงราย 

2,288,218 2,311,370 2,751,780 1.01 19.05 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาการขนส่ง 
สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม ของจังหวัดเชียงราย            
ในปี พ.ศ. 2555  มีมูลค่า 3,662 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 3,374             
ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา จํานวน 288  ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต   สาขาการการขนส่ง สถานท่ี
เก็บสินค้า และการคมนาคม จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2555 
พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปีมีสัดส่วน      
ร้อยละ 4.8 ของ GPP ประกอบด้วยหมวดการขนส่งทางบกฯ 
สัดส่วนร้อยละ 65.7 หมวดขนส่งทางอากาศ สัดส่วนร้อยละ 
18.5 หมวดการไปรษณีย์และโทรคมนาคม มีสัดส่วนร้อยละ 
13.0 หมวดอ่ืน ๆ สัดส่วนร้อยละ 2.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการผลิตสาขาการขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าฯ 

 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อยละ 9.6  จากท่ีขยายตัวร้อยละ 
11.5 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากหมวดการขนส่งทางบก
ขยายตัวชะลอลงร้อยละ 3.6 จากกิจกรรมหลักของสาขา คือ 
รถบรรทุกเอกชน ท่ีขยายตัวชะลอลงร้อยละ 9.0 จากต้นทุน
ราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน แต่ยังขยายตัวได้ดี จากการขนส่ง
สินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ผักและผลไม้ 
โดยขนส่งท้ังในและนอกประเทศ และหมวดการไปรษณีย์และ
โทรคมนาคม ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อยละ 5.4 จาก
ภาวะการแข่งขันสูง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์ของผู้บริโภค แต่ยังขยายตัวได้ดีจากการบริการ
หลากหลายรูปแบบ  ในขณะท่ีการขนส่งทางอากาศ ท่ีขยายตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.0 จากการเปิดสายการบินใหม่ และแข่งขัน
ทางการตลาดของแต่ละสายการบิน ส่งผลให้ราคาค่าโดยสารมี
ราคาถูก ประชาชนจึงหันมาใช้บริการเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีความ
สะดวก และรวดเร็ว 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาประจําปี  

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
การขนส่งทางบกฯ 2,259 2,404 66.9  65.7  9.6  3.6  
- รถบรรทุกเอกชน 1,861 1,994 55.2  54.4  10.4  9.0  
-  การขนส่งด้วยรถยนต์
โดยสารประจําทาง
ระหว่างกรุงเทพฯ กับ
จังหวัด 

99 93 2.9  2.6  2.5  -8.3  

- การขนส่งทางบกอืน่ ๆ 299 317 8.8  8.7  9.5  -3.9  
การขนส่งทางน้ํา 47 42 1.4  1.1  116.1  -6.6  
การขนส่งทางอากาศ 563 679 16.7  18.5  12.6  21.0  
บริการท่ีเก่ียวข้องกับ
การขนส่งและบริการ
ด้านการท่องเท่ียว 

45 62 1.3  1.7  10.4  9.6  

การไปรษณีย์และการ
โทรคมนาคม 

460 475 13.6  13.0  10.8  5.4  

- การโทรคมนาคม 339 344 10.0  9.4  10.7  2.8  
- บริการทางไปรษณีย์ฯ 121 131 3.6  3.6  10.9  12.2  

รวม 3,374 3,662 100.0  100.0  11.5  9.6  

สาขาการขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า           
และการคมนาคม 
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กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ 

����การขนส่งทางบกฯ  มูลค่าเพ่ิมหมวดการขนส่งทาง
บกฯ ในราคาประจําปี จํานวน 2,404 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 
2,259 ล้านบาท ในปี ท่ีผ่านมา จํานวน 145 ล้านบาท 
อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวชะลอลง
ร้อยละ 3.6 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 9.6  ในปีท่ีผ่านมา มาจาก
กิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 

���� รถบรรทุกเอกชน ขยายตัวในอัตราชะลอลง         
ร้อยละ 9.0 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 10.4 ในปีท่ีผ่านมา              
จากต้นทุนราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน แต่ยังขยายตัวได้ดี          
จากการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ผัก
และผลไม้ โดยขนส่งท้ังในและนอกประเทศ  

 

ตารางเคร่ืองชี้จํานวนรถบรรทุกท่ีว่ิงบริการจริง 

ที่มา : สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 

����การไปรษณีย์และโทรคมนาคม  ขยายตัวชะลอลง
ร้อยละ 5.4 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 10.8 ในปีท่ีผ่านมา มาจาก
กิจกรรมการโทรคมนาคม ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อยละ 
2.8 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 10.7 ในปีท่ีผ่านมา จากภาวะการ
แข่งขันสูง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของ
ผู้บริโภค แต่ยังขยายตัวได้ดีจากการบริการหลากหลายรูปแบบ 

 

����การขนส่งทางอากาศ คือ กิจกรรมเครื่องบินเอกชน
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.0 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 12.6 ในปีท่ี
ผ่านมา จากการเปิดสายการบินใหม่ และแข่งขันทางการตลาด
ของแต่ละสายการบิน ส่งผลให้ราคาค่าโดยสารมีราคาถูก 
ประชาชนจึงหันมาใช้บริการเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีความสะดวก 
และรวดเร็ว 

ตารางเคร่ืองชี้จํานวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน 

ที่มา : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิต 
รายการข้อมูล (คัน) 

อัตราการขยายตัว 
(%) 

2553 2554 2555 2554 2555 
จํานวน
รถบรรทุกที่วิ่ง
บริการจริง 

9,909 10,496 11,513 6.0 9.7 

การผลิต 
รายการข้อมูล (คน) 

อัตราการ
ขยายตัว (%) 

2553 2554 2555 2554 2555 
จํานวน
ผู้โดยสารผ่าน
ท่าอากาศยาน 

725,480 817,488 986,415 12.7 20.7 
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาตัวกลางทางการเงิน
ของจังหวัดเชียงราย  ในปี พ.ศ. 2555  มีมูลค่า 7,806 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 5,706  ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 2,100  ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต สาขาตัวกลางทางการเงิน จังหวัด
เชียงรายในปี พ.ศ. 2555  พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจําปีมีสัดส่วนร้อยละ 10.1 ของ GPP ประกอบด้วยสถาบัน
การเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 64.9 การประกันภัยฯ มีสัดส่วนร้อยละ 
31.4 และตัวกลางทางการเงินอ่ืน ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 3.7 

 
 กิจกรรมการผลิตสาขาตัวกลางทางการเงิน 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาประจําปี  

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําปี 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงท่ี 
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
ตัวกลางทางการเงิน ฯ 4,527 5,357 79.3 68.6 3.2 16.4 

สถาบันทางการเงนิ 4,256 5,067 74.6 64.9 2.5 17.1 

ธนาคารพาณิชย์ 2,052 2,356 36.0 30.2 16.8 12.9 

ธนาคารออมสิน 618 965 10.8 12.4 18.8 53.6 

ธ.ก.ส. 813 643 14.3 8.2 -3.5 -22.2 

ธ.อ.ส. 305 315 5.3 4.0 2.9 1.6 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 413 657 7.2 8.4 -34.2 56.7 

สหกรณ์การเกษตร 55 131 1.0 1.7 -48.6 134.4 

ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ 271 290 4.7 3.7 14.5 5.4 

กองทุนหมู่บ้าน 154 160 2.7 2.0 0.3 2.5 

โรงรับจํานํา 59 67 1.0 0.9 8.4 12.4 

เช่าซ้ือยานยนต์ 46 37 0.8 0.5 128.2 -21.2 

SME Bank 12 26 0.2 0.3 36.4 107.3 

การประกันภัยฯ 1,179 2,449 20.7 31.4 16.8 104.4 

การประกนัชีวิต 1,179 2,449 20.7 31.4 16.8 104.4 

รวม 5,706 7,806 100.0 100.0 5.7 34.6 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวร้อยละ 34.6 เพ่ิมข้ึนจากท่ีขยายตัวร้อยละ  5.7 ในปี
ท่ีผ่านมา  เป็นผลมาจากหมวดสถาบันการเงินซ่ึงเป็นกิจกรรม
หลักของสาขาขยายตัวร้อยละ 17.1 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 2.5 
ในปีท่ีผ่านมา จากการขยายการให้สินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล  สินเชื่อเพ่ือธุรกิจ และสินเชื่อเพ่ือท่ี
อยู่อาศัย ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการบ้านหลังแรก หมวด
ตัวกลางทางการเงินอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 5.4 และหมวดการ
ประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญขยายตัวร้อยละ 104.4  

  

 

กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ 

 � สถาบันการเงิน  มูลค่าเพ่ิมในราคาประจําปี              
มีมูลค่า 5,067 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 4,256 ล้านบาท  ในปีท่ี
ผ่านมา จํานวน 811 ล้านบาท  อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 17.1 จากท่ีขยายตัว
ร้อยละ 2.5 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากกิจกรรมท่ีสําคัญ  คือ 

� ธนาคารออมสิน  และธนาคารพาณิชย์  ขยายตัว
ร้อยละ 53.6 และ 12.9  ตามลําดับ  เป็นผลมาจากการขยาย
สาขาการให้บริการ  และขยายการให้สินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อ
ส่วนบุคคล  สินเชื่อเพ่ือธุรกิจ และสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย ตาม
นโยบายของรัฐบาลโครงการบ้านหลังแรก 

 

 

 

สาขาตัวกลางทางการเงิน 
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ตารางเคร่ืองชี้ภาวะการผลิตของสถาบันการเงิน 

รายการ 
ยอดสินเชื่อ  
(ล้านบาท) 

อัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 
ปริมาณสินเช่ือสถาบันการเงิน 73,669 86,291 22.97 17.13 

  ท่ีมา : สํานักงานคลังจงัหวัดเชียงราย 

� สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ขยายตัวร้อยละ  134.4  และ 56.7  ตามลําดับ เป็นผลมาจาก
การขยายสินเชื่อเพ่ือการเกษตร  ของสหกรณ์การเกษตร  และ
การขยายสินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภค สินเชื่อเพ่ือสิ่งปลูกสร้าง 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบกับ ประชาชนเลือกทํา
ธุรกรรมกับสหกรณ์มากข้ึน เพราะได้รับผลประโยชน์ตอบ
กลับมาในรูปของเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนของ
เงินทุนและเงินกู้ 

� ตัวกลางทางการเงินอ่ืน ๆ มูลค่าเพ่ิมในราคา
ประจําปี มีมูลค่า 290 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 271 ล้านบาท  
ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 19 ล้านบาท  อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 5.4 ชะลอลงจากท่ี
ขยายตัวร้อยละ 14.5 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมกองทุนหมู่บ้าน  และโรงรับจํานําท่ี
ขยายตัวร้อยละ  2.5  และ  12.4 ตามลําดับ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� การประกันชีวิต มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี         
มีมูลค่า 2,449  ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,179 ล้านบาท ในปี    
ท่ีผ่านมา จํานวน 1,270 ล้านบาท  อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 104.4  จากท่ีขยายตัว
ร้อยละ 16.8 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการขยายสินเชื่อของ
ธนาคารท่ีกําหนดให้ผู้ กู้เงินต้องทําประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครอง
วงเงินกู้ ประกอบกับผู้ทําประกันชีวิตสามารถนําเบ้ียประกันไป
ลดหย่อนภาษี ส่งผลให้กิจกรรมการประกันชีวิตขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาบริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจของจังหวัด
เชียงราย ในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 7,523 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน
จาก 7,374 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 149 ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 
ในปี พ.ศ. 2555 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจําปีของจังหวัดเชียงราย  มีสัดส่วนร้อยละ 9.8 ของ GPP 
ประกอบด้วยหมวดบริการอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 87.7 หมวด
บริการด้านธุรกิจอ่ืน ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 7.7 หมวดกิจกรรม
ด้านคอมพิวเตอร์ มีสัดส่วนร้อยละ 4.1 และหมวดบริการให้
เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีสัดส่วนร้อยละ 0.4 

 

กิจกรรมการผลิตสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 
อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี  ขยายตัว

ในอัตราร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ 8.6 ในปีท่ี            

ผ่านมา เป็นผลมาจากบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นกิจกรรม
หลักของสาขาขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากร้อยละ 6.9 ใน
ปีท่ีผ่านมา จากกิจกรรมท่ีสําคัญของสาขา คือ การให้เช่าท่ีอยู่
อาศัย ชะลอตัวลงมาก เนื่องจากในปี 2555 รัฐบาลมีโครงการ
ซ้ือบ้านหลังแรก ส่งผลให้ประชาชนหันไปซ้ือบ้านหลังแรกเพ่ือ
ความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน รวมท้ังบริการด้านคอมพิวเตอร์ได้
ชะลอตัวลงด้วย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เริ่มหันไปใช้
โทรศัพท์ Smartphone หรือ Tablet pc ในการเข้าถึง 
Internet ทดแทนการใช้คอมพิวเตอร์กันมากข้ึน 

 

กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ 

� บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าเพ่ิมในราคา
ประจําปี มีมูลค่า 6,599 ล้านบาท ลดลงจาก 6,625 ล้านบาท 
ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 26 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากท่ี
ขยายตัวร้อยละ 6.9 ในปีท่ีผ่านมา จากกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การ
ให้เช่าท่ีอยู่อาศัยชะลอตัวลงมาก  เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมี
โครงการบ้านจัดสรร และคอนโดฯ เพ่ิมข้ึน ประกอบกับในปี 
2555 รัฐบาลมีโครงการซ้ือบ้านหลังแรก ผู้ ซ้ือสามารถนํา
ค่าใช้จ่ายจากการซ้ือบ้านไปคํานวณหักลดหย่อนภาษีได้ ทําให้
ประชาชนผู้ซ่ึงเคยเช่าบ้าน หันไปซ้ือบ้านหลังแรกเพ่ือความ
ม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน และส่วนหนึ่งผู้ ท่ีเคยเช่าท่ีพักอาศัย
บางส่วนหันไปเดินทาง ไป-กลับ แทนการเช่าบ้านพักเพ่ือ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพิ่ม 
ณ ราคาประจําปี  

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงท่ี 
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
ด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 6,625 6,599 89.8 87.7 6.9 0.7 
การบรกิารด้านอื่น ๆ 477 583 6.5 7.7 39.4 23.9 
ด้านคอมพิวเตอรฯ์ 248 309 3.4 4.1 51.8 24.0 
ให้เช่าเครือ่งจกัรฯ 24 33 0.3 0.4 3.8 41.1 

รวม 7,374 7,523 100.0 100.0 8.6 2.3 

สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า 
และบริการทางธุรกิจ 
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� กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์  ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
24.0 ชะลอลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ 51.8 ในปีท่ีผ่านมา  
เ นื่ อ ง จ า ก ป ร ะ ช า ช น ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ริ่ ม หั น ไ ป ใ ช้
โทรศัพท์ Smartphone หรือ Tablet pc ในการเข้าถึง 
Internet ทดแทนการใช้คอมพิวเตอร์กันมากข้ึน ทําให้ธุรกิจ
การบริการด้านคอมพิวเตอร์ชะลอตัวลง ประกอบกับมีผู้จบ
การศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์จํานวนมาก สามารถบริหาร
จัดการด้านคอมพิวเตอร์ ไ ด้ เอง ไม่ ต้อง พ่ึงพาตามศูนย์
คอมพิวเตอร์   

����การบริการด้านธุรกิจอ่ืน ๆ  ขยายตัวร้อยละ 23.9   
ชะลอลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ 39.4 ในปีท่ีผ่านมา จากบริการด้าน
ธุรกิจอ่ืน  บริการให้คําปรึกษาทางธุรกิจ และบริการโฆษณาได้
ชะลอตัวลง  ขณะท่ีบริการด้านกฎหมาย บัญชี และบริการด้าน
สถาปัตยกรรม ยังขยายตัวได้ดี  
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 มูลค่าเ พ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาบริหาร
ราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ       
ของจังหวัดเชียงรายใน ปี 2555 มีมูลค่า 5,527 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 5,219 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมาจํานวน 308      
ล้านบาท  

โ ค ร งส ร ้า ง ก า รผล ิต    สาขาบริหารราชการ      
การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับจังหวัด
เชียงราย ในปี 2555 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจําปีมีสัดส่วนร้อยละ 7.0  ของ GPP ประกอบด้วย        
การบริหารราชการส่วนท้อง ถ่ินมีสัดส่วนร้อยละ 29.3               
การบริ หารราชการตํ ารวจมีสั ดส่ วนร้ อยละ 22.6 และ         
การบริหารราชการส่วนกลางมีสัดส่วนร้อยละ 21.2 และ    
การบริหารราชการหน่วยงานอ่ืน ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 26.9 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการผลิตสาขาบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 
และการประกันสังคมภาคบังคับ 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาประจําปี  

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
การบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
 (อบจ.,เทศบาล,อบต) 

1,520 1,617 29.1 29.3 1.6 2.7 

การบริหารราชการ
ตํารวจ 

1,170 1,250 22.4 22.6 4.7 0.3 

การบริหารราชการ
ส่วนกลาง 

1,126 1,173 21.6 21.2 7.7 -2.2 

อ่ืน ๆ  1,403 1,487 26.9 26.9 1.89 -0.5 
รวม 5,219 5,527 100.0 100.0 3.6 0.2 

 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี     

ขยายตัวร้อยละ 0.2  ชะลอลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ 3.6          
ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากกิจกรรมการบริหารราชการ
ส่วนกลางหดตัวร้อยละ 2.2 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 7.7 ในปีท่ี
ผ่านมา ในขณะท่ีกิจกรรมการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
ขยายตัวร้อยละ 2.7 จากการท่ีกระทรวงมหาดไทย มีการปรับ
เงินเดือนให้ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน โดยอ้างอิงจากประกาศใช้           
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
และมีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีเพ่ิมตามวุฒิ
ใหม่ตามท่ี ก.พ กําหนด 

 

 

 

 
 

สาขาบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 
และการประกันสังคมภาคบังคับ 
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����การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน (อบจ. , เทศบาล ,  
อบต.) มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี มีมูลค่า 1,617 ล้านบาท 
เ พ่ิม ข้ึนจํ านวน 97 ล้ านบาท เ ม่ือเทียบกับปี ท่ีผ่ านมา 
อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ีขยายตัวร้อยละ 2.7 
จาก ท่ีขยาย ตั วร้ อยละ 1 .6 ในปี ท่ี ผ่ านมา จากการ ท่ี
กระทรวงมหาดไทยมีการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน โดยอ้างอิงจากประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการปรับ
อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน และมีการกําหนดอัตรา
เ งินเดือนและจํานวนเ งินท่ี เ พ่ิมตามวุฒิ ใหม่ตามท่ี ก.พ              
กําหนด 
 

       ตารางเคร่ืองชี้ภาวะการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ 
 

 
รายการข้อมูล (คน) 

อัตราการ
ขยายตัว (%) 

2553 2554 2555 2554 2555 
1. จํานวนข้าราชการ 3,146 3,067 3,153 -2.5 2.8 
2. จํานวนลูกจ้างประจํา 174 230 215 -16.1 -6.5 
3. จํานวนลูกจ้างช่ัวคราว 4,106 4,147 4,097 1 -1.2 
4. จํานวนบ้านพักข้าราชการ 
(หลัง) 

59 76 74 28.8 -2.6 

 
����การบริหารราชการตํารวจ    มูลค่าเพ่ิม ณ ราคา

ประจําปี มีมูลค่า 1,250 ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจํานวน 80 ล้านบาท   
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
คง ท่ี ขยาย ตั วร้ อยละ  0 . 3  จาก ท่ี ขยาย ตั วร้ อยละ4 . 7               
ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างเงินเดือน
ข้าราชการตํารวจ 
 

ตารางเคร่ืองชี้ภาวะการบริหารราชการตํารวจ 

 
รายการข้อมูล (คน) 

อัตราการ
ขยายตัว (%) 

2553 2554 2555 2554 2555 
1.  จํานวนข้าราชการ 132 160 161 21.2 0.6 
2. จํานวนลูกจ้างประจํา 6 6 6 0 0 
3. จํานวนพนักงานราชการ 3 3 3 0 0 
4. จํานวนลูกจ้างช่ัวคราว 21 33 33 57.1 0 
5. จํานวนบ้านพักข้าราชการ 
(หลัง) 

54 54 62 0 14.8 

 
 
 
 

����การบริหารราชการข้าราชการอัยการและศาล 
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี มีมูลค่า 111 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
จํานวน 7 ล้านบาท   เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา อัตราขยายตัว
ของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ีขยายตัวร้อยละ 0.6 จากท่ีขยายตัว
ร้อยละ 20.6 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้าง
เงินเดือนข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีท้ังระบบ ตรี โท เอก 
ท่ีมีผลย้อนหลังต้ังแต่ 1 มกราคม 2555 

 
ตารางเคร่ืองชี้ภาวะการบริหารราชการอัยการและศาล 

 
รายการข้อมูล (คน) 

อัตราการ
ขยายตัว (%) 

2553 2554 2555 2554 2555 
1. จํานวนข้าราชการ 3,208 3,143 3,134 -2.0 -0.3 
2. จํานวนลูกจ้างประจํา 11 9 8 -1.8 -11.1 
3. จํานวนพนักงานราชการ 0 0 0 0 0 
4. จํานวนลูกจ้างช่ัวคราว 1 3 5 200 66.7 
5. จํานวนบ้านพักข้าราชการ 
(หลัง) 

202 203 202 0.5 -0.5 
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี  ของสาขาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 6,830  ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 6,175 ล้านบาท  ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 655 ล้านบาท 

โครงสร้างการผลิต  สาขาการศึกษา ในปี พ.ศ. 2555 
สัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปีของจังหวัดเชียงราย             
มีสัดส่วนร้อยละ 8.9 ของ GPP ประกอบด้วยการศึกษา
ภาครัฐบาลมีสัดส่วนร้อยละ 94.5 และการศึกษาภาคเอกชน  
มีสัดส่วนร้อยละ 5.5 

 

กิจกรรมการผลิตสาขาการศึกษา 

อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี  หดตัว
ในอัตราร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีข้ึนจากท่ีหดตัวร้อยละ 4.0 ในปี
ท่ีผ่านมา เนื่องจากหมวดบริการการศึกษาของภาครัฐซ่ึงเป็น
กิจกรรมหลักของสาขาหดตัวร้อยละ 1.0  ปรับตัวดีข้ึนจากท่ี
หดตัวร้อยละ 3.6 ในปีท่ีผ่านมา จากการปรับอัตราเงินเดือนท่ี
เพ่ิมข้ึนของข้าราชการครูท่ีเงินเดือนเต็มข้ัน รวมท้ังบริการ
การศึกษาของภาคเอกชนได้ปรับตัวดีข้ึนจากปีท่ีผ่านมา จาก
การจัดต้ังโรงเรียนเอกชนทุกระดับเพ่ิมข้ึนด้วย   
 

 

กิจกรรมการผลิตท่ีสําคัญ 

� การศึกษาภาครัฐ มูลค่าเ พ่ิม ณ ราคาประจําปี              
มีมูลค่า 6,455 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 5,790 ล้านบาท ในปีท่ี
ผ่านมา จํานวน 665 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี หดตัวร้อยละ 1.0 ปรับตัวดีข้ึนจากท่ี
หดตัวร้อยละ 3.6 ในปีท่ีผ่านมา โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญได้แก่ 

   � การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ท่ีไม่สามารถแยกระดับได้ หดตัวร้อยละ 0.7  ปรับตัวดีข้ึนจาก
ท่ีหดตัวร้อยละ 3.9 ในปีท่ีผ่านมา เนื่องจากมีการปรับอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการครูท่ีเงินเดือนเต็มข้ันสามารถขยาย
เพดานเงินเดือนเต็มข้ันในระดับ คศ.2 เป็น คศ. 3 และ คศ.3 
เป็น คศ. 4 ส่งผลให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน   

   � การศึกษาระดับประถมศึกษา ขยายตัวร้อยละ 4.1  
จากท่ีหดตัวร้อยละ 0.7 ในปีท่ีผ่านมา จากการปรับอัตรา
เงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนของข้าราชการครูท่ีเงินเดือนเต็มข้ัน  

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคา
ประจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
ภาครัฐ 5,790 6,454 93.8 94.5 -3.6 -1.0 
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานไม่
สามารถแยกระดับได้ 

4,767 5,327 77.2 78.0 -3.9 -0.7 

ระดับอุดมศึกษา 715 797 11.6 11.7 -1.0 -1.0 

การศึกษาอื่น ๆ 308 330 5.0 4.8 -3.6 -8.4 
ภาคเอกชน 385 376 6.2 5.5 -9.4 -8.6 
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานไม่
สามารถแยกระดับได้ 

164 163 2.6 2.4 -9.0 -8.4 

ระดับอุดมศึกษา 91 87 1.5 1.3 -16.4 -16.8 

การศึกษาอื่น ๆ 130 126 2.1 1.8 -4.2 2.1 

รวม 6,175 6,830 100.0 100.0 -4.0 -1.5 

สาขาการศึกษา 
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� การศึกษาภาคเอกชน  มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี              
มีมูลค่า 376 ล้านบาท ลดลงจาก 385 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา 
จํานวน 9 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่า เ พ่ิม                 
ณ ราคาคงท่ี หดตัวร้อยละ 8.6 ปรับตัวดีข้ึนจากท่ีหดตัวร้อย
ละ 9.3 ในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากมีการจัดต้ังโรงเรียนเอกชนทุก
ระดับเพ่ิมข้ึน ท้ังระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับ
อาชีวศึกษา ทําให้มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
เอกชนทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี   ของสาขาบริการด้าน
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2555           
มีมูลค่า 3,299 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 2,985 ล้านบาท ในปีท่ี
ผ่านมา จํานวน 314 ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต  สาขาบริการด้านสุขภาพฯ ในปี 
พ.ศ. 2555 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี
ของจั งหวัด เชียงราย มีสัดส่ วนร้อยละ 4 .3 ของ GPP 
ประกอบด้วยการบริการด้านสุขภาพภาครัฐบาลมีสัดส่วน           
ร้อยละ 70.1 และภาคเอกชนมีสัดส่วนร้อยละ 29.9   

 

 

กิจกรรมการผลิตสาขาบริการด้านสุขภาพฯ 

 

 

อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตัวใน
อัตราร้อยละ 3.9 ชะลอลงจากร้อยละ 15.6 ในปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากการบริการด้านสุขภาพฯของภาครัฐ ได้หดตัวร้อยละ 1.8 
จากท่ีขยายตัวร้อยละ 16.3 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากภาค
ราชการได้มีการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนเชิงรุก  
มากข้ึน  และผู้ป่วยบางส่วนหันไปใช้บริการภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน  
ด้านภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 20.3 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 13.5 ใน
ปีท่ีผ่านมา  ตามการขยายการบริการเพ่ือรองรับอาเซียน 

 

 

กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ 

� หมวดบริการด้านสุขภาพ   มูลค่าเพ่ิมในราคาประจําปี             
มีมูลค่า 3,289 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 2,977 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา  
จํานวน 312 ล้านบาท  อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม  ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวร้อยละ 3.8 ชะลอลงจากร้อยละ 15.6 ในปีท่ีผ่านมา  โดยมี
กิจกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ 

� โรงพยาบาลท่ัวไป ขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจาก
ท่ีขยายตัวร้อยละ 14.0 ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการ
บริการโรงพยาบาลท่ัวไปของภาครัฐหดตัวร้อยละ 1.8 
เนื่องจากภาคราชการได้มีการส่งเสริมดูแลสุขภาพของ
ประชาชนเชิงรุกมากข้ึนทําให้สุขภาพประชาชนในเขต
รับผิดชอบดีข้ึน ประกอบกับผู้ป่วยบางส่วนหันไปใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้โรงพยาบาลของเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 17.6 จากการขยายการบริการเพ่ือรองรับ
อาเซียน  และผู้ป่วยบางส่วนยังนิยมเข้ารับการบริการท่ี
โรงพยาบาลเอกชนจากความสะดวก รวดเร็ว กว่าของภาครัฐ   

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคา
ประจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
ภาครัฐ 2,211 2,313  74.1 70.1 16.3 -1.8 
บริการด้านสุขภาพ 2,211 2,313 74.1 70.1 16.3 -1.8 
ภาคเอกชน 774 986 25.9 29.9 13.5 20.3 
บริการด้านสุขภาพ 766 976 25.7 29.6 13.6 20.1 
บริการรักษาสัตว ์ 8 10 0.2 0.3 7.9 41.6 

รวม 2,985 3,299 100.0 100.0 15.6 3.9 

สาขาบริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 
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� บริการด้านสุขภาพอ่ืน ๆ (คลินิกเอกชน) ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.7 ชะลอลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ 81.9 ในปี
ท่ีผ่านมา จากฐานท่ีสูงของปีท่ีผ่านมา ตามการเปิดคลินิกใหม่
เพ่ิมข้ึนมากของปีก่อนหน้า 

� หมวดบริการรักษาสัตว์ มูลค่าเพ่ิมในราคาประจําปี             
มีมูลค่า 10.1 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 7.5 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา  
จํานวน 2.6 ล้านบาท  อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม  ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตัวร้อยละ 41.6 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.9 ในปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากมีจํานวนสถานบริการรักษาสัตว์เพ่ิมข้ึน 
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 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาการให้บริการ
ชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของจังหวัดเชียงราย
ใน ปี 2555 มีมูลค่า 299 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 283  ล้านบาท
ในปีท่ีผ่านมา จํานวน  16  ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต   สาขาการให้บริการชุมชน  
สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ จังหวัดเชียงราย ในปี 2555 
พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปีมีสัดส่วน   
ร้อยละ 0.4  ของ GPP จังหวัดเชียงรายประกอบด้วย กิจกรรม
นันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬามีสัดส่วนร้อยละ 61.8  
กิจกรรมด้านการบริ การ อ่ืนๆ มีสั ดส่ วนร้ อยละ  28 . 0      
องค์กรสมาชิก ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืนมีสัดส่วนร้อยละ  
10.0 และกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  0.2 

 

 

 
 

 
 
 
 

กิจกรรมการผลิตสาขาการให้บริการชุมชน  สังคม       
และบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคา
ประจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคาประจําป ี

(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
การกําจัดสิ่งปฏิกลู
และขยะ  การ
สุขาภิบาลและบริการ
ท่ีคล้ายคลึงกัน 

0.4 0.5 0.1 0.2 4.4 5.6 

องค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 

27 30 9.6 10.0 -3.2 2.0 

กิจกรรมนันทนาการ 
วัฒนธรรม และการ
กีฬา 

179 185 63.2 61.8 -6.4 0.2 

-สลากกินแบ่งรัฐบาล 144 145 50.9 48.6 -5.1 -1.6 
-กอล์ฟ 26 30 9.2 9.9 -7.8 5.8 
-อ่ืน ๆ 9 10 3.1 3.4 -15.4 0.6 
กิจกรรมด้านการ
บริการอ่ืน ๆ 

76 84 27.0 28.0 -13.8 2.7 

-บริการแต่งผมและ
เสริมความงาม 

33 37 11.8 12.3 -20.2 2.4 

-บริการซักรีด 24 25 8.5 8.4 -9.4 0.7 
-อ่ืน ๆ 19 22 6.8 7.4 -7.3 5.9 

รวม 283 299 100.0 100.0 -8.3 1.1 

 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี     

ขยายตัวร้อยละ 1.1  จากท่ีหดตัวร้อยละ 8.3  ในปีท่ีผ่านมา     
เป็นผลมาจาก กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
ขยายตัวร้อยละ  0.2  เป็นผลมาจากกิจกรรมสนามกอล์ฟท่ี
ขยายตัวร้อยละ 5.8 จากการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการจึงทําให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

 

 
 

สาขาการให้บริการชุมชน  สังคมและบริการ
ส่วนบุคคลอื่น ๆ 
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กิจกรรมการผลิตที่สําคัญ 

• กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรม  และการกีฬา  
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี มีมูลค่า 185 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
จํานวน 6 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา อัตราขยายตัว
ของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ีขยายตัวร้อยละ 0.2 จากท่ีหดตัว  
ร้อยละ 6.4 ในปีท่ีผ่านมา จากกิจกรรมสนามกอล์ฟและอ่ืนๆ        
ท่ีขยายตัวร้อยละ 5.8 และ 0.6 ตามลําดับ 
      

• กิจกรรมด้านการบริการอ่ืน ๆ  มูลค่าเพ่ิม ณ ราคา 
ประจําปี มีมูลค่า 84 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 8 ล้านบาท  
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา อัตราขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
คง ท่ีขยาย ตัวร้ อยละ  2 . 7  จาก ท่ีหดตัวร้ อยละ  13 . 8            
ในปีท่ีผ่านมาจากกิจกรรมท่ีสําคัญ  คือ  บริการแต่งผมและ
เสริมความงามขยายตัวร้อยละ  2.4  บริการซัก รีด ขยายตัว
ร้อยละ 0.7  อ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 5.9   ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาลูกจ้างใน
ครัวเรือนส่วนบุคคล ของจังหวัดเชียงรายใน ปี 2554 มีมูลค่า 
236 ล้านบาท ลดลงจาก 246  ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา จํานวน  
10  ล้านบาท  

โครงสร้างการผลิต   สาขาการลูกจ้างในครัวเรือน
ส่วนบุคคลจังหวัดเชียงราย ในปี 2554 พิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปีมีสัดส่วนร้อยละ 0.3  ของ GPP 
จังหวัดเชียงราย 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี หด
ตัวร้อยละ 8.6  จากท่ีขยายตัวร้อยละ 19.1 ในปีท่ีผ่านมา       
จากการท่ีลูกจ้างในครัวเรือนเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากได้ผลตอบแทนสูงกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมการผลิตสาขาการลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 

กิจกรรม 
การผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาประจําปี  

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคา
ประจําป ี
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ขยายตัว           

ณ ราคาคงที ่
(ร้อยละ) 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 
ลูกจ้างในครัวเรอืนส่วน
บุคคล 

236 205 100.0 100.0 -8.6 -24.7 

รวม 236 205 100.0 100.0 -8.6 -24.7 

 

สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 
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ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2556 
พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 
2556 (Gross Provincial Products of Chiangrai 2013 
Edition) ณ ราคาประจําปี มี มูลค่า 83,472 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 77,011 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา จํานวน 6,461 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4  

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย  พิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ข้ึนอยู่กับภาคเกษตรมี
สัดส่วนร้อยละ 33.9 และภาคนอกเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 66.1 

  
 

 

โดยสาขาการผลิตท่ีมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของ
จังหวัด  5 ลําดับแรก คือ  

1. สาขาเกษตรกรรมฯ มีสัดส่วนร้อยละ 33.1             
2. สาขาตัวกลางทางการเงิน มีสัดส่วน ร้อยละ 10.7 
3. สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ  
    มีสัดส่วนร้อยละ 9.5 
4. สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 9.3  
5. สาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 9.0 
6. สาขาอ่ืน ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 28.4 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย 

สาขาการผลิต 

มูลค่าเพ่ิม 
ณ ราคาระจําป ี 

(ล้านบาท) 

โครงสร้าง 
ณ ราคาประจําป ี

(ร้อยละ) 

อัตราการขยายตัว          
ณ ราคาคงที ่

(ร้อยละ) 
2555 2556 2555 2556 2555 2556 

ภาคเกษตร 26,991 28,308 35.0  33.9  15.4  14.0  

เกษตรกรรม ฯ 26,297 27,618 34.1  33.1  16.2  14.3  

การประมง 694 690 0.9  0.8  -12.0  -0.1  

นอกภาคเกษตร 50,020 55,164 65.0  66.1  8.2  11.1  

การทําเหมอืงแร่ฯ 433 448 0.6  0.5  -4.6  -8.9  

อุตสาหกรรม 3,747 4,295 4.9  5.1  10.5  11.1  

การไฟฟ้าฯ 1,187 1,684 1.5  2.0  18.1  32.6  

การก่อสร้าง 2,071 2,899 2.7  3.5  2.4  44.3  

ขายส่ง ขายปลีกฯ 6,546 7,723 8.5  9.3  13.9  19.6  

โรงแรมฯ 885 1,041 1.1  1.2  10.3  19.4  

การขนส่งฯ 3,662 2,245 4.8  2.7  9.6  9.1  

ตัวกลางการเงิน 7,806 8,935 10.1  10.7  34.6  10.2  

อสังหาริมทรัพย์ฯ 7,523 7,888 9.8  9.5  2.3  2.7  

การบริหารราชการ 5,527 5,082 7.2  6.1  0.2  -8.8  

การศึกษา 6,830 7,527 8.9  9.0  -1.5  9.7  

บริการด้านสุขภาพ 3,299 4,846 4.3  5.8  3.9  31.3  

บริการชุมชนฯ 299 296 0.4  0.4  1.1  -2.1  

ลูกจ้างในครัวเรอืน 205 255 0.3  0.3  -24.7  22.2  

รวม 77,011 83,472 100.0  100.0  10.4  12.0  

ประมาณการภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2556 
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เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 
2556 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
คงท่ีขยายตัวในอัตราร้อยละ 12.0 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 10.4 
ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากภาคเกษตรขยายตัวชะลอลง   
ร้อยละ 14.0 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 15.4 ในปีท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้       
ท่ีขยายตัวชะลอลงร้อยละ 14.3 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 16.2 
ในปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากแรงจูงใจตามมาตรการของรัฐบาล
ในโครงการรับจํานําข้าวเปลือก และภาคนอกเกษตรท่ีขยายตัว
ในอัตราร้อยละ 11.1 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 8.2 ในปีท่ีผ่านมา 
เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง ส า ข า ก า ร ข า ย ส่ ง                
ขายปลีกฯ  ท่ีขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 19.6 และสาขา
การศึกษา ขยายตัวร้อยละ 9.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per 
capita) ในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 68,318 บาท  เพ่ิมข้ึนจาก 
63,246 บาท ในปีท่ีผ่านมา จํานวน 5,072 บาท เพ่ิมข้ึน          
ร้อยละ 8.0 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
 จํานวน อัตราการขยายตัว 

(ร้อยละ) ณ ราคาประจําป ี
2554 2555 2556e 2554 2555 2556e 

ผลิตภัณฑ์
มวลรวม
จังหวัด  
ณ ราคา
ประจําป ี
(ล้านบาท) 

69,717 77,011 83,472 18.2 10.5 8.4 

ประชากร 
(พันคน) 
 

1,214  1,218  1,222 0.3 0.3 0.3 

ผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหวั  
(บาท/คน/ปี) 

57,444 63,246 68,318 17.8 10.1 8.0 
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