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บทที่ 1 ขอมูลเพื่อการพัฒนา 

สวนที่ 1. สภาพทั่วไปและสถานการณการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ 
1. ลักษณะทั่วไป 

1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร 

        อุตรดิตถเปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนลาง เปนประตูขึ้นสูดินแดนลานนาตะวันออก เปนเมือง

กอนประวัติศาสตร ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพทาอิฐ ไดรับการยกฐานะเปนจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 “อุตรดิตถ” หมายถึง 

เมืองทาแหงทิศเหนือ  เปนเมืองตํานานแมมายลับแล และเมืองถิ่นกําเนิดของวีรบุรุษกูชาติ  “พระยาพิชัยดาบหัก”  

ทหารเอกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช อยูหางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485  

กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

    ทิศเหนือ ติดกับ  จังหวัดแพร และจังหวัดนาน 

    ทิศใต       ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก 

    ทิศตะวันออก  ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

      มเีขตชายแดนยาวประมาณ  145  กิโลเมตร 

    ทิศตะวันตก      ติดกับ  จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 

1.2 สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ  แบงไดเปน  3 ลักษณะ คือ 

  ที่ราบลุมแมน้ํานาน  บริเวณสองฝงของแมน้ํานาน และลําน้ําสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแมน้ํา

นาน สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม อยูในเขตอําเภอตรอน พิชัย และบางสวนของ อําเภอเมืองอุตรดิตถ  

ลับแล และอําเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) 

  ที่ราบระหวางหุบเขาและเชิงเขา  บริเวณที่อยูตอเนื่องจากบริเวณที่ราบลุมแมน้ําทางดาน

เหนือและดานตะวันออกของจังหวัด  ประกอบดวยที่ราบแคบๆ  ระหวางหุบเขาตามแนวคลองตรอน แมน้ําปาด  

คลองแมพรอง หวยน้ําไคร และลําธารสายตางๆ สลับกับภูมิประเทศเปนเขาอยูในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ     

ลับแล น้ําปาด ฟากทา ทาปลาและอําเภอบานโคก (ประมาณ 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด)   
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พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง  

พื้นที่การเกษตร 

พื้นที่ปาไม

พื้นที่น้ํา

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

  เขตภูเขาและท่ีสูง  อยูในบริเวณทางดานเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพาะเขต

อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล น้ําปาด ฟากทา ทาปลา และอําเภอบานโคก (ประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด) 
 

 1.3  การใชพื้นที่ 

         พื้นที่ทั้งหมด  7,838.6  ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร  เปนอันดับที่  11  ของ 17 

จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่  25  ของประเทศ 

        การใชที่ดิน   

 1)  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 177,557 ไร คิดเปน 3.61% 

       2)  พื้นที่การเกษตร 1,642,736 ไร  คิดเปน  33.38% ของพื้นที่ทั้งหมด 

    1.1) พื้นทีน่าขาว 750,538 คิดเปน 15.33% ของพ้ืนที่เกษตร 

   1.2) พื้นที่ปลูกพืชไร 573,723 คิดเปน 11.71% ของพื้นที่เกษตร 

   1.3) พื้นที่ปลูกไมผล 228,185 คิดเปน 4.65% ของพื้นที่เกษตร 

   1.4 พื้นที่ปลูกไมยืนตน 113,882 คิดเปน 2.32% ของพื้นที่เกษตร 

  1.5 พื้นที่ปลูกพืชสวน 7,285 คิดเปน 0.14% ของพื้นที่เกษตร 

  1.6 พื้นที่พืชไรหมุนเวียน 24 ไร   

   1.7 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 3,067 คิดเปน 0.07% ของพื้นที่เกษตร 

             1.8 พืชน้ํา 592 ไร คิดเปน 0.01% ของพื้นที่เกษตร 

   1.9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 774 ไร คิดเปน 0.02% ของพื้นที่เกษตร 

   1.10 พื้นทีเ่กษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 593 ไร คิดเปน 0.01% ของพื้นที่เกษตร 

  3) พื้นที่ปาไม  2,769,928  ไร คิดเปน 56.55 % ของพื้นที่ทั้งหมด 

       4) พื้นที่น้ํา 219,953 ไร คิดเปน 4.50% ของพื้นที่ทั้งหมด  

 5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 53,019 ไร คิดเปน 1.08% ของพื้นที่ทั้งหมด   

                (ที่มา : ขอมูลการใชที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2561) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ 
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สถติปิรมิาณฝน จําแนกรายจงัหวดั และสถานตีรวจอากาศ  เป็นรายเดอืน พ.ศ.2561

ค่าสถติปิระจําปี มกราคม กุมภาพนัธ์ ม ีนาคม เมษายน พฤษภาคม มถินุายน กรกฏาคม สงิหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

นํ�าฝน

- นํ�าฝนทั �งเดือน (มลิลเิมตร) 1,329.9 7 12.3 3.6 72.7 280.4 200.4 148 301 191.1 102.3 3.4 7.7

- จํานวนวันฝนตก  (วัน) 116 2 1 3 10 18 17 22 17 13 7 2 4

- ฝนสูงสุด 120.6 5 12.3 1.4 27.6 93.2 61.5 49.8 120.6 63.3 37.3 2.7 6

ท ี�มา: กรมอุตุนยิมวทิยา กระทรวงดจิทิัลเพื�อเศรษฐกจิและสังคม

ลักษณะภูมอิากาศ
2561

53 - อุตรดติถ์ 351201 - สถานีตรวจอากาศอุตรดติถ ์

จังหวัด สถานีตรวจอากาศ

1.4  ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดอุตรดิตถมีภูมิอากาศแบบรอนชื้นสลับรอนแหงแลง หรือฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูเพราะ

ไดรับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต มีความชื้น และความรอนสูง ในฤดูรอน

อากาศจะรอนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในฤดูฝน 

ฤดูฝน  ซึ่งเปนฤดูที่เริ่มลงมือเพาะปลูกพืชเมืองรอน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและ

ไปสิ้นสุดฤดูในเดือนกันยายนหรือตนเดือนตุลาคมซึ่งเปนชวงฤดูฝนดานที่ตนลมจะไดรับปริมาณฝนมากกวา   

ดานปลายลม ซึ่งฝนที่ตก อยูนั้นเปนลักษณะของฝนภูเขา พื้นท่ีหนาเขาจะไดรับฝนมากกวาดานหลังเขา ฝนที่ตก

เปนฝนจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดมาจากอาวเบงกอล กับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต 

ฤดูหนาว  เปนฤดูของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุด

ประมาณเดือนกุมภาพันธ ฤดูหนาวในภาคเหนือมีลักษณะเห็นเดนชัด กวาภาคกลาง และภาคใต เพราะอยูใกล

แนวเคลื่อนท่ีของอากาศหนาวเย็นที่เคลื่อนที่จากเขตความกดอากาศสูงในไซบีเรียและผานประเทศจีน 

ฤดูรอน  เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุลภาพันธและไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 

ในเดือนกุมภาพันธมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มออนกําลังลง ทําใหลมตะวันออกเฉียง ใตจากทะเลจีนมีกําลัง

แรงขึ้น เปนผลใหเกิดพายุฤดูรอนขึ้นในภาคเหนือเปนครั้งคราว ในเดือนมีนาคมและเมษายนอุณหภูมิใน

ภาคเหนือข้ึนสูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ลุมน้ําในจังหวัดอุตรดิตถ 

ลุมน้ําในจังหวัดอุตรดิตถมี  2 ลุมน้ําคือ  ลุมน้ํานาน  และ ลุมน้ํายม  ซึ่งพื้นที่สวนใหญของ

จังหวัดจะอยูในเขตลุมน้ํานาน  มีเพียงบางสวนของพื้นที่อําเภอลับแล และ อําเภอพิชัย อยูในพื้นที่ลุมน้ํายม     

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 



 

ลุมน้ํายอย 

ลุมน้ํานาน 

1.ลุมน้ํานานสวนที่ 3 

(0907-เหนือเขื่อนสิริกิติ์) 

2.น้ําปาด  (0912) 

3.คลองตรอน  (0913) 

4.แมน้ํานานสวนที่ 4 (0911) 

ลุมน้ํายม 

5.พื้นท่ี ต.แมพูล  อ.ลับแล 

6.พื้นท่ี อ.พิชัย 

รวม 

 แหลงน้ําสําคัญ 

จังหวัดอุตรดิตถมีแมน้ํานานไหลผาน 

และอําเภอน้ําปาด โดยมีแมน้ําปาด 

อําเภอฟากทา อําเภอน้ําปาด ไหลลงมาบรรจบกั

เขาเขตอําเภอทาปลา อําเภอเมือง อําเภอลับแล และไหลลงผานบริเวณที่ราบถึงที่ตั้งจังหวัดอุตรดิตถแลวไหล

ผาน อําเภอตรอน อําเภอพิชัย ไปยังจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากแมน้ํานานมักจ

บอยๆ จึงทําใหเกิดรองรอยของทา

จาก อําเภอเมือง อําเภอตรอน และอําเภอพิชัย 

4 

พื้นที่รับน้ํา 

(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ําทา 

ลาน ลบ.ม. 

ความจุที่เก็บกักได

ลาน ลบ
   

1,358 305.22 - 

2,447 434.18 2.59

1,212 379.87 60.29

2,601 940.04 10 

   

15.49 6.37 - 

82.77 24.16 0.44

 2,089.84 73.32

ที่มา:  โครงการชลประทานอุตรดิตถ, พ.ศ. 2562 

จังหวัดอุตรดิตถมีแมน้ํานานไหลผาน ซึ่งเปนแมน้ําที่ไหลมาจากจังหวัดนาน เขามาทาง 

และอําเภอน้ําปาด โดยมีแมน้ําปาด ซึ่งมีตนน้ํามาจากประเทศลาวและเปนเขตติดตอกับจังหวัดอุตรดิตถ

ไหลลงมาบรรจบกับแมน้ํานาน จากนั้นลําน้ํานานจะไหลผานลงมาทิศตะวันตก

เขาเขตอําเภอทาปลา อําเภอเมือง อําเภอลับแล และไหลลงผานบริเวณที่ราบถึงที่ตั้งจังหวัดอุตรดิตถแลวไหล

ผาน อําเภอตรอน อําเภอพิชัย ไปยังจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากแมน้ํานานมักจะเปลี่ยนทางเดินของน้ําในอดีต

ๆ จึงทําใหเกิดรองรอยของทางน้ําเดิมอยูเกิดเปนหนองบึงเล็กๆ ซึ่งจะเห็นไดชัดในบริเวณที่เปนราบ

และอําเภอพิชัย  

ความจุที่เก็บกักได 

ลาน ลบ.ม. 

คิดเปน % 

ที่เก็บกักได 

 

 - 

2.59 0.6 

60.29 15.87 

 1.06 

 

 - 

0.44 1.82 

73.32 3.51 

 

ไหลมาจากจังหวัดนาน เขามาทาง อําเภอทาปลา 

ซึ่งมีตนน้ํามาจากประเทศลาวและเปนเขตติดตอกับจังหวัดอุตรดิตถไหลผาน 

จะไหลผานลงมาทิศตะวันตก  

เขาเขตอําเภอทาปลา อําเภอเมือง อําเภอลับแล และไหลลงผานบริเวณที่ราบถึงที่ตั้งจังหวัดอุตรดิตถแลวไหล

ะเปลี่ยนทางเดินของน้ําในอดีต

ซึ่งจะเห็นไดชัดในบริเวณที่เปนราบ       
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นอกจากนี้ยังมีคลอง ซึ่งไหลลงสูแมน้ํานาน เชน คลองตรอน ซึ่งไหลผานพื้นที่บริเวณอําเภอตรอน 

จากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก คลองแมพรองไหลมาจากทิศเหนือของอําเภอลับแล ลงมาทางทิศใต

นอกจากนี้ยังมีคลองน้ําริด คลองน้ําหมัน และลําหวยที่เกิดจากภูเขาตาง ๆ ซึ่งอยูทางทิศเหนือ ซึ่งจะมีน้ําเฉพาะ  

ในปจจุบันนี้ราษฎรไดอาศัยน้ําในแมน้ํานาน คลองตรอนและน้ําปาด มาใชประโยชนในทางเกษตรกรรม และใช

ในครอบครัว เพราะมีน้ําอยูตลอดป สวนลําหวยตาง ๆ จะมีน้ําเฉพาะในฤดูฝนเทานั้น นอกจากนี้ยังมีหนองและบึง

ตางๆ เชน บึงมาย บึงกะโล บึงหลม บึงชอ บึงสกัด และหนองตางๆ ซึ่งเกิดจากรองรอยของแมน้ําในอดีต        

ที่เปลี่ยนทิศทางเดิมของน้ํา ซึ่งสามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง แตก็มีปริมาณน้ําไมมากนัก ราษฎรยังใชน้ํา

บาดาลบริโภคและใชในการเกษตรบางเล็กนอย ระดับน้ําใตดินเฉลี่ยลึกประมาณ 3-5 เมตรเนื่องจากแมน้ํานาน   

มีความสําคัญรองจากแมน้ําปงของภาคเหนือ ซึ่งไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาเชนเดียวกัน ในปจจุบันนี้มีการสราง

เขื่อนสิริกิติ์ขึ้นที่อําเภอทาปลา และมีเขื่อนทดน้ําเปนทอด ๆ จึงนับวาโครงการลําน้ํานานมีความสําคัญในดาน

เกษตรกรรมเปนอยางมาก แหลงน้ําที่สําคัญแบงของจังหวัดแบงเปน 2 ประเภท  ดังนี้ 

1) แหลงน้ําผิวดิน 

แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ  เปนแหลงน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติที่สําคัญ  ดังนี้ 

1.1) แมน้ํ านาน ตนน้ํ าอยูที่อําเภอปว-อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ไหลผานเขามา         

จังหวัดอุตรดิตถ ที่อําเภอทาปลา ลงมาทางใตของจังหวัด โดยไหลผานอําเภอเมืองอําเภอตรอน และอําเภอพิชัย

ไปสูจังหวัดพิษณุโลก รวมความยาวของแมน้ําที่ไหลผานจังหวัดอุตรดิตถประมาณ 160 กิโลเมตร แมน้ําสายนี้

เปรียบเสมือนเสนโลหิตใหญของประชาชนในจังหวัด ประชาชนสวนใหญอาศัยน้ําจากแมน้ํานานเปนหลักในการ

เกษตรกรรมและการบริโภค ซึ่งกรมชลประทานไดกอสรางเขื่อนสิรกิิติ์ปดกั้นแมน้ํา อําเภอทาปลา เพื่อกักเก็บน้ํา

ไวใชในการเกษตรกรรมและผลิตกระแสไฟฟา ปจจุบันเขือ่นอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิต 

1.2) แมน้ําปาด ตนกําเนิดของแมน้ําปาดคือภูเขาทุงแลง ซึ่งเปนภูเขาที่แบงเขตระหวาง

ประเทศไทยกับ สปป.ลาว ลําน้ําปาดไหลผานตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก อําเภอฟากทา และไหลผาน

อําเภอน้ําปาดไปบรรจบแมน้ํานาน ที่บานปากปาด อําเภอน้ําปาด บริเวณทายน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ความยาวลําน้ํา

ประมาณ 160.65 กิโลเมตร 

  1.3) คลองตรอน ตนน้ําเกิดในภูเมี่ยง ตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด ไหลผานอําเภอตรอนลงสู

แมน้ํานานที่บานแกง ตําบลบานแกง อําเภอตรอน ความยาวลําน้ําประมาณ  125.50  กิโลเมตร 

1.4) คลองฝาง เกิดจากเขาขุนฝาง บานเหลาปาสา ตําบลผาจุก ไปไปบรรจบแมน้ํานานที่บาน

ปากฝาง ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง 

1.5) คลองน้ําริด ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาพลึง อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ไหลผานบาน ปางตนผึ้ง

มาบรรจบกับหวยแมเฉยที่ผาตั้ง แลวไหลผานบานดานนาขามและบานน้ําริด ลงสูแมน้ํานานที่ตอนเหนือของ

มณฑลทหารบกท่ี 35 อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  

1.6) คลองโพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอลับแล ไหลผานบานมอนดินแดง ตําบลทาเสา   

ไปบรรจบแมน้ํานานที่วัดกลางธรรมสาคร 
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1.7) หวยแมพูล-คลองแมพรอง ตนน้ําเกิดจากตําบลแมพูลไหลผานตําบลแมพูลมาบรรจบ

คลองแมพรองท่ีตําบลฝายหลวง แลวไหลผานตําบลทุงยั้ง ตําบลไผลอม ลงบึงมายยังเขตตอนใตของอําเภอลับแล  

ติดกับอําเภอตรอน และอําเภอพิชัย 

1.8) คลองละมุง เปนคลองระบายน้ําจากบึงมาย และบริเวณทุงสามขากับคลองตางๆ ในเขต

อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ลงสูคลองละมุง ไหลลงสูแมน้ํานาน ที่บานปากคลอง ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย 

ความยาวคลองละมุงประมาณ 35 กิโลเมตร  

2) น้ําชลประทาน 

แหลงน้ําชลประทานที่สําคัญ  คือ  

2.1) เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งกอสรางขึ้นตามโครงการพัฒนาลุมแมน้ํานาน โดยสรางปดกั้นแมน้ํานาน    

ที่บริเวณตําบลผาเลือด อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เปนเขื่อนดินที่ใหญที่สุดในประเทศไทยและเปนเขื่อน

เอนกประสงค เพื่อใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาและการชลประทานเขื่อนสิริกิติ์เนื้อที่ประมาณ 284.8  

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 178,000 ไร เก็บน้ําไดสูงสุด  9,510  ลานลูกบาศกเมตร สรางเสร็จเมื่อป 2515   

2.2) อางเก็บน้ําคลองตรอน ตั้งอยูที่บานหวยแมง ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด เปนเขื่อนดิน

แกนดินเหนียว สันเขื่อนกวาง 9.00 เมตร ยาว 220 เมตร สูง 48 เมตร มีพื้นที่รับน้ําฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 265 

ตารางกิโลเมตร เก็บกักน้ําไดสูงสุด 59 ลานลูกบาศกเมตรซึ่งกอสรางโดยกรมชลประทานในป พ.ศ. 2537-2540 

2.3) อางเก็บน้ําหวยแมเฉย ตั้งอยูที่บานมอนหัวฝาย ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง 

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ เปนเขื่อนดินแกนดิน สันเขื่อนกวาง 9.00 เมตร ความยาวสันเขื่อน 343.50 เมตร 

ความสูงสันเขื่อน 35.00 เมตร เก็บกักน้ําไดสูงสุด 4.00 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งกอสรางโดยกรมชลประทาน       

ในป พ.ศ.2453 – 2556 

2.4) อางเก็บน้ําหวยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูที่บานกิ่วเคียน หมูที่ 12 ตําบลจริม 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เปนเขื่อนดินแบบแบงสวน ความยาวสันเขื่อน 440.00 เมตร ความสูงสันเขื่อน 

55.00 เมตร ความกวาง 9 เมตร เก็บกักน้ําไดสูงสุด 73.30 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งกอสรางโดยกรมชลประทาน

ในป พ.ศ.2556-2563 

2.5) เขื่อนทดน้ําผาจุก ตั้งอยูที่บานผาจุก ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูบานเหล็กโคง จํานวน 7 ชอง บานขาด 12.5x11.50 เมตร ระบายน้ํา        

ไดสูงสุด 3,344 ลานลูกบาศกเมตร/วินาท ี

ขอมูลพื้นที่ชลประทาน 
โครงการ จํานวน 

(แหง) 

พื้นที ่

(ไร) 

ปริมาณน้ําเก็บกัก 

(ลาน ลบ.ม.) 

โครงการชลประทานขนาดกลาง 7 59,447 63 

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 122 241,860 - 

โครงการชลประทานขนาดเล็ก 132 95,429 15.05 

โครงการสงนํ้าฯ ยม-นาน 1 52,239 - 

โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 1 481,400  

รวม 463,149 78.05 
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หมายเหตุ : โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ อยูระหวางดําเนินการกอสรางระบบสงน้ํา 

พื้นที่โครงการชลประทานขนาดกลาง 

ลําดับที่ โครงการ 
พื้นที่ 

(ไร) 

1 ฝายน้ําริด 692 

2 ฝายปาไร 1,600 

3 โรงสูบน้ําบานเกาะ 34,446 

4 อางเก็บนํ้าหวยแมเฉย 1,681 

5 ฝายน้ําปาด 1,500 

6 อางเก็บนํ้าคลองตรอน 18,028 

7 โครงการชวยเหลือผูอพยพทายเขื่อนสิริกิติ ์ 15,000 

รวม 72,947 

 หมายเหต ุโครงการชวยเหลือผูอพยพทายเขื่อนสิริกติิ์ สูบน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค จํานวน 1,500 ไร 

2. ขอมูลการเมืองการปกครอง 
จังหวัดอุตรดิตถแบงพื้นที่ เพื่อการบริหารราชการสวนภูมิภาคเปน 9 อําเภอ 67 ตําบล             

613 หมูบาน โดยมีอําเภอ ดังนี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ พิชัย ตรอน ลับแล ทาปลา น้ําปาด ฟากทา บานโคก      

และอําเภอทองแสนขัน 

  การแบงเขตการบริหารราชการ 3 ระดับ คือ 

  1. สวนราชการบริหารสวนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค จํานวน  60 หนวยงาน 

  2. สวนราชการบริหารสวนภมูิภาค  จํานวน  33 หนวยงาน 

  3. สวนราชการบริหารสวนทองถิ่น 80 แหง ประกอบดวย 

            3.1 องคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน   1  แหง 

            3.2 เทศบาลเมืองฯ    จํานวน   1  แหง 

            3.3  เทศบาลตําบล    จํานวน  25  แหง 

            3.4  องคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  53  แหง 

ตาราง  การแบงเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ.2562 

อําเภอ 
พื้นที ่

ตร.กม. 
ตําบล หมูบาน 

เทศบาลเมือง/ 

ตําบล 
อบต. 

ระยะทางหาง 

จากจังหวัด 

เมืองอุตรดิตถ (รวม ทม./ทต.) 765.5 17 158 11 7  - 

ตรอน 314.5 5 47 2 5 22 กม. 

ทาปลา 1,681.4 8 85 3 6 40 กม. 

น้ําปาด 1,448.7 6 49 1 7 72 กม. 

ฟากทา 632.7 4 31 1 4 113 กม. 

บานโคก 1,055.9 4 31 1 3 165 กม. 

พิชัย 736.7 11 98 2 11 45 กม. 

ลับแล 448.8 8 65 4 6 8 กม. 

ทองแสนขัน 754.4 4 49 1 4 42 กม. 

รวม 9 อําเภอ 7,838.6 67 613 26 53  

ที่มา  :  ที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ 



 

ประชากร  จํานวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ ป 

453,103 คน เปนชาย 221,583 คน

ประชากรสํารวจ 

คิดเปนรอยละ 51.76 ประชากรสํารวจนอยกวาประชากรทะเบียนราษฎร เนื่องจากประชากรสํารวจ

เปนประชากรที่มีชื่ออยูตามทะเบียนบานในเขตรับผิดชอบและอยูจริง และเปนประชากรที่มาอาศัยอยูในเขต

รับผิดชอบแตทะเบียนบานอยูนอกเขตรับผิดชอบ สวนประชากรทะเบียนราษฎรเปนประชากรที่มีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานในเขตรับผิดชอบท้ังตัวอยูจริงและตัวไมอยู จึงทําใหขอมูลมีจํานวนแตกตางกัน

อําเภอ 
หลังคา

เรือน ชาย

บานโคก 6,077 7,385

ฟากทา 5,321 7,011

ทองแสนขัน 10,872 15,720

อําเภอ 
หลังคา

เรือน ชาย

ตรอน 11,377 16,456

น้ําปาด 13,026 18,228

ทาปลา 14,050 21,714

ลับแล 21,548 26,819

พิชัย 25,987 36,786

เมืองอุตรดติถ 57,777 71,464

รวม 166,035 221,583

ปรามิดประชากรจากทะเบียนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ ป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ขอมูลประชากรทะเบียนราษฎร จากโปรแกรม 
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จํานวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ ป 2563 ประชากรทะเบียนราษฎร จํานวนทั้งสิ้น  

คน คิดเปนรอยละ 48.90 และหญิง 231,520 คน คิดเปนรอยละ 

ประชากรสํารวจ 336,038 เปนชาย 162,129 คน คิดเปนรอยละ 48.

ประชากรสํารวจนอยกวาประชากรทะเบียนราษฎร เนื่องจากประชากรสํารวจ

ตามทะเบียนบานในเขตรับผิดชอบและอยูจริง และเปนประชากรที่มาอาศัยอยูในเขต

รับผิดชอบแตทะเบียนบานอยูนอกเขตรับผิดชอบ สวนประชากรทะเบียนราษฎรเปนประชากรที่มีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานในเขตรับผิดชอบท้ังตัวอยูจริงและตัวไมอยู จึงทําใหขอมูลมีจํานวนแตกตางกัน

ประชากรจากทะเบียนราษฎร ประชากรจากการสํารวจ

ชาย หญิง รวม รอยละ ชาย 

7,385 7,169 14,554 3.21  4,996 

7,011 7,244 14,255 3.15  4,820 

15,720 15,964 31,684 6.99  11,783 

ประชากรจากทะเบียนราษฎร ประชากรจากการสํารวจ

ชาย หญิง รวม รอยละ ชาย 

16,456 17,515 33,971 7.50  11,771 

18,228 18,272 36,500 8.06  13,632 

21,714 21,861 43,575 9.62  14,020 

26,819 28,174 54,993 12.14  21,152 

36,786 38,944 75,730 16.71  25,469 

71,464 76,377 147,841 32.63  54,486 

221,583 231,520 453,103 100.00  162,129 

ปรามิดประชากรจากทะเบียนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ ป 2563

ขอมูลประชากรทะเบียนราษฎร จากโปรแกรม HDC ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ประชากรทะเบียนราษฎร จํานวนทั้งสิ้น  

คน คิดเปนรอยละ 51.10  

.24 และหญิง 173,909 คน 

ประชากรสํารวจนอยกวาประชากรทะเบียนราษฎร เนื่องจากประชากรสํารวจ           

ตามทะเบียนบานในเขตรับผิดชอบและอยูจริง และเปนประชากรที่มาอาศัยอยูในเขต

รับผิดชอบแตทะเบียนบานอยูนอกเขตรับผิดชอบ สวนประชากรทะเบียนราษฎรเปนประชากรที่มีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานในเขตรับผิดชอบท้ังตัวอยูจริงและตัวไมอยู จึงทําใหขอมูลมีจํานวนแตกตางกัน 

ประชากรจากการสํารวจ  

หญิง รวม รอยละ 

4,792 9,788  2.91  

5,302 10,122  3.01  

12,416 24,199  7.20  

ประชากรจากการสํารวจ 

หญิง รวม รอยละ 

12,922 24,693 7.35 

13,750 27,382 8.15 

15,131 29,151 8.67 

22,958 44,110 13.13 

27,654 53,123 15.81 

58,984 113,470 33.77 

173,909 336,038 100.00 

2563 

2563 
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3.  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  
     3.1 ลักษณะทางสังคม 

 1) ยุคกอนประวัติศาสตร 

     ที่ราบลุมแมน้ํานานเปนอีกบริเวณหนึ่งที่ปรากฏหลักฐานการเขามาอยูของมนุษย หลักฐานจากการ

สํารวจพบโดยกรมศิลปากร พบวา ตามเสนทางลําน้ํานานบริเวณตอนใตเขื่อนสิริกิติ์ลงมาที่แหลงโบราณคดีบาน

วังแพวน แหลงโบราณคดีแกงตาน ตําบลผาเลือด อําเภอทาปลา แหลงโบราณคดีปางตนผึ้ง และแหลงโบราณคดี

มอนอารักษ อําเภอลับแล ไดพบหลักฐานการเขามาอยูอาศัยของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรที่มีการใชเครื่องมือ

หินขัด คือ ประมาณ ๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ปมาแลว แตหลักฐานที่พบมีนอยมาก สันนิษฐานไดเพียงวา นาจะเปน   

ที่อยูอาศัยชั่วคราวของกลุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรในสังคมระบบเรรอน จับสัตว หาปลา (Hunting and 

Gathering Society) ซึ่งยังไมมีการตั้งถิ่นฐานที่แนนอน อาศัยความอุดมสมบูรณจากธรรมชาติเพื่อดํารงชีวิต 

   สวนแหลงโบราณคดีถ้ํากระดูก จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานวา คงจะใชเปนที่ฝงศพ ซึ่งนาจะแยก

จากแหลงที่อยูอาศัยของมนุษยในสมัยโบราณที่รูจักการใชเครื่องมือสําริดแลว จัดอยูในยุคสังคมกสิกรรมเชนกัน 

   แหลงโบราณคดีที่สําคัญอีกแหลงหนึ่ง คือ แหลงภาพเขียนสีเขาตาพรม ซึ่งปรากฏภาพเขียนสีในรูปแบบ

เชิงสัญลักษณแบบเดียวกับที่พบที่บานผือ จังหวัดอุดรธานี สันนิษฐานวา นาจะภาพเขียนสีของกลุมชนที่รูจักทําการ

กสิกรรมแลว และภาพเขียนสีเหลานี้อาจจะเปนภาพเขียนสีที่แสดงออกถึงการประกอบพิธีกรรมนั้น 

   การขุดพบกลองมโหระทึก กาน้ํา และพราสําริด ที่บริเวณวัดเกษมจิตตาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ นั้น 

นาจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับวัฒนธรรมดองซอนของเวียดนาม (Dong Son Culture) เนื่องจากกลอง

มโหระทึกนั้นเปนหนึ่งในสัญลักษณท่ีใชในการประกอบพิธีกรรมของกลุมชนในสมัยโบราณ 

   เมื่อประมวลหลักฐานทางโบราณคดีเทาที่คนพบแลว ทําใหทราบในขั้นตนวา ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ

ไดเคยมีมนุษยเขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร และนาจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันของหลักฐาน    

ทางโบราณคดีระหวางทองถิ่นตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุมแมน้ํานานและลําน้ําสาขา แสดงวา ชุมชนเหลานี้

นาจะมีการติดตอสัมพันธกันระหวางมนุษยในทองถิ่น จนเกิดเปนชุมชนขึ้นมา และมีความสัมพันธไปถึงที่ราบลุม

แมน้ําโขง ซึ่งไดแก ดินแดนทางภาคอีสานเหนือของไทย แขวงไชยบุรีของลาว และอาจจะเลยไปถึงแหลงวัฒนธรรม

ดองซอนในเวียดนามดวย 

   การพบหลักฐานทางโบราณคดีในยุคโลหะ พบโบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใชและอาวุธ รวมทั้งเครื่องประดับ 

เชน กําไล ตุมหู ที่ทําจากเหล็กและสําริด อาจจะกลาวไดวา ยุคโลหะนี้เปนชวงสมัยที่บางชุมชนไดพัฒนาเขาสูยุค

ประวัติศาสตรที่ประดิษฐอักษรสื่อสารกันได บางชุมชนก็ยังคงเปนสมัยกอนประวัติศาสตรอยูแตคงมีการพัฒนาวิถีชีวิต

ใหดีขึ้น มีการอยูรวมเปนชุมชน มีระบบการปกครอง มีผูนําเปนหัวหนา มีการแบงชนชั้นในสังคม  มีการติดตอกับชุมชน

อื่นที่อยูหางไกลและมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ดังที่ไดพบหลักฐานคือ กลองมโหระทึกสําริด ซึ่งใชในพิธีกรรม

ขอฝนหรือพิธีศพ เรียกวัฒนธรรมนี้วา “วัฒนธรรมดองซอน” (Dong Son Culture) ตามแหลงที่พบครั้งแรกที่เวียดนาม 

แตก็ยังมีขอสันนิษฐานบางประการในการขุดพบกลองมโหระทึกวา เปนไปไดหรือไม ที่อาจจะมีการเคลื่อนยายกลอง

มโหระทึกเหลานี้เขามาพรอมกับกลุมชนที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ เนื่องจากบริเวณที่ขุดพบกลองมโหระทึกนี้    

ไมพบเศษชิ้นสวนของแมพิมพดินเผา , เศษตะกรัน (Slag) ที่เกิดจากการหลอมโลหะ หรือชิ้นสวนเบาหลอมโลหะดินเผา

ภายในบริเวณนี้ ซึ่งในอนาคตควรที่จะดําเนินการศึกษาขุดคนทางโบราณคดีเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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สวนการตั้งถิ่นฐานของสมัยโลหะในระยะแรกคงเปนการรวมตัวเปนชุมชนเล็กๆ มีเครื่องมือเครื่องใชทํา

ดวยโลหะ ตอมาเมื่อสามารถเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้น จึงเริ่มมีการแลกเปลี่ยนคาขายกับดินแดนทั้งใกลเคียงและ

หางไกลเพิ่มขึ้นดวยเปนผลใหชุมชนขยายเติบโตขึ้น เกิดการขยายอํานาจไปยังชุมชนใกลเคียง มีการรวมตัวกัน

สรางคันดิน ขุดคูน้ํา เพื่อปองกันการรุกรานจากชุมชนอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงระบบของการควบคุมกําลังคน จนบางชุมชน

สามารถขยายตัวกลายเปนบานเมืองไดในที่สุด 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันแหลงโบราณคดีเหลานี้ยังไมไดมีการขุดคนทางโบราณคดีเพิ่มเติมเพื่อดําเนิน

การศึกษาเก็บขอมูลทางวิชาการอยางเปนระบบ หากในอนาคตไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนํามา

ดําเนินงานขุดคนทางโบราณคดี ขอมูลที่ไดจากการขุดคนจะชวยใหเราเขาใจและมองเห็นภาพรวมของการตั้งถิ่น

ฐานของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรของจังหวัดอุตรดิตถไดมากยิ่งขึ้น และสามารถนําเรื่องราวเหลานั้นไป

เผยแพรใหกับประชาชนและผูสนใจไดตอไป 

 2) ยุคประวัติศาสตร   

    ประชากรทองถิ่นดั้งเดิมของจังหวัด คือชนพื้นถิ่นไทยสยามและไทยวน ผูเปนเจาของซากโครงกระดูก     

และเครื่องมือหินและสําริดสมัยกอนประวัติศาสตรที่คนพบในจังหวัด ตอมาพื้นที่ตั้งเมืองอุตรดิตถเปนทางผานสําคัญมา

ตั้งแตสมัยอารยธรรมดองซอน ทําใหมีการเคลื่อนยายผูคนมาจากที่ตางๆ มากขึ้น เรื่อยมาในสมัยทวารวดีและอาณาจักร

ขอมดังปรากฏหลักฐานเมืองโบราณที่เวียงเจาเงาะ จนมาในสมัยสมัยสุโขทัยไดมีเมืองเกิดขึ้นมากมาย เชน เมืองฝาง    

เมืองทุงยั้ง เมืองตาชูชก และเมืองพิชัย และดวยการเปนเสนทางการคาทางน้ํา ทําใหชาวเมืองอุตรดิตถในสมัยโบราณ    

มีที่มาจากหลายเผาพันธุ แตกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจนปจจุบันคือไทยสยามจากอาณาจักรสุโขทัย        

ที่อาศัยอยูในแถบอําเภอพิชัย และไทยวนจากอาณาจักรลานนาที่อพยพจากเชียงแสนมาอาศัยอยูในแถบอําเภอลับแล 

ชนสองกลุมนี้ตั้งถิ่นฐานขึ้นเปนเมืองอยางมั่นคงมาตั้งแตสมัยสุโขทัยจนสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ไดมีการกวาดตอนผูคน

และการอพยพยายถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุ  ลานชาง (ลาว) จากทั้งเมืองเวียงจันทนและเมืองหลวงพระบาง ลงมาตั้งถิ่น

ฐานในเขตอําเภอตางๆ ของจังหวัดมากขึ้น ไดแกบริเวณอําเภอน้ําปาก อําเภอฟากทา และอําเภอบานโคกในปจจุบัน 

และไดมีชาวจีนโพนทะเลอพยพยายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหลงทํามาคาขายในแถบเมืองทามากเปนลําดับ จึงทําใหเมือง

อุตรดิตถในปจจุบันกลายเปนเมืองที่มีกลุมชนมากถึง 3 วัฒนธรรมที่อยูรวมกันอยางสงบสุข 

3.2 การศึกษา  

จังหวัดอุตรดิตถมีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 317 แหง มีครู/อาจารย จํานวน 4,046 คน นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา 74,490 คน ซึ่งอัตราสวน นักเรียน ตอ ครู/อาจารย เปน 18 : 1  

จังหวัด 

จํานวนนักเรียนนกัศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา(คน)  

กอนประถม ประถมศึกษา ม.ตน 
ม.ปลาย/

ปวช. 
ปวส./อนุ/
ปริญญา 

อื่นๆ 

อุตรดิตถ(รวม) 9,573 27,260 16,099 16,902 12,703 10,186 

สพฐ. 5,765 18,534 3,446 81 - - 

สพม. - - 8,056 6,278 - - 

สช. 1,366 3,303 870 163   - - 

การศึกษาพิเศษ - - - - - 302 

สอศ. - - - 6,320 3,873 - 
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จังหวัด 

จํานวนนักเรียนนกัศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา(คน)  

กอนประถม ประถมศึกษา ม.ตน 
ม.ปลาย/

ปวช. 
ปวส./อนุ/
ปริญญา 

อื่นๆ 

สกอ. 638 1,032 105 - 8,387 - 

กศน. - 688 2,028 3911 - 9,884 

อปท.อบจ. 1,753 3,625 1,510 149 - - 

อื่นๆ 51 78 84 -  443 - 

 คุณภาพการศึกษา 

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เปรียบเทียบปการศึกษา 2558– 2560 
จําแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 

 40.47 37.12  41.22 39.12  34.59 36.34  46.68 ไมสอบ  52.98 46.58 

สพฐ. 44.03 40.10  37.32 40.97 41.28 39.41 38 31.83 33.14 48.38 45.00 ไมสอบ 49.55 53.62 46.91 

สช. 43.23 39.73 35.71 42.69 40.88 37.52 40.32 34.16 36.18 47.34 45.66  48.42 52.43 44.90 

สกอ. 63.91 59.12 55.57 55.68 51.01 47.31 68.24 58.64 65.60 61.14 59.33  62.66 66.11 59.88 

ทองถิ่น 46.44 41.21 37.96 46.34 42.41 39.09 38.93 31.46 34.67 54.12 50.00  51.91 55.32 48.24 

ตชด. 37 43.46 42.27 43.3 43.73 38.14 34 23.08 29.32 46.67 44.04  46.67 53.29 44.86 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบปการศึกษา 2558– 2560 
จําแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 

 29.31 26.3  34.99 32.28  31.8 30.45  49 ไมสอบ  46.36 48.29 

สพฐ. 32.22 29.91 26.71 38.14 34.98 32.83 30.38 31.26 30.27 46.42 48.81  42.57 46.72 50.12 

สช. 26.42 23.25 20.91 32.08 32.22 30.08 28.1 28.13 28.01 41.44 42.47  40.17 41.17 45.88 

สกอ. 33.63 28.40 31.00 38.86 39.44 36.40 35.14 36.67 37.60 48.57 52.44  43.75 47.17 51.70 

ทองถิ่น 27.67 24.00 21.25 33.22 31.81 30.42 26.79 27.95 26.91 43.33 43.79  41.07 42.60 45.28 
พระพุทธศาสนา 22.72 19.48 19.00 30 31.18 24.88 26.8 28.12 23.13 43.87 38.00  32.47 33.47 35.69 

 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบปการศึกษา 2558– 2559 

จําแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 ป 58 ป 59 ป 60 

 24.88 24.53  31.62 29.37  27.76 28.31  35.89 34.70  52.29 49.25 

สพฐ. 26.43 24.69 23.89 33.96 31.98 29.17 24.35 26.99 27.51 39.95 36.05 34.27 50.15 53.21 50.25 

สช. 19.92 21.04 16.89 32.45 30.00 25.17 21.22 23.70 21.62 38.03 33.50 29.21 44.02 49.65 39.70 

ทองถิ่น 21.91 19.29 18.46 - 27.43 26.13 - 24.29 25.22 - 30.29 31.36 - 42.43 44.33 
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คะแนนคาเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติทางดานอาชีวศึกษา (V-NET = Vocational 
National Education Test)  ปการศึกษา 2558-2560 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
คาเฉลี่ย V-NETระดับ ปวช. คาเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวส. 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
 37.93 41.6  78.75 37.11 

1 ลับแลพิทยาคม สพม.  - 29.69 - - - 

2 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สอศ.  40.05 34.67 36.86 40.51 47.5 34.31 

3 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธ์ิวิทย สอศ. - 32.60 37.39 - -  

4 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ สอศ. 44.88 38.24 40.78 40.53 60.0 37.31 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ  สอศ. 42.29 38.50 40.71 40.73 69.38 35.99 

6 วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ  สอศ. 43.81 35.01 40.10 41.67 53.75 34.04 

7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ สอศ. 46.51 39.81 43.29 43.21 60.00 38.91 

8 ศูนยบริการการศึกษานอกอําเภอเมือง สอศ.  - 42.27    

9 ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยฯ สอศ.  34.23 34.06    

 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดอุตรดิตถ ปการศึกษา 2561 

3.4. ขอมูลดานสาธารณสุข   

      ขอมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

เครือขายบริการสุขภาพ จํานวน รพ. 

(แหง) 

จํานวนเตียง 

(เตียง) 

ระดับการพัฒนา

(service plan) 

จํานวน รพ.

สต. (แหง) 

จํานวน สสช. 

(แหง) 

จํานวน ศูนย

สุขภาพชุมชน: 

PCU (แหง) 

1.บานโคก 1 30 F2 5 4  

2.ฟากทา 1 30 F2 4   

3.ทองแสนขัน 1 30 F2 5   

4. ตรอน 1 30 F2 6   

5.น้ําปาด 1 30 F1 10 1  

6.ทาปลา 1 30 F2 14   

7. ลับแล 1 30 F2 11   

8. พิชัย 1 60 F2 13   

9. เมืองอุตรดิตถ 1 620 A 21  3 

10.รพ.สังกัด

กระทรวงกลาโหม 

1 60  0   

รวม 10 950  89 5 3 

ระดับการพัฒนา (service plan)  ระดับ A หมายถึง โรงพยาบาลศูนย 

    ระดับ F1 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญขนาดเตียง 90 -120 เตียง 

    ระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90 เตียง 
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ขอมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสงักัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ป 2560 - ป2561 (6 เดือน) 
ที่ ชื่อหนวยงาน ประเภท

Service 

plan 

ป 2562 ป 2563 

CMI 

2562 

IP 2562 วันนอนผูปวย

ใน 2562 

Total 

AdjRW 

OP Visit 

2562 

CMI 

2563 

IP 2563 วันนอน

ผูปวยใน 

2563 

Total 

AdjRW 

OP Visit 

2563 

1 รพ.ฟากทา F2 0.52 1,479 3,979 775.01 39,221 0.53 752 1,700 400.59 23,418 

2 รพ.บานโคก F2 0.57 1,729 4,052 979.98 36,462 0.59 1,016 2,399 602.82 19,035 

3 รพ.ทองแสนขัน F2 0.65 1,948 6,288 1,267.65 82,664 0.64 1,087 3,665 694.61 39,996 

4 รพ.ตรอน F2 0.68 2,123 6,500 1,451.72 98,453 0.69 1,529 5,105 1,050.79 51,480 

5 รพ.น้ําปาด F1 0.63 3,149 7,642 1,968.56 95,811 0.71 1,502 4,069 1,060.58 50,781 

6 รพ.ทาปลา F2 0.61 2,422 7,270 1,456.51 93,029 0.57 1,446 3,943 814.18 48,782 

7 รพ.ลับแล F2 0.71 2,302 8,539 1,621.62 129,091 0.74 1,278 4,808 939.52 63,023 

8 รพ.พิชัย F2 0.59 3,718 9,802 2,208.85 168,431 0.62 2,313 6,017 1,441.78 83,078 

9 รพ.อุตรดิตถ A 1.76 43,032 233,205 75,586.60 655,482 1.80 22,755 128,083 41,019.27 357,761 

ที่มา : กลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอตุรดติถ ณ 17 มิถุนายน 2563 

 

สถานะสุขภาพ 

สถิติชีพ จํานวน(อัตรา) 

2560 2561 2562 2563 ขอมลู 

ณ. เม.ย.63 

1.เกิดมีชีพ (อัตรา : พันประชากร) 

*เกิดมีชีพx1000/ประชากร 

3,120 

(6.81) 

2,900 

(6.34) 

2,644 

 (5.18) 

1,445 

(3.18) 

2.ตาย  (อัตรา : พันประชากร) 

*ตายx1000/ประชากร 

3,884 

(8.48) 

4,073 

(8.91) 

4,190 

(9.22) 

2,578 

(5.69) 

3.เพิ่ม (อัตรา : รอยประชากร) 

*เกิด – ตาย / 100 

-764 

(-7.64) 

-1,173 

(-11.73) 

-1,546 

(-15.46) 

-1133 

(-11.33) 

4.เกิดไรชีพ  (อัตรา : พันการคลอด)  

*เกิดไรชีพx1000/เกิดมีชีพ 

9 

(2.88) 

14 

(4.82) 

13 

(4.92) 

5 

(3.46) 

5.การตายปริกําเนิด (อัตรา : พันการคลอด)   

*ตายปริกําเนดิx1000/(เกิดมีชีพ+เกิดไรชีพ) 

18 

(5.75) 

8 

(2.74) 

19 

(7.15) 

9 

(6.22) 

6.ทารกแรกเกิด – 28 วันตาย (อัตรา : พันการเกดิมีชีพ) 

*ทารกแรกเกิด-28 วันตาย*1000/เกิดมีชีพ 

9 

(2.88) 

4 

(1.37) 

6 

(2.27) 

5 

(3.46) 

7.ทารกตาย  (อัตรา : พันการเกิดมีชีพ) 

*ทารกตาย x 1000 / เกิดมีชีพ 

18 

(5.77) 

16 

(5.52) 

5 

(1.89) 

2 

(1.38) 

8.มารดาตาย (อัตรา : แสนการเกดิมีชีพ) 

*มารดาตาย x 100,000/เกิดมีชีพ 

2 

(64.10) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

9.เด็กแรกเกดิ – 4 ป ตาย  (อัตรา : พันการเกิดมีชีพ) 

*เด็กแรกเกิด – 4 ป ตายx1000/เกิดมีชีพ 

21 

(6.73) 

21 

(7.24) 

16 

(6.05) 

2 

(1.38) 

ที่มา : ขอมูลเกิด – ตาย กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
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ป 2560 – 2563 อัตราเกิดมีชีพ อัตราเพิ่ม อัตราเกิดไรชีพ อัตราตายปริกําเนิด อัตราทารกตาย อัตรา

มารดาตาย อัตราเด็กอายุแรกเกิด-4 ปตาย มีแนวโนมลดลง  อัตราทารกแรกเกิดตาย มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

รายละเอียด ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561        

- เด็กเกิดมีชีพ (ราย)  3,341 3,146 3,120 2,232 

- มารดาตาย (ราย)  0 1 2 0 

- อัตราสวนมารดาตายตอการเกิดมีชีพ แสนคน  0.00 31.79  64.10 0.00 

- อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเปน 0 0 0 0 0 

- ทารกแรกเกิดตาย (ราย) 13 12 10 12 

- อัตราตายตอการเกดิมีชีพพันคน 3.89 3.81 3.21 5.37 

 ที่มา : ขอมูลการคลอดจากสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอตุรดติถ ณ เดือน มิถุนายน 2561  

จํานวนและอัตราตายตอประชากรแสนคน จําแนกตามกลุมสาเหตุการตาย ของประชากรจังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ.2560 – 2563 
ลําดับ ชื่อโรค ประชากรทะเบียนราษฎร 

458,197 457,092 454,352 453,013 

ป พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

1 สาเหตุการตายอื่น ๆ ท่ีไมชัดเจน 1101 2.40  1037 2.27  1244 2.74  769 1.70  

2 ปอดบวม 239  0.52  259  0.57  219  0.48  151  0.33  

3 เลือดออกในสมอง 176  0.38  181  0.40  168  0.37  109  0.24  

4 ชราภาพ 133  0.29  152  0.33  170  0.37  103  0.23  

5 ไตวาย 143  0.31  169  0.37  130  0.29  86  0.19  

6 โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ 149  0.33  172  0.38  170  0.37  84  0.19  

7 โรคของระบบประสาทอ่ืน ๆ 54  0.12  165  0.36  136  0.30  73  0.16  

8 โลหิตเปนพิษ 243  0.53  173  0.38  156  0.34  70  0.15  

9 เนื้องอกรายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด 112  0.24  123  0.27  122  0.27  68  0.15  

10 เนื้องอกรายที่ตับและทอน้ําดีในตบั 99  0.22  80  0.18  87  0.19  62  0.14  

11 เนื้อสมองตาย 50  0.11  72  0.16  57  0.13  49  0.11  

12 เนื้องอกรายที่อวัยวะยอยอาหารอื่น ๆ 70  0.15  73  0.16  61  0.13  45  0.10  

13 โรคอื่น ๆ ของตับ 66  0.14  65  0.14  69  0.15  41  0.09  

14 โรคอื่น ๆ ของระบบยอยอาหาร 78  0.17  40  0.09  44  0.10  34  0.08  

15 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและ

ปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 

43  0.09  52  0.11  45  0.10  32  0.07  

16 เบาหวาน 32  0.07  32  0.07  42  0.09  31  0.07  

17 ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุนํา 27  0.06  39  0.09  31  0.07  30  0.07  

18 วัณโรคทางเดินหายใจ 43  0.09  31  0.07  39  0.09  27  0.06  

19 โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ 37  0.08  34  0.07  26  0.06  23  0.05  

20 โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปสสาวะ 29  0.06  21  0.05  17  0.04  23  0.05  

ที่มา : ขอมูลการตายจากมรณบัตร กรมการปกครอง ป 2560 – 2563 
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สาเหตุการปวยจํานวนครั้งและอัตราปวยตอประชากร 1,000 คน ของผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุ  

การปวยจังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2561-2563 
 

ลําดับ ชื่อโรค  ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 ณ พ.ค. 63 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

1 ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุนํา 231017 505.41 251259 553.01 184836 407.93 

2 เบาหวาน 127091 278.04 134210 295.39 90820 200.44 

3 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 112499 246.12 112518 247.64 64324 141.96 

4 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟนและโครงสราง 72008 157.54 71552 157.48 46750 103.18 

5 การติดเช้ือของทางเดินหายใจสวนบน

แบบเฉียบพลันอื่น ๆ 

70711 154.7 63115 138.91 41799 92.25 

6 พยาธิสภาพของหลังสวนอื่น ๆ 53608 117.28 56142 123.56 29278 64.62 

7 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไมระบุ

เฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย 

47252 103.38 40482 89.1 24167 53.34 

8 ฟนผ ุ 25977 56.83 28979 63.78 21943 48.43 

9 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะ

และดโูอเดนมั 

33206 72.65 30518 67.17 18660 41.18 

10 ความผิดปกติของตอมไรทอ โภชนาการ

และเมตะบอลิกอื่น ๆ 

26977 59.02 27139 59.73 17236 38.04 

11 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต

ผิวหนัง 

22070 48.28 21061 46.35 11693 25.81 

12 โรคขอเสื่อม 17843 39.04 17853 39.29 10996 24.27 

13 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ 14888 32.57 15581 34.29 9597 21.18 

14 ขออักเสบรูหมาตอยและขออักเสบหลายขอ 14045 30.73 13047 28.72 8347 18.42 

15 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและ

ปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 

13507 29.55 12295 27.06 7965 17.58 

16 ความผิดปกติทางอารมณ 9172 20.07 10236 22.53 7475 16.5 

17 จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความ

หลงผิด 

10551 23.08 10598 23.33 6880 15.18 

18 โลหิตจางอ่ืน ๆ 9892 21.64 9942 21.88 6721 14.83 

19 คออักเสบเฉียบพลันและตอมทอนซิล

อักเสบเฉียบพลัน 

17692 38.71 13075 28.78 6699 14.78 

20 ภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรสั (HIV) 10570 23.12 10729 23.61 6586 14.54 

 

ที่มา : ขอมูลจาก Data Center สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2563 
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สาเหตุการปวยของกลุมผูปวยในตอประชากร 100,000 คน จังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ.2561-2563 

 
ลําดับ ชื่อโรค ประชากรทะเบียนราษฎร 

457,092 454,352 453,013 

ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 ณ พ.ค. 63 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

1 ปอดบวม 2680 589.85 2125 467.7 1399 307.91 

2 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ  ไมระบุ

เฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย 

1281 281.94 1581 347.97 981 215.91 

3 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและ

ปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 

1451 319.36 1314 289.2 937 206.23 

4 โลหิตจางอ่ืน ๆ 1896 417.3 1200 264.11 826 181.8 

5 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศรีษะ 1212 266.75 1220 268.51 750 165.07 

6 หัวใจลมเหลว 1184 260.59 1063 233.96 725 159.57 

7 เบาหวาน 1013 222.95 1192 262.35 720 158.47 

8 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปญหาเกีย่วกับ

ทารกในครรภ และถุงนํ้าคร่ํา และปญหา

ที่อาจจะเกิดไดในระยะคลอด 

1212 266.75 1189 261.69 619 136.24 

9 ตอกระจกและความผิดปกติของเลนสอื่น ๆ  1059 233.08 1250 275.12 613 134.92 

10 ความผิดปกติของตอมไรทอ โภชนาการ

และเมตะบอลิกอื่น ๆ 

742 163.31 819 180.26 535 117.75 

11 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ

หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 

541 119.07 641 141.08 535 117.75 

12 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและ

เนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

960 211.29 1107 243.64 501 110.27 

13 โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปสสาวะ 717 157.81 765 168.37 498 109.61 

14 ไตวาย 494 108.73 810 178.28 479 105.42 

15 เนื้อสมองตาย 672 147.9 833 183.34 461 101.46 

16 โรคของทอและเนื้อเยื่อระหวางทอในไต 762 167.71 866 190.6 447 98.38 

17 ภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆของการตั้งครรภ 

และการคลอด 

647 142.4 700 154.07 434 95.52 

18 โรคอื่นๆ ของลําไสและเยื่อบุชองทอง 746 164.19 809 178.06 434 95.52 

19 ไขหวัดใหญ 657 144.6 638 140.42 368 80.99 

20 เนื้องอกรายของลําไสใหญ 607 133.6 553 121.71 357 78.57 
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จํานวนครั้งและอัตราปวยตอประชากร 1,000 คน ของผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุการปวยจังหวัดอุตรดิตถ 

พ.ศ. 2558 - 2561  
ลําดับ โรค 2559 2560 2561  

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

1 ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนํา 268,037 583.10  275,090 600.37  228,523 499.95  

2 เบาหวาน 148,785 323.68  150,931 329.40  125,104 273.70  

3 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 120,194 261.48  127,015 277.21  108,960 238.38  

4 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟนและโครงสราง 78,498 170.77  82,420 179.88  70,332 153.87  

5 การติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 91,450 198.95  87,204 190.32  69,957 153.05  

6 พยาธิสภาพของหลังสวนอื่น ๆ 55,971 121.76  58,746 128.21  51,923 113.59  

7 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ  ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย 60,014 130.56  59,090 128.96  46,495 101.72  

8 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 45,221  98.38  44,431  96.97  32,726  71.60  

9 ความผิดปกติของตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 29,256  63.65  28,440  62.07  25,806  56.46  

10 ฟนผุ 36,530  79.47  37,103  80.98  25,277  55.30  

11 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 33,781  73.49  30,265  66.05  21,778  47.64  

12 คออักเสบเฉียบพลันและตอมทอนซิลอกัเสบเฉียบพลัน 67,110 145.99  41,302  90.14  17,443  38.16  

13 โรคขอเสื่อม 15,860  34.50  17,386  37.94  17,270  37.78  

14 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ 14,535  31.62  16,766  36.59  14,810  32.40  

15 ขออักเสบรูหมาตอยและขออกัเสบหลายขอ 17,922  38.99  17,518  38.23  13,754  30.09  

16 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 16,707  36.35  17,029  37.17  13,144  28.76  

17 เยื่อบุตาอกัเสบและความผิดปกติของเยือ่บุตาอื่น ๆ 16,330  35.53  15,997  34.91  10,874  23.79  

18 จิตเภท พฤตกิรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 12,809  27.87  12,925  28.21  10,453  22.87  

19 ภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (HIV) 12,911  28.09  13,412  29.27  10,443  22.85  

20 โรคหืด 12,822  27.89  13,023  28.42  10,424  22.81  

21 โลหิตจางอื่น ๆ 11,715  25.49  12,810  27.96  9,703  21.23  

22 ความผิดปกติทางอารมณ 10,259  22.32  11,297  24.66  9,105  19.92  

23 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยือ่ใตผิวหนัง 12,371  26.91  10,399  22.70  8,537  18.68  

24 ไตวาย 9,828  21.38  10,548  23.02  8,244  18.04  

25 กระเพาะอาหารอักเสบและดโูอเดนัมอกัเสบ 12,887  28.04  11,612  25.34  7,889  17.26  

ที่มา : ขอมูลจาก Data Center สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุตรดติถ ณ ตุลาคม 2561 

 

สาเหตุการปวย 

 จากการประมวลผลขอมูลผูปวยนอก จังหวัดอุตรดิตถชวงระยะเวลา 3 ป พบวา 5 ลําดบัแรกของกลุมโรคที่

เปนสาเหตุการเจ็บปวยของประชาชนในจงัหวัดอุตรดิตถ คือ ความดันโลหิตสูงทีไ่มมีสาเหตุนํา, เบาหวาน, เนื้อเยื่อ

ผิดปกต,ิความผิดปกติอื่นๆ ของฟนและโครงสราง , การติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอื่นๆ สาเหตุ

ปวย 5 อันดับโรคแรกมีแนวโนมคงที่ 
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สถานการณโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

  จํานวนปวย อัตราปวยตอประชากรแสนคน ดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับ โรค ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 (8 เดือน) 

จํานวน อัตราปวย จํานวน อัตราปวย จํานวน อัตราปวย จํานวน อัตราปวย 

1 Diarrhoea 5,421 1183.12 5,511 1205.67 5,760 1257.45 2467 538.57 

2 Pyrexia 1,922 419.47 2,066 451.99 2,569 560.83 728 158.93 

3 Influenza 2,258 492.80 1,952 427.05 3,668 800.75 694 151.51 

4 Pneumonia 2,683 585.56 2,231 488.09 1,828 399.07 660 144.08 

5 Food Poisoning 645 140.77 731 159.92 641 139.94 167 36.46 

6 D.H.F,Total 239 52.16 271 59.29 585 127.71 133 29.03 

7 H.conjunctivitis 830 181.14 568 124.26 393 85.79 115 25.11 

8 chickenpox 446 97.34 412 90.14 304 66.37 132 28.82 

9 Hand,foot and 

mouth disease 

332 72.46 500 109.39 312 68.11 24 5.24 

10 Gonorrhoea 68 14.84 59 12.91 57 12.44 17 3.71 

ที่มา : งานระบาดวิทยา กลุมงานควบคุมโรคติดตอสาธารณสุข 

3.5 สถานการณแรงงาน  
      (ที่มา : รายงานสถานการณแรงงานและดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ ไตรมาส 2 ป 2563 เมษายน - มิถุนายน 2563) 

ประชากรและกําลังแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 429,164 คน ประชากรอายุ 15 ป

ขึ้นไป 363,124 คน ประชากรอายุต่ํากวา 15 ป 66,040 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงานรวม 205,959 คน ผูมีงาน

ทํา 192,389 คน ผูวางงาน 4,418 คน และกําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 9,152 คน 

การมีงานทํา ผูมีงานทําในจังหวัดอุตรดิตถ 192,389 คน ทํางานในภาคเกษตร 71,011 คน (คิดเปน

รอยละ 36.91 ของผูมีงานทําในจังหวัด) ทํางานนอกภาคเกษตร 121,378 คน (รอยละ 63.09 ของผูมีงานทํา    

ในจังหวัด) โดยทํางานในสาขาการขายสง การขายปลีก มากที่สุด 24,132 คน (คิดเปนรอยละ 19.88 ของผูมี

งานนอกภาคเกษตร) รองลงมา กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 16,963  คน  (รอยละ 13.98) และการผลิต 

16,874 คน (รอยละ 13.90) ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา 44,715 คน (คิดเปนรอยละ 

23.24 ของผูมีงานทําในจังหวัด)           

การวางงาน จังหวัดอุตรดิตถมีผูวางงาน 4,418 คน (อัตราการวางงานรอยละ 2.24 ของกําลังแรงงาน

ปจจุบัน) สวนหนึ่งเปนผลจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทําใหอัตราการวางเพิ่มขึ้น เพศชาย    

มีอัตราการวางงานมากกวาเพศหญิงที่มีจํานวน 2,475 คน และเพศหญิง จํานวน 1,943 คน  

การบริการจัดหางานในจังหวัดอุตรดิตถ ไตรมาสที่ 2 ป 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) นายจาง

สถานประกอบการไดแจงตําแหนงงานวาง 333 อัตรา ผูลงทะเบียนสมัครงาน 309 คน และการบรรจุงาน 284 คน 

โดยมีอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง คิดเปนรอยละ 85.29 สวนตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษา    

ที่ตองการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา 112 อัตรา (คิดเปนรอยละ 33.63) รองลงมา ระดับ ปวส. 61 อัตรา 

(รอยละ 18.32) และ ระดับ ปวช. 55 อัตรา (รอยละ 16.52) ตามลําดับ สําหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 

คือ เสมียน เจาหนาที่ 187 คน (คิดเปนรอยละ 65.85) รองลงมา พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและ
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ตลาด 21 คน (รอยละ 7.39) และอาชีพงานพื้นฐาน 20 คน (รอยละ 7.04) สวนอุตสาหกรรมที่มีตําแหนงงาน

วางมากที่สุด คือ การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 158 อัตรา (คิดเปน

รอยละ 47.45) รองลงมา การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต 53 อัตรา (รอยละ 

15.92) และ การผลิต 36 อัตรา (รอยละ 10.81)  

การจางคนพิการ ในจังหวัดอุตรดิตถ ขอมูลการรับคนพิการเขาทํางานในสถานประกอบการและ

หนวยงานภาครัฐ ตามกฎหมายการจางงานคนพิการของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุตรดิตถ ประจําป 2563 พบวา มีการรับคนพิการเขาทํางานในสถานประกอบการและหนวยงานภาครัฐ 

จํานวน 11 แหง 28 ราย จดทะเบียนคนพิการ (ทําบัตรประจําตัวคนพิการ) ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 

21,332 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 

ผูสูงอายุ ในจังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวน 117,451 คน (คิดเปนรอยละ 27.37 ของประชากรทั้งหมด     

ในจังหวัดอุตรดิตถ) เปนชาย 52,874 คน หญิง 64,577 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จากสํานักงาน

สถิติจังหวัดอุตรดิตถ)  

แรงงานตางดาว ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ไดรับอนุญาตทํางานถูกตองตามกฎหมายในจังหวัด

อุตรดิตถ จํานวนรวม 945 คน จําแนกเปน 5 กลุม ไดแก  

1) แรงงานตางดาวระดับฝมือชํานาญการ ทํางานอาชีพนักธุรกิจ ครูสอนภาษา 60 คน  

2)  แรงงานตางดาวมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย ทํางานในตําแหนงกรรมการผูจัดการ ตางดาว 1 คน  

3) แรงงานตางดาวตามบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ (MOU) ทํางานในตําแหนงกรรมกร และรับใช

ในบาน ตางดาว 426 คน  

4) แรงงานตางดาว (MOU) ป 2562 – 2563 (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562) ทํางาน    

ในตําแหนงกรรมกร และรับใชในบาน ตางดาว 448 คน  

5) แรงงานตางดาว มาตรา 63/1 (4) (พื้นที่สูง) ชนกลุมนอยในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ไดแก 

ไทยใหญ มูเซอ และบุคคลไมมีสถานะทางทะเบียน ฯลฯ 10 คน  

   แรงงานไทยในตางประเทศ ไตรมาส 2 ป 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) จังหวัดอุตรดิตถ       

มีผูลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ 13 คน สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา    

ผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ ดวยวิธีการเดินทาง 6 คน โดยเปนการเดินทางดวยตนเอง  

   การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ไตรมาส 2 ป 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ผูเขารับการฝกเตรียม 

   เขาทํางาน 3 คน อยูระหวางการฝก สวนฝกยกระดับฝมือแรงงาน 136 คน โดยกลุมอาชีพที่มีการฝก

ยกระดับฝมือแรงงาน คือ ธุรกิจและบริการ 92 คน (คิดเปนรอยละ 67.65) และ ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

คอมพิวเตอร 44 คน (รอยละ 32.35) มีผูผานการฝก 121 คน สวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มีผูเขารับ

การทดสอบทั้งสิ้น 20 คน โดยกลุมอาชีพที่มีการทดสอบ คือ ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร มีผูผานการ

ทดสอบ 11 คน 

    การคุมครองแรงงาน ไตรมาส 2 ป 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) จากการตรวจสถาน

ประกอบกิจการทั้งสิ้น 76 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ 1,047 คน ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 72 แหง ปฏิบัติ

ไมถูกตองตามกฎหมาย 4 แหง เจาหนาที่ไดดําเนินการออกคําสั่งดําเนินการใหถูกตอง 
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การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ไตรมาส 2 ป 2563 เมษายน - มิถุนายน 2563) มีการตรวจ

ความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ ทั้งสิ้น 20 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ 442 คน ปฏิบัติ

ถูกตองตามกฎหมาย  

การประสบอันตราย/เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ไตรมาส 2 ป 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 

จังหวัดอุตรดิตถ มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานทั้งสิ้น 27 คน โดยสวนใหญเปนการหยุด

งานเกิน 3 วัน หยุดงานไมเกิน 3 วัน 13 คน เทากัน และเสียชีวิต 1 คน  

การเกิดขอเรียกรอง/พิพาทแรงงานและขอขัดแยง ภายในจังหวัดอุตรดิตถ ไตรมาส 2 ป 2563 

(เมษายน - มิถุนายน 2563) ไมมีการแจงขอเรียกรอง/ขอพิพาทและขอขัดแยงผานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

การเลิกจางแรงงาน สถานประกอบกิจการในจังหวัดอุตรดิตถที่เลิกกิจการและลูกจางที่ถูกเลิกจาง    

ไตรมาส 2 ป 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) พบวา ไดมีสถานประกอบกิจการที่เลิกกิจการ 54 แหง       

และลูกจางที่ถูกเลิกจาง 267 ราย โดยเปนขนาดสถานประกอบการ 1 – 9 คน 52 แหง คิดเปนรอยละ 96.30 

ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ ลูกจาง 88 ราย และขนาดสถานประกอบการ 10 คนขึ้นไป 2 แหง รอยละ 

3.70 ลูกจาง 179 ราย สวนประเภทกิจการที่เลิกจาง/ลูกจางถูกเลิกจางในจังหวัดอุตรดิตถ พบวาสวนใหญเปน

ประเภทกิจการรานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่น ๆ 24 แหง ผูถูกเลิกจาง 59 คน รองลงมา การกอสราง 7 แหง     

ผูถูกเลิกจาง 55 คน และรานขายอาหาร โรงแรม หองเชา 4 แหง ผูถูกเลิกจาง 18 คน  

การสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน ไตรมาส 2 ป 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) มีการสงเสริม

และใหบริการดานสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด 31 แหง ลูกจางที่เก่ียวของ 455 คน  

การประกันสังคม ขอมูล ณ มิถุนายน 2563 พบวา จังหวัดอุตรดิตถมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน

ประกันสังคม 1,548 แหง ผูประกันตนทั้งสิ้น 60,554 ราย แยกเปน มาตรา 33 จํานวน 19,265 ราย มาตรา 39 

จํานวน 6,387 ราย และมาตรา 40 จํานวน 34,902 ราย มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เปน

สถานพยาบาลของรัฐบาล 1 แหง  

กองทุนประกันสังคม ไตรมาส 2 ป 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) การใชบริการของกองทุน

ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถมีทั้งสิ้น 19,628 ราย ประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนใชบริการสูงสุด 

ไดแก กรณีวางงาน 7,507 ราย (คิดเปนรอยละ 38.25 ของจํานวนผูขอรับประโยชนทดแทน) สําหรับปริมาณ

การจายเงินประโยชนทดแทน พบวา การจายเงินกรณีวางงาน มีการจายเงินสูงสุดถึง 51,247,102.97 บาท   

(คิดเปนรอยละ 48.98 ของจํานวนผูที่ขอรับเงินประโยชนทดแทนที่จาย) และเงินประโยชนทดแทนทุกกรณีที่

จายไปทั้งสิ้น 104,627,758.57 บาท 

4.  ขอมูลเศรษฐกิจ 
4.1 ขอมูลทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นกับภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม และการขายสง การขายปลีกเปนสําคัญตามลําดับ 

 รายไดเฉลี่ยประชากรตอหัว : ในป 2561 รายไดเฉลี่ยประชากรตอหัวจังหวัดอุตรดิตถ เทากับ 94,260 บาท 

เปนอันดับที่ 11 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและเปนอันดับที่ 49 ของประเทศ คาเฉลี่ย 5 ปของรายไดตอหัว

เทากับ 82,219 บาท  
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: รายไดเฉลี่ยประชากรทั้งประเทศตอหัวในป 2561 เทากับ 236,815 บาท เฉลี่ยภาคเหนือ 110,897 บาท 

: จังหวัดอุตรดิตถ ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 142,555 บาท  ต่ํากวาคาเฉลี่ยของภาคเหนือ16,637 บาท 
 ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ในป 2561 ทั้งหมดเทากับ 39,190 ลานบาท / เปนอันดับที่ 12 ของ  17  

จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่  59 ของประเทศ แบงเปน 

สาขาการผลิต 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ลานบาท) โครงสราง 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561 

สาขาเกษตรกรรมและประมง 11,323 8,686 7,742 10,745 11,781 30.1% 

สาขาการขายสง การขายปลกี 3,726 3,626 3,825 4,619 4,968 12.7% 

สาขาอุตสาหกรรม 3,879 3,560 4,488 4,367 4,472 11.4% 

สาขาการศึกษา 3,369 3,394 3,378 3,417 3,267 8.3% 

สาขาตัวกลางทางการเงิน 2,400 2,682 2,944 3,027 3,098 7.9% 

สาขาการบริหารราชการ 2,412 2,370 2,409 2,496 2,665 6.8% 

สาขากอสราง 1,652 1,603 1,818 1,903 2,227 5.7% 

สาขาอสังหาริมทรัพย 1,449 1,648 1,558 1,716 1,717 4.4% 

สาขาสุขภาพ 1,023 1,076 1,140 1,200 1,317 3.4% 

สาขาไฟฟา แกส 839 889 1,199 1,346 1,185 3.0% 

สาขาการขนสง 445 489 548 625 688 1.8% 

สาขาเหมืองแร 354 349 534 562 604 1.5% 

สาขาขอมูลและการสื่อสาร 286 330 300 338 398 1.0% 

สาขาบริการอื่นๆ 282 295 301 309 313 0.8% 

สาขาประปา 27 32 42 117 188 0.5% 

สาขาศิลปะ บันเทิง 79 78 98 116 136 0.3% 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 54 65 83 87 104 0.3% 

สาขาบริหารและสนับสนุน 47 51 57 59 58 0.1% 

สาขาเทคนิคเฉพาะ 2 2 5 8 6 0.0% 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวดั 33,649 31,225 32,470 37,057 39,190 100.0% 

รายไดตอหัว (บาท/คน/ป) 78,456 73,208 76,804 88,366 94,260 
 

ประชากร (พันคน) 429 427 423 419 416 
 

 

โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัด  
               (1) โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัด  

โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวยภาคเกษตรเปนหลัก 29% รองลงมาคือภาค

การคา 12% ภาคอุตสาหกรรม 12% ภาคการศึกษา 10% ภาคการเงิน 8% ภาคการบริหารราชการ 7% ภาค

กอสราง 5% และอ่ืนๆ 17% (ที่มา : ขอมูล GPP แบบ Top-down เฉลี่ยป 2557 - 2561) 
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แผนภูมิโครงสรางเศรษฐกจิจังหวัดอุตรดติถ 

 
 

  1) โครงสรางภาคเกษตร    

1. ดานการเพาะปลูกเปนโครงสรางหลัก 79% ไดแก ขาวเปนผลผลิตหลัก 39% รองลงมาคือ

ทุเรียน 10% ลองกอง 5% ขาวโพด 4% ออย 4% มะขามหวาน 4% มะมวง 3% มะมวงหิมพานต 3% 

สับปะรด 3% หอมแดง 1% มันสําปะหลัง 1% และอ่ืนๆ 2% 

2. ดานปศุสัตว 14% ไดแก สุกร 5% ไขไก 3% ไก 2% ไขเปด 1% กระบือ 1% โค 1% อื่นๆ1% 

3. ดานอื่นๆ 7% ไดแก ดานบริการทางการเกษตร 5% และปาไม 2% 

2) โครงสรางภาคอุตสาหกรรม    

1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เปนโครงสรางหลัก 86% ไดแก การผลิตน้ําตาลจากออย

เปนการผลิตหลัก 57% เครื่องดื่มแอลกอฮอล (โรงกลั่นสุรา) 13% โรงสีขาว 13% น้ําแข็ง 1% และอ่ืนๆ 2% 

2. ผลิตภัณฑ OTOP 6% 

3. การผลิตอื่นๆ 8% (คอนกรีต 5% ผลิตภัณฑไม 1% เครื่องเรือน 1% อื่นๆ 1%) 
(ที่มา : ขอมูล GPP เฉลี่ยป 2554 - 2558 รายสาขาการผลิตขอมจูาก GPP แบบ Bottom-up) 

4.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
       เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ ขยายตัวโดยเฉลี่ยปละ 1.4% เปนผลมาจากการขยายตัวของสาขา

เกษตรกรรมและประมงซึ่งเปนสาขาหลัก (โครงสราง 29% ขยายตัวเฉลี่ยปละ 3.0%) รองลงมาคือสาขากอสราง 

(โครงสราง 5% ขยายตัวเฉลี่ยปละ 6.6%) และสาขาขายสงขายปลีก (โครงสราง 12% ขยายตัวเฉลี่ยปละ 

2.2%) 
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ตารางแสดงคาเฉลี่ย 5 ป (ป 2557 - 2561) ของโครงสรางการผลิตและการขยายตัวของ 19 สาขาการผลิต 

สาขาการผลติ 
คาเฉลี่ยป 2557 – 2561 

โครงสรางเฉลีย่ (%) ขยายตัวเฉลี่ย 

สาขาเกษตรกรรมและประมง 29% 3.0% 

สาขาเหมืองแร 1% 6.3% 

สาขาอุตสาหกรรม 12% 0.9% 

สาขาไฟฟา แกส 3% 7.6% 

สาขาประปา 0% 62.2% 

สาขากอสราง 5% 6.6% 

สาขาการขายสง การขายปลีก 12% 2.2% 

สาขาการขนสง 2% 6.7% 

สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 0% 11.7% 

สาขาขอมูลและการสื่อสาร 1% 6.4% 

สาขาตัวกลางทางการเงิน 8% 8.0% 

สาขาอสังหาริมทรัพย 5% 0.7% 

สาขาเทคนิคเฉพาะ 0% 28.8% 

สาขาบริหารและสนับสนุน 0% 4.8% 

สาขาการบริหารราชการ 7% -5.4% 

สาขาการศึกษา 10% -2.5% 

สาขาสุขภาพ 3% 3.6% 

สาขาศิลปะ บันเทิง 0% 14.2% 

สาขาบริการอื่นๆ 1% 0.6% 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 100% 1.4% 

 

หมายเหตุ : GPP ยอมาจาก Gross provincial product หรือ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด มีการคํานวณ แบบบนลงลาง หรือแบบ Top-

down จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการนํา GDP ของประเทศซึ่งมีอยูเดิมมากระจาย

มูลคาลงแตละจังหวัด  

2. แบบลางขึ้นบน หรือแบบ Bottom-up เปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลการผลิตในจังหวัด โดยคณะทํางานท่ีจังหวัดแตงตั้งขึ้น

ซึ่งประกอบดวยหนวยงานทุกภาคสวนของจังหวัด 

4.3 ขอมูลดานการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ  

จังหวัดอุตรดิตถมีภาคการเกษตรเปนภาคหลักในโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัด โดยการเกษตร

เพาะปลูก มีสัดสวนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 29 มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มัน

สําปะหลัง ออยสับปะรด ทุเรียน ลองกอง ลางสาด และมะมวงหิมพานต 
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1) ครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตร 

อําเภอ 
จํานวนประชากร

(ราย) 
จํานวนครัวเรือน 

จํานวนแรงงาน 

ภาคเกษตร 

(ราย) 

1. เมืองอุตรดิตถ 148,658 58,896 - 

2. ตรอน 34,094 11,556 - 

3. ทาปลา 55,086 21,954 - 

4. น้ําปาด 76,036 26,600 - 

5. ฟากทา 31,846 11,046 - 

6. บานโคก 43,679 14,360 - 

7. พิชัย 36,599 13,267 - 

8. ลับแล 14,368 5,402 - 

9. ทองแสนขัน 14,607 6,188 - 

รวม 454,973 139,269 103,282 

2) การใชที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอําเภอ จังหวัดอุตรดิตถ 

อําเภอ 
พื้นที่

ทั้งหมด 
(ไร) 

พื้นที่ทําการเกษตร รวมพื้นที ่
ทําการเกษตร ที่นา ไมผล/ไมยืนตน พืชไร/พืชผัก/ไมดอก เกษตรอื่นๆ 

จํานวน 
(ไร) 

รอยละ
พื้นที่

เกษตร 

จํานวน 
(ไร) 

รอยละ
พื้นที่

เกษตร 

จํานวน 
(ไร) 

รอยละ
พื้นที่

เกษตร 

จํานวน 
(ไร) 

รอยละ
พื้นที่

เกษตร 

จํานวน 
(ไร) 

รอยละ
พื้นที่

ทั้งหมด 

เมืองอุตรดิตถ 505,519 123,944 24.52 17,933 3.55 68,893 13.63 24,441 4.83 235,211 46.53 

ตรอน 194,381 101,040 51.98 2,030 1.04 54,549 28.06 5,698 2.93 163,317 84.02 

ทาปลา 1,107,256 26,731 2.41 28,375 2.56 98,291 8.88 21,853 1.97 175,250 15.83 

น้ําปาด 906,976 30,437 3.36 11,972 1.32 124,382 13.71 26,949 2.97 193,740 21.36 

ฟากทา 403,004 18,337 4.55 9,945 2.47 12,381 3.07 7,266 1.80 47,292 11.73 

บานโคก 616,652 13,050 2.12 15,906 2.58 84,197 13.65 10,935 1.77 124,088 20.14 

พิชัย 434,613 283,293 65.18 4,990 1.15 64,483 14.84 11,342 2.61 364,108 83.78 

ทองแสนขัน 459,543 57,063 12.42 4,222 0.92 115,163 25.06 26,745 5.82 203,193 44.22 

ลับแล 292,924 84,899 28.98 38,473 13.13 5,958 2.03 6,570 2.24 135,900 46.39 

รวม 4,920,868 738,794 15.01 133,846 2.72 628,297 12.77 141,799 2.88 1,642,736 33.38 

ที่มา : ระบบฐานขอมูล Agri-map 

 3) แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

  - พื้นที่ชลประทานและระบบชลประทาน ทั้งหมด 461,649 ไร แบงเปน 

   - โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 132 แหง พื้นที่ 95,429 ไร ความจุ 15.05 ลาน ลบ.ม. 

   - โครงการชลประทานขนาดกลาง จํานวน 7 แหง พื้นที่ 57,947 ไร ความจุ 63 ลาน ลบ.ม 

   - โครงการชลประทานขนาดใหญ จํานวน 1 แหง พื้นที่ 178,000 ไร ความจุ 9,510 ลาน ลบ.ม 

   - สถานีสูบน้ําชลประทาน จํานวน 1 แหง  

   - สถานีสูบน้ํา ทองถ่ิน จํานวน 120 แหง พื้นที่ 256,034 ไร ประกอบดวย 

    1. แมน้ํานาน 88 สถานี พื้นที่ 207,659 ไร  

    2. แมน้ําสาขา จํานวน 32 สถานี พื้นที่ 48,375 ไร 
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  - แหลงน้ําอื่นๆ 

- เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งกอสรางขึ้นตามโครงการพัฒนาลุมแมน้ํานาน โดยสรางปดกั้นแมน้ํานาน       

ที่บริเวณตําบลผาเลือด อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เปนเขื่อนดินที่ใหญที่สุดในประเทศไทยและเปนเขื่อน

เอนกประสงค เพื่อใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาและการชลประทานเขื่อนสิริกิติ์เนื้อที่ประมาณ 284.8 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 178,000 ไร เก็บน้ําไดสูงสุด 9,510 ลานลูกบาศกเมตร สรางเสร็จเมื่อป 2515   

- อางเก็บน้ําคลองตรอน ตั้งอยูที่บานหวยแมง ต.น้ําไคร อ.น้ําปาด เปนเขื่อนดินแกนดินเหนียว    

สันเขื่อนกวาง 9 เมตร ยาว 220 เมตร สูง 48 เมตร มีพ้ืนที่รับน้ําฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 265 ตารางกิโลเมตร เก็บกักน้ําได

สูงสุด 59 ลานลูกบาศกเมตรซึ่งกอสรางโดยกรมชลประทานในป พ.ศ. 2537 - 2540 

- บอจิ๋วสถานีพัฒนาที่ดิน จํานวน 1,650 แหง 

- สระน้ําสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน จํานวน 4 แหง 

- สถานีตรวจวัดน้ําทาชลประทาน จํานวน 3 แหง 

- ประตูระบายน้ําขนาดใหญชลประทาน จํานวน 4 แหง 

4) ขอมูลสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัด ปการผลิต 2562 
ชนิดพืช จํานวนเกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร) 
เนื้อที่ 

เก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
(กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายไดเฉลี่ย 

(บาท/กิโลกรัม) 

ขาวนาป 62/63 (รอบที1่) 41,300 567,980 567,980 405,089 688 7.50 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ฤดูฝน) 8,160 131,433 131,433 124,467 947 7 

ทุเรียนหมอนทอง 4,327 30,460 23,620 21,258 900 95 

ทุเรียนหลงลับแล 838 2,612 1,850 1,400.45 757 350 

ทุเรียนหลินลับแล 370 523 175 105.88 605 500 

ทุเรียนพื้นเมือง 1,143 7,548 6,850 4,644.30 678 35 

ลองกอง 6,545 27,636 21,459 33,335.64 1,460 25 

ลางสาด 5,266 8,682 8,682 4,341 563 10 

สับปะรด 1,110 21,152.25 20,794.25 81,010.06 4,000 7 

มะมวงหิมพานต 3,400 27,286 23,974 7,192.20 300 40 

มะขามหวาน 2,455 15,278.50 14,620 7,310 500 60 

มะปรางหวาน 247 598 507 253.50 500 70 

มะยงชิด 375 1,585 917 641.90 700 90 

มังคุด 474 672 454 227 500 25 

กลวยน้ําวา 1,374 12,183 12,037 21,666.60 1,800 8 

หอมแดง 270 2,580 2,580 6,837 2,650 10 

หอมแบง 825 2,277 2,277 5,920.20 260 15 

กระเทียม 75 481 481 468.77 1,012 35 

มันสําปะหลัง 1,490 39,943 39,943 135,806.20 3,400 2.30 

ออยโรงงาน 3,491 99,850 99,850 1,085,369.50 10,870 0.70 

ยางพารา 1,430 22,796 11,209.50 1,457.24 130 25 

ปาลมน้ํามัน 88 3,120.17 2,429 3,764.95 1,550 3 

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
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 5) การปศุสัตวของจังหวัด ป พ.ศ. 2562 
ชนิดสัตว จํานวนเกษตรกร 

(ราย) 

จํานวนสัตว 

(ตัว) 

ขอมูลผลผลิต ราคาเฉลี่ย 

(บาท/หนวย) 

มูลลาผลผลิต 

(บาท/ป) จํานวน หนวยนับ 

ไกพื้นเมือง 31,350 1,003,265 1,003,265 ตัว/ป 120 บาท/ตัว 120,391,800  

ไกเนื้อ 34 431,500 431,500 ตัว/ป 76 บาท/ตัว 32,794,000  

ไกไข 49 1,758,544 496,400,000 ฟอง/ป 2.5 บาท/ฟอง 1,241,000,000  

กระบือ 1,520 17,677 17,677 ตัว/ป 32,000 บาท/ตัว 565,664,000  

โค 2,912 39,246 39,246 ตัว/ป 25,000 บาท/ตัว 981,150,000  

สุกรขุน 635 43,341 43,341 ตัว/ป 7,000 บาท/ตัว  303,387,000  

เปดไข 28 80,580 23,529,360 ฟอง/ป 3 บาท/ฟอง 70,588,080  

 6) การประมงของจังหวัด ป พ.ศ. 2562 
ชนิดสัตว จํานวน 

เกษตรกร 

(ราย) 

พื้นที่การเลี้ยง ผลผลิต 

(กิโลกรัม) 

ราคาเฉลี่ย 

(บาท/กก.) 

มูลคาผลผลิต 

(บาท) จํานวนพื้นที ่

(ไร) 

จํานวนบอ 

(บอ) 

ปลากด 81 7.81 502 702,320 130 91,301,600 

ปลาจาระเมด็น้ําจดื 14 12.8 19 5,050 80 404,000 

ปลาจีน 12 16.25 15 5,150 45 231,750 

ปลาชอน 34 33.17 47 18,650 130 2,424,500 

ปลาดุก 739 599.27 1,095 416,184 50 20,809,200 

ปลาดุกบิ๊กอุย 21 27.77 47 22,050 65 1,433,250 

ปลาตะเพียน 822 791.99 1,130 327,600 45 14,742,000 

ปลาทับทิม/นลิแดง 306 488.73 3,713 5,356,360 73 391,014,280 

ปลานวลจันทรเทศ 14 10.25 16 4,950 45 222,750 

ปลานิล 4402 3,855.28 8,328 5,354,580 65 34,8047,700 

ปลาไน 76 89.87 113 36,250 45 1,631,250 

ปลายีส่ก 74 83.42 109 29,280 45 1,317,600 

ปลาแรด 36 22.94 60 49,550 80 3,964,000 

ปลาสลิด 4 7.25 10 6,050 120 726,000 

ปลาสวาย 227 319.20 399 117,000 60 7,020,000 

ปลาหมอไทย 23 57.07 45 25,750 80 2,060,000 

ปลาน้ําจืดอื่นๆ 31 12.92 74 70,250 45 3,161,250 
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 7) ขอมูลสินคาเกษตรที่ไดรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) 

ชนิดสนิคา จํานวนพื้นที่ผลผลิต (ไร) จํานวนปริมาณผลผลิต (ตัน) 

ดานพืช   

สับปะรดหวยมุน 1,347 5,131.25 

ทุเรียนหลงลับแล * 4,376 717.36 

ทุเรียนหลินลับแล * 2,301 191.77 

 

 8) ขอมูลมาตรฐานสินคาเกษตร 

มาตรฐาน/ชนิดสนิคา หนวยนับ 

GAP  

ขาว พื้นท่ี 13,414.10 ไร  เกษตรกร 552 ราย 

พืช 60 ชนิด (เชน เสาวรส, ทุเรยีน, ลองกอง, สับปะรด, มะมวง, มะขาม, ฯลฯ) พื้นท่ี 26,801.8751 ไร 

ปศุสัตว 4 ชนิด - สุกร 20,121 ตัว 22 ฟารม 

- ไกเนื้อ 561,000 ตัว 40 ฟารม 

- ไกไข 1,342,650 ตัว 49 ฟารม 

- ผึ้ง 22,840 รัง 76 ฟารม   

ประมง (ปลานลิ) จํานวน 152 ฟารม  ปลาอื่นๆ จํานวน 23 ฟารม 

เกษตรอินทรีย  

ขาว พื้นท่ี 2,486.85 ไร   เกษตรกร 233 ราย 

พืชอินทรีย 29 ชนิด (เชน มะมวง, กลวยน้ําวา, มะมวงหิมพานต ฯลฯ ) พื้นท่ีรวม 113 ไร  เกษตรกร 8 ราย 

 9) กลุมเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ 

อําเภอ 
กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสหกรณ กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร 

กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก 

เมืองอุตรดิตถ 11 2,730 119 1,630 21 53,553 1 5  24 

ตรอน 6 861 102 2,179 9 13,255 2 55  5 

ทาปลา 10 2,360 92 1,370 4 5,263 2 -  8 

น้ําปาด 22 2,090 90 1,764 4 2,873 6 160  18 

ฟากทา 2 73 63 950 9 5,878 1 -  10 

บานโคก 3 450 95 1,070 1 1,646 1 10  4 

พิชัย 1 73 282 3,880 20 10,198 8 172  30 

ลับแล - - 120 1,573 3 8,930 3 54  15 

ทองแสนขัน 1 71 176 1,979 7 6,425 1 20  5 

รวม 56 8,708 1,139 16,395 78 108,021 25 476  119 



 

 10) ขอมลู Smart Farmer 
อําเภอ จํานวน 

เมืองอุตรดิตถ 

ตรอน 

ทาปลา 

น้ําปาด 

ฟากทา 

บานโคก 

พิชัย 

ลับแล 

ทองแสนขัน 

รวม 

 

4.5  ดานการคาชายแดน 
จังหวัดอุตรดิตถ มีชายแดนติดตอกับแขวงไซยะบุรี สปป

อําเภอน้ําปาด ระยะทางแนวชายแดน ประมาณ 
เมืองปากลาย เมืองทุงมีไซ เมืองบอแตน และเมืองแกนทาว มีชองผานแดน ที่สําคัญ 

1. จุดผานแดนถาวรภูดู

โดยไดรับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยใหเปนจุดผานแดนถาวรภูดูในวันที่ 

โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 

บานผาแกว เมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี สปป

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2558 เปนตนมา ซึ่งด

พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 

2555 ไดใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ใหแขวงไซยะบุรี กอสร

ระยะทาง 32 กิโลเมตร และกอสรางดานสากลบานผาแกว  เมืองปากลาย ในวงเงิน จํานวน 

(เมืองปากลาย หางจากจุดผานแดนถาวรภูดู ประมาณ 

คน) ในอดีตมีตลาดนัดทุกวันเสาร อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลมวง

ประกาศกระทรวงมหาดไทยใหเปนจุดผานแดนถาวรภูดูแลวจะมาการคาขายทุกวัน จังหวัดอุตรดิตถได

มอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลมวงเจ็ดตนและอําเภอบานโคกเปนผูดูแลรักษา
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Smart Farmer และ Young Smart Farmer ป พ.ศ. 2562 
จํานวน Smart Farmer (ราย) จํานวน Young Smart Farmer 

166 15

48 11

80 4

33 -

117 1

27 5

117 14

86 9

145 4

819 63

จังหวัดอุตรดิตถ มีชายแดนติดตอกับแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว 2 อําเภอ คือ อําเภอบานโคก และ             
อําเภอน้ําปาด ระยะทางแนวชายแดน ประมาณ 135 กิโลเมตร โดยติดกับ 4 เมือง ของแขวงไซยะบุรี คือ            

เมืองบอแตน และเมืองแกนทาว มีชองผานแดน ที่สําคัญ 4 

จุดผานแดนถาวรภูดู ตั้งอยู บริเวณหมูที่ 2 ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ        

โดยไดรับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยใหเปนจุดผานแดนถาวรภูดูในวันที่ 

พฤษภาคม 2556 เปนตนไป ซึ่งจุดผานแดนถาวรภูดู ตั้งอยูตรงขามกับดานทองถิ่น

บานผาแกว เมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้ไดเปดเปนดานสากลพูดู เมืองปากลายแลวตั้งแต

เปนตนมา ซึ่งดานแหงนี้ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการความรวมมือ

พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) กระทรวงการคลัง หรือ สพพ

ไดใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ใหแขวงไซยะบุรี กอสรางเสนทางจากเสนชายแดนไทย -

กิโลเมตร และกอสรางดานสากลบานผาแกว  เมืองปากลาย ในวงเงิน จํานวน 

เมืองปากลาย หางจากจุดผานแดนถาวรภูดู ประมาณ 32 กิโลเมตร เมืองปากลายมีประชากรจํานวน 

ในอดีตมีตลาดนัดทุกวันเสาร อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลมวง

ประกาศกระทรวงมหาดไทยใหเปนจุดผานแดนถาวรภูดูแลวจะมาการคาขายทุกวัน จังหวัดอุตรดิตถได

มอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลมวงเจ็ดตนและอําเภอบานโคกเปนผูดูแลรักษา 

        

Young Smart Farmer (ราย) 

15 

11 

4 

- 

1 

5 

14 

9 

4 

63 

อําเภอ คือ อําเภอบานโคก และ             
เมือง ของแขวงไซยะบุรี คือ            
4 แหง คือ  

ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ        

โดยไดรับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยใหเปนจุดผานแดนถาวรภูดูในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556                  

เปนตนไป ซึ่งจุดผานแดนถาวรภูดู ตั้งอยูตรงขามกับดานทองถิ่น

ลาว ซึ่งขณะนี้ไดเปดเปนดานสากลพูดู เมืองปากลายแลวตั้งแต

านแหงนี้ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการความรวมมือ

กระทรวงการคลัง หรือ สพพ. หรือ NEDA เมื่อป พ.ศ. 

- ลาว ไปยัง เมืองปากลาย 

กิโลเมตร และกอสรางดานสากลบานผาแกว  เมืองปากลาย ในวงเงิน จํานวน 718 ลานบาท 

กิโลเมตร เมืองปากลายมีประชากรจํานวน 59,500 

ในอดีตมีตลาดนัดทุกวันเสาร อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลมวงเจ็ดตน หลังจากที่ไดมี

ประกาศกระทรวงมหาดไทยใหเปนจุดผานแดนถาวรภูดูแลวจะมาการคาขายทุกวัน จังหวัดอุตรดิตถได

 

 



 

 2) จุดผอนปรนการคา ชองหวยตาง

หมูที่ 7 ตําบลบานโคก อําเภอบานโคก ซึ่งตรงขามกับดานประเพณีบานขอนแกน เมืองบอแตน แขวงไซยะบุรี 

สปป.ลาว (เมืองบอแตนหางจากชองหวยตาง ประมาณ 

คน) มีตลาดนัดทุกวันพุธ 

 3) จุดคาขายประเพณี ชองมหาราช หรือชองหมาหลง

36 กิโลเมตร ตั้งอยูหมูที่ 1 บานบอเบี้ย ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูตรงขามกับ          

ดานประเพณีเมืองทุงมีไซ แขวงไซยะบุรี สปป

เมืองทุงมีไซมีประชากร จํานวน 8

เนื้อท่ี จํานวน 4 ไร ไดรับการอนุญาตใหใชพื้นที่จาก สปก

บริหารสวนตําบลบอเบี้ย 

4) จุดการคาประเพณีชองหวยพราว

บริเวณ หมูที่ 4 ตําบลหวยมุน อําเภอน้ําปาด ตั้งอยูตรงขามกับดานประเพณีบานหนองปะจีด เมืองบอแตน 

แขวงไซยะบุรี (เมืองบอแตน หางจากชองหวยพราว ประมาณ 

17,500 คน) มีตลาดนัดทุกวันอาทิตย แขวงไซยะบุรี สปป

เมือง คือ เมืองทุงมีไซ เมืองปากลาย  เมืองบอแตน และเมืองแกนทาว 

ตั้งอยูตรงขามกับจุดผานแดนถาวรทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย
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จุดผอนปรนการคา ชองหวยตาง อยูหางจากจุดผานแดนภูดู ประมาณ 

ตําบลบานโคก อําเภอบานโคก ซึ่งตรงขามกับดานประเพณีบานขอนแกน เมืองบอแตน แขวงไซยะบุรี 

เมืองบอแตนหางจากชองหวยตาง ประมาณ 40 กิโลเมตร เมืองบอแตนมีประชากรจํานวน 

จุดคาขายประเพณี ชองมหาราช หรือชองหมาหลง อยูหางจากจุดผานแดนถาวรภูดูประมาณ 

บานบอเบี้ย ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูตรงขามกับ          

ดานประเพณีเมืองทุงมีไซ แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว (เมืองทุงมีไซ หางจากชองมหาราชประมาณ 

8,700 คน) มีตลาดนัดคาราวานสินคาทุกวันอาทิตย บริเวณตลาดชองมหาราชมี

ไร ไดรับการอนุญาตใหใชพื้นที่จาก สปก.แลว จํานวน 4 ไร อยูในความรับผิดชอบขององคการ

จุดการคาประเพณีชองหวยพราว อยูหางจากจุดผานแดนถาวรภูดู ประมาณ 

ตําบลหวยมุน อําเภอน้ําปาด ตั้งอยูตรงขามกับดานประเพณีบานหนองปะจีด เมืองบอแตน 

เมืองบอแตน หางจากชองหวยพราว ประมาณ 30 กิโลเมตร เมืองบอแตนมีประชากรจํานวน 

มีตลาดนัดทุกวันอาทิตย แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว มีเมืองที่มีเขตชายแดนกับจังห

เมือง คือ เมืองทุงมีไซ เมืองปากลาย  เมืองบอแตน และเมืองแกนทาว (มีจุดผานแดนสากล เมืองแกนทาว 

ตั้งอยูตรงขามกับจุดผานแดนถาวรทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย) 

อยูหางจากจุดผานแดนภูดู ประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู            

ตําบลบานโคก อําเภอบานโคก ซึ่งตรงขามกับดานประเพณีบานขอนแกน เมืองบอแตน แขวงไซยะบุรี 

กิโลเมตร เมืองบอแตนมีประชากรจํานวน 17,500 

อยูหางจากจุดผานแดนถาวรภูดูประมาณ    

บานบอเบี้ย ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูตรงขามกับ          

เมืองทุงมีไซ หางจากชองมหาราชประมาณ 14 กิโลเมตร 

บริเวณตลาดชองมหาราชมี

ไร อยูในความรับผิดชอบขององคการ

อยูหางจากจุดผานแดนถาวรภูดู ประมาณ 47 กิโลเมตร ตั้งอยู

ตําบลหวยมุน อําเภอน้ําปาด ตั้งอยูตรงขามกับดานประเพณีบานหนองปะจีด เมืองบอแตน 

กิโลเมตร เมืองบอแตนมีประชากรจํานวน 

ลาว มีเมืองที่มีเขตชายแดนกับจังหวัดอุตรดิตถ 4 

มีจุดผานแดนสากล เมืองแกนทาว 



 

 

 ขอมูลดานการคาชายแดน

 การคาชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ กับแขวงไซยะบุรี

ศักยภาพทางการคา คือ ดานภูดู เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการคาชายแดนของทั้ง 

ดานถาวรภูดู  เมื่อเปรียบมูลคาการคาชายแดนของทั้ง 

  1)  ป พ.ศ. 2556 – 

578.536 ลานบาท สําหรับในป พ.

สงออก 464.335 ลานบาท มูลคาการนําเขา 

 

 

     ตาราง   เปรียบเทียบมูลคาการคาชายแดน ป 

รายการ 2556 2557

สงออก 193.024 359.849

นําเขา 168.550 16.037

มูลคารวม 361.575 375.887

ดุลการคา 24.474 343.811

30 

ขอมูลดานการคาชายแดน 

การคาชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ กับแขวงไซยะบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2563  (ม.ค

ศักยภาพทางการคา คือ ดานภูดู เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการคาชายแดนของทั้ง 4 ดาน ดานที่มีศักยภาพทางการคา คือ 

ดานถาวรภูดู  เมื่อเปรียบมูลคาการคาชายแดนของทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

 2563 (ม.ค. - มิ.ย. 63) มูลคาการคาชายแดนรวม 4,628

ศ. 2563 (ม.ค. - มิ.ย. 63) มีมูลคาการคารวม 481.938 ลานบาท แยกเปนมูลคาการ

ลานบาท มูลคาการนําเขา 17.602 ลานบาท ไดดุลการคา 446.733 ลานบาท

ตาราง   เปรียบเทียบมูลคาการคาชายแดน ป 2556 - 2563 (ม.ค. - มิ

2557 2558 2559 2560 2561

359.849 317.101 668.584 821.082 685.374

16.037 136.132 45.081 15.914 87.529

375.887 453.233 713.666 836.996 772.903

343.811 180.969 623.503 805.167 597.845

 

ค. - ม.ิย. 63) ดานที่มี

ดาน ดานที่มีศักยภาพทางการคา คือ 

628.295 ลานบาท เฉลี่ยปละ 

ลานบาท แยกเปนมูลคาการ

าท  

ม.ิย. 63)      หนวย : ลานบาท 

2561 2562 2563 

685.374 1,118.946 464.335 

87.529 71.118 17.602 

772.903 1,190.065 481.938 

597.845 1,047.828 446.733 
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  2)  สินคาที่สงออกไป สปป.ลาว ที่สําคัญ ไดแก น้ํามันปโตรเลียม  ปูนซีเมนต  อาหารสัตว กาซปโตเลียมเหลว  

เครื่องดื่มชูกําลัง  กระเบื้องปูพื้น  สินคาอุปโภคบริโภค อาหารสด/แหง  เสื้อผาสําเร็จรูป  ผลไม  เครื่องใชในการเกษตร  

เสื้อผาสําเร็จรูป  เครื่องใชไฟฟา  และสินคาอื่นๆ  เปนตน 

  3)  สินคาที่นําเขาจาก สปป.ลาว สําคัญไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว  มันสําปะหลัง ลูกเดือย ถั่วแดงถั่วลิสง

ทั้งเปลือก ซังขาวโพด เครื่องจักสาน  สมุนไพร  เศษเหล็ก ของเกา เศษกระดาษ และสินคาอื่นๆ เปนตน 

         ดานการเดินทางผานแดนจังหวัดอุตรดิตถ - แขวงไซยะบุร ี

         ดานการเดินทางผานแดนจังหวัดอุตรดิตถ - แขวงไซยะบุรี ชวงป 2556 - 2563 (ม.ค.-ม.ิย. 63)  

    บุคคลผานแดน ป พ.ศ.2556 - 2563 (ม.ค.-มิ.ย. 63) รวม 637,939 คน เฉลี่ยปละ 

79,742.375 คน หรือเดือนละ 6,645.197 คน จํานวนราษฎรที่ผานเขา-ออก ดานชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ 

(ดานถาวรภูดู, ชองหวยตาง, ชองมหาราช, ชองหวยพราว) สําหรับ ป พ.ศ.2563 (ม.ค.-มิ.ย. 63) มีจํานวน 

18,469 คน แยกเปนราษฎรไทย 8,725 คน ราษฎร สปป.ลาว 9,744 คน  

  ยานพาหนะผานแดน ป พ.ศ.2556 - 2563 รวม 256,650 คัน เฉลี่ยปละ 32,081.25 คัน 

เดือนละ 2,911.406 คัน สําหรับป พ.ศ.2563 (ม.ค.-มิ.ย. 63) มีจํานวนรวม 9,057 คัน แยกเปนยานพาหนะ           

ของคนไทย 4,593 คัน ยานพาหนะของ สปป.ลาว 4,464 คัน   

 

ตาราง  จํานวนราษฎรและยานพาหนะ ผานเขา-ออก ดานชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ ป 2556 - 2563 (ม.ค.-ม.ิย. 63) 

 หนวย : คน : คัน 

 รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ราษฎร (คน)   

          ไทย     

          ลาว 

  

57,328 

36,895 

  

75,067 

30,330 

 

65,419 

45,996 

 

50,681 

42,162 

 

53,970 

52,551 

 

23,538 

22,966 

 

33,360 

39,207 

 

8,725 

9,744 

รวม 94,223 105,397 111,415 92,843 96,521 46,504 72,567 18,469 

ยานพาหนะ (คัน)         

          ไทย   

          ลาว     

  

24,767 

10,464 

  

32,056 

10,931 

 

25,956 

14,519 

 

20,787 

13,675 

 

23,716 

11,494 

 

9,500 

6,949 

 

12,874 

9,969 

 

4,590 

4,464 

รวม 36,385 35,231 42,987 40,475 34,462 35,210 22,843 9,057 

 

 ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุตรดิตถ (สิงหาคม 2563) 
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 4.5 การทองเที่ยว 

      สินคาทองเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ 

      แหลงทองเท่ียว 

 1) ลับแล  “เมืองเขาเลาวา...เขตหามพูดโกหก” ภายใตแคมเปญปทองเที่ยววิถีไทยเพื่อ

สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในประเทศ  “เขาเลาวา...” ถือเปนโครงการไฮไลทในการกระตุน

การทองเที่ยวจากการสรางเรื่องราวจากความเชื่อใหแหลงทองเที่ยวตางๆ  เพื่อสรางกระแสใหคนไทยเที่ยวใน

ประเทศ  กระตุนใหคนอยากเดินทางทองเที่ยวสักครั้งในชีวิต  ซึ่งไดรับกระแสตอบรับอยางดีจากนักทองเที่ยว  

ประกอบอําเภอลับแลเปนเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเสนห  มีอาหารพื้นบานเลิศรสและมีอัฒลักษณ      

มีทุเรียนหลง-หลิน ลับแล  ทุเรียนพันธุประจําถิ่นที่มีรสชาติอรอยคุณภาพดีพันธุหนึ่งของประเทศไทย 

 2) อุทยานแหงชาติภูสอยดาว  เปนที่ตั้งของยอดเขาที่สูงเปนอันดับ  4  ของประเทศไทยความ

สูงชันที่ทาทายนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเปนผูพิชิตลานสอยดาว  ลานสนสามใบทามกลางผืนปาธรรมชาติที่มีความ

สมบูรณสวยงาม  มีทุงดอกไมสีมวงหรือดอกหงอนนาค  และดอกไมปาสวยๆ ใหชมมากมาย  เปนที่กลาวขานถึงปาฝน

ธรรมชาติที่สวยที่สุด  ดุจดังสวรรคกลางดิน  มีพ้ืนที่ครอบคลุมปาสงวนแหงชาติปาน้ําปาด  ซึ่งอยูในพื้นที่สองจังหวัด

คือ  พิษณุโลก  และอุตรดิตถ  และเปนที่ตั้งของน้ําตก ภูสอยดาว  น้ําตกขนาดกลางมี 5 ชั้น ภูสอยดาว สกาวเดือน 

เหมือนฝน วรรณิการ และสุภาภรณ แตละชั้นมีเสนทางเดินใหลัดเลาะชื่นชมความงดงามไดครบทุกแหง   

 3) อนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก วัด  พิพิธภัณฑ  ปูชนียสถาน  โบราณวัตถุ  ในเขตอําเภอ

เมืองอุตรดิตถ 

 4) งานประเพณีอัฐมีบูชา/งานประเพณีไหลแพไฟ/งานยอนรําลึกเสนประวัติศาสตรรัชกาลที่ 5/   

งานนมัสการพระแทนศิลาอาสน/งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ/งานมหัศจรรยทุเรียนหลง-

หลินลับแล/งานเทศกาลลางสาด-ลองกองหวานอุตรดิตถ 

 5) การทองเที่ยวชายแดนดานภูดู  ซึ่งไดรับการยกระดับจากจุดผานปรนชั่วคราวภูดู เปนจุด

ผานแดนถาวร  มีการลงทุนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก สงผลใหเกิดการเดินทาง

ทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางจังหวัดอุตรดิตถ-แขวงไชยะบุรี  สปป.ลาว  และมีการสํารวจเสนทางทองเที่ยว        

3 ประเทศ ไดแก เมียวดี สหภาพเมียนมาร-อุตรดิตถ-แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ซึ่งไดรับการตอบรับจาก

ผูประกอบการดานการทองเที่ยว  และนําไปวางแผนสงเสริมการตลาดในโอกาสอันใกล 

งานประเพณ/ีงานเทศกาล 
ที ่ ประเพณี วัน/เดือน/ป สถานทีจ่ัดงาน 

๑ ประเพณีแหผตีลก วันออกพรรษา ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑

ประมาณเดือนตุลาคม – 

พฤศจิกายน 

อ.ทาปลา 

๒ งานยอนรอยรําลึกเสนทางประวัตศิาสตร

รัชกาลที่ ๕ 

๒๒ ตลุาคม วัดหาดสองแคว อ.ตรอน 

๓ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เทศกาลออกพรรษาประมาณ

เดือนตุลาคม 

วัดทาถนน อําเภอเมือง และวดัดอยสวรรค 

(เขาไกเขี่ย) อ.ตรอน จังหวัดอุตรดติถ 



33 
 

ที ่ ประเพณี วัน/เดือน/ป สถานทีจ่ัดงาน 

๔ ประเพณีลอยกระทง สูความรุงเรอืงเมือง

อุตรดิตถ 

วันเพ็ญ เดือน  ๑๒  

หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๒ 

ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

ลานอเนกประสงครมินาน 

อ.เมืองอุตรดติถ 

๕ ประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๓ - ๕ ธันวาคม ทาน้ําตําบลวังแดง ถึง ทาน้ําวัดหาดสองแคว 

อ.ตรอน 

๖ มหกรรม ๘ วิถีของดีอําเภอลับแล ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม พิพิธภัณฑเมืองลับแล อ.ลับแล 

๗ งานบุญปราสาทขาว ๒๙ ธันวาคม – ๑ มกราคม วัดหวยลึก ต.บานเสีย้ว อ.ฟากทา 

๘ ประเพณีบุญกองขาวใหญ มกราคม สนามกีฬาภูเวียง อ.บานโคก 

๙ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด

จังหวัดอุตรดติถ 

๗ – ๑๖ มกราคม สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก               

อ.เมืองอุตรดติถ 

๑๐ งานนมัสการหลวงพอโตและของดเีมือง

พิชัย 

กุมภาพันธ วัดหนาพระธาตุ อ.พิชัย 

๑๑ เทศกาลอุตรดิตถติดยิม้ ชวงเทศกาลวันวาเลนไทน 

เดือนกุมภาพันธ 

สวนสาธารณะริมน้าํนาน 

อ.เมืองอุตรดติถ 

๑๒ ประเพณีนมสัการพระแทนศิลาอาสน ขึ้น ๘ – ๑๕ ค่ํา  เดือน ๓ เดือน

กุมภาพันธ - มีนาคม 

วัดพระแทนศิลาอาสน พระอารามหลวง    

อ.ลับแล 

๑๓ งานพญาปาด เทศกาลหอมกระเทยีมและ

ของดีอําเภอ น้ําปาด 

๑๘ - ๒๐ มีนาคม อําเภอน้ําปาด 

๑๔ งานไหวครูมวยสายพระยาพิชัย 

และสายทาเสา 

พฤหัสขางขึ้นสูงสุด เดือน ๔ 

ประมาณเดือนมีนาคม 

วัดใหญทาเสา อ.เมืองอุตรดิตถ 

๑๕ งานสืบสานวัฒนธรรมผาทอพื้นบานและ

ของดีอําเภอฟากทา 

ประมาณเดือนมีนาคม -

เมษายน 

อําเภอฟากทา 

๑๖ ประเพณีสงกรานตน้ําอาง  

และ สงกรานตเมืองลับแล 

๑๓ – ๑๘ เมษายน ต. น้ําอาง อ.ตรอน ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล 

๑๗ งานบวงสรวงเจาพอเหล็กน้าํพี ้ เมษายน พิพิธภัณฑพื้นบานเหล็กน้ําพี้ / ศาลเจาพอ

เหล็กน้ําพ้ี อ.ทองแสนขัน 

๑๘ ประเพณีตักบาตรโบสถ เมษายน วัดพระฝาง อ.เมืองอุตรดติถ 

๑๙ งานสูขวัญผลไม พฤษภาคม ต.แมพล ูอ.ลับแล 

๒๐ ประเพณีแหน้ําขึ้นโฮง ขึ้น ๑๓ ค่ํา เดือน ๖ ประมาณ

เดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 

เชิงดอยมอนอารักษ อ.ลับแล 

๒๑ ประเพณีอัฐมีบูชา ขึ้น ๑๕ – แรม ๘ ค่ํา เดือน ๖ 

ประมาณเดือนพฤษภาคม 

วัดพระบรมธาตุทุงยั้ง อ.ลับแล 

๒๒ งานสลากภตัทุเรยีน มิถุนายน วัดศรีอุทุมพรคณารักษ อ.ลับแล 

๒๓ งานเทศกาลทุเรยีนและผลไมเมือง 

ลับแล (มหัศจรรยทุเรยีนหลง –  

หลินเมืองลบัแล) 

กรกฎาคม ตลาดกลางผลไม เทศบาลตําบลหวัดง    

อ.ลับแล 
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ที ่ ประเพณี วัน/เดือน/ป สถานทีจ่ัดงาน 

๒๔ ประเพณีคางปูยา สิงหาคม วัดใหมเชียงแสน อ.ลับแล 

๒๕ เทศกาลลางสาดลองกองหวานอุตรดิตถ กันยายน สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก            

อ.เมืองอุตรดติถ 

การบริการดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ 

จากการสํารวจขอมูลบริการดานที่พักของศูนยวิจัยการตลาดดานการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย พบวา มีที่พักประเภทโรงแรมทั้งสิ้น 45 แหง จํานวน 2,866 หอง รีสอรท/บังกะโล 37 แหง  จํานวน 574 หอง 

เกสทเฮาส 4 แหง จํานวน 40 หอง เซอรวิสอพารทเมนท 3 แหง จํานวน 83 หอง อพารทเมนท/แมนชั่น 14 แหง 

จํานวน 440 หอง แพทองเที่ยวจํานวน 8 แพ จํานวน 43 หอง โฮมเสตย/เรือนพักแรม 9 แหง 89 หอง บานพักอุทยาน

แหงชาติ 4 แหง จํานวน 695 หอง บานพักรับรอง 1 แหง จํานวน 57  หอง มีผูประกอบการนําเที่ยว จํานวน 8 ราย 

 

5.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     5.1 ทรัพยากรดิน 

       ศักยภาพของดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ  สามารถแบงเปนบริเวณตางๆ ไดดังนี้ 

- บริเวณที่เหมาะสมในการทํานา แบงเปนบริเวณที่เหมาะสมมาก ไดแก บริเวณอําเภอตรอน และ

บางสวนของอําเภอพิชัย  สวนบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง ไดแก พ้ืนที่บางสวนของอําเภอลับแล 

- บริเวณที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร ไดแก บริเวณอําเภอพิชัย และบางสวนของอําเภอเมือง 

- บริเวณที่ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชไรทั่วไป แตเหมาะสมสําหรับเปนพื้นที่สําหรับเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว

หรือปลูกปา ไดแก พื้นที่สวนใหญของอําเภอบานโคก อําเภอฟากทา อําเภอน้ําปาด และบางสวนของอําเภอ

เมืองอุตรดิตถ และอําเภอลับแล  

สถานการณ 

1. ดินมีความอุดมสมบรูณคอนขางต่ําและเสื่อมโทรม ดินมีความอุดมสมบรูณตามธรรมชาติต่ําประมาณ 

1,481,829.1 ไร หรือประมาณรอยละ 22.24 ของพื้นที่ดินที่มีปญหาทั้งหมด พื้นที่ที่มีปญหาดิน มีความอุดมสมบรูณ

คอนขางต่ําและเสื่อมโทรม ไดแก อําเภอทาปลา อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากทา และอําเภอบานโคก เนื่องจากมีการใช

ประโยชนพื้นที่ดินเปนระยะเวลายาวนาน โดยขาดการปรับปรุงดิน ประกอบกับพื้นที่สวนใหญมีความลาดชันสูงทําให

เกิดการชะลางพังทลายของดินอยางกวางขวาง ความอุดมสมบรูณและดิน จึงเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ 

2. ดินตื้น และลูกรังปะปนในเนื้อดิน มีพื้นที่ประมาณ 746,622.1 ไร หรือรอยละ 11.21 พื้นที่ ที่มีปญหา

ดินตื้น และลูกรังปะปนในเนื้อดิน ไดแก อําเภอทาปลา อําเภอทองแสนขัน และอําเภอฟากทา 

3. ดินมีการชะลางพังทลาย เปนปญหาที่มีความรุนแรงมากเนื่องจากภูมิประเทศสวนใหญของจังหวัด

อุตรดิตถ ประกอบดวยพื้นที่ดอน และพ้ืนที่สูง มีประมาณ 3,803,887 ไร หรือรอยละ 57.10 พื้นที่ที่มีปญหาการ

ชะลางพังทลาย ไดแก อําเภอเมือง อําเภอลับแล อําเภอทาปลา อําเภอน้ําปาด และอําเภอบานโคก จากสภาพ

ภูมิประเทศที่มีความลาดชันสูงประกอบกับปริมาณฝนชุกในแตละป และมีการใชทรัพยากรดินและปาไมที่ไม

ถูกตองและเหมาะสม ลวนแตทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินอยางกวางขวางและรุนแรง 
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4. ดินมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ซึ่งดินที่มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย นอกจากความอุดมสมบูรณต่ํา

แลว ความสามารถในการอุมน้ําก็ต่ําดวย จึงดูดซับน้ําไดนอยทําใหพืชที่ปลูกมักขาดน้ําไดงาย โดยเฉพาะในระยะ

ที่ฝนทิ้งชวง จังหวัดอุตรดิตถมีปญหาดินมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายประมาณ 629,670 ไร หรือรอยละ 9.45  

 5.2 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

                1) ทรัพยากรปาไม 

 ทรัพยากรปาไมจังหวัดอุตรดิตถประกอบดวยปาไมหลายชนิด  มีชนิดปาไมประกอบดวย         

ปาเบญจพรรณ ซึ่งเปนปาผลัดใบพบที่ระดับความสูง 500-600 เมตร และปาเต็งรัง ซึ่งเปนปาโปรง ทําใหฝนตก    

ตามฤดูกาลปริมาณน้ําฝนอยูในระดับที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ปาดงดิบแลง ซึ่งมีไมมีคาทางเศรษฐกิจ   

ที่พบมาก คือ ไมสัก พื้นที่ปาจังหวัดอุตรดิตถมีปกคลุมอยูในทุกอําเภอ แตพื้นที่ปาไมที่พบมาก คือ ในพื้นที่อําเภอ   

น้ําปาด อําเภอฟากทา อําเภอบานโคก อําเภอทาปลา อําเภอลับแล อําเภอเมือง และอําเภอทองแสนขัน สวนในเขต

อําเภอตรอน และอําเภอพิชัย มีพ้ืนที่ปาไมอยูสวนหนึ่งกระจายเปนหยอมๆ  

เนื้อท่ีปาไมจังหวัดอุตรดิตถ 

พื้นที่ปา (ไร) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

2558 2559 2560 2558-2559 รอยละ 2559-2560 รอยละ 

2,766,270.14 2,762,839.64 2,759388.28 -3,430.50 -0.12 -3,451.36 -0.12 
ที่มา : ขอมลูสถิตกิรมปาไม 2560 

จากตารางพบวา จังหวัดอุตรดิตถ มีเนื้อที่ปาไมในป 2560 จํานวน 2,759388.28 ไร ลดลง

จากป 2559 ที่มีเนื้อที่ปา จํานวน 2,762,839.64 ไร คิดเปนรอยละ 0.12 ของเนื้อที่ปาที่ลดลง เมื่อจัดลําดับรอย

ละของเนื้อที่ปาไมของจังหวัดอุตรดิตถเปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคเหนือและในภาพรวมทั้งประเทศ พบวา 

จังหวัดอุตรดิตถจัดอยูในลําดับที่ 7 ของจังหวัดภาคเหนือ และจัดอยูในลําดับที่ 8 ของประเทศ 

(1.1) พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่ปาอนุรักษเปนพื้นที่ปาที่รัฐไดกําหนดไว  เพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ดิน น้ํา ปาไม พันธุพืช และพันธุสัตว โดยพื้นที่ปาอนุรักษในจังหวัด

อุตรดิตถ ไดแก อุทยานแหงชาติ จํานวน 3 แหง วนอุทยานแหงชาติ จํานวน 5 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 

2 แหง และเขตหามลาสัตวปา จํานวน 2 แหง  หนวยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา 1 แหง 

 พื้นที่ปาอนุรักษในจังหวัดอุตรดิตถ 
ลําดับ หนวยงาน จังหวัด เนื้อที ่(ไร) ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

หมายเหต ุ

1. อุทยานแหงชาติลําน้ํานาน อุตรดิตถ (63,594)  

แพร  (560,874) 

338,432 30 ก.ย.2541  

2. อุทยานแหงชาติสักใหญ อุตรดิตถ 324,240 4 ธ.ค.2546  

3. อุทยานแหงชาติภูสอยดาว พิษณุโลก (42,173)  

อุตรดิตถ (170,625) 

170,625 28  พ.ค.2551  

4. เขตรักษาพันธุสตัวปาแมจริม อุตรดิตถ 412,500 24 ก.ย.2541  
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ลําดับ หนวยงาน จังหวัด เนื้อที่ (ไร) ประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษา 
หมายเหตุ 

5. เขตรักษาพันธุสตัวปาน้ําปาด อุตรดิตถ 320,197 5 ก.ย. 2544  

6. เขตรักษาพันธุสตัวปาลําน้าํนาน

ฝงขวา 

พิษณุโลก (87,500)  

อุตรดิตถ (59,375) 

59,375 11 ต.ค. 2543  

7. เขตหามลาสตัวปาเขาใหญ –  

เขาหนาผาตั้ง และเขาตาพรม 

อุตรดิตถ 15,000 8 มี.ค. 2527  

8. เขตหามลาสตัวปาภสูันเขียว     

9. หนวยควบคุมพื้นที่ท่ีจะประกาศ

เปนเขตหามลาสัตวปาหวยผึ้ง -

วังยาว 

    

ที่มา :   สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 พิษณุโลก 

 (1.2) พื้นที่ปาสงวน  ในป พ.ศ. 2550 ขอมูลของกรมปาไมไดระบุพื้นที่ปาสงวนในพื้นที่จังหวัด

อุตรดิตถ ที่มีการประกาศตั้งแตป พ.ศ.2502 ถึง พ.ศ.2530 มีจํานวนทั้งหมด 15 ปา โดยสรุปพื้นที่ปาเรียง            

ตามปประกาศไดดังตาราง 

ขอมูลปาสงวนแหงชาติในจังหวัดอุตรดิตถ 

รหัสปา ชื่อปา ปที่ประกาศ พื้นที่ (ไร ) 

1 ปานาอิน  ปานายาง 2507 118,750 

2 ปาบึงซาน 2507 50 

3 ปาดงชางดี 2509 18,200 

4 ปาคลองตรอนฝงขวา 2510 323,556 

5 ปาคลองตรอนฝงซาย 2510 469,175 

6 ปาปากหวยฉลอง  และปาหวยสีเสียด 2512 94,375 

7 ปาหวยชาง  และปาปูเจา 2514 19,975 

8 ปาน้ําปาด 2515 1,362,806 

9 ปาจริม 2521 313,125 

10 ปาลําน้ํานานฝงขวา 2522 361,875 

11 ปานานกกก 2527 24,850 

12 ปาหวยเกียงพา  และปาน้ําไคร 2528 114,375 

13 ปาเขากระทิง 2529 11,844 

14 ปาพระฝาง 2529 10,687.75 

15 ปาเขาใหญ 2530 56,410 

รวม 3,300,044.75 

ที่มา : ศูนยประสานงานจัดการทรัพยากรปาไมพื้นที่ (อุตรดิตถ), กรมปาไม 
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(1.3) การใชประโยชนที่ดินในเขตปาไม กรมปาไมไดจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินใน

เขตปาไมในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถไวเปนพื้นที่ปาเพ่ืออนุรักษเปนสวนใหญ  สามารถสรุปเปนตารางไดดังตาราง 

ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในเขตปาไมในจังหวัดอุตรดิตถ 

ชนิดการใชประโยชนที่ดินในเขตปาไม พื้นที่ (ไร ) รอยละ 

เขตปาเพ่ือการอนุรักษ 2,682,008.50 81 

เขตปาเพ่ือเศรษฐกิจ 618,036.25 19 

รวม 3,300,044.75 100.00 
ที่มา : ศูนยประสานงานจัดการทรัพยากรปาไมพื้นที่ (อุตรดิตถ), พ.ศ. 2550,กรมปาไม 

 2) ทรัพยากรสัตวปา 

 จังหวัดอุตรดิตถมีพื้นที่ที่ไดประกาศเปนพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาจํานวน 2 แหง เขตหาม   

ลาสัตวปา 2 แหง ซึ่งเปนพื้นที่ปาไมที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะที่จะเปนที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวปา 

สําหรับสัตวปาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถมีสัตวปาสงวนที่สําคัญ คือ เลียงผา ประเภทสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน 

กระทิง เสือโครง เสือดาว เสือไฟ เกง กวาง หมูปา วัวแดง ลิง หมี เปนตน สวนประเภทนก เชน นกขุนทอง 

กาน้ําใหญ ไกฟา ไกปา เหยี่ยว เปนตน ประเภทสัตวเลื้อยคลาน ไดแก เตาปูรู เตาเหลือง เตาเคือย ตะพาบน้ํา   

งูเหลือม งูจงอาง เปนตน 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาแมจริม 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาแมจริม ประกอบดวยภูเขาสูงสลับซับซอน มีแนวสันเขาเปนอาณาเขตติดตอ

ระหวาง จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดนาน มีความสูงจากระดับน้ําทะเล ตั้งแต 350 เมตรจนถึง 1,100 เมตร เขตรักษา

พันธุสัตวปาแมจริม มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดฤดูฝน ประมาณ 

70 มิลิเมตร ตอป เขตรักษาพันธุสัตวปาแมจริม มีแหลงโบราณคดีที่เปนที่เคารพนับถือ ไดแก ถ้ําพระ และถ้ําแสน

หาร สัตวปาที่พบรองรอยบริเวณเขตรักษาพันธุ สัตวปาแมจริม ไดแก ชาง หมีควาย วัวแดง เกง และหมาใน สวนที่

เปนสัตวปกไดแก ไกปา และเหยี่ยว เปนตน 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาน้ําปาด 

  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนภูเขาสูงสลับซับซอนตอเนื่องกันไป วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

สูทิศตะวันตกเฉียงใต มียอดเขาสูงที่สําคัญ ไดแก เขาแดน ภูหนองโดน ภูหุด และ ภูหลวง  เปนตน สูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,041 เมตร 1,027 เมตร 1,043 เมตร  และ 1,044 เมตร ตามลําดับ  มีลําน้ําที่สําคัญ ไดแก 

ลําน้ําปาด ซึ่งถือวาเปนสาขาที่สําคัญสาขาหนึ่งของแมน้ํานาน มีตนกําเนิดอยูทางทิศตะวันตกของพื้นที่ มีสาขาสําคัญ 

คือ ลําหวยเทิบ ลําน้ําสุม หวยทางลาว  และลําน้ําพังงา เปนตน เนื่องจากพื้นที่มีแหลงน้ํา แหลงอาหาร ที่หลบภัย 

และโปงดิน จึงทําใหพื้นที่เต็มไปดวยสัตวปานานาชนิดอาศัยอยู เชน เลียงผา ชางปา หมีขอ หมี เกง หมาใน หมูปา 

กระจง เมน เสือปลา อีเห็น และลิงฯลฯ 
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  เขตรักษาพันธุสัตวปาลําน้ํานานฝงขวา 

  พื้นที่เปนปาที่สมบูรณติดตอกันเปนผืนใหญ ตรงรอยตอของจังหวัดแพรและจังหวัดอุตรดิตถ         

มีลักษณะเปนภูเขาสูง บางสวนสูงชัน ตลอดทั่วพื้นที่ติดตอกันเปนเทือกยาว มียอดเขาสูงสุดคือ เขาพญาฝอ          

หรือชาวบานเรียกพญาพอ มีระดับความสูง 1,447 เมตร เนื่องจากพื้นที่เปนเนินเขาและภูเขาที่สูงชันตอกันเปนลูกคลื่น 

จะมีที่ราบแคบๆ ตามริมหวยและยอดเขา ทําใหพื้นที่เกือบทั้งหมดเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A และชั้น 2 มียอดเขาที่สําคัญ

คือ ดอยผาอือ เขาพญาพอ ดอยหวยน้ําออก ดอยหวยเกิน ดอยผาลักไก เปนตน จึงทําใหเปนแหลงตนน้ําลําธารของ

หวยโปรง หวยน้ําริด หวยน้ําลี ไหลผานอําเภอทาปลาลงสูอางเก็บน้ําสิริกิติ์ และเปนแหลงอาหารสัตวปาไมต่ํากวา 

100 ชนิด บางชนิดมีปริมาณนอยหรือใกลหมดไปแลวที่สํารวจพบไดแก ชางปา กระทิง วัวแดง เปนตน 

 5.3 ดานสิ่งแวดลอม 

  1) คุณภาพน้ํา 

  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําผิว

ดินในแหลงน้ํา 1 แหลง ไดแก แมน้ํานาน จํานวน 3 สถานี โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 ไดเก็บตัวอยางน้ํา

ในแมน้ํานาน จํานวน 4 ครั้งตอป สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ 

สถานีเก็บตัวอยางน้ําแหลงน้ําผิวดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ 

แหลงน้ํา รหัสสถาน ี สถานที่เก็บตัวอยางน้ํา ความถี่ (ครั้ง/ป) 

แมน้ํานาน 

NA 09 สะพานพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ 4 

NA10 สะพานพัฒนาภาคเหนือ 13 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 4 

NA11 สะพานบานวังขอน ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 4 

ตามมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภทของแหลงน้ํา    

ในแมน้ํานาน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 27 ง วันที่ 16 มีนาคม 2549 

กําหนดให แมน้ํานานตั้งแตบริเวณบานปากน้ําโพ ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค จนถึงแมน้ํานาน

บริเวณสะพานแมน้ํานาน บานปอน ตําบลปอน อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน เปนแหลงน้ําประเภทที่ 3 จากผลการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ํานาน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ รอบที่ 2 (กุมภาพันธ 2560) เทียบกับดัชนีคุณภาพ

แหลงน้ําผิวดิน (Water Quality Index , WQI) พบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑด ี

 2) คุณภาพอากาศ 

     จากการติดตามตรวจสอบสถานการณคุณภาพอากาศของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถรวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 ซึ่งไดมีการเฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

จากสถานีตรวจคุณภาพอากาศโดยใชเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กแบบปริมาตรสูง (High-Volume)          

ในระหวางวันที่ 16 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2560 จํานวน 1 สถานี ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดอุตรดิตถ โดยเก็บตัวอยางไปวิเคราะห จํานวน 13 ตัวอยาง พบวา มีคาเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. 

จํานวน 1 วัน (วันที่ 22 มีนาคม 2560) โดยมีคาเทากับ 124.36 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีคาไมเกินมาตรฐาน จํานวน 

12 วัน  โดยซึ่งมีคาอยูระหวาง 39.69 – 79.28 ไมโครกรัม/ลบ.ม. 
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6.  สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
     การคมนาคม  

จังหวัดอุตรดิตถมีโครงขายถนนที่สามารถติดตอกับจังหวัดตางๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง          

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดอยางสะดวกทั้งทางรถยนตและทางรถไฟ มีทางหลวงแผนดิน 2 สาย (สายหมายเลข 

11 และสายหมายเลข 102) ทางหลวงจังหวัด 30 สาย  โดยเมื่อพิจารณาเสนทางรถโดยสารประจําทางระหวางชุมชน

ตาง ๆ ภายในจังหวัดกับจังหวัดอื่น ๆ มีจํานวนรวมกวา 50 สาย   ประกอบดวย เสนทางเดินรถในชุมชนเมือง

อุตรดิตถ เสนทางเดินรถระหวางจังหวัดตาง ๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผานจังหวัด

อุตรดิตถ และเสนทางเดินรถภายในจังหวัด ซึ่งสวนใหญจะเปนเสนทางระหวางเทศบาลเมืองอุตรดิตถ กับอําเภอ 

ตําบล หมูบานในเขตจังหวัด ชุมชนที่มีรถโดยสารประจําทางผานมากที่สุด คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ รองมา คือ 

เทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลวังกะพี้ เทศบาลตําบลทุงยั้ง  เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ  และเทศบาลตําบล   

หัวดง โดยมีเทศบาลเมืองอุตรดิตถเปนศูนยกลางการคมนาคมระหวางภาคเหนือและการคมนาคมภายในจังหวัด     

เปนจุดที่มีการหยุดพักของรถโดยสารระหวางทางจํานวนมาก 

ทางรถไฟ  มีเสนทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหมผานเมืองอุตรดิตถ

และมีเสนทางแยกจากสถานีบานดารา ในเขตอําเภอพิชัย ไปยังสถานีสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย     

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถมีเสนทางรถไฟผาน 3 อําเภอ คือ พิชัย ตรอน และเมืองอุตรดิตถ มีสถานีรถไฟ รวม 12 สถานี 

สถานีที่สําคัญมากที่สุด 2 สถานี  คือ สถานีศิลาอาสน และสถานีอุตรดิตถ ตั้งอยูในเขต อําเภอ เมืองอุตรดิตถ จัดเปน

สถานีรถไฟที่สําคัญของเสนทางเดินรถสายเหนือ เพราะเปนจุดขนสงสินคาขนาดใหญและผูโดยสาร จํานวนมาก รวมทั้ง

เปนจุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และสับเปลี่ยนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
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7.  ขอมูลสาธารณภัย  
  ขอมูลสาธารณภัยในปจจุบันที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถแตละปมีความรุนแรงและเกิดขึ้นบอยครั้ง 

และมีความถี่ของการเกิดภัยพิบัติตางๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กอใหเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

สามารถแบงตามลักษณะการเกิดไดเปน 2 ประเภท คือ ภัยธรรมชาติ  และภัยที่เกิดจากมนุษย ไดแก 

  1. ภัยธรรมชาติ เปนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิมักเกิดข้ึนตามฤดูกาลเปนสวนใหญ

หรืออาจเกิดขึ้นโดยกะทันหัน กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดแก อุทกภัย

และดินถลม วาตภัย อัคคีภัย อากาศหนาว ภัยแลง ไฟปาและหมอกควัน เปนตน   

  2. ภัยจากมนุษย เปนสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย เชน ภัยจากการจราจร ไดแก 

ทางบก ทางน้ํา ทางราง และภัยจากความไมสงบของประเทศ เชน การจลาจล การกอวินาศกรรม เปนตน 

 อุทกภัยดินถลม 

 จังหวัดอุตรดิตถมีหมูบานเสี่ยงภัยดินถลมใน 7 อําเภอ 25 ตําบล 115 หมูบาน อําเภอที่มีหมูบาน

เสี่ยงภัยดินถลมอันดับ 1 มากที่สุดไดแก อําเภอเมืองอุตรดิตถ รองลงมาคือ อําเภอลับแล อําเภอทาปลา อําเภอ

บานโคก อําเภอฟากทา อําเภอน้ําปาด และอําเภอทองแสนขัน 

ตารางสถิติอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ 3 ปยอนหลัง  
ป พ.ศ. จํานวนครั้ง 

ที่เกิดภัย 

(คร้ัง) 

จํานวนครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

(ครัวเรือน) 

พื้นที ่

ประสบภัย 

(อําเภอ) 

เสียชีวิต 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลคา 

ความเสียหาย  

(บาท) 

2561 15 1,339 6 - - 68,800 

2562 8 803 4 - - - 

2563 8 618 5 1 1 - 

 

 ภัยจากพายุหมุนเขตรอน (วาตภัย) 

ในชวงกลางเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกป จังหวัดอุตรดิตถจะมีลมพายุอันเนื่องมาจาก

ความแปรปรวนของอากาศ ทําใหบานเรือนประชาชน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งสวน

ผลไม ไรขาวโพด จะถูกลมพายุพัดโคนลมเสียหาย  

ตารางสถิติวาตภัยจังหวัดอุตรดิตถ 3 ปยอนหลัง  
ป พ.ศ. จํานวน 

ครั้งที่เกิดภัย 

(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

(อําเภอ) 

จํานวนบานเรือนเสียหาย

ทั้งหลัง 

(หลัง) 

จํานวนบานเรือน

เสียหายบางสวน 

(หลัง) 

มูลคา 

ความเสียหาย 

 (บาท) 

2561 20 9 - 251 73,000 

2562 32 9 - 1,334 285,000 

2563 41 9 - 1,137 205,000 
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 ภัยจากอัคคีภัย 

เปนสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเปนประจําในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ โดยสวนมาก        

มีสาเหตุมาจากความประมาท  ขาดความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอ  เชน  การเกิดไฟฟาลัดวงจร การลุกไหมจาก

การระเบิด  ตลอดจนในชวงเดือนกุมภาพันธ–ตนเดือนพฤษภาคมของทุกปสภาพอากาศจะรอนอบอาว  

อุณหภูมิของบรรยากาศภายนอกสูงขึ้น  ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนปจจัยที่กอใหเกิดอัคคีภัยและไฟปาซึ่งเปนภัย    

ที่เกิดเองทางธรรมชาติไดงาย 

ตารางสถิติอัคคีภัยจังหวัดอุตรดิตถ 3 ปยอนหลัง  
ป พ.ศ. จํานวน 

คร้ังที่เกิดภัย 

(คร้ัง) 

พื้นที ่

ประสบภัย 

(อําเภอ) 

จํานวน 

บานเรือนเสียหาย 

(หลัง) 

เสียชีวิต 

(คน) 

มูลคาความเสียหาย 

(บาท) 

2561 3 1 7 - 57,000 

2562 5 4 7 - 1,000,000 

2563 2 2 3 - 1,862,955 

 

 ภัยหนาว 

ในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธของทุกป จังหวัดอุตรดิตถจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจากอิทธิพล   

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ราษฎรจะประสบปญหาจากภาวะอากาศหนาวถึงหนาวมาก โดยเฉพาะบริเวณที่

เปนภูเขาสูง  

ตารางสถิติภัยหนาวจังหวัดอุตรดิตถ 3 ปยอนหลัง 

ป พ.ศ. พื้นที่ประสบภัย  

(อําเภอ) 

จํานวนราษฎรที่ไดรับผลกระทบ 

(คน) 

2561 - - 

2562 - - 

2563 - - 

 

 ภัยแลง 

ในเดือนมีนาคม–พฤษภาคมของทุกป จังหวัดอุตรดิตถเปนชวงที่ขาดฝนอากาศแหงแลง ลมแรง 

ชวงเวลาดังกลาวแมน้ําสายสําคัญตาง ๆ ก็จะแหง ปริมาณน้ําลดลง ราษฎรในพื้นที่อําเภอตาง ๆ ตองประสบ

ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําใชในการเกษตร เนื่องจากบางพื้นที่เปนหินดินดาน เปนภูเขาสูง 

หรือในน้ํามีสารฟลูออไรทในปริมาณที่สูง ไมสามารถใชอุปโภคบริโภคได พื้นที่การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค

บริโภคจึงกระจายไปตามอําเภอตาง ๆ   
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ตารางสถิติภัยแลงจังหวัดอุตรดิตถ 3 ปยอนหลัง  
ป พ.ศ. พื้นที่ประสบภัย 

(อําเภอ) 

จํานวนครัวเรือนที่

ประสบภัย 

(ครัวเรือน) 

พื้นที่การเกษตร

เสียหาย 

(ไร) 

จํานวนสัตวท่ีรับ

ผลกระทบ 

(ตัว) 

มูลคาความเสียหาย 

 (บาท) 

2561 1 2,348 44,314.75 - 49,322,316.75 

2562 5 26,534 54,908 9,642 18,518,283.00 

2563 8 31,728 83,366.61 - 57,441,930.00 

 

 ภัยจากไฟปาและหมอกควัน 

ในหวงระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของทุกป จะเกิดภาวะความแหงแลงในพื้นที่ที่มี

ปริมาณฝนสะสมนอย และในหวงเวลาดังกลาวมักมีการเผากําจัดวัชพืชเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดไฟปาและหมอก

ควันปกคลุม สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและการทองเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ สาเหตุการเกิดหมอก

ควันในพื้นที่มีสาเหตุหลายประการ บางสาเหตุเปนสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปองกันไดโดยเปนปจจัยภายนอกและเปน

ปรากฏการณธรรมชาติ เชนสภาพอากาศที่ทําใหหมอกควันไมสามารถลอยตัวขึ้นสูงได แตสาเหตุสําคัญ สวน

ใหญเกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย ไดแก การเผาปา การเผาในที่โลง และพฤติกรรมในเมืองที่

สรางมลภาวะ เชน การเผาขยะ การปลอยควันดํา  

ตารางสถิติการเกิดไฟปาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ 3 ปยอนหลัง 

ป พ.ศ. พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จํานวนครั้ง 39 518 428 

พื้นที่เสียหาย (ไร) 403 - 1,359 

 

ตารางสถิติหมอกควันไฟปาจังหวัดอุตรดิตถ 3 ปยอนหลัง  
ป พ.ศ. 

 

จํานวนครั้งท่ีเกิดภัย

(คร้ัง) 

จํานวนพื้นที่เสียหาย 

(ไร) 

ฝุนละอองเกนิมาตรฐาน 

(PM 10 มากกวา  

120 ไมครอน) (วัน) 

คา PM 10 สูงสุด 

(ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

2561 39 403 1 120.80 

2562 518 - - - 

2563 428 1,359 - - 

 

 ภัยจากการคมนาคมและขนสง 

จังหวัดอุตรดิตถ  มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  ทําใหจํานวนรถที่ใชมี

ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นกอใหเกิดภัยจากการคมนาคมและขนสง ซึ่งไดกลายเปนปญหาสําคัญที่กอใหเกิดความสูญเสีย

ทั้งชีวิตทรัพยสินและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก และยังมีแนวโนมการเกิดสาธารณภัยที่ซับซอนอื่น เชน ภัยจากการ

คมนาคมบนทองถนน  
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ตารางสถิติอุบัติเหตุจังหวัดอุตรดิตถ 3 ปยอนหลัง 
ป พ.ศ. เสียชีวิต (คน) 

2561 141 

2562 121 

2563 98 

หมายเหตุ ขอมูล ป 2563 เปนขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 ภัยจากแผนดินไหว 

       จากผลการวิจัยจากหนวยงานตาง ๆ ไดระบุวาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถมีโอกาสที่จะเผชิญตอภัย

แผนดินไหวในอนาคตได ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ มีรอยเลื่อนมีพลัง ไดแก กลุมรอยเลื่อนอุตรดิตถ เปนรอยเลื่อนที่

มีแนวการวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต และมีมุมเอียงเทไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีความ

ยาวประมาณ 140 กิโลเมตร รอยเลื่อนนี้เริ่มปรากฏตั้งแตอําเภอฟากทายาวลงมาในพื้นที่อําเภอน้ําปาด     

อําเภอทองแสนขัน และตอเนื่องถึงอําเภอพิชัย มีลักษณะของกลุมรอยเลื่อนเปนแนวยาวและแคบๆ โดยม ี   

ความกวางของเขตรอยเลื่อนไมเกิน 4 กิโลเมตร 
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สวนที่ 2 ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นที่ 

 จังหวัดอุตรดิตถไดดําเนินการรับฟงปญหาและความตองการในพื้นที่ โดยเปดโอกาสสําหรับประชาชน

ทั่วไปและบุคคลผูที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาจังหวัดไดแสดงความคิดเห็นในสวนที่เกี่ยวของ       

ในทุกอําเภอ และการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการและประชาชนในจังหวัด ซึ่งประชาชน       

กลุมผลประโยชน หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียจากนโยบาย ไดใหขอคิดเห็นอยางกวางขวาง ประกอบกับขอมูล

พื้นฐานทางสถิติขางตน และรวบรวมปญหาความตองการจากพื้นที่ ผานอําเภอจากแผนพัฒนาอําเภอและ

ประเด็นปญหาความตองการจากประชาชนโดยตรงเมื่อคราวที่ผูบริหารลงพื้นที่ตามโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข     

สรางรอยยิ้มใหประชาชน สามารถสรุปประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นทีไ่ด ดังนี้  

ประเด็นปญหาในจังหวัดอุตรดิตถ 
 1.1 การทองเที่ยว (การประชาสัมพันธ การเขาถึง และการบริหารจัดการ) 

  การทองเที่ยวเปนกิจกรรมพ้ืนฐานที่สําคัญและจําเปนที่สุดกิจกรรมหนึ่งในการกระตุนเศรษฐกิจ

ในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ ที่ควรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหลาย ๆ ฝาย อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญ

ของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกโดยมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งสามารถนํารายไดกลับ

เขาสูประเทศไดอยางรวดเร็ว 

  ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทองเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ นอกจากศักยภาพดาน

ทองเที่ยวซึ่งมีการพัฒนาใหเปนอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ เนื่องจากเปนเมืองที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรมายาวนานมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา

ยาวนานจนกระทั่งปจจุบัน ดวยจุดเดนมากมายดานสถานที่ทองเที่ยวทั้งภูเขาและที่ราบจึงมีนักทองเที่ยวไปเที่ยว

กันมาก เชน ภูสอยดาวสูงเปนอันดับ 4 ของประเทศ และบนภูสอยดาวเปนเขตแบงระหวางไทย-ลาว เขื่อน

สิริกิติ์  เปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณดวยผลไมที่มีตลอดทั้งป นอกจากนี้ จังหวัดยังมีการทองเที่ยวในเชิง

ประวัติศาสตรที่หลายคนรูจักกันดี เชน พระยาพิชัยดาบหัก เมืองทุงยั้ง-เวียงเจาเงาะ เมืองลับแล-ตํานานแมมาย

เมืองลับแล พระแทนศิลาอาสน กิจกรรมลองแพชมแมน้ํานาน เสนทางเสด็จประพาสตนในรัชกาลที่ 5 ตนสัก

ใหญที่สุดในโลก และบอเหล็กนาพ้ี เปนตน 

ถึงแมวาจังหวัดอุตรดิตถจะมีตนทุนทรัพยากรดานการทองเที่ยวอยูพอสมควร แตการขยายตัว

ทางการทองเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถกลับไมพัฒนาเทาที่ควร เนื่องจากปญหาการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีอยู

ตั้งแตในอดีต อาทิปญหาเสนทางการคมนาคม สิ่งแวดลอมการจัดการการทองเที่ยว การปรับภูมิทัศนระบบ

สาธารณูปโภค ความพรอมของแหลงทองเที่ยว และความปลอดภัย รวมไปถึงการสรางความรับรูใหแก

นักทองเที่ยววาในจังหวัดมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่ไหน และอยางไรบาง กลาวคือตลาดการทองเที่ยวในจังหวัด

อุตรดิตถ ยังเปนที่รูจักในวงแคบเพียงในระดับประเทศ กลาวคือ ตลาดในประเทศ นักทองเที่ยวรูจักจังหวัด

อุตรดิตถในมุมของอําเภอลับแล เปนเมืองทองเที่ยว “เมืองเขาเลาวา...เขตหามพูดโกหก” เมืองแหงวีรบุรุษบาน

เกิดพระยาพิชัย ทุเรียนหลง-หลิน ลับแล สับปะรดหวยมุน เขื่อนสิริกิติ์ และภูสอยดาว เปนตน สําหรับในตลาด

ตางประเทศ นักทองเที่ยวตางประเทศยังไมรูจักจังหวัดอุตรดิตถมากนัก รวมไปถึงการเขาถึงแหลงทองเที่ยว

ตางๆเหลานี้ เขาถึงไดยาก ประกอบกับการไมมีบริการขนสงสาธารณะที่ดีและทั่วถึง ทําใหการทองเที่ยว        
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ไมพัฒนาไปไกลเทาที่ควร รวมไปถึงการบริหารจัดการและการดูแลดูแลนักทองเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัด

อุตรดิตถหรือมาถึงแหลงทองเที่ยวตางๆในพื้นที่ใหมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และไดรับการตอนรับ   

ที่ดีจากประชาชนคนอุตรดิตถในฐานะเจาบาน 

การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจะดําเนินไปได จําเปนตองไดรับความรวมมือและการ

ประสานงานจากองคประกอบของการทองเที่ยวในทุกดานและเปนไปอยางสอดคลองกัน ไมเพียงเฉพาะการ

ผสมผสานความตองการและการตอบสนองแกนักทองเที่ยวเทานั้น แตตองใหความสําคัญตอการดูแลรักษาความ

เปนธรรมชาติและเอกลักษณของทรัพยากรทองเที่ยวเปนหลักควบคูกันไป แตที่ผานมาการพัฒนามักเปนการ

ดําเนินการแบบ “ตางคนตางทํา” การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานนําไปซึ่งปญหาการบริหารจัดการ

ในแหลงทองเที่ยวในชุมชน โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวก สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหนักทองเที่ยว

บรรลุวัตถุประสงคของการทองเที่ยว การบริการการทองเที่ยวที่สําคัญ เชน ที่พัก รานอาหาร การบริการ        

นําเที่ยว เปนตน แตที่ผานมาการบริการดังกลาวไมไดรับการบริการจัดการที่ควร จึงกลายเปนปญหาการบริการ    

ที่ไมมีมาตรฐาน  

รูปแบบของการสงเสริมคุณคาและสวยงามใหแกแหลงทองเที่ยว ที่ผานมาทั้งจากทั้งนโยบาย

ของรัฐเอง และจากความรู เทาไมถึงการณของชุมชน ทําใหแหลงทองเที่ยวบางแหงกลับถูกทําลาย              

โดยสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิทัศนดังกลาว ดวยเหตุของการขาดการบริหารจัดการจากผูเกี่ยวของในพื้นที่นั้น       

จึงกลายเปนปญหาการสราง “สิ่งแปลกปลอม” หรือการทําลายทรัพยากรในการทองเที่ยว และกอใหเกิดปญหา

ในการพัฒนาการทองเที่ยวไดดวยเหตุของการขาดความรูความเขาใจ รวมทั้งการมีสวนรวมในการพัฒนา        

จึงทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนลาชา 
 

 1.2 ปญหาภัยแลง 

  ในเดือนมีนาคม–พฤษภาคมของทุกป จังหวัดอุตรดิตถเปนชวงที่ขาดฝนอากาศแหงแลง ลมแรง 

ชวงเวลาดังกลาวแมน้ําสายสําคัญตางๆ ก็จะแหง ปริมาณน้ําลดลง ราษฎรในพื้นที่อําเภอตางๆ ตองประสบ

ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําใชในการเกษตร เนื่องจากบางพื้นที่เปนหินดินดาน เปนภูเขาสูง 

หรือในน้ํามีสารฟลูออไรทในปริมาณที่สูง ไมสามารถใชอุปโภคบริโภคได พื้นที่การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค

บริโภคจึงกระจายไปตามอําเภอตาง ๆ 

สถิติภัยแลงจังหวัดอุตรดิตถ 3 ปยอนหลัง  
ป  

พ.ศ. 

พื้นที่ประสบภัย 

(อําเภอ) 

จํานวนครัวเรือนที่

ประสบภัย 

(ครัวเรือน) 

พื้นที่การเกษตร

เสียหาย (ไร) 

จํานวนสัตวท่ีรับ

ผลกระทบ(ตัว) 

มูลคาความเสียหาย 

 (บาท) 

2561 1 2,348 44,314.75 - 49,322,316.75 

2562 5 26,534 54,908 9,642 18,518,283.00 

2563 8 31,728 83,366.61 - 57,441,930.00 

 

จังหวัดอุตรดิตถประกาศพื้นที่ประสบภัย ทั้งสิ้น 8 อําเภอ จํานวนครัวเรือนที่ประสบภัย 

31,728 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 83,366.61 ไร มูลคาความเสียหายรวม 57,441,930.00 บาท ซึ่งสวนใหญ       
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เปนพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน ทั้งนี้ พื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทานจะเปนพื้นที่ทําการเกษตรที่ตองพึ่งพา

ธรรมชาติเปนหลัก คือ ไดรับน้ําจากน้ําฝน น้ําจากหนอง คลอง บึง ที่ไดรับการกักเก็บเอาไวเปนหลัก 
ประกอบกับสภาพพื้นที่เองที่ 80% เปนที่ราบระหวางหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยูตอเนื่อง

จากบริเวณที่ราบลุมแมน้ําทางดานเหนือและดานตะวันออกของจังหวัด ประกอบดวยที่ราบแคบๆ ระหวางหุบ

เขาตามแนวคลองตรอน แมน้ําปาด คลองแมพรอง หวยน้ําไคร และลําธารสายตางๆ สลับกับภูมิประเทศเปนเขา

อยูในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ ลับแล น้ําปาด ฟากทา ทาปลาและอําเภอบานโคก (ประมาณ 20% ของพื้นที่

ทั้งหมด) และเขตภูเขาและท่ีสูงอยูในบริเวณทางดานเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอําเภอ

เมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล น้ําปาด ฟากทา ทาปลา และอําเภอบานโคก (ประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด)   

ซึ่งพื้นที่เหลานี้จะประสบทั้งปญหาน้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม และในฤดูแลงก็จะประสบกับปญหาภัยแลง   

ซึ่งเกิดจากแหลงน้ําธรรมชาติไมสามารถกักเก็บน้ําได ซึ่งน้ําจะไหลลงสูพื้นที่ตอนลางอยางรวดเร็ว  

ในป 2563 พบวามีปริมาณฝนนอยในรอบ 40 ป ซึ่งการคาดการณสถานการณน้ําและฝนในป 

2563 จะคลายในป 2538 เพราะยังมีชองวางที่น้ําในเขื่อนยังมีชองวาตองกักเก็บน้ําอยูอีก 70% จึงตองการเติม

น้ําในเขื่อนอีกมาก และในเขตชลประทาน อาจไมสามารถปลอยน้ําใหประชาชนทําการเกษตรในเดือนกรกฏาคม

ไดเพราะจําเปนอยางยิ่งตองกักเก็บน้ําใหไดมากที่สุด จึงทําใหในป 2564 จะมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ํา 

1.3 โครงสรางพื้นฐานทางการคมนาคมขนสงยังไมครอบคลุมทุกพื้นที ่
จังหวัดอุตรดิตถ มีเสนทางความนาคมที่สําคัญ ไดแก  

1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ชวงพิษณุโลก-อุตรดิตถ-เดนชัย ซึ่งเปนเสนทางหลักที่มุงสู

ภาคเหนือ มีระยะทางที่ผานจังหวัดอุตรดิตถทั้งสิ้นประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งปจจุบันเปนถนน 4 ชองจราจร   

ทั้งเสน และมีชวงที่ผานเขาสูง 2 ชวงคือ เขาขาด และเขาพลึง ซึ่งทั้ง 2 ชวงเปนชวงที่มีการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 

ซึ่งกรมทางหลวงและจังหวัดอุตรดิตถ ไดมีการดําเนินการดานความปลอดภัยแลว  

2) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 117 ชวงพิษณุโลก-อุตรดิตถ-ดานชายแดนภูดู ปจจุบันในชวง

เสนทางที่เปนที่สูงในเขตพื้นที่อําเภอน้ําปาด ฟากทา บานโคก ยังเปนเสนทาง 2 เลน ซึ่งเปนอุปสรรคในการ

ขนสงของรถบรรทุก ทําใหใชเวลาในการขนสงนานและเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบและ

เห็นชอบผลการประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารทองถิ่นและ

ผูแทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 และกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2561 โดยกรมทางหลวงจะดําเนินการปรับปรุง

ใหเปนมาตรฐานชั้น 1 และมีแผนจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณป 2564 เพื่อดําเนินการกอสราง ปจจุบัน  

อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ 

แตในสวนของเสนทางคมนาคมระหวางพื้นที่ อาทิ ระหวางตําบล หมูบาน ยังไมไดรับการ

พัฒนาเทาที่ควร เนื่องจาก ภารกิจในการบํารุงรักษาถนน เปนอีกภารกิจหนึ่งที่ถูกถายโอนใหกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นในการดูแลบํารุงรักษาถนน อยางไรก็ตาม เนื่องจากการ 

บํารุงดูแลรักษาถนนเปนภารกิจที่ตองใชทรัพยากรตางๆ จํานวนมาก และอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแก

ประชาชนไดหากถนนไมไดรับการดูแลใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานได  
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ซึ่งจากการรับฟงปญหาของประชาชนในพื้นที่อําเภอตางๆพบวา งบประมาณเปนทรัพยากร    

ที่เปนเงื่อนไขที่สําคัญ และเปนปญหามากที่สุดสําหรับการดูแลบํารุงรักษาถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยเฉพาะ อบต. ซึ่งมีงบประมาณดําเนินการอยางจํากัด และขาดการบูรณาการกับหนวยงานในพื้นที่ในการ

กอสรางและดูแลรักษา 

 1.4 คุณภาพชีวิตเกษตรกร (ราคาสินคาเกษตร) 

  จั งหวัดอุตรดิตถมีภาคการเกษตรเปนภาคหลักในโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัด             

โดยการเกษตรเพาะปลูก มีสัดสวนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 29 มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยง

สัตว มันสําปะหลัง ออยสับปะรด ทุเรียน ลองกอง ลางสาด และมะมวงหิมพานต 

  อยางไรก็ตามเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถสวนใหญยังมีฐานะยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เกษตรกรผูทํานา และทําไร ซึ่งเปนผลมาจากปญหาสําคัญ 2 ประการคือ ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากปจจัย

ตางๆ เชน ปุย น้ํายาฆาศัตรูพืช ไดมีราคาแพงขึ้นเกือบทุกปตามภาวะเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาผลผลิต

ตกต่ํา ทําใหเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาและชาวไร ตองประสบปญหาขาดทุน 

  สาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหราคาสินคาเกษตรตกต่ํา คือ ปริมาณผลผลิตมีมากกวาความตองการ

บริโภค หรือ มีอุปทานมากกวาอุปสงค ซึ่งวิธีการที่สามารถแกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําได คือ ตองควบคุม

ปริมาณการผลิตไมใหมีมากเกินกวาความตองการบริโภค (ควบคุมดานอุปทานของสินคา) และ/หรือเพิ่มความ

ตองการบริโภคใหสอดคลองกบปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น (เพิ่มอุปสงคของสินคา) ทั้งนี้การเพิ่มความตองการ

บริโภคสินคาสามารถทําไดโดยการเพิ่มหรือขยายตลาด แตหากไมมีการควบคุมปริมาณการผลิตใหเหมาะสม    

ในที่สุดเมื่อความตองการบริโภคถึงจุดอิ่มตัว ก็จะเกิดปญหาราคาตกต่ําเชนเดิม ดังนั้นการควบคุมปริมาณการ

ผลิตใหสอดคลองกับความตองการบริโภคจึงเปนแนวทางที่จะสามารถแกปญหาราคาผลผลิตตกต่ําไดอยางยั่งยืน 

 1.5 ยาเสพติด 

  สถานการณปญหายาเสพติดภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รอยละ 

20 สวนใหญใชเปนพื้นที่พักคอยและกระจายยาเสพติด ปญหาหลักคือการแพรระบาดของยาบาในพื้นที่        

โดยกลุมที่เขาไปเกี่ยวของกับการใชยาเสพติดสูงสุดเปนกลุมอาชีพรับจาง วางงาน และเกษตรกร อายุระหวาง 

15-24 ป รวมถึงการแพรระบาดในกลุมเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา พื้นที่เฝาระวังปญหาการคา

และการแพรระบาด ไดแก อ.เมืองอุตรดิตถ อ.ลับแล อ.พิชัย อ.น้ําปาด และ อ.ทองแสนขัน 

จากการวิเคราะหขอมูลการจับกุมคดียาเสพติด พบวา สถานการณการคา ยาเสพติดจังหวัด

อุตรดิตถในภาพรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รอยละ 20  ปจจัยหลักของการเพิ่มดังกลาว คือ ยาเสพติดมีราคาลดลง 

และกลุมผูเสพ (รายใหม) ในพื้นที่มีความตองการอยากลองเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น กลุมนักคาในพื้นที่สวน

ใหญเปนกลุมนักคารายยอย ไปจนถึงรายกลาง ที่เชื่อมโยงกับ กลุมนักคายาเสพติดทางภาคเหนือตอนบน และ

จะลําเลียงยาเสพติดเขามาพักคอยในพื้นที่เปนระยะเวลาสั้นๆ หลังจากนั้น ก็จะกระจายไปยังพื้นที่จังหวัด

ใกลเคียง เชน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก 
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ซึ่งแนวโนมสถานการณยาเสพติดในอนาคตของจังหวัดอุตรดิตถ คือ การแพรระบาดยาเสพติด 

(ยาบา ไอซ กัญชา) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เพราะยาเสพติดราคาถูกลงและกลุมผูคายาเสพติดใชวิธีใหเครดิต         

แกผูจําหนายรายยอย โดยพื้นที่ที่มีการจับกุมมาก ไดแก อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล และ อําเภอพิชัย        

ซึ่งยาบายังคงเปนยาเสพติดหลักที่มีการคาในพื้นที่มากที่สุด และกลุมผูคาที่มีหมายจับไดหลบหนีหมายจับไป

อาศัยอยูตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทย และเมียนมารสั่งยาเสพติดมาพักไวกับเครือขายในพื้นที่จังหวัด

อุตรดิตถ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหยาเสพติดมีราคาถูก และสงผลใหมีการแพรระบาดยาเสพติดมากขึ้น 

 1.8 ปญหาสิทธิในที่ดินทํากินโดยชอบดวยกฎหมาย 

  ปญหาการประกาศเขตปาสงวนและเขตอุทยานทับที่อยูอาศัยและที่ทําทํากินของประชาชน    

ในจังหวัดอุตรดิตถ เปนปญหาที่มีการกลาวถึงมาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะในชวงที่มีการรณรงคเพื่อ

เสนอรางพระราชบัญญัติปาชุมชนของภาคประชาชนเมื่อหลายปที่ผานมา โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาว       

มีวัตถุประสงคที่สําคัญก็เพื่อแกไขปญหานี้ อยางไรก็ตามเมื่อรางพระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับดังกลาวไมไดถูก

ประกาศใชเปนกฎหมาย ปญหาที่คาดวาจะไดรับการแกไขก็ไมไดรับการแกไข ประชาชนจํานวนมากที่อยูในพื้นที่

ทับซอนกับเขตปาสงวนและเขตอุทยานแหงชาติ ยังคงมีฐานะเปนผูกระทําผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะถูก

ดําเนินคดีจากรัฐไดทุกเมื่อ โดยเฉพาะในชวง 10 ปที่ผานมา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชและกรม

ปาไม ไดมีการดําเนินคดีกับประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่ซอนทับกับเขตอุทยานแหงชาติและเขตปางสงวน

แหงชาติ ทั้งทางอาญาและทางแพงอยางตอเนื่อง  

  ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2505 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง กําหนดใหการประกาศ

กําหนดบริเวณใดเปน อุทยานแหงชาติ ใหทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งพระราชกฤษฎีกานั้นในทาง

กฎหมายมีฐานะเปนกฎที่ตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้นจึงสรุปไดวา ประกาศเขตอุทยาน

แหงชาติ มีฐานะทางกฎหมายเปนกฎที่ออกที่ตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากประสงคจะฟอง

คดีตอศาลปกครองจําเปนตองนําคดีไปฟองยังศาลปกครองสูงสุด และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 

2507 มาตรา 6 วรรคสอง กําหนดใหการประกาศกําหนดบริเวณใดเปน ปาสงวนแหงชาติ ใหทําโดยตราเปน

กฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงนั้นในทางกฎหมายมีฐานะเปนกฎที่ตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น

จึงสรุปไดวา ประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ มีฐานะทางกฎหมายเปนกฎที่ตองผานความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี ซึ่งหากประสงคจะฟองคดีตอศาลปกครอง จําเปนตองนําคดีไปฟองยังศาลปกครองสูงสุด 
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สวนที่ 3 ผลการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดและกลุมจังหวัดในชวงท่ีผานมา 
   1. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                    ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดอุตรดิตถไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนา

จังหวัดเพื่อมาดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จํานวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น

162,880,000 บาท ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563         

จังหวัดอุตรดิตถ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนา จํานวน

โครงการ 

งปม.ทั้งหมด 

(บาท) 

ผลการเบิกจาย 

(บาท) 

รอยละ เปาประสงค 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 

เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู 

สรางชุมชนและครอบครัว

เขมแข็ง เพื่อใหมีคุณภาพชวีิตที่ด ี

3 109,192,700 17,082,639.36  ประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็ง  

มีคุณภาพชีวิตที่ดินและมีความมั่นคง

และยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที ่2  

พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพ

ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีการ

บริหารจัดการดานการตลาดที่ม ี

ประสิทธิภาพ 

1 2,375,400 1,162,593  เพิ่มขีดความ 

สามารถในการแขงขันดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา และ

ผลิตภัณฑ OTOP 

ประเด็นการพัฒนาที ่3  

พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถิ่น และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

1 3,641,300 1,862,600  เปนเมือง 3 วัฒนธรรม ที่ม ี

อัตลักษณ และยกระดับคุณภาพการ

ทองเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที ่4  

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา

พลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

1 38,670,600 18,042,545.18  ทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม และพลังงานมี

ความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น 

ประเด็นการพัฒนาที ่5  

เพิ่มศักยภาพการคา การลงทุน 

ระบบ Logistic และ

ความสัมพันธ 

กับประเทศเพื่อนบาน 

- - - - - 

รวม 6 162,880,000 38,150,377.54 23.42  

ณ วันที่  8 กันยายน 2563 
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2. การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล และแกไขปญหาความตองการในพื้นที่ 
 จังหวัดอุตรดิตถไดมีการพัฒนาที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาคุณภาพชีวิต           

ของประชาชนชนในพื้นทีต่ามประเด็นปญหาความตองการ ดังนี้  

    2.1 การแกไขปญหาภัยแลง 

 สภาพพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ 80% เปนที่ราบระหวางหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยูตอเนื่อง

จากบริเวณที่ราบลุมแมน้ําทางดานเหนือและดานตะวันออกของจังหวัด ประกอบดวยที่ราบแคบๆ ระหวาง     

หุบเขาตามแนวคลองตรอน แมน้ําปาด คลองแมพรอง หวยน้ําไคร และลําธารสายตางๆ สลับกับภูมิประเทศ   

เปนเขาอยูในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ ลับแล น้ําปาด ฟากทา ทาปลาและอําเภอบานโคก (ประมาณ 20% ของ

พื้นที่ทั้งหมด) และเขตภูเขาและที่สูงอยูในบริเวณทางดานเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขต

อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล น้ําปาด ฟากทา ทาปลา และอําเภอบานโคก (ประมาณ 60% ของพื้นที่

ทั้งหมด) ซึ่งพื้นที่เหลานี้จะประสบทั้งปญหาน้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม และในฤดูแลงก็จะประสบกับปญหา

ภัยแลง ซึ่งเกิดจากแหลงน้ําธรรมชาติไมสามารถกักเก็บน้ําได ซึ่งน้ําจะไหลลงสูพื้นที่ตอนลางอยางรวดเร็ว 

 จังหวัดอุตรดิตถ ไดกําชับใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเตรียมความพรอมในการดําเนินการ       

ใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยแลง และเตรียมการรับสถานการณปญหาภัยแลงที่อาจเกิดผลกระทบ

หรือความเสียหายตอประชาชนนอยที่สุด โดยมีแนวทางดําเนินการที่สําคัญ คือ การปองกันและแกไขปญหา

อุทกภัยและภัยแลงอยางยั่งยืนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ ที่ทําใหทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ ประสบปญหาภัย

แลงในวงกวาง สงผลใหขาดแคลนทั้งน้ําอุปโภค-บริโภค น้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งไดมีการประกาศพื้นที่ประภัยแลง

ครอบคลุมทุกอําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงแกปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการระดมเครื่องจักร 

เครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงการสนับสนุนเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถที่เกี่ยวของการดําเนินการ เปนการ   

บูรณาการระหวางหนวยงานภาคีระดมทรัพยากรในการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัย

แลงอยางยั่งยืนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ งบประมาณกวา 33 ลานบาท ในการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 

ในการดําเนินการขุดแหลงน้ําตามปริมาณดินที่แตละโครงการไดกําหนดออกแบบ ซึ่งไดมีการลงนามบันทึก

ขอตกลงวาดวยความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ  

 โดยมีโครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถเปนหนวยงานกลางในการประสานวางแผน และควบคุมการ

ดําเนินงาน เชนการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะเพื่อแกปญหาอุทกภัยและภัยแลง ที่อางเก็บน้ําวังกระเบื้อง       

หมูที่ 1 ตําบลน้ําอาง อําเภอตรอน บนพื้นที่สาธารณะกวา 30 ไร ใชพื้นที่ขุดลอกสระวังกระเบื้องจํานวนกวา     

9 ไร ความลึกไลระดับจากบริเวณขอบสระสูกึ่งกลางที่ระดับความลึกสูงสุด 8 เมตร ดินที่ไดจากการขุดลอกกวา 

49,000 ลบ.ม.อยูใกลคลองตรอนจะทําใหมีน้ําใตดินซึมเขาตลอดทั้งป และในพื้นที่บานน้ําหมีนอย ตําบลผักขวง 

อําเภอทองแสนขัน ก็ไดมีความเรงดวนดําเนินการแกปญหาดวยเชนกัน เพื่อประชาชน 139 ครัวเรือนไดใช

ประโยชนเพื่อการเกษตรพ้ืนที่กวา 2,200 ไร พื้นท่ีนี้จะรับน้ําจากภูเขาที่อยูหางไปประมาณ 2 กม. ควบคูกับการ

จัดทําธนาคารน้ําใตดินอยางเปนระบบ อันจะสงผลใหเกิดมีแหลงน้ําและคืนความอุดมสมบูรณแกพื้นที เปนการ

แกปญหาทั้งน้ําทวมน้ําแลงอยางยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยังไดดําเนินการในอีกหลายพื้นที่ทั้ง          

9 อําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ  
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        2.2 การดําเนินงานแกไขปญหาที่ดินทํากิน  

   ปญหาการประกาศเขตปาสงวนและเขตอุทยานทับที่อยูอาศัยและที่ทําทํากินของประชาชน   

ในจังหวัดอุตรดิตถ เปนปญหาที่มีการกลาวถึงมาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะในชวงที่มีการรณรงคเพื่อ

เสนอรางพระราชบัญญัติปาชุมชนของภาคประชาชนเมื่อหลายปที่ผานมา โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาว       

มีวัตถุประสงคที่สําคัญก็เพื่อแกไขปญหานี้ อยางไรก็ตามเมื่อรางพระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับดังกลาวไมไดถูก

ประกาศใชเปนกฎหมาย ปญหาที่คาดวาจะไดรับการแกไขก็ไมไดรับการแกไข ประชาชนจํานวนมากที่อยูในพื้นที่

ทับซอนกับเขตปาสงวนและเขตอุทยานแหงชาติ ยังคงมีฐานะเปนผูกระทําผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะถูก

ดําเนินคดีจากรัฐไดทุกเมื่อ โดยเฉพาะในชวง 10 ปที่ผานมา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชและ     

กรมปาไม ไดมีการดําเนินคดีกับประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่ซอนทับกับเขตอุทยานแหงชาติและเขตปาสงวน

แหงชาติ ทั้งทางอาญาและทางแพงอยางตอเนื่อง  

  ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2505 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง กําหนดใหการประกาศ

กําหนดบริเวณใดเปน อุทยานแหงชาติ ใหทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งพระราชกฤษฎีกานั้นในทาง

กฎหมายมีฐานะเปนกฎที่ตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้นจึงสรุปไดวา ประกาศเขตอุทยาน

แหงชาติ มีฐานะทางกฎหมายเปนกฎที่ออกที่ตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากประสงคจะฟอง

คดีตอศาลปกครองจําเปนตองนําคดีไปฟองยังศาลปกครองสูงสุด และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 

มาตรา 6 วรรคสอง กําหนดใหการประกาศกําหนดบริเวณใดเปน ปาสงวนแหงชาติ ใหทําโดยตราเปน

กฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงนั้นในทางกฎหมายมีฐานะเปนกฎที่ตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น

จึงสรุปไดวา ประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ มีฐานะทางกฎหมายเปนกฎที่ตองผานความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี ซึ่งหากประสงคจะฟองคดีตอศาลปกครอง จําเปนตองนําคดีไปฟองยังศาลปกครองสูงสุด 

  ในหวงเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 จังหวัดอุตรดิตถ ไดดําเนินการภายใตกรอบ

แนวคิดแนวคิดการแกปญหาประชาชนไรที่ดินทํากิน ตามแนวทาง "คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ" หรือ 

คทช. ที่มี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการโดยตําแหนง คือ การอนุญาต       

ใหประชาชนทํากินในพื้นที่ของรัฐ เชน เขตปา และพื้นที่สาธารณประโยชนอื่นๆ นอกเหนือจากการทําใหถูก

กฎหมายแลว, คทช. ยังมาพรอมกับแนวคิดการจัดการที่ดินแบบแปลงรวมและการกําหนดสิทธิในที่ดิน          

ในรูปแบบของการอนุญาตใหเขาทําประโยชนอยางถูกกฎหมาย แตไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อปองกันปญหา

ที่ดินเปลี่ยนมือ ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําใหปญหาวนเวียนไมรูจบ  

  ภายใตแนวคิด คทช. ประชาชนที่อาศัยในที่ดินของรัฐถูกแบงออกเปน 5 กลุมหลักๆ ไดแก 

กลุมคนที่อยูมากอน มติ ครม.2541 ในพื้นที่ปาสงวนลุมน้ํา ชั้น 3,4,5, กลุมคนที่อยูมาหลัง มติ ครม.2541       

ในพื้นที่ปาสงวนลุมน้ํา ชั้น 3,4,5, กลุมคนที่อยูมากอนและหลัง มติ ครม. 2541 ในพื้นที่ปาสงวนลุมน้ําชั้น 1 

และ2 ที่มีความออนไหวทางนิเวศสูงกวา, กลุมคนที่อยูมากอนและหลัง มติ ครม. 2541 ในพื้นที่ปาอนุรักษ,    

และกลุมคนที่อยูในพื้นที่ปาชายเลนและที่ดินรัฐอื่นๆ ในการดําเนินการภายใตกรอบใหญของ คทช. หนวยงาน   

ที่รับผิดชอบท่ีดินแตละประเภทจะไปดําเนินการจัดที่ดินผานคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน กอนจะมีการจัดคนใหอยู

อาศัยในพื้นที่ ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก สุดทายจะเปนงานดานการใชประโยชนพื้นที่และการ

สงเสริมอาชีพ ซึ่งเปนจุดทาทายของความสําเร็จของ คทช. ทามกลางคําถามถึงกรอบคิดที่ยังมาจากภาครัฐเปนหลัก 
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และอาจทําใหไมเขากับบริบทของพื้นที่ที่มีความแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น ในขณะที่รัฐเองไดตระหนัก    

ถึงประเด็นดังกลาว และพยายามเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการออกแบบและควบคุมดูแลกติกา

รวมกัน ไมวาจะเปนกรมปาไมหรือกรมอุทยานฯ 

  ในการดําเนินการดังกลาว นอกจากจะเปนการแกไขปญหาในที่ดินทํากินใหกับประชาชนแลว 

ยังเปนการแกไขปญหาที่ดินของรัฐ โดยการกันที่ดินสาธารณะออกจากพื้นที่ปา เพื่อใหหนวยงานภาครัฐอื่น 

สามารถขอใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่ไดงายขึ้น เปนการอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการพัฒนา

ของรัฐ ใหกับประชาชนในพื้น 

     2.3 การพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุตรดิตถ กําหนดวิสัยทัศน คือ “เมืองแหงคุณภาพชีวิต  

ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

กับการทองเที่ยว คือ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 “พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการทองเที่ยว” 

โดยเนน ทํานุบํารุง รักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหยั่งยืน การสงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยเพ่ือใชในการผลิต สินคาบริการ การเพ่ิมรายได ซึ่งสอดคลองกับแนวทาง

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ภาคเหนือ) ซึ่งเนนการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ

และความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยว บริการสุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้ง

ผลิตภัณฑสรางสรรคที่สรางมูลคาเพิ่มสูง พัฒนายกระดับการทองเที่ยว คุณภาพ ตลอดจน สงเสริมชองทาง

การตลาดโดยใชอินเทอรเน็ต โดยมีกิจกรรม/โครงการที่สําคัญ อาท ิ

  การจัดกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ" ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไดมีนโยบายในการสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจทั่วประเทศ      

จึงไดมอบหมายใหกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินที่สรางรายไดใหประชาชน

ในระดับพ้ืนที ่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณวัฒนธรรมของแตละพ้ืนที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใสใจสิ่งแวดลอม 

(Eco event)โดยใหบูรณาการความรวมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน         

และสถาบันการศึกษาใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เขาถึง

ประชาชนทุกกลุม ตั้งแตกลุมเด็ก เยาวชน ผูสูงวัย และประชาชนทั่วไป เปนถนนแหงความสุขใหกับผูซื้อและ

ผูขายในการสรางอาชีพ สรางรายได และมีกิจกรรมแสดงถึงอัตลักษณวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยจะเริ่มเปดถนน

คนเดินพรอมกันทั่วประเทศวันที่ 22 ธ.ค. (Kick off) นี้ ถึงชวงเทศกาลปใหม และดําเนินกิจกรรมตอเนื่องตลอด

ทั้งป อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง มีสินคาและผลิตภัณฑที่นํามาจัดจําหนายในถนนคนเดิน จะเนนสินคาในพื้นที่ 

ผลิตภัณฑโอทอป ผลิตภัณฑโครงการหลวง ของดีจังหวัด สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป สินคาวัฒนธรรม 

สินคาพื้นเมือง สินคาที่ ใชมอบเปนของขวัญในชวงเทศกาลปใหม อาหารประจําถิ่น และสินคาที่ ใช                

ในชีวิตประจําวัน 

  มหกรรมสงเสริมการทองเที่ยวหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถแหลงเรียนรูมรดกภูมิปญญา

วัฒนธรรมเชิงสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2563 ณ บริเวณหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ และ ถนนพาด

สนามบิน โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ ไดใชสถานที่ภายในหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ หลังจาก

กรมศิลปากรไดจัดงบประมาณบูรณะซอมแซม ใหคงสภาพเดิม เปนสถาปตยกรรมแบบโรมันสมัยรัชการที่ 5 
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อายุกวา 100 ป ที่สวยงาม เพื่อเปนแหลงรวบรวม เรียนรู เผยแพรประชาสัมพันธ และตอยอด ศิลปวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตของชาวจังหวัดอุตรดิตถ ที่มี 3 วัฒนธรรม ไดแก ไทยกลาง ลานนา ลานชาง ทั้งนี้ โครงการจัดงาน

มหกรรมสงเสริมการทองเที่ยวหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถแหลงเรียนรูมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมเชิง

สรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2563 เปนการบูรณางานความรวมมือระหวางกระทรวงมหาดไทย กระทรวง

วัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ รวมกับวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ        

และ ภาคีเครือขายทางวัฒนธรรม นําศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถมาสาธิต จัดแสดง กระตุนใหประชาชน 

นักทองเที่ยวเกิดการอนุรักษ พัฒนา สืบทอดและภาคภูมใจในความเปนไทย และ สรางมูลคาเศรษฐกิจชุมชน 

ตามนโยบายตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม และ กิจกรรม “เดินกินชิมเที่ยว” พรอมกําหนดดําเนิน

โครงการฯ จํานวน 8 ครั้ง ทุกวันศุกร และ วันเสาร สิ้นเดือน เวลา 16.00 น.เปนตนไป เริ่มครั้งแรกวันที่        

31 มกราคม –1กุมภาพันธ 2563 ถึง วันที่ 28-29 สิงหาคม 2563    

      2.4 การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร สินคาสําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ 

  จังหวัดอุตรดิตถนับวาเปนดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน น้ํา ของแหลง

เพาะปลูกในบริเวณทางดานเหนือและทางดานตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย (ดินเปนสี

สมอิฐ) หรือที่เรียกวาดินแดงผาผุ ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ําไหลบาลงจากยอดเขาสูพื้นที่ราบที่มีความลาดชัน

มากกวารอยละ 35 นําพาเอาแรธาตุอาหารมาเติมใหกับพื้นที่การเกษตรเปนอยางมาก และมีสภาพอากาศ

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถและทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ ที่ภูมิประเทศเปนปา

สลับซับซอน บรรยากาศเยือกเย็นยามพลบค่ําแมตะวันจะยังไมตกดิน ก็จะมืดแลว เพราะมีดอยมอนฤๅษีเปนฉาก

กั้นแสงอาทิตย ปานี้จึงไดชื่อวา “ปาลับแลง” (แลง แปลวา เวลาเย็น) ตอมาเพี้ยนเปน “ลับแล” ซึ่งกลายมาเปน

ชื่ออําเภอลับแลในปจจุบัน การเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหมีการสะสมพลังงานในรูปของ

สารประกอบคารโบไฮเดรตมากระตุนใหทุเรียนเจริญเติบโต และมีความพรอมในการออกดอกเร็ว การกระจาย

ตัวของฝนเหมาะสม ไมมีฝนตกมากในชวงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงระยะที่ทุเรียนเริ่มแก     

จึงสงผลใหเนื้อทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถและทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถมีเนื้อแหง สีเหลืองเขม หวานมัน รสชาติดี 

 ในขณะที่ “สับปะรดหวยมุน” เปนสับปะรดพันธุปตตาเวียที่ถูกนําเขามาปลูกมากกวา 50 ปมาแลว     

ในพื้นท่ีตําบลหวยมุนและตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ จนสามารถปรับตัวไดเปนอยางดีกับสภาพ

ภูมิอากาศและภูมิประเทศในทองถิ่น ดวยสภาพภูมิประเทศเปนหุบเขา ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนสูง ในฤดูรอน

มีอากาศรอนจัดโดยเฉพาะในเวลากลางวัน เมื่อถึงฤดูหนาวอากาศคอนขางหนาวจัดและยาวนาน ประกอบกับ

การเพาะปลูกสับปะรดจะเปนการเพาะปลูกในเขตพื้นที่สภาพพื้นที่เปนปา ภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล

ระหวาง 400-1,000 เมตร  ลักษณะดินเปนดินรวนปนทรายถึงทราย มีธาตุโพแทสเซียม และกํามะถันในดิน

ระดับสูง จากปจจัยสภาพแวดลอมของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสมบัติทางกายภาพและเคมีในสงผล          

ใหสับปะรดหวยมุนมีอัตลักษณเดนที่แตกตางจากสับปะรดพันธุปตตาเวียที่ปลูกทัว่ไปในพื้นที่อ่ืน 

 โดยมผีูขอใชตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ และทุเรียนหลินลับแล

อุตรดิตถ  สับปะรดหวยมุนรวมทั้งหมด 240 รายเขารวมโครงการ สําหรับโครงการจัดทําระบบมาตรฐานสินคา 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) โดยใชกระบวนการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมจัดทําระบบควบคุมภายในการ

ควบคุมตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตและแหลงที่มาของสินคา มุงเนนใหเกิดการสรางมูลคาสินคาทองถิ่น 
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ใหความสําคัญกับสินคาชุมชนที่มีคุณภาพและมีลักษณพิเศษที่เปนผลมาจากปจจัยทางภูมิศาสตรมาผสมผสาน

กับภูมิปญญาทองถิ่นของคนในพ้ืนที่ ใหเข็มแข็ง 

 นอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถเรายังมีสินคาเกษตรอีกหลายตัวที่มีอัตลักษณเดน เชน มะขามหวานอุตรดิตถ 

ที่อัตลักษณเดนที่รสชาติหวานหอม เนื้อเยอะและแนน ฝกใหญ ปลูกกันมากในพื้นอําเภอฟากทาและบานโคก 

มะมวงหิมพานตอุตรดิตถ มลีักษณะเมล็ดใหญ มีรสชาติหวาน  มันหอม อรอย ที่สําคัญมีเนื้อแนน และสิ่งสําคัญ

ดวยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม สงผลใหเมล็ดมีกรดไลโนเลอิก ธาตุแมกนีเซียม และมีกรด

ไขมันอิ่มตัว ในปริมาณมาสูง ที่มีผลดีตอสุขภาพ ชวยปองกันโรคไขมันอุดตันในเสนเลือด ชวยลดความดันโลหิตได 

และมีมูลคาทางเศรษฐกิจ  

 2.5 การดําเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     1) จังหวัดอุตรดิตถ ไดดําเนินการแกไขปญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุตรดิตถ 

โดยบูรณาการรวมกับสวนราชการ เครือขาย และองคกรตางๆ ภายใตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย               

และดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะทํางาน และสวนปฏิบัติตาง ๆ โดยมีผูวาราชการจังหวัด

อุตรดิตถเปนประธาน และออกคําสั่ง ประกาศฉบับตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินการของเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่พํานักในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ โดยมีฉบับที่สําคัญ อาทิเชน  

         1.1)  คําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ ที่ 4590/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ 

กําหนดใหมีสวนบังคับบัญชา ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถเปนผูกํากับการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน ประจําศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด

อุตรดิตถ ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม และสั่งการ เพื่อแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ และสวนปฏิบัติงาน มีรองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถเปนหัวหนาสวนปฏิบัติการ มี

องคประกอบเปนหนวยปฏิบัติการตามภารกิจดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย หนวยปฏิบัติการดาน

การแพทยและสาธารณสุข หนวยปฏิบัติการขนยายกลุมเสี่ยงเฝาระวัง หนวยปฏิบัติการระดมทรัพยากรผลิต

หนากากอนามัย หนวยปฏิบัติการกําจัดวัสดุที่กอใหเกิดมลพิษและสารเคมีอันตราย หนวยปฏิบัติการฟนฟูสภาพ

จิตใจ หนวยปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบรอยและบังคับใชกฎหมาย หนวยสถานการณ หนวยทรัพยากร 

หนวยเอกสาร หนวยสื่อสารและหนวยแพทย 

         1.2)  คําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ ที่ 6316/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แตงตั้งศูนย

ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ (ศปก.จ.อต.) ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ไดมีคําสั่งที่ 2/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 

ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กําหนดให

มีศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด อําเภอ ตําบล และ อปท. เปนหนวยงานรับผิดชอบ กํากับ ดูแล            

ตามมาตรการปองกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในสวน

จังหวัดอุตรดิตถ ไดดําเนินการแตงตั้งศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ (ศปก.จ.อต.) ซึ่งมีผูวาราชการ

จังหวัดอุตรดิตถ เปนหัวหนาศูนยปฏิบัติการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
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- ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในคําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไดมีคําสั่งที่ 2/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตาม

ขอกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

- ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถมอบหมาย 

1.3) ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุตรดิตถ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเดินทางเขาและออก

พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดโดยสรุปตามความ

ในขอ 2 ของประกาศฯ ใหผูที่เดินทางเขาและออกพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

- ผูที่เดินทางกลับจากตางประเทศ เขากักตัวที่ State Quarantine หรือ Alternative State 

Quarantine ที่ทางการจัดให เปนเวลา 14 วัน ตองมีใบรับรองการกักตัว และมีผลรับรองการตรวจโรคโควิด-19 

ไมพบเชื้อ จํานวน 2 ครั้ง จึงใหผูนั้นรายงานตัวกับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ ผูที่อยูในเขตเทศบาล

เมืองอุตรดิตถ ใหรายงานตัวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ สวนผูที่อยูในเขตพื้นที่อื่น

ใหรายงานตัวตอกํานันหรือผูใหญบานตามภูมิลําเนาของตนเอง เพื่อลงทะเบียนเขากักตัวสังเกตอาการที่บานหรือ

ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เปนเวลา 14 วัน 

- ผูที่เดินทางกลับจากตางประเทศ เขากักตัวที่ Local Quarantine ที่ทางการจัดให ที่ไดรับการตรวจ

โรคโควิด-19 มาแลว 1 ครั้ง และมีผลรับรองการตรวจไมพบเชื้อซึ่งเปนการตรวจในชวงวันที่ 11 – 14 ของการ

กักตัว เมื่อเดินทางเขาสูภูมิลําเนาไมตองตรวจโรคโควิด-19 ซ้ํา ใหรายงานตัวกับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอใน

พื้นที่ผูอยูในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถใหรายงานตัวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 

สวนผูอยูในเขตพ้ืนที่อ่ืนใหรายงานตัวตอกํานันหรือผูใหญบานตามภูมิลําเนาของตนเอง เพื่อลงทะเบียนเขากักตัว

สังเกตอาการที่บานหรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) เปนเวลา 14 วัน แตหากไดรับการตรวจโรคโควิด-19 

ในชวงวันที่ 1 – 10 ของการกักตัว ตองไดรับการตรวจโรคโควิด-19 ซ้ําอีกครั้ง และรอผลการตรวจไมพบเชื้อจึง

จะใหเขาสูพืน้ที่ได และตองรายงานตัวกับ  เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่เพื่อกักตัวเฝาระวังอาการปวย

ที่บานหรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) เปนเวลา 14 วัน 

- ผูเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตทุกคน ใหเขารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กอน หากผลการตรวจไมพบ

เชื้อโควิด-19 จึงใหรายงานตัวกับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ผูที่อยูในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ      

ใหรายงานตัวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองอุตรดิตถ สวนผูที่อยูในพื้นที่อื่นใหรายงานตัวตอ

กํานันหรือผูใหญบานตามภูมิลําเนา เพื่อลงทะเบียนเขารับการกักตัวสังเกตอาการที่บานหรือที่พักอาศัย (Home 

Quarantine) เปนเวลา 14 วัน 

- ผูเดินทางมาจากจังหวัดที่พบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหถือปฏิบัติ ดังนี้  

- กรณีจังหวัดที่พบผูติดเชื้อรายใหม ไมเกิน 28 วัน (ตามขอมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข) ใหรายงานตัวกับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนเขากักตัวสังเกต

อาการที่บาน หรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) เปนเวลา 14 วัน 
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- กรณีจังหวัดที่พบผูติดเชื้อรายใหม เกิน 28 วัน (ตามขอมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข) ใหรายงานตัวกับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ ไมตองกักตัว 14 วัน แตใหเฝา

สังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) โดยสวมหนากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบาน ลางมือดวยน้ํา

สบูหรือเจลแอลกอฮอล และหลีกเลี่ยงหรือไมไปในสถานที่ชุมชนแออัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุตรดิตถ 

ในกลุมประชาชนที่เดินทางมาจากตางประเทศ (กรณีผานชองทางดานภูดู) 
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3) ผลการดําเนินงานดานการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3.1) มีการบริหารจัดการ เพื่อรองรับสถานการณ COVID-19  

- มีการจัดเตรียมแผนและฝกซอมแผนปฏิบัติการรองรับ สถานการณ การระบาด COVID-19 

โดยใหสรุปผลการซอม ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน สิ่งที่ตองการสนับสนุนจากสสจ. 

และสง VDO การซอมแผนให สสจ.อุตรดิตถ 

- การจัดบุคลากรในหอผูปวย Cohort ward 
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3.2) มีการพัฒนาบุคลากร 

- มีการอบรม ใหความรู แกบุคลากรที่เกี่ยวของ ทุกหนวยงาน ทุกระดับ อยางครอบคลุม และ

มีการฝกปฏิบัติใหกับบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ใหบริการผูปวย/ผูสงสัย เมื่อเกิดสถานการณระบาด 

3.3) มีการปรับโครงสรางอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน มี Clinic ARI คัดกรองผูปวยตองสงสัย COVID-19 มีหองแยกโรคผูปวยติดเชื้อ 

ระบบสัญจร มีการจัดเตรียมเสนทางสัญจรของผูปวย/ ผูสงสัย การเคลื่อนยายผูปวยระหวาง

หนวยงาน มีการจัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับรองรับผูปวยจํานวนมาก Cohort ward 

- มีระบบปองกันและควบคุมการติดเชื้อและการแพรกระจายเชื้อในสถานบริการตามหลักการ 

Isolation precaution ดังนี้ ระบบการจัดการเรื่องการเคลื่อนยายผูปวย ระบบการจัดการ

เรื่องการดูแลสุขภาพบุคลากร การทําความสะอาด การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจาก

เชื้อ ระบบการควบคุมคุณภาพอากาศในสถานบริการ และ การจัดการขยะติดเชื้อ/การกําจัด

สิ่งปฏิกูลจากผูปวย 

- การจัดโครงสราง การรักษาพยาบาลของจังหวัดอุตรดิตถ ไดแก รพสต.มีการจัดระบบการ

รักษาแบบ One Stop Service โดยรูปแบบ ARI Clinic มีทั้งหมด 89 Clinic และมีแนว

ทางการสงตอผูปวย ตามแนวทางการดูแลรักษา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 ของจังหวัดอุตรดิตถ, รพช.มีการจัดรูปแบบ

การรักษาแบบผูปวยนอก โดยรูปแบบ ARI Clinic และมีระบบการรักษาพยาบาลผูปวยที่

ไดรับผลยืนยัน กลุมไมมีอาการ, รพศ.มีการจัดรูปแบบการรักษาแบบผูปวยนอก โดยรูปแบบ 

ARI Clinic และมีระบบการรักษาพยาบาล ผูปวยที่ยืนยัน ในกลุมผูปวยที่มีอาการเล็กนอย

จนถึงผูปวยที่มีอาการหนัก (ICU) พรอมรับปรึกษา (Consult) การรักษาจาก รพช.,   3.5 

Isolation room (หองแยกโรค) มีทั้งหมด..39..หอง  หองพิเศษ 85 หอง 

- Cohort ward (หอผูปวยเฉพาะกิจ) สามารถรองรับไดทั้งหมด 164 เตียง โดยแบงเปน รพ.

อตุรดิตถ 90 เตียง รพช. 64 เตียง รพ.คาย 10 เตียง   

- โรงพยาบาลสนาม: ดําเนินการเตรียมสถานที่โรงพยาบาลสนามแตละอําเภอ 

3.4) มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

- จัดเตรียมรถพยาบาลอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน(ตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณะสุข

กําหนด หรือมาตรฐานขั้นต่ํา ตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด) และ 

จัดเตรียมอุปกรณปองกันการติดเชื้อที่จําเปน สําหรับบุคลากร พรอมใชปฏิบัติงานในทันที

อยางพอเพียงในเบื้องตน ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด (18 รายการ) 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/เวชภัณฑยาและไมใชยา (ยา, PPE, Ventilator) 

3.5) มีแนวทางการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (LAB) 

- รพศ.อุตรดิตถ: ผานการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร เริ่มใหบริการ 10 เมษายน 2563      

วันละ 2 รอบ ๆละ 24 ราย (ไดมากสุด 96ราย/วัน) เวลา 09.30 น. และ 13.30 น. 

- รพ.คายพิชัยดาบหัก: เริ่มใหบริการ 20 เมษายน 2563 ใหบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง 
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บทที่ 2 ประเดน็การพัฒนา 

สวนที่ 1 บทวิเคราะห 
ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ 

1. มิติดานเศรษฐกิจ 
คาดการณเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถป 2563 - 2564 
นับตั้งแตชวงเดือนกุมภาพันธ 2563 ซึ่งเริ่มมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

จํานวนผูปวยติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหรัฐบาลตองประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใสถาน

การณฉุกเฉินท่ัวประเทศในเดือนมีนาคม 2563 มีการปดชองทางการเขาออกระหวางประเทศ ตรวจคัดกรองการ

เดินทางขามจังหวัด ปดสถานที่และสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของเชื้อโรค อาทิ 

หางสรรพสินคา สถานที่ทองเที่ยว สถานบริการ กิจกรรมนันทนาการ และหามออกนอกเคหสถานในเวลา        

ที่กําหนด สงผลโดยตรงตอภาคธุรกิจ กระทบตอรายไดตั้งแตกลุมผูประกอบการ กลุมลูกจาง แรงงาน ไปจนถึง

อาชีพคาขาย รับจางและอาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม อีกทั้ง รัฐบาลยังไดขอความ

รวมมือใหประชาชนออกจากบานเทาที่มีความจําเปน เพื่อรักษาระยะหางทางสังคม เพื่อปองกันการ

แพรกระจายเชื้อโรค ประกอบกับประชาชนมีความตื่นตัวเปนวงกวาง ยิ่งเปนการปดกั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   

ใหเกิดภาวะซบเซามากขึ้น ซึ่งหากสถานการณขางตนใชระยะเวลานานออกไป ก็จะยิ่งสรางความเสียหายตอภาค

ธุรกิจ จนในที่สุด อาจนําไปสูการปดกิจการ การเลิกจางยิ่งทําใหกําลังซื้อหดตัวสูงจนกระทบเศรษฐกิจทั้งระบบ 

มีความเปนไปไดสูง ที่จะทําใหเศรษฐกิจเขาสู ภาวะถดถอยหรือ Recession 

 ในระดับประเทศ แนวโนมเศรษฐกิจไทยป ในเดือนมิถุนายน 2563 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ  

ติดลบที่รอยละ 8.1 โดยหดตัวมากกวาที่ประเมินไวทั้งการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการสงออกสินคา

และบริการ เนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 หากมีการผอนปรนมาตรการควบคุมการระบาด กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจจะมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ ทั้งการเดินทาง การจับจายใชสอยและการผลิต รวมไปถึง

แนวคิดทราเวลบับเบิ้ลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่คาดวาหากเริ่มดําเนินการจับคูกับประเทศที่มี

ความสามารถในการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดดีไมแตกตางจากประเทศไทย เมื่อเดินทางเขา

มาแลวจะไมถูกกักตัว 14 วัน แตตองดําเนินการตามขอกําหนดของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัดแลว    

จะสงผลใหนักทองเที่ยวตางชาติกลับมาฟนตัวไดในชวงไตรมาสที่ 4 และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในป 

2564 จะกลับมาอยูที่รอยละ 5 ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2563 ติดลบที่รอยละ 1.7 จากราคาน้ํามัน       

ทีล่ดลง     โดยคาดวาจะกลับเขาสูกรอบเปาหมายในชวงเวลาเดียวกันของป 2564 ที่รอยละ 0.9 

 ในขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ มีภาคการเกษตรเปนภาคหลักในโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัด            

โดยการเกษตรเพาะปลูก มีสัดสวนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 29 มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยง

สัตว มันสําปะหลัง ออยสับปะรด ทุเรียน ลองกอง ลางสาด และมะมวงหิมพานต ทําใหอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจลดลงมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2560 อันเนื่องมาจากสถานการณภัยแลง โดยในป 2563 คาดวาจะหด

ตัวถึงรอยละ 2.7 – 3.7 จากปจจัยหลักในเรื่องสถานการณภัยแลง และสถานการณโควิด 19 
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สถานการณการระบาดของโควิด-19 สงผลใหประเทศตางๆ ทั่วโลก ใชมาตรการจํากัดการเดินทาง

(Travel restriction) เพื่อควบคุมการระบาดภายในประเทศ โดยองคการทองเที่ยวโลกระบุวา 

(UNWTO)จุดหมายปลายทางทั่วโลกไดเริ่มใชมาตรการจํากัดการเดินทาง มาตั้งแตเดือนมกราคมที่ผานมา      

ซึ่งรวมถึงการหามนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูประเทศ โดยในเดือนเมษายน 2563 มีจุดหมายปลายทางทั่วโลก   

ถึงรอยละ 96 ที่ใชมาตรการจํากัดในการเดินทางเพื่อสรางความมั่นคงทางสุขภาพในประเทศของตน                 

และสถานการณในประเทศชวงเดือนเมษายน 2563 มีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางทองเที่ยวในประเทศจํานวน 

0.09 ลานคน/ครั้งหดตัวรอยละ 99.32 สรางรายได 4.99 รอยลานบาท หดตัวรอยละ 99.45 เมื่อเปรียบเทียบ

กับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ โดยปกติแลวจะมีนักทองเที่ยว เฉลี่ย 20,000 – 30,000 

คน/เดือน แตในชวงเดือนมีนาคม 2563 ตั้งแตมีสถานการณโควิด 19 จํานวนนักทองเที่ยวลดลงอยางเห็นไดชัด 

โดยเหลือไมถึง 10,000 คน หรือลดลงรอยละ 60 – 99  

การประกาศใชพระราชกําหนดการบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อยกระดับการ

ปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แมจะมีการผอนคลายใหกิจการบางประเภทสามารถดําเนินการไดแลว

ภายใตกฎ New Normal ก็ตาม แตก็ยังมีผลตอการดํารงชีวิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ปจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ 

  ภัยธรรมชาติ : ภัยธรรมชาติโดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้นทุก 3 ถึง 5 ป ประกอบกับโครงสรางหลักทาง

เศรษฐกิจของจังหวัด เปนภาคเกษตรถึงรอยละ 30 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาว ที่ในปที่ผานมามีผลผลิตลดลง      

ถึงรอยละ 79 ดังนั้น เมื่อเกิดภัยธรรมชาติจะทําใหผลผลิตทางการเกษตรหดตัว รายไดเกษตรกรตกต่ําและ

กระทบกําลังซื้อของจังหวัด จะเห็นวาตัวโครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดมีความออนไหวตอดินฟาอากาศ

คอนขางมาก และเมื่อพิจารณาภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด สวนใหญยังคงเปนการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร 

จึงไมสามารถขยายตัวชดเชยภาคเกษตรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติได ดังนั้น การแกไขปญหาในเรื่องของภัยแลง      

จะอยูที่การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา และ “การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ” ของจังหวัดอยางเปนรูปธรรม 

คือควรสงเสริมภาคบริการใหมีมูลคาหรือบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นอาทิ พัฒนาการขนสงและคมนาคม 

สงเสริมภาคการทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาสินคา OTOP และสรางความเขมแข็ง                  

ใหผูประกอบการ SMEs สงเสริมการใชเทคโนโลยีในภาคเกษตร เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม        

ใหผลผลิตเปนตน 
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สถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :         

แมสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 เริ่มดีขึ้นในหลายๆ ประเทศ แตยังคงวางใจตอการกลับมาของการ

แพรระบาดซ้ํารอบสองไมได การล็อกดาวนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศสําคัญ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หยุดชะงัก สําหรับธุรกิจทองเที่ยว จะเปนธุรกิจที่ไดรับผลกระทบเปนธุรกิจแรกๆ เนื่องจากสถานการณ COVID-

19 เริ่มตนมาจากตางประเทศ ดังนั้น เมื่อเกิดความตื่นตระหนกในสถานการณโควิด 19 ก็อาจสงผลกระทบ     

ตอความตองการในการทองเที่ยวลดลงดวย การถดถอยลงของธุรกิจทองเที่ยว ยอมนํามาซึ่งการลดการเติบโต

ของธุรกิจปลายน้ํา อยาง ธุรกิจรานอาหาร และ ธุรกิจรานคาปลีก เชน รานเสื้อผา รานเครื่องสําอาง เปนตน 

เพราะเปนชองทางการใชจายของทั้งนักทองเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในชุมชน ไมวาจะ

เปนภาคการเกษตร สินคา OTOP และการบริการตางๆ  

  ธุรกิจคาปลีก รานคารายยอย ไดรับผลกระทบจากโควิด 19 เนื่องจากประชาชนออกมาใชจาย

นอยลงเชนกัน แนวโนมที่ประชาชนมีแนวโนมที่จะออกมาใชเงินนอกบานมาปริมาณลดลง ธุรกิจรานอาหารยอม

ไดรับผลกระทบไมตางจากรานคาปลีก เหตุการณที่เกิดขึ้นไมเพียงแตเกิดขึ้นกับรานอาหารขนาดใหญเทานั้น 

หากแตรานอาหารรายยอยก็อาจจะไดรับผลกระทบมากกวา เนื่องจากมีการเขาถึงขอมูลของรานอาหารขนาด

เล็กไดนอยลง ในชวงเวลาที่ความกังวลเรื่อง COVID-19 ยังรุนแรงอยูในสังคมไทย 

โอกาสทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ 

  จุดผานแดนถาวรภูดู จากจุดผานแดนถาวรภูดู ไปหลวงพระบาง ดวยระยะทางเพียง 305 กม. 

จากจุดผานแดนถาวรภูดู ไปเวียงจันทน ดวยระยะทางเพียง 229 กม. ศักยภาพในการเปน “ระเบียงเศรษฐกิจ 

East-West Corridor” เชื่อมเมืองเมียวดีถึงเมืองปากลาย โดยจากเมืองเมียวดีประเทศเมียนมา ผานอําเภอ     

แมสอด  จังหวัดตาก ผานสี่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลก เขาสูจังหวัดอุตรดิตถ ขามไปยังเมืองปากลาย สปป.ลาว 

ดวยระยะทางเพียง 422 กม. จะเห็นวา “จุดผานแดนถาวรภูดู” ไดสรางโอกาสทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในการ

เติบโตของภาคบริการในบริบท “ไทยแลนด 4.0” ไดแก การเติบโตของบริการดานการทองเที่ยวที่สามารถ

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน การขยายตัวของภาคการคาทั้งสินคากอสรางและสินคาอุปโภคบริโภค ตามการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือการเปนแหลงเชื่อมโยงดานโลจิสติกสของภูมิภาค

ทั้งทางถนนและทางราง โดยทางรางมีสถานีรถไฟศิลาอาสนเปนศูนยกลางขนถายสินคาเพื่อเชื่อมตอถนนกับทาง

ราง มุงหนาสูทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งสอดคลองกับแผนการสรางรถไฟรางคูสายเหนือในอนาคต 

  ศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยว เนื่องจากเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร     

มายาวนาน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน

จนกระทั่งปจจุบัน ดวยจุดเดนมากมายดานสถานที่ทองเที่ยวทั้งภูเขาและที่ราบใหนักทองเที่ยวไดเดินทางเขาไป

เที่ยวกันเปนจานวนมาก เชน อุทยานภูสอยดาว ซึ่งเปนสถานที่นาทองเที่ยวบรรยากาศบริสุทธิ์และสวยที่สุดจน

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และยังเปนสถานที่นาทองเที่ยวสูงที่สุดเปนอันดับ 4 ของประเทศ และจังหวัด

ยังมีการทองเที่ยว ในเชิงประวัติศาสตรที่หลายคนรูจักกันดี เชน พระยาพิชัยดาบหัก เมืองทุงยั้ง-ตํานานของทาว

สามล นางรจนาและ เจาเงาะ เมืองลับแลตํานานทางประวัติศาสตรเรื่องแมมายเมืองลับแล พระแทนศิลาอาสน 

และบอเหล็กนาพี้ ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย และยังมีแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของอําเภอปาด คือ วังนาตน 

เปนเกาะแกงสวยงามอยูในเขตอุทยานแหงชาติลานานาน อุทยานแหงชาติภูสอยดาว และอุทยานแหงชาติตนสักใหญ 



63 
 

รวมทั้งแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจอื่นๆ เชน วัดทาถนน (หลวงพอเพชร) วัดพระแทนศิลาอาสน วัดพระบรมธาตุ

ทุงยั้ง พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กนาพ้ี พพิธิภัณฑเมืองลับแล เปนตน 

  นอกจากนี้ ภาครัฐมีมาตรการกระตุนการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน เนื่องจาก

จังหวัดอุตรดิตถ มีชายแดนติดกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ทางดานดานภูดู อําเภอบานโคก ไดรับการพัฒนา

สถานที่พักแรม เพื่อรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย-ลาว- จีน-โซนยุโรป ที่จะเดินทางเขา-ออก ผานดานภูดู     

ซึ่งปจจุบันมีบริษัทนําเที่ยวทําธุรกิจทองเที่ยวเสนทางดังกลาวมากขึ้น ขณะที่สถานประกอบการบางแหงมีการ

ปรับปรุงสถานพักแรม ใหมีขนาดเล็กลง และบางแหงมีการปรับปรุงการใหบริการสถานพักแรมจากรายวันเปน

รายเดือน 

  ธุรกิจใหมในวิกฤติโควิด 19 วิกฤติโควิด 19สงผลกระทบอยางชัดเจนใหกับเศรษฐกิจ        

ของประเทศไทย และผูไดรับผลกระทบในวงกวางนาจะเปนธุรกิจรายยอย ทั้งรานอาหาร และ รานคาปลีก การ

ปรับตัวของผูประกอบการตอสถานการณจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งมีธุรกิจบางประเภท และสินคาบางอยางที่กลับมี

อัตราการเติบโตที่มากขึ้นในชวงเวลาดังกลาว อาทิ ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Healthcare) มีแนวโนมขยายตัว 

รวมถึง กลุมผลิตภัณฑเพื่อความสะอาดและปองกันเชื้อโรคอื่นๆดวย การคาปลีกบนเว็บไซต e-commerce 

เนื่องจากประชาชนมีแนวโนมที่จะใชจายในศูนยการคา หางสรรสินคา หรือรานอาหารนอยลง รวมถึงประชาชน

มีแนวโนมที่จะเดินทางนอยลงดวย ทําใหธุรกิจขายของออนไลน หรือ e-commerce ขยายตัวอยางสูง ทั้งการ

ขายของออนไลน และ การโปรโมทรานคาและสินคาผานโซเชี่ยลมีเดีย และการทําธุรกิจอาหารในลักษณะ 

Food Delivery  

2. มิติดานสังคมและความมั่นคง 

  ดานความยากจน และความเหลื่อมล้ํา พบวาจังหวัดอุตรดิตถมีคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอ

ภาคดานรายได (Gini coefficient) เพื่อประเมินความเทาเทียมในการกระจายรายไดของประชากรในพื้นที ่    

ที่ 0.46 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 0.42 อยูในอันดับ 62 โดยที่จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุด คือ

จังหวัดชัยนาท (ถาคา Gini coefficient เขาใกล 0 แสดงวาความเทาเทียมกันของรายไดมีมากขึ้น               

ถา Gini coefficient เทากับ 0 หมายความวา มีการกระจายรายไดอยางเทาเทียมกัน แตยิ่งคา                

Gini coefficient เขาใกล 1 มากเทาไร แสดงวาความไมเทาเทียมกันของรายไดยิ่งมีมากข้ึน) 
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  สอดคลองกับขอมูลในระดับประเทศ ที่ชี้ใหเห็นวาประเทศไทยยังเผชิญกับปญหาการกระจาย

รายไดที่ไมเทาเทียมกันของคนในสังคมไทยแสดงใหเห็นวาสังคมไทยยังเผชิญกับปญหา การกระจายรายไดมา

อยางตอเนื่อง จนทําใหเกิดความแตกแยกของสังคม และการเมือง สงผลกระทบตอเศรษฐกิจการลงทุน ทําให

เสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ 

  ในระดับประเทศ นโยบายเศรษฐกิจที่จะนําไปสูการแขงขันที่เปนธรรมที่เปดโอกาสใหทุกๆ คน 

ไมวารวยหรือจน สามารถไดประโยชน ระบบภาษีของประเทศสามารถเปนเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ําไดจาก

การเก็บภาษีคนรวยในอัตราที่สูงกวาคนจนหรือคนมีรายไดนอย รวมทั้งมีภาษีที่จะเก็บจากทรัพยสินหรือฐานของ

ความมั่งค่ัง เชน บาน ที่ดิน ซึ่งจะชวยลดความเหลื่อมล้ํา การใชจายของภาครัฐ ที่สามารถชวยเปดโอกาสใหคน

รายไดนอยสามารถเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับฐานะของตนเอง เชน เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

การมีงานทํา การเขาถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินเพื่อทําธุรกิจ สิ่งเหลานี้จะเปดโอกาสใหคนที่เริ่มตนยากจน 

สามารถมีโอกาสในการศึกษา มีงานที่ดีทํา และเขาถึงสินเชื่อเพ่ือทําธุรกิจ นํามาสูการเติบโตของรายไดและฐานะ 

  ในขณะเดียวกันระดับจังหวัด ตองมีแผนงาน/โครงการ เพื่อนํามาแกไขปญหาดังกลาว โดย

มุงเนนไปที่กลุมประชากรที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 ของจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถมีคาเฉลี่ยที่ 8,388 บาท/

เดือน ซึงต่ํากวาคาเฉลี่ยประดับประเทศที่ 9,368 บาท/เดือน โดยแผนงาน/โครงการที่ควรเนนคือโครงการ

ประเภทการลดรายจาย เพิ่มรายได และกระจายความเทาเทียม รวมไปถึงการขยายโอกาสที่จะเขาถึงบริการ

สาธารณะของภาครัฐ ไมวาจะเปนระบบการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การศึกษา การสาธารณะสุขที่กระจายตัว

และทั่วถึง เปนตน 
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  ดานความมั่นคง พบวาปญหาหลักของจังหวัดอุตรดิตถคือปญหายาเสพติด ซึ่งสถานการณ

ปญหายาเสพติดภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รอยละ 20 สวนใหญใชเปนพื้นที่พัก

คอยและกระจายยาเสพติด ปญหาหลักคือการแพรระบาดของยาบาในพื้นที่ โดยกลุมที่เขาไปเกี่ยวของกับการ   

ใชยาเสพติดสูงสุดเปนกลุมอาชีพรับจาง วางงาน และเกษตรกร อายุระหวาง 15-24 ป รวมถึงการแพรระบาด    

ในกลุมเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา พื้นที่เฝาระวังปญหาการคาและการแพรระบาด ไดแก         

อ.เมืองอุตรดิตถ อ.ลับแล อ.พิชัย อ.น้ําปาด และ อ.ทองแสนขัน 

จากการวิเคราะหขอมูลการจับกุมคดียาเสพติด พบวา สถานการณการคา ยาเสพติดจังหวัด

อุตรดิตถในภาพรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รอยละ 20  ปจจัยหลักของการเพิ่มดังกลาว คือ ยาเสพติดมีราคาลดลง 

และกลุมผูเสพ (รายใหม) ในพื้นที่มีความตองการอยากลองเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น กลุมนักคาในพื้นที่สวน

ใหญเปนกลุมนักคารายยอย ไปจนถึงรายกลาง ที่เชื่อมโยงกับ กลุมนักคา ยาเสพติดทางภาคเหนือตอนบน และ

จะลําเลียงยาเสพติดเขามาพักคอยในพื้นที่เปนระยะเวลาสั้นๆ หลังจากนั้น ก็จะกระจายไปยังพื้นที่จังหวัด

ใกลเคียง เชน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก 

ซึ่งแนวโนมสถานการณยาเสพติดในอนาคตของจังหวัดอุตรดิตถ คือ การแพรระบาดยาเสพติด 

(ยาบา ไอซ กัญชา) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เพราะยาเสพติดราคาถูกลงและกลุมผูคายาเสพติดใชวิธีใหเครดิต          

แกผูจําหนายรายยอย โดยพื้นที่ที่มีการจับกุมมาก ไดแก อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล และ อําเภอพิชัย        

ซึ่งยาบายังคงเปนยาเสพติดหลักที่มีการคาในพื้นที่มากที่สุด และกลุมผูคาที่มีหมายจับไดหลบหนีหมายจับไป

อาศัยอยูตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทย และเมียนมารสั่งยาเสพติดมาพักไวกับเครือขายในพื้นที่จังหวัด

อุตรดิตถ มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น จึงทําใหยาเสพติดมีราคาถูก และสงผลใหมีการแพรระบาดยาเสพติดมากขึ้น 

 

ดานสาธารณสุข การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายวงกวางไปทั่วโลก

รวมถึงประเทศไทย สงผลใหแตละประเทศตองดําเนินมาตรการปองกันการแพรระบาดเพื่อใหการระบาดอยูใน

วงจํากัด โดยหลายประเทศไดประกาศสถานการณฉุกเฉินภายในประเทศและใชมาตรการจํากัดกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ไดใชมาตรการควบคุมใหประชาชนอยูในเคหะสถาน 

การปดนานฟา และดานชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ ซึ่งมาตรการ

ดังกลาวสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง 
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จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในชวงเดือน

มกราคม - เมษายน 2563 รัฐบาลไดมีการบังคับใชมาตรการตาง ๆ เชน การลดการเดินทางของประชาชน         

การทํางานที่บาน งดการทํากิจกรรมที่เปนการรวมกลุมคนจํานวนมาก จํากัดการใหบริการในรานอาหาร 

เครื่องดื่ม การปดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํากัดเวลา

การออกนอกเคหะสถาน และจํากัดการเดินทางทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ซึ่งการดําเนินมาตรการ

ดังกลาว เริ่มสงผลกระทบตอการจางงาน และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

จังหวัดอุตรดิตถ มีผูเดินทางกลับภูมิลําเนาจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 15,331 ราย (ขอมูล       

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) โดยสาเหตุสวนใหญเกิดจากการถูกเลิกจางงาน และยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น      

อยางตอเนื่อง อีกท้ังตองดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ ที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ทําใหสถาน

บริการดานสาธารณสุขมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น แตจํานวนบุคลากรมีจํากัด ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพ และเปนการเตรียมความพรอมเพื่อผอนคลายมาตรการโดยที่ยังมีความตอเนื่องของการ

ปองกัน เพื่อไมให “การดตก” แลว ยังเปนการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พรอมกันกับการ

สรางระบบสุขภาพชุมชน การวางระบบบริการปฐมภูมิ รวมถึงการดูแลผูปวยแนวใหม ภายใตความตื่นตัว      

ของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

3. มิติดานสิ่งแวดลอม 

 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดอุตรดิตถมีพ้ืนที่ปาไม 2,763,248 ไร คิดเปน

รอยละ 55.85 ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบกับการมีคุณภาพสิ่งแวดลอม อาทิ น้ํา อากาศ อยูในระดับดี         

และถึงแมวาปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถมีเพียง 440 ตัน/วัน ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศเกือบ

เทาตัว แตสัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองมีเพียงรอยละ 49.77 หรือครึ่งหนึ่ง    

ของขยะทั้งหมด 
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การดําเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผานมา ทองถ่ินสวนใหญสามารถใหบริการเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอยไดมากขึ้น ทําใหปญหาขยะตกคางนอยลง แตยังมีปญหากําจัดขยะมูลฝอยไมถูกสุขลักษณะอยูมาก

ตกคางนอยลง แตยังมีปญหากําจัดขยะมูลฝอยไมถูกสุขลักษณะอยูมาก แมจะมีการจัดสรรงบประมาณ         

เพื่อกอสรางระบบกําจัดที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น นอกจากนี้ การลดประมาณการใช การคัดแยกขยะ ไปจนถึง

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เปนแนวทางหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยที่จะแกไขสภาพปญหาที่เกิดขึ้น       

โดยเปนการมุงเนนใหชุมชนที่อยูใกลเคียงกันนําขยะมูลฝอยมากําจัดรวมกัน ซึ่งแนวทางนี้จะชวยแกไขปญหาได

ในระยะยาว และเพื่อเปนการลดภาระของรัฐบาลดานการลงทุนและการบริหารจัดการ 

ดานภัยธรรมชาติ พบวาจังหวัดอุตรดิตถมีสัดสวนพื้นที่ที่ (หมูบาน) ประสบอุทกภัย และภัย

แลงสูงถึงรอยละ 72.22 ของพื้นที่ (หมูบาน) ทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งในเดือนมีนาคม–พฤษภาคมของทุกป จังหวัด

อุตรดิตถเปนชวงที่ขาดฝนอากาศแหงแลง ลมแรง ชวงเวลาดังกลาวแมน้ําสายสําคัญตาง ๆ ก็จะแหง ปริมาณน้ํา

ลดลง ราษฎรในพื้นที่อําเภอตาง ๆ ตองประสบปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําใชในการเกษตร 

เนื่องจากบางพื้นที่เปนหินดินดาน เปนภูเขาสูง หรือในน้ํามีสารฟลูออไรทในปริมาณที่สูง ไมสามารถใชอุปโภค

บริโภคได พื้นที่การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคจึงกระจายไปตามอําเภอตาง ๆ 

สอดคลองกับขอมูลปญหาภัยแลง ในชวง 3 ปยอยหลัง และที่สําคัญมีแนวโนมที่จะรุนแรงขึ้น

ดวย ประกอบกับสภาพพื้นที่เองที่ 80% เปนที่ราบระหวางหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยูตอเนื่องจากบริเวณ   

ที่ราบลุมแมน้ําทางดานเหนือและดานตะวันออกของจังหวัด ประกอบดวยที่ราบแคบๆ ระหวางหุบเขาตามแนว

คลองตรอน แมน้ําปาด คลองแมพรอง หวยน้ําไคร และลําธารสายตางๆ สลับกับภูมิประเทศเปนเขาอยูในเขต

อําเภอเมืองอุตรดิตถ ลับแล น้ําปาด ฟากทา ทาปลาและอําเภอบานโคก (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด) 

และเขตภูเขาและที่สูงอยูในบริเวณทางดานเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอําเภอ       

เมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล น้ําปาด ฟากทา ทาปลา และอําเภอบานโคก (ประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด)   

ซึ่งพื้นที่เหลานี้จะประสบทั้งปญหาน้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม และในฤดูแลงก็จะประสบกับปญหาภัยแลง   

ซึ่งเกิดจากแหลงน้ําธรรมชาติไมสามารถกักเก็บน้ําได ซึ่งน้ําจะไหลลงสูพื้นที่ตอนลางอยางรวดเร็ว 
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 4. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths)  จุดออน (Weaknesses) 

S1 เปนแหลงปลูกไมผล และมผีลติผลทางการเกษตร 

ที่หลากหลายตลอดป 

w1 การทองเที่ยวยังไมไดรับการพัฒนาอยางครบวงจร

และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกลเคยีง/ไมเปนทีรู่จัก 

S2 มีระบบชลประทานขนาดใหญ/กลาง หลายแหง 

ในพ้ืนที่ คือ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนทดน้ําผาจุก อางเก็บน้ํา

คลองตรอน และอางเก็บนํ้าหวยน้าํรีฯ 

w2 โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการยังครอบคลุมไมทั่วถึง/ชํารุดทรุดโทรม 

S3 ศักยภาพของดานถาวรภดูู  สามารถเชื่อมโยงการคา  

การลงทุน และการทองเที่ยวไดหลายมติ ิ

w3 มีสัดสวนพื้นท่ีที่ประสบภัยแลง/อทุกภัย จํานวนมาก 

S4 มีพื้นท่ีปาไมที่อุดมสมบรูณ มีคุณคาทางเศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดลอม 

w4 ระบบชลประทานและแหลงน้ํายังไมครอบคลุมทุก

พื้นท่ีทางการเกษตร 

S5 เปนเมือง ๓ วัฒนธรรม ทีม่ีอัตลักษณ  

(ลานนา ลานชาง และไทยกลาง) มีความผสมผสาน 

และนาสนใจ 

w5 โครงสรางเศรษฐกิจสวนใหญเปนเกษตรกรรม ซึ่ง

ตองพ่ึงพาธรรมชาต ิ

S6 คุณภาพสิ่งแวดลอม อาทิ น้ํา อากาศ อยูในระดับดี  w6 ความเจรญิทางเศรษฐกิจยังกระจกุตัวในตัวเมือง ทํา

ใหมีความเหลื่อมล้ําสูง 

S7 แหลงแรเหล็กน้ําพี ้ w7 ปญหาการเตรยีมความพรอมในการเขาสูสังคม

ผูสูงอาย ุ

S8 ตั้งอยูบนระเบยีงเศรษฐกิจ ท้ัง NSEC , EWEC, 

LIMEC, CVEC 

w8 กลุมเด็ก เยาวชน และกลุมเสี่ยงมแีนวโนมการเขาสู

วงจรปญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น  

S9 เปนแหลงทําการประมงน้ําจดื (กระชังปลา)  

แหลงใหญ และสําคญัของประเทศ 

W9 ปญหาการวางงานของกลุมแรงงานที่กลับภูมลิําเนา , 

การวางงานของนักศึกษาจบใหม 

S10 เปนศูนยกลางการขนสงระบบรางของภาคเหนือ

ตอนลาง 

W10 ขอจํากัดดานแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  W11 พื้นท่ีทับซอนกับพ้ืนที่ปา 

 
โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threats) 

O1 นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล 

และหนวยงานสวนกลาง 

T1 ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแลง  

น้ําทวม ดินโคลนถลม และมีแนวโนมรุนแรงขึ้น 

O2 แผนพัฒนาภาคเหนือ : ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภมูภิาค GMS 

BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

T2 ปจจัยการผลติมีราคาสูงขึ้น ทําใหตนทุนการผลิต

สูงขึ้นและความสามารถในการแขงขันลดลง  

รวมทั้งตลาดสินคาการเกษตรราคาตกต่ําไมแนนอน 

O3 แนวโนมการเดินทางการทองเที่ยวมากขึ้น เนื่องจาก

สถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงในตางประเทศ 

T3 สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระดบัประเทศ 

O4 มีแนวโนมขยายการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวมากขึ้น  

อาทิ ดานที่พัก รานอาหาร และสิง่อํานวย  

ความสะดวกอ่ืนๆ เชน ธุรกิจ รถเชา 

T4 ผลกระทบจากสถานการณการการแพรระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threats) 

O5 เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลนตางๆ ทํา

ใหชวยในการแพรกระจายขาวสารและการ

ประชาสมัพันธ 

T5 ระบบการใชชีวิตแบบบรโิภคนยิม การรับขอมลูผาน

สื่อตางๆ มผีลตอคานิยมและพฤตกิรรมทางลบ 

โดยเฉพาะกลุมเยาวชน 

O6 การพัฒนารถไฟทางคู กรุงเทพ-เดนชัย-เชียงราย T7 ปญหาการบกุรุกตดัไมทําลายปา 

O7 แนวโนมของการเปลี่ยนการใชชีวิตวถิีใหม (New 

Normal) 

  

  
5. การวิเคราะหความสัมพันธ TOWS Matrix 

จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของจังหวัดอุตรดิตถดังกลาวสามารถนํามา

วิเคราะหความสัมพันธแบบแมตทริกซ เพื่อกําหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนาหลักดังนี้ 
 

แผนภาพแสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบแมตทริกซ (TOWS Matrix) 

 

External Opportunities  

(O) 

1. 

2. 

3. 

4. 

External Threats  

(T) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Internal Strengths(S) 

1. 

2. 

3. 

4. 

SO 

"Maxi-Maxi" Strategy 

Strategies that use 

strengths to maximize opportunities. 

ST 

"Maxi-Mini" Strategy 

Strategies that use strengths to minimize 

threats. 

Internal Weaknesses (W) 

1. 

2. 

3. 

4. 

WO 

"Mini-Maxi" Strategy 

Strategies that minimize 

weaknesses by taking advantage of 

opportunities. 

WT  

"Mini-Mini" Strategy 

Strategies that minimize 

weaknesses and avoid threats. 

 

 1) การพัฒนาจุดแข็งใหโดดเดนและการใชประโยชนจากโอกาสเพื่อเสริมขอไดเปรียบ 

     (SO Strategy- "Maxi-Maxi" Strategy) 

กลยุทธเชิงรุก 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunity) 
S1 เปนแหลงปลูกไมผล และมผีลติผลทางการเกษตร 

ที่หลากหลายตลอดป 

O1 นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล 

และหนวยงานสวนกลาง 

S2 มีระบบชลประทานขนาดใหญ/กลาง หลายแหง 

ในพ้ืนที่ คือ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนทดน้ําผาจุก  

อางเก็บน้ําคลองตรอน และอางเกบ็น้ําหวยน้ํารีฯ 

O2 แผนพัฒนาภาคเหนือ : ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภมูภิาค GMS 

BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
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จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunity) 
S3 ศักยภาพของดานถาวรภดูู  สามารถเชื่อมโยงการคา  

การลงทุน และการทองเที่ยวไดหลายมติ ิ

O3 แนวโนมการเดินทางการทองเที่ยวมากขึ้น เนื่องจาก

สถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงในตางประเทศ 

S4 มีพื้นท่ีปาไมที่อุดมสมบรูณ มีคุณคาทางเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม 

O4 มีแนวโนมขยายการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวมากขึ้น อาทิ 

ดานที่พัก รานอาหาร และสิ่งอํานวย ความสะดวก

อื่นๆ เชน ธุรกิจ รถเชา 

S5 เปนเมือง ๓ วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ (ลานนา  

ลานชาง และไทยกลาง) มีความผสมผสาน 

และนาสนใจ 

O5 เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลนตางๆ  

ทําใหชวยในการแพรกระจายขาวสารและการ

ประชาสมัพันธ 

S6 คุณภาพสิ่งแวดลอม อาทิ น้ํา อากาศ อยูในระดับดี  O6 การพัฒนารถไฟทางคู กรุงเทพ-เดนชัย-เชียงราย 

S7 แหลงแรเหล็กน้ําพี ้ O7 แนวโนมของการเปลี่ยนการใชชีวิตวถิีใหม 

 (New Normal) 

S8 ตั้งอยูบนระเบยีงเศรษฐกิจ ท้ัง NSEC , EWEC, 

LIMEC, CVEC 

  

S9 เปนแหลงทําการประมงน้ําจดื (กระชังปลา)  

แหลงใหญ และสําคญัของประเทศ 

  

S10 เปนศูนยกลางการขนสงระบบรางของภาคเหนือ

ตอนลาง 

  

 

จากการวิเคราะหจากจุดแข็งรวมกับการใชประโยชนจากโอกาส จังหวัดอุตรดิตถควรกําหนดกลยุทธ  

เชิงรุก กลาวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ ความพรอม       

ดานสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย การเปนเมือง 3 วัฒนธรรมที่โดดเดนเปนเอกลักษณ เพื่อสรางรายไดและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจจากโอกาสนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลและหนวยงานสวนกลาง ไมวาจะเปนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วาดวยเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค นโยบายการทองเที่ยวของกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา และแนวโนมการเดินทางการทองเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากสถานการณการการแพรระบาดของโรค    

ติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงในตางประเทศ รูปแบบการทองเที่ยวจะกลับมาในรูปแบบพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) กลาวคือ นักทองเที่ยวจะคํานึงถึงความปลอดภัย อีกท้ังในประเทศเองยังคง

มาตรการในการจํากัดการเดินทาง การเคลื่อนยายและการรวมตัวของคนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นการทองเที่ยวควรยึด

จุดขายเรื่องความปลอดภัย การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเปนตัวชูโรงดานการทองเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิด      

อีกหนึ่งจุดขายคือ เรื่องความคุนเคย ทั้งดานวัฒนธรรมและอาหาร ตลอดจนจุดขายเรื่องความสวยงามของทั้งธรรมชาติ

ที่ไดรับการฟนฟู ซึ่งนอกจากการเตรียมพรอมในการฟนฟูการทองเที่ยวในดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งในแงสถานที่

ทองเที่ยว สถานประกอบการ โรงแรมและภาคสวนการบริการตางๆ รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอรมที่จะชวยสราง

ประสบการณใหมใหกับนักทองเที่ยวในยุค New Normal แลว การพัฒนาทักษะ Upskill Reskill ของบุคลากร         

ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนอีกเรื่องที่สําคัญที่การทองเที่ยวตองหันมามองเปนลําดับตนๆ โดยเฉพาะกําลังคนในดาน 

Health & Wellness และ Digital Transformation ที่จะตองเขาไปพัฒนากําลังคนใหเกิดทักษะดังกลาวใหกับ

ผูประกอบการ 
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  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดอุตรดิตถมีพื้นที่ปาไม 2,763,248  ไร คิดเปน 

56.40% ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบกับการมีคุณภาพสิ่งแวดลอม อาทิ น้ํา อากาศ อยูในระดับดี เปนจุดแข็ง     

ที่ทําใหจังหวัดอุตรดิตถ สามารถใชจุดแข็งประกอบกับโอกาสแนวโนมความสนใจของนักทองเที่ยวชาวไทยนิยม

เดินทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู การอนุรักษ เพื่อประโยชนกับพ้ืนที่ได 

  นอกจากนี้ แผนพัฒนาภาคเหนือ ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคในประเด็นการใชโอกาส   

จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของ

ภาค ซึ่งพื้นที่ควรเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน เพื่อเชื่อมโยงประเทศ/หนวยเศรษฐกิจตางๆ     

ใน GMS เขาดวยกัน ปจจุบัน GMS มีระเบียงเศรษฐกิจ 3 สวน ไดแก ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก 

(East-West Corridor) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต (North-South Corridor) ระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของ    

อนุภูมิภาค (Southern Corridor) ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลําไย (LIMEC) และระเบียง

เศรษฐกิจเชียงใหม -เวียงจันทน (CVEC) และการเปนศูนยกลางการขนสงระบบรางของภาคเหนือตอนลาง      

ในแงภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ระเบียงเศรษฐกิจเปนเสมือนเสนทางเชื่อมตอเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย   

เขากับประเทศเพื่อนบาน ดังนั้น สถานภาพ ความกาวหนา และระดับการพัฒนาของพื้นที่หรือเมืองที่ระเบียง

เศรษฐกิจทอดผานจึงสงผลตอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของพื้นที่โดยตรง ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถไดให

ความสําคัญโดยมีแนวคิดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบรางเพื่อเชื่อมตอเสนทาง LIMEC ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถม ี    

ศักยภาพที่จะเปนศูนยกลางเชื่อมโยงการคา การทองเที่ยว การเดินทางขามประเทศ โดยมียุทศาสตรชายแดน

สําคัญที่บริเวณจุดผานแดนสากลภูดู รวมทั้งพื้นที่ตลอดเสนทางทางผานสูดานชายแดนสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

รองรับทั้งการคา การทองเที่ยวในอนาคตได อีกทั้งยังเปนเสนทางเชื่อมตอจากเมียนมารผานดานสากลที่แมสอด

สู สปป.ลาวผานจุดผานแดนสากลภูดูดวยระยะทางท่ีใกลที่สุดตามแนวตะวันออกสูตะวันตก อีกทั้งยังเปนโอกาส

สําคัญในอนาคตที่จะเชื่อมโยงระบบรางเขากับโครงการกอสรางรถไฟจีน-ลาว ในอนาคต 

  2) การพัฒนาจุดแข็งใหโดดเดนและการลดปจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง 

      (ST Strategy- "Maxi-Mini" Strategy) 

กลยุทธเชิงแกไข 

 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) 
S1 เปนแหลงปลูกไมผล และมผีลติผลทางการเกษตรที่

หลากหลายตลอดป 

T1 ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแลง      

น้ําทวม ดินโคลนถลม และมีแนวโนมรุนแรงขึ้น 

S2 มีระบบชลประทานขนาดใหญ/กลาง หลายแหงใน

พื้นท่ี คือ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนทดน้ําผาจุก อางเก็บน้ํา

คลองตรอน และอางเก็บนํ้าหวยน้าํรีฯ 

T2 ปจจัยการผลติมีราคาสูงขึ้น ทําใหตนทุนการผลิต

สูงขึ้นและความสามารถในการแขงขันลดลง รวมทั้ง

ตลาดสินคาการเกษตรราคาตกต่ําไมแนนอน 

S3 ศักยภาพของดานถาวรภดูู  สามารถเชื่อมโยงการคา  

การลงทุน  และการทองเที่ยวไดหลายมติ ิ

T3 สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระดบัประเทศ 

S4 มีพื้นท่ีปาไมที่อุดมสมบรูณ มีคุณคาทางเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม 

T4 ผลกระทบจากสถานการณการการแพรระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) 
S5 เปนเมือง  ๓  วัฒนธรรม  ที่มีอัตลกัษณ  (ลานนา  

ลานชาง  และไทยกลาง)  มีความผสมผสานและ

นาสนใจ 

T5 ระบบการใชชีวิตแบบบรโิภคนยิม การรับขอมลูผาน

สื่อตางๆ มผีลตอคานิยมและพฤตกิรรมทางลบ 

โดยเฉพาะกลุมเยาวชน 

S6 คุณภาพสิ่งแวดลอม อาทิ น้ํา อากาศ อยูในระดับดี  T7 ปญหาการบกุรุกตดัไมทําลายปา 

S7 แหลงแรเหล็กน้ําพี ้   

S8 ตั้งอยูบนระเบยีงเศรษฐกิจ ท้ัง NSEC , EWEC, 

LIMEC, CVEC 

  

S9 เปนแหลงทําการประมงน้ําจดื (กระชังปลา)  

แหลงใหญ และสําคญัของประเทศ 

  

S10 เปนศูนยกลางการขนสงระบบรางของภาคเหนือ

ตอนลาง 

  

  ผลจากการวิเคราะหโดยการพัฒนาจุดแข็งรวมกับการลดอุปสรรคจากภายนอก สรุปไดวา

จังหวัดอุตรดิตถควรกําหนดกลยุทธเชิงแกไข กลาวคือ การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตที่สําคัญของ

จังหวัดเพื่อสรางภูมิคุมกันจากผลกระทบภายนอก เชน การแขงขันทางดานสินคาเกษตร ปจจัยการผลิตมีราคา

สูงขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นและความสามารถในการแขงขันลดลง รวมทั้งตลาดสินคาการเกษตรราคา

ตกต่ํา ไมแนนอน รวมทั้งวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน  

  ตัวเลขดานผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถในพืชเศรษฐกิจสําคัญ  แมวาการเพิ่ม

ผลิตภาพการผลิตสินคาเกษตรจะทําใหเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น (อัตราการเพิ่มของผลผลิตเพิ่มขึ้นเปนอันดับ 1 

ของประเทศ) เนื่องจากผูบริโภคหรืออุตสาหกรรมที่ใชสินคาเกษตรสามารถใชสินคาเกษตรในราคาที่ต่ําลง       

แตเกษตรกรกลับมีรายไดลดลง ดังนั้นการใชนโยบายเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินคาทั้งสองชนิดดังกลาว       

จึงเปรียบเสมือนการสรางประโยชนใหแกผูบริโภค พอคา หรือผูใชสินคาเกษตร โดยการสรางตนทุนใหแก

เกษตรกรซึ่งมักมีรายไดและความเปนอยูท่ีดอยกวา จึงเปนการเพิ่มความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจ  

  ดังนั้นการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร จึงไมใชการเพิ่มผลผลิตตอไร     

แตเปนการสรางมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรมสินคาเกษตร ควรมุงหมายใหภาคธุรกิจเปนแกนนําในการสราง

นวัตกรรม โดยมีบทบาทหลักในการกําหนดโจทยวิจัย เนื่องจากเปนผูเขาใจความตองการของตลาดซึ่งมีความ

ละเอียดออนจากความใกลชิดกับผูบริโภค อีกทั้งอยูในฐานะผูที่นําไปใชในเชิงพาณิชย ซึ่งจะทําใหนวัตกรรม      

ที่สรางสรรคขึ้นสามารถนําไปใชเชิงพาณิชยไดจริง นอกจากนี้ยังควรเปนเจาของเงินทุนหลักในการพัฒนา

นวัตกรรม เพราะจะทําใหมีแรงจูงใจในการผลักดันการสรางนวัตกรรมใหสําเร็จมากกวาภาครัฐหรือภาควิชาการ 

พัฒนาสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม นวัตกรรมสินคาเกษตร ซึ่งจะชวยยกระดับรายไดและความเปนอยู

ของเกษตรกร อันจะมีสวนในการลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว 

ผลกระทบจากสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ปญหาการวางงาน จังหวัดอุตรดิตถมีผูวางงาน 4,418 คน (อัตราการวางงานรอยละ 

2.24 ของกําลังแรงงานปจจุบัน) เปนผลจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทําใหอัตราการวาง

เพิ่มขึ้น เพศชายมีอัตราการวางงานมากกวาเพศหญิงที่มีจํานวน 2,475 คน และเพศหญิง จํานวน 1,943 คน 
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และยังไมรวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาและยังไมมีงานทํา รวมถึงแรงงานสูงอายุและแรงงานทักษะ

นอย แนวโนมดังกลาวจะทําใหแรงงานจํานวนหนึ่งตองกลับถิ่นฐานของตนเพื่อประกอบอาชีพเปนการถาวร 

ดังนั้น จึงควรมีการปรับโครงสรางภาคเกษตรใหเปนแหลงจางงานตอเนื่องจะชวยใหประชาชนสามารถอาศัย 

และประกอบอาชีพอยูในภูมิลําเนาของตน ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 

  3) การลดจุดออนโดยใชประโยชนจากโอกาส 

     (WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy) 

กลยุทธเชิงปองกัน 

จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) 
w1 การทองเที่ยวยังไมไดรับการพัฒนาอยางครบวงจร

และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกลเคยีง/ไมเปนทีรู่จัก 

O1 นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลและ

หนวยงานสวนกลาง 

w2 โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการยังครอบคลุมไมทั่วถึง/ชํารุดทรุดโทรม 

O2 แผนพัฒนาภาคเหนือ : ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภมูภิาค GMS 

BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

w3 มีสัดสวนพื้นท่ีที่ประสบภัยแลง/อทุกภัย จํานวนมาก O3 แนวโนมการเดินทางการทองเที่ยวมากขึ้น เนื่องจาก

สถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงในตางประเทศ 

w4 ระบบชลประทานและแหลงน้ํายังไมครอบคลุมทุก

พื้นท่ีทางการเกษตร 

O4 มีแนวโนมขยายการลงทุนธุรกิจทองเที่ยวมากขึ้น อาทิ 

ดานที่พัก รานอาหาร และสิ่งอํานวย ความสะดวก

อื่นๆ เชน ธุรกิจ รถเชา 

w5 โครงสรางเศรษฐกิจสวนใหญเปนเกษตรกรรม ซึ่งตอง

พึ่งพาธรรมชาต ิ

O5 เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลนตางๆ ทํา

ใหชวยในการแพรกระจายขาวสารและการ

ประชาสมัพันธ 

w6 ความเจรญิทางเศรษฐกิจยังกระจกุตัวในตัวเมือง ทํา

ใหมีความเหลื่อมล้ําสูง 

O6 การพัฒนารถไฟทางคู กรุงเทพ-เดนชัย-เชียงราย 

w7 ปญหาการเตรยีมความพรอมในการเขาสูสังคม

ผูสูงอาย ุ

O7 แนวโนมของการเปลี่ยนการใชชีวิตวถิีใหม (New 

Normal) 

w8 กลุมเด็ก เยาวชน และกลุมเสี่ยงมแีนวโนมการเขาสู

วงจรปญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น  

  

W9 ปญหาการวางงานของกลุมแรงงานที่กลับภูมลิําเนา , 

การวางงานของนักศึกษาจบใหม 

  

W10 ขอจํากัดดานแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

W11 พื้นท่ีทับซอนกับพ้ืนที่ปา   

ผลจากการวิเคราะหโดยการลดจุดออนโดยใชประโยชนจากโอกาส สรุปไดวาจังหวัดอุตรดิตถ

ควรกําหนดกลยุทธเชิงปองกัน กลาวคือ ในเชิงเศรษฐกิจ ไดแก การใหความสําคัญกับโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังครอบคลุมไมทั่วถึง/ชํารุดทรุดโทรม ซึ่งยังขาดการออกแบบและบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงโอกาสจากการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะดานคมนาคม การ

วางแผนและกําหนด แนวทางการพัฒนาสินคาทางการเกษตรของจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทาง/นโยบายของ
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สวนกลาง การใหความสําคัญกับพื้นที่นอกเขตชลประทานมากขึ้น กลาวคือ แนวทางพัฒนาแหลงน้ําในแตละ

พื้นที่ตองสอดคลองกับศักยภาพและกายภาพของพื้นที่ที่หลากหลาย เนนการเชื่อมแหลงน้ําขนาดใหญ        

กลาง เล็ก และแหลงน้ําของครัวเรือนทั้งบนดินและใตดิน เพื่อกระจายพื้นที่รับน้ําและลดการพึ่งพาน้ําจากแหลง

ใดแหลงหนึ่ง ทําใหคนในพื้นที่มีน้ําใชตลอดทั้งป การพัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชนอยางยั่งยืน        

ซึ่งอาศัยการประสานประโยชนระหวางภาครัฐ เอกชน และคนในพ้ืนที่ รวมกับการวางกลไกแบงปนผลประโยชน

และชดเชยผลกระทบของโครงการ 

  ดานสังคม ปญหาการเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และปญหาสถานพยาบาล   

ที่ไดมาตรฐาน ยังกระจุกตัวอยูในเขตเมือง ยังไมครอบคลุมทั่วถึงในอําเภอที่หางไกล เปนปญหาของจังหวัด

อุตรดิตถตองเผชิญรวมกับจังหวัดอื่นๆ และจะเห็นไดชัดมากยิ่งขึ้นในอีก 10 ปขางหนา จากการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากร ซึ่งสิ่งที่จังหวัดอุตรดิตถตองดําเนินการคือ ฝกอบรมแรงงานสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ

ประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น และมีการคุมครองทางสังคมใหผูสูงอายุพึ่งพาตนเองได การวางระบบ

โครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ รวมถึงการจัดสรรรายไดและรายจายอยางสมดุล 

โดยเฉพาะรายไดหลังวัยเกษียณ นอกจากนี้ยังอาจใชโอกาสดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ สิ่งอํานวย

ความสะดวกเหลานี้คอนขางจํากัด สวนใหญจะเปนโรงพยาบาลหรือศูนยบริการทางการแพทยที่อยูไกลจากบาน 

หรือไมมีรถโดยสารเดินทางไปตางสถานที่ ทําใหผูสูงอายุจํานวนมากมีความยากลําบากในการเขาถึงสวัสดิการ

จากสวนกลาง 

  ความเหลื่อมล้ําระหวางประชากรเมืองและประชากรชนบทอยางเห็นไดชัดซึ่งสงผลใหคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและการเขาถึงการบริการของภาครัฐมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริการ

ทางดานการศึกษา หรือสุขภาพ ที่ยังมีคุณภาพไมเทาเทียมกัน จึงจําเปนตองความสําคัญกับการยกระดับ

มาตรฐานแรงงานในพื้นที่เพื่อใหสอดคลองกับโอกาสทางเศรษฐกิจและความตองการของตลาดแรงงาน          

ที่ขยายตัวมากขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานและความรวมมือทาง

เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  

การสงเสริมและสรางสภาวะแวดลอมที่ดีของเด็ก และเยาวชนเพื่อลดปญหาพฤติกรรมเสี่ยง

และการเขาสูวงจรของยาเสพติด เปนอีกหนึ่งประเด็นที่จังหวัดควรใหความสําคัญ โดยเริ่มจากครอบครัว       

ควรสอดสองดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวอยาใหเกี่ยวของกับยาเสพติด อบรม สั่งสอน ใหรูถึงโทษภัยของ    

ยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพื่อน คอยสงเสริมใหรูจักใชเวลาในทางที่เปนประโยชน เชน การเลนกีฬา          

เพื่อปองกันไมให เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด ทุกคนในครอบครัวควรสรางความรักความเขาใจ              

และสัมพันธภาพอันดีตอกัน ที่พึ่ง เปนที่ปรึกษาและใหกําลังใจแกกันและกัน  สถาบันการศึกษาและหนวยงาน

ภาครัฐควรมีกิจกรรมใหความรูเรื่องพิษภัยสารเสพติดอยางสม่ําเสมอครูควรเอาใจใสในการดูแลนักเรียน เปนที่

ปรึกษาที่ พรอมทั้งผลักดันใหเกิดกิจกรรมสรางสรรคในการสรางเสริมสุขภาวะที่ดีและลดปจจัยเสี่ยงทางสังคม

ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งปจจุบันสังคมไทยเต็มไปดวยปญหาความรุนแรง แมวัยใส เด็กติดเกม ยาเสพติด 

เด็กแวน/สกอย นักดื่มหนาใหม ยุวอาชญากร และอ่ืนๆ อันจะสงผลใหเกิดปญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาตอไป 
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  4) การลดจุดออนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค 

     (WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy) 

กลยุทธเชิงรับ 
จุดออน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 

w1 การทองเที่ยวยังไมไดรับการพัฒนาอยางครบวงจร

และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกลเคยีง/ไมเปนทีรู่จัก 

T1 ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแลง      

น้ําทวม ดินโคลนถลม และมีแนวโนมรุนแรงขึ้น 

w2 โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการยังครอบคลุมไมทั่วถึง/ชํารุดทรุดโทรม 

T2 ปจจัยการผลติมีราคาสูงขึ้น ทําใหตนทุนการผลิต

สูงขึ้นและความสามารถในการแขงขันลดลง รวมทั้ง

ตลาดสินคาการเกษตรราคาตกต่ําไมแนนอน 

w3 มีสัดสวนพื้นท่ีที่ประสบภัยแลง/อทุกภัย จํานวนมาก T3 สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระดบัประเทศ 

w4 ระบบชลประทานและแหลงน้ํายังไมครอบคลุมทุก

พื้นท่ีทางการเกษตร 

T4 ผลกระทบจากสถานการณการการแพรระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

w5 โครงสรางเศรษฐกิจสวนใหญเปนเกษตรกรรม ซึ่งตอง

พึ่งพาธรรมชาต ิ

T5 ระบบการใชชีวิตแบบบรโิภคนยิม การรับขอมลูผาน

สื่อตางๆ มผีลตอคานิยมและพฤตกิรรมทางลบ 

โดยเฉพาะกลุมเยาวชน 

w6 ความเจรญิทางเศรษฐกิจยังกระจกุตัวในตัวเมือง ทํา

ใหมีความเหลื่อมล้ําสูง 

T7 ปญหาการบกุรุกตดัไมทําลายปา 

w7 ปญหาการเตรยีมความพรอมในการเขาสูสังคม

ผูสูงอาย ุ

  

w8 กลุมเด็ก เยาวชน และกลุมเสี่ยงมแีนวโนมการเขาสู

วงจรปญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น  

  

W9 ปญหาการวางงานของกลุมแรงงานที่กลับภูมลิําเนา , 

การวางงานของนักศึกษาจบใหม 

  

W10 ขอจํากัดดานแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

W11 พื้นท่ีทับซอนกับพ้ืนที่ปา   

 
  ผลจากการวิเคราะหการลดจุดออนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญภัยคุกคาม สรุปไดวา จังหวัด
อุตรดิตถควรกําหนดกลยุทธเชิงรับในประเด็นที่เปนจุดออนของจังหวัด อาทิ  

การปองกันการแพรระบาดและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งจากการเปนพื้นที่ทางผานในการ
ลักลอบ ลําเลียงผานยาเสพติดจากตอนบนของประเทศ และปญหากลุมเด็ก เยาวชน และกลุมเสี่ยง มีแนวโนมการเขาสู
วงจรปญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปญหาเศรษฐกิจและการวางงาน ทําใหเปนปจจัยเสี่ยงอยางยิ่งกับการเขาสู
วงจรยาเสพติดของเด็กและเยาวชน หนวยงานที่เกี่ยวของจึงจําเปนอยางยิ่ง ในการแกไขปญหาดังกลาว 

การปองกันและแกไขปญหาภัยแลง/อุทกภัยอยางยั่งยืน ในการแกไขเพื่อบรรเทาปญหาทรัพยากรน้ํา
ในลุมน้ํา จะตองทําใหลุมน้ํามีน้ําอยางเพียงพอและมีคุณภาพ (Supply) เพื่อประโยชนในการผลิตและการอุปโภคบริโภค 
(Demand) สนับสนุนการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พรอมไปกับการปองกันอุทกภัยไดอยางตอเนื่อง   
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในระยะยาว ควรเปนการจัดการ
ทรัพยากรอยางยั่งยืน และการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของทุกฝายที่เกี่ยวของ อาทิ การสรางเสถียรภาพของน้ําตนทุน 
เพื่อการแกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่ที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําและภัยแลงซ้ําซาก การเพิ่มขีดความสามารถการ
ระบายน้ําและพัฒนาพื้นที่แกมลิง การรักษาคุณภาพน้ําแหลงน้ําและสรางความตระหนักในคุณคาของน้ํา 
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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระบุวาผลกระทบจากโควิด-19 ทําใหอัตราการ

วางงานจะสูงถึง 3 ถึง 4% จากเดิมเฉลี่ย 1% บงชี้วาแรงงานเยาวชนจะประสบปญหาการวางงานรุนแรงกวา

กลุมอื่น เนื่องจากเดิมเยาวชนมีอัตราการวางงานสูงถึง 5% หรือเกือบ 5 เทาของแรงงาน ผูใหญ เนื่องจาก

ตําแหนงงานหดตัวไปมากอันเปนผลจากโควิด จนไมพอรองรับบัณฑิตจบใหมในปนี้ และที่สะสมในปกอนๆ       

มีมากกวา 5 แสนคน และคาดวาจะมีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นตอเนื่องจนกวาภาวะเศรษฐกิจจะกลับมาเปนปกติ 

เชนเดียวกันกับจังหวัดอุตรดิตถที่กําลังเกิดปญหาการวางงานของกลุมแรงงานที่กลับภูมิลําเนา , การวางงานของ

นักศึกษาจบใหม โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม เนื่องจากคนกลุมนี้ไดผลกระทบจาก 3 เรื่องหลัก คือ การถูกเลิก

จาง การเรียน การฝกงานและการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานที่หยุดชะงัก รวมถึงความยากในการสมัครงาน

หรือเปลี่ยนงาน  
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สวนที่ 2 เปาหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดความสําเร็จ และประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

1. เปาหมายการพัฒนาจังหวัด :  

“จังหวัดอุตรดิตถ เปนเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย การทองเที่ยวมีการพัฒนา และการคา

ชายแดนมีมูลคาสูงขึ้น” 
 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

เปาหมายการพัฒนา  
ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา

แลว ดวยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 
ทิศทางการพัฒนา

ภาคเหนือ 
 

เปาหมายการพัฒนา  
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

มูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ

กับประเทศในกลุมอนุ

ภูมิภาคลุมแมนาโขง 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาจังหวัด

อุตรดิตถ  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

เปาหมายการพัฒนา  
จังหวัดอุตรดิตถ เปนเมืองที่

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

มีผลผลิตทางการเกษตรที่

ปลอดภัย การทองเที่ยวมี

การพัฒนา และการคา

ชายแดนมีมูลคาสูงขึ้น 

 

ดานความ

มั่นคง 

ดานการสราง

ความสามารถ

ในการแขงขัน 

ดานการ

พัฒนาและ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย 

ดานการ

สรางโอกาส

และความ

เสมอภาค

ทางสังคม 

ดานการสราง

การเติบโตบน

คุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

ดานการปรับ

สมดุลและ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ

ภาครัฐ 

พัฒนาการทองเที่ยว

และธุรกิจบริการ

ตอเนื่องใหมีคุณภาพ 

สามารถสราง

มูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน

และกระจาย

ประโยชนอยาง

ทั่วถึง…. 

ใชโอกาสจากเขต

เศรษฐกิจพิเศษ และ

การเชื่อมโยงกับอนุ

ภูมิภาค GMS 

BIMSTEC และ AEC 

เพื่อขยายฐาน 

เศรษฐกิจของภาค 

ยกระดับเปนฐานการ

ผลิตเกษตรอินทรีย

และเกษตรปลอดภัย

เชื่อมโยงสู

อุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปที่สราง

มูลคาเพิ่มสูง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และแกไขปญหา

ความยากจน พัฒนา

ระบบดูแลผูสูงอายุ

อยางมีสวนรวมของ

ครอบครัวและชุมชน

ยกระดับทักษะฝมือ

แรงงานภาคบริการ 

อนุรักษและฟนฟูปา

ตนนาใหคงความ

สมบูรณ จัดระบบ

บริหารจัดการนา

อยางเหมาะสมและ

เชื่อมโยงพื้นที่เกษตร

ใหทั่วถึง.... 

เสริมสราง

บานเมืองใหนา

อยู สรางชุมชน

และครอบครัว

เขมแข็ง เพื่อใหมี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

พัฒนาเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ OTOP 

ใหมีคุณภาพ

ปลอดภัยได

มาตรฐาน และมี

การบริหารจัดการ

ดานการตลาดที่มี

ประสิทธภิาพ 

พัฒนาทุนทาง

วัฒนธรรม      

ภูมิปญญาทองถิ่น 

และทรัพยากร  

ธรรมชาติ เพื่อ

สงเสริมและ

สนับสนุนการ

ทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน 

อนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ

แหลงน้ํา และ

สงเสริมพัฒนา

พลังงานที่เปน

มิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

เพิ่มศักยภาพ 

การคา การลงทุน 

ระบบ Logistic 

และความสัมพันธ

กับประเทศเพื่อน

บาน 
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2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 
 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

 

ตัวช้ีวัดของ

แผนงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2561-2565

 -รายไดเฉลี่ยตอหัว รอยละ 15 รอยละ 15 รอยละ 15 รอยละ 15 รอยละ 15 รอยละ 15

กลุมประชากร

รอยละ40 เพิ่มขึ้น

ไมต่ํากวารอยละ15

ตอป

 - คาสัมประสิทธ์ิ 0.46                   0.45                     0.44                      0.43                   0.42                0.44                     

ความไมเสมอภาค

ดานรายไดลดลง

เทาคาเฉลี่ย

ประเทศ (0.42)

เม่ือสิ้นสุดแผน

 - จํานวนคดี รอยละ 3 รอยละ 5 รอยละ 7 รอยละ 9 รอยละ 11 รอยละ 7

ยาเสพติดลดลง

รอยละ 2 ตอป

 - อัตราขยายตัว รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 รอยละ 6 รอยละ 7 รอยละ 5

GPP ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้นรอยละ 1

ตอป

 - รายไดการ รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 รอยละ 20

จําหนายสินคา

otop เพิ่มขึ้น

รอยละ 5 ตอป

 - รายไดจาการ รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 รอยละ 6 รอยละ 4

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 1 ตอป

 - จํานวนนักทอง รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 รอยละ 6 รอยละ 4

เที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 1 ตอป

แผนงานที่ 6 

ธรรมชาติ เพื่อการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ

แผนงานที่ 7  - พื้นที่ปาเพิ่มขึ้น รอยละ 0.25 รอยละ 0.50 รอยละ 0.75 รอยละ 1 รอยละ 1.5 รอยละ 0.75

การอนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้า รอยละ 0.25 ตอป

โดยการมีสวนรวมของชุมชน

แผนงานที่ 8

การพัฒนาแหลงนํ้า และการ  - สัดสวนพื้นที่ รอยละ 70 รอยละ 65 รอยละ 60 รอยละ 55 รอยละ 50 รอยละ 60

บริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน (หมูบาน) ที่ประสบ

อุทกภัย และภัย

แลงลดลงเหลือ

รอยละ 50

สิ้นสุดแผน

แผนงานที่ 9 

การสงเสริมพลังงานทดแทน การ สัดสวนของขยะ รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 15

บริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยี มูลฝอยชุมชนที่

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการ

อยางถูกตอง

รอยละ 5 ตอป

แผนงานที่ 10  - มูลคาการคา รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 20

การพัฒนาศักยภาพ ชายแดนเพิ่มขึ้น

การคา การลงทุน รอยละ 5 ตอป

กับประเทศเพื่อนบาน  - จํานวนคนผาน รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 20

แผนงานที่ 11 เขา-ออกดาน

การเสริมสราง ชายแดนเพิ่มขึ้น

ความสัมพันธกับ รอยละ 5 ตอป

ประเทศเพื่อนบาน

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากร

ธรรมชาติ  แหลงนํ้า และสงเสริมพัฒนาพลังงาน

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เพิ่มศักยภาพการคาการ 

ลงทุน และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

ทองเที่ยวอยางสรางสรรค และ

ยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม แผนงานที่ 5 การนําทุนทาง

ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมาใช

สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในการสงเสริมสนับสนุนการ

คุณภาพ ไดมาตรฐาน และมีการ

ตลาดที่ครบวงจร

แผนงานที่ 4

การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 

SMEs และอุตสาหกรรมใหมี

ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการ ปลอดภัย มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

ดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และมีการตลาดที่ครบวงจร

ปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม แผนงานที่ 3

อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพ การพัฒนาการเกษตรใหมีความ

แผนงานที่ 2

การเสริมสรางบานเมืองใหมี

ความนาอยู ม่ันคง และความ

เพิ่มรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เสริมสรางบานเมืองให แผนงานที่ 1

นาอยู สรางชุมชนและ ครอบครัวเขมแข็ง การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย 

เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัว ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน คาเปาหมาย
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3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และแผนงานภายใตประเด็นการพัฒนา 

1. เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
โดยมีเปาประสงคของประเด็นการพัฒนา คือ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม ไดรับ

การพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการ

แกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยาง   

สงบสุข มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน มีความปลอดภัยในสังคมชุมชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แผนงาน 

1.1 การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชน ใหมีความเขมแข็ง เพิ่มรายได และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

  1.2 การเสริมสรางบานเมืองใหมีความนาอยู มั่นคง และปลอดภัย 

2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน 

และมีการบริหารจัดการดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีเปาประสงคของประเด็นการพัฒนา คือ บริหารจัดการผลผลิตทั้งภาคเกษตร อยางเปนระบบครบวงจร 

โดยมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูป   

สรางมูลคาและความตองการของผูบริโภคในตลาด สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมสาน วนเกษตร เกษตร

อินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดยการนํา    

อัตลักษณของชุมชน/ทองถิ่น มาพัฒนาเปนสินคาในระดับสากล 

แผนงาน 

1.1 การพัฒนาการเกษตร ใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีการตลาดที่ครอบวงจร 

1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP SMEs และอุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน         

และมีการตลาดที่ครบวงจร 

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
โดยมีเปาประสงคของประเด็นการพัฒนา คือ พัฒนาเตรียมความพรอมเชิงพื้นที่ ในการรองรับ

นักทองเที่ยว เนนการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพและขีดความสามารถในการ

รองรับนักทองเที่ยวของพื้นที่แหลงทองเที่ยว และใหความสําคัญกับมิติของการพัฒนาการทองเที่ยวในดาน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยสงเสริมการ

จัดการทรัพยากรทองถิ่นของชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑ

ชุมชน (OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเที่ยว 
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แผนงาน 

3.1 การนําทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มาใชในการสงเสริมและสนับสนุนการ

ทองเที่ยวอยางสรางสรรคและยั่งยืน 

 3.2 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

4. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนาพลังงานที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 
โดยมีเปาประสงคของประเด็นการพัฒนา คือ การรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ 

ลุมน้ํานานและลําน้ําสาขา เพื่อใหทุกภาคสวนในพื้นที่เกิดความตระหนักและรวมมือกันในการดูแลรักษาปาตน

น้ํา ไมวาจะเปนการเพิ่มพื้นที่ปาไมโดยการฟนฟูสภาพปา การปองกันและปราบปรามไมใหมีการบุกรุกเขาไป

ทําลายปา การสรางเครือขายความรวมมือของชุมชนและภาคสวนตางๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาล ตั้งแตตนน้ํา 

กลางน้ํา ปลายน้ํา ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย การขาดแคลนน้ําภาคการผลิต น้ําอุปโภค

บริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

แผนงาน 

 4.1 การอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

 4.2 การพัฒนาแหลงน้ํา และบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน 

 4.3 การสงเสริมการใชพลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

5. เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 
โดยมีเปาประสงคของประเด็นการพัฒนา คือ ผลักดันใหมีการพัฒนาดานชายแดนภูดูใหมีศักยภาพ 

อํานวยความสะดวกในการสงเสริมการคาชายแดน โดยสงเสริมและสนับสนุนจัดตั้งดานศุลกากร ศูนยกระจาย

สินคา รวมไปถึงระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส พัฒนาความความสัมพันธทางสังคมขามพรมแดนระหวาง

จังหวัดอุตรดิตถกับประเทศเพ่ือนบาน 

แผนงาน 

 5.1 การพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน กับประเทศเพื่อนบาน 

 5.2 การเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 
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ภาคผนวก ข 
 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) 
(ยกเวน กลุมจังหวัดที่จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดฉบับใหม) 

 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุมจังหวัด 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(ฉบบัทบทวน) 

เหตุผล 
ของการ

ปรับเปลี่ยน 

เปาหมายการพัฒนา “จังหวัดอุตรดิตถ เปนเมืองที่ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี มีผลผลิตทางการเกษตร 

ที่ปลอดภัย การทองเที่ยวมีการพัฒนา 
และการคาชายแดนมีมูลคาสูงขึน้” 

- คงเดิม -  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามเปาหมาย 
การพัฒนา 

รายไดเฉลี่ยตอหัวกลุมประชากรรอยละ 40 
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป 
- คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค 
  ดานรายไดลดลงเทากับคาเฉลีย่ 
  ของประเทศเมื่อสิ้นสุดแผน (0.42) 
- จํานวนคดียาเสพติดลดลง รอยละ 2  
  ตอป 
- อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร 
  เพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป 
- รายไดจากการจําหนายสนิคา OTOP  
  เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
- รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ  
  1 ตอป 
- จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ  
  1 ตอป 
- พื้นที่ปาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.25 ตอป 
- สัดสวนพื้นที่ ที่ประสบอุทกภยั  
  และภัยแลงลดลงเหลือรอยละ 50  
  เมื่อสิ้นสุดแผน 
- สัดสวนของขยะมลูฝอยชุมชนที่ไดรับ 
  การจัดการถูกตอง รอยละ 5 ตอป 
- มูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 5  
  ตอป 
- จํานวนคนผานเขา-ออกดานชายแดน 
  เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
 
 

- คงเดิม -  
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 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 (พ.ศ. 2561 - 2564) 

(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุมจังหวัด 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(ฉบบัทบทวน) 

เหตุผล 
ของการ

ปรับเปลี่ยน 

ประเด็นการพัฒนา 1. เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู  
    สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง  
    เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
    ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพ 
    ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมกีาร 
    บริหารจัดการดานการตลาด 
    ที่มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาทนุทางวฒันธรรม ภูมปิญญา 
    ทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ  
    เพื่อสงเสริมและสนบัสนุน 
    การทองเที่ยวอยางยั่งยนื 
4. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ  
    และแหลงน้าํ และสงเสริมพฒันา 
    พลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
5. เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน  
    ระบบ Logistic และความสมัพันธ 
   กับประเทศเพื่อนบาน 

- คงเดิม -  

 




