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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

1.1 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก มีเนื้อที่รวมประมาณ 54,325.604 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,935,737 ไร่ 
ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนี้ 
 
แสดงอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง 
 

จังหวัด 
ขนาด 

(ตารางกิโลเมตร) 

อาณาเขต 

เหนือ ใต ้ ตะวันออก ตะวันตก 

พิษณุโลก 10,815.85 จังหวัดอุตรดิตถ ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์, 
จังหวัดเลย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จังหวัดสุโขทัย 

เพชรบูรณ์ 12,668.42 จังหวัดเลย จังหวัดลพบุร ี จังหวัดขอนแก่น 
และจังหวัดชยัภูม ิ 

จังหวัดพิษณุโลก, 
จังหวัดนครสวรรค์  
และจังหวัดพจิิตร  

อุตรดิตถ์ 7,838.59 จังหวัดแพร่และ 
จังหวัดน่าน 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และ
สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

จังหวัดสุโขทัย 

สุโขทัย 6,596.09 จังหวัดแพร่และ 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

จังหวัดก าแพงเพชร 
และจังหวัดพษิณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก 
และจังหวัดอุตรดิตถ ์

จังหวัดตาก และ 
จังหวัดล าปาง 

ตาก 16,406.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 
จังหวัดเชียงใหม่, 
จังหวัดล าพูน 
และจังหวัดล าปาง 

จังหวัดอุทัยธาน ี
และจังหวัดกาญจนบุร ี 

จังหวัดสุโขทัย, 
จังหวัดก าแพงเพชร, 
จังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดอุทยัธาน ี

ประเทศ
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมา 

  
 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง 
   จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน  

 ทิศใต้          ติดต่อกับ   จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดก าแพงเพชร    

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย 
และจังหวัดขอนแก่น 

 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
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แผนที่อาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยทั่วไปประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่

กลุ่มจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าและที่ราบลูกฟูก ( rolling plains) ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณตอนกลาง
ของจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ซึ่งเกิดจากการไหลของแม่น้ าสายส าคัญคือ แม่น้ าน่าน 
แม่น้ ายม แม่น้ าปิง และล าน้ าสาขา นอกจากนี้ การไหลของแม่น้ ายังท าให้เกิดเป็นที่ราบขั้นบันได 
(terraces) และท่ีราบน้ าท่วมถึง (flood plain) ของแม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน อีกด้วย   

ทางด้านทิศตะวันตกของกลุ่มจังหวัดในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด 
อ าเภอท่าสองยาง อ าเภอพบพระ และอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศมีลั กษณะเป็นทิวเขา
ปกคลุมด้วยปุาไม้มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปมา มีพ้ืนที่ราบส าหรับท าการเกษตรกรรมบ้างเล็กน้อย 
โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งทอดตัวยาวจากภาคเหนือลงมาเป็นแนวเขตแดนกั้นระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ทางด้านทิศตะวันออกของกลุ่มจังหวัด บริเวณตอนบนมีลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาและที่สูง 
โดยมีเทือกเขาหลวงพระบางทอดตัวยาวลงมากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ช่วงตั้งแต่อ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่า และอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มาถึงเขต
อ าเภอชาติตระการและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และทอดยาวต่อเนื่องไปจนถึงอ าเภอหล่มสัก 
และอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ กลายเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งทอดตัวยาวไปจนจรดแนวเขต
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขาสลับลูกเนินเตี้ยๆ ไปจนจรดที่ราบลุ่มแม่น้ า
และมีที่ราบแคบๆ ในบริเวณเขตอ าเภอหล่มสัก และอ าเภอเมืองเพชรบูณณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งที่ราบนี้
มีแม่น้ าปุาสักไหลผ่านลงไปทางใต้  และไหลไปสู่ภาคกลางต่อไป สภาพภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ตามปกติแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับฤดูกาลปกติของประเทศไทย คือ  
ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในฤดูร้อนนั้น ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนอากาศในพ้ืนที่จะร้อนจัด
และแห้งแล้ง ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนในฤดูหนาวในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ภูมิอากาศจะหนาวเย็น ส่วนบนพ้ืนที่ภูเขาจะมีอากาศเฉลี่ยหนาวเย็น
กว่าอุณหภูมิบนพ้ืนราบตลอดทั้งปี 



3 
 

 

แม้พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ทั้ง 5 จังหวัดจะมีช่วงเวลาฤดูฝนที่ไม่ยาวนานนัก 
เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆของประเทศไทย แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา ที่ราบลูกฟูก 
และที่ราบลุ่มแม่น้ าหลายแห่ง ท าให้ภูมิอากาศเอ้ือต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ด้วยลักษณะ
ภูมิศาสตร์เช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมหลายพื้นท่ีในฤดูฝน  
 

  1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
     จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล
สถิติในด้านการใช้ที่ดินของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ใน ปีพ.ศ. 2560 พบว่า เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดฯ มีจ านวน 10,819,374 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.24 ของจ านวนเนื้อที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรทั้งประเทศ (149,253,718 ไร่) โดยเนื้อที่ของกลุ่มจังหวัดสามารถจ าแนกการใช้ที่ดินเป็น
สัดส่วน ดังนี้ 
     1) เนื้อที่ปุาไม้ จ านวน 16,931,225 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.89 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ในกลุ่มจังหวัด  
     2) เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ านวน 10,819,374 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.85 
ของเนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด โดยจ าแนกเป็นเนื้อที่นาข้าว จ านวน 5,254,388 ไร่ เนื้อที่พืชไร่ จ านวน 
30,734,030 ไร่ เนื้อที่สวนไม้ ผลไม้และไม้ยืนต้น จ านวน 861,279 ไร่ เนื้อที่สวนผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ 
จ านวน 100,278ไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ จ านวน 674,406 ไร่   
     3) เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร หมายถึงเนื้อที่ในเขตชุมชน ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง 
ย่านการค้า ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ เส้นทางคมนาคม พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และที่อ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ านวน 1,323,080 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.90 ของเนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด 
ซึ่งมีท้ังหมด 33,953,502 ไร่ ข้อมูลดังนี้ 
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ตารางแสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2561 

หน่วย : ไร ่

ภาค 

 
พ้ืนที่ป่าไม้ 

เนื้อที่ใช้
ประโยชน ์

ทาง
การเกษตร 

ขนาดของ
ฟาร์ม 

เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอก

การเกษตร 
 

นาข้าว พืชไร่ 
สวนไม้ผลไม้

ยืนต้น 
สวนผักไม้ดอก  

ไม้ประดับ 
เนื้อประโยชน ์
ทางการเกษตร 

รวมทั้งประเทศ 102,488,302 149,253,718 25.22 68,728,283 30,734,030 36,932,127 1,400,999 11,458,279 11,458,279 

ภาคเหนือ 56,480,932 32,506,675 24.78 15,752,575 10,283,983 4,008,692 447,067 2,014,358 16,997,807 

กลุ่มจังหวัดฯ 16,931,225 10,819,374 144.83 5,254,388 3,929,023 861,279 100,278 674,406 1,323,080 

ตาก 7,548,361 1,404,417 24.92 315,725 845,495 91,736 18,568 132,893 189,891 

สุโขทัย 1,293,644 1,824,668 24.75 1,215,381 394,179 128,081 9,579 77,448 215,380 

อุตรดิตถ ์ 2,769,928 1,249,463 22.83 681,227 315,698 153,551 12,654 86,333 177,557 

พิษณุโลก 2,583,565 3,058,804 38.74 1,779,303 726,790 346,178 14,757 191,776 369,885 

เพชรบูรณ ์ 2,735,727 3,282,022 33.59 1,262,752 1,646,861 141,733 44,720 185,956 370,367 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดิน 
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1.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4.1 การคมนาคมขนส่งทางบก การเดินทางผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

สามารถเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 11 ทางหลวงหมายเลข 12 และทางหลวงหมายเลข 117 เป็น
เส้นทางหลักที่จะอ านวยความสะดวกให้การขนส่งจากสหภาพเมียนมา - ไทย - สปป.ลาว -เวียดนาม 
ออกสู่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทางหลวงหมายเลข 12 
ช่วงแม่สอด - ชุมแพ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคมสายหลักที่ส าคัญของประเทศเชื่อมต่อการ
เดินทางภายในประเทศระหว่าง
ภาค เหนื อและภาคตะวันออก 
เ ฉี ย ง เหนื อ  ซึ่ ง เ ป็ น เ ส้ น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ส า ย เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) ที่
ร ัฐบาลส่งเสริมให้เชื ่อมระหว่าง
เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม - 
เม ืองสะหว ันนะเขต สปป.ลาว 
ผ่านสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 
2 เข ้าสู ่จ ังหว ัดมุกดาหาร ผ ่าน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น 
เ ข ้า สู ่กลุ่ มจั งหวั ดทางจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ผ ่านต่อไปยังจังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
ตากและด่านพรมแดนแม่สอด ไป
จนถึงทิศตะว ันตกของเส้นทาง 
คือ เมืองเมาะล าเลิง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยในปัจจุบันได้รับความเห็นชอบให้ขยายเป็น 
4 ช่องจราจรตลอดเส้นทางแล้ว และยังมีทางหลวงแผ่นดินที่สามารถเข้าสู่กลุ่มจังหวัดได้อีกหลาย
เส้นทาง เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ก าแพงเพชร - ตาก - ล าปาง) ที่ผ่านจังหวัดตากไปสู่ภาคเหนือ
ตอนบน ทางหลวงหมายเลข 11 (ตากฟูา - วังทอง - อุตรดิตถ์) ทางหลวงหมายเลข 101 (ก าแพงเพชร - 
สุโขทัย - แพร่) ทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์ - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) และทางหลวงหมายเลข 21 
(สระบุรี – เพชรบูรณ์ - เลย) ที่เป็นเส้นทางส าคัญส าหรับการสัญจรในพ้ืนที่ด้วย  

 นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการในเส้นทางรถไฟที่ให้บริการคมนาคมแก่ประชาชนทั่วไป
ผ่านพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ทางรถไฟสายเหนือ 
ที่มีเส้นทางผ่านพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 3 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอเมืองพิษณุโลกและอ าเภอ
พรหมพิราม ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอตรอนและอ าเภอพิชัย 
ผ่านจังหวัดสุโขทัย 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีนครและ
อ าเภอสวรรคโลก ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวก
และยังประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ต้องการเดินทาง 
เข้ามายังพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ 
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  1.4.2 การคมนาคมขนส่งทางน้้า การสัญจรทางน้ าในกลุ่มจังหวัด เป็นการสัญจร
ระยะทางสั้นๆ เท่านั้น ยังไม่มีการให้บริการสาธารณะทางน้ าหรือธุรกิจการสัญจรทางน้ าแต่อย่างใด 

 
  1.4.3 การคมนาคมขนส่งทางอากาศ ของกลุ่มจังหวัดฯ มีลักษณะเป็นท่าอากาศยาน 
มีทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้  

ชื่อ จังหวัด ที่ตั้ง ข้อมูลสายการบิน 

ท่าอากาศยานตาก ตาก อ.เมืองตาก ระยะทางจากตวัเมือง
ตาก 15 กม.  

ไม่มีให้บริการเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน 

ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด ตาก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
ระยะทางจากตัว อ.แม่สอด 4 กม. 

นกแอร ์จ านวน 10 เท่ียวบินต่อวัน 

ท่าอากาศยานสโุขทัย สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย ระยะทางจากตวัเมือง
สุโขทัย 32 กม. 

บางกอกแอร์เวย ์จ านวน 4 เท่ียวบินต่อวัน 

ท่าอากาศยานพิษณุโลก พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ระยะทางจากตวั
เมืองพิษณุโลก 3 กม. 

แอร์เอเชีย จ านวน 4 เท่ียวบินต่อวัน 
นกแอร ์จ านวน 4 เท่ียวบินต่อวัน 
ไทยไลออนแอร ์4 เท่ียวบินต่อวัน 

ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก ระยะทางจากตวัเมือง
เพชรบูรณ์ 31 กม. 

ไม่มีให้บริการเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน 

ที่มา : กรมการบินพลเรือน และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

จากข้อมูลของกรมการบินพลเรือนและการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยพบว่า ในปี 2562 
ท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คือ ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก 
มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น จ านวน 695,733 คน ถือเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากเป็นล าดับที่ 14 ของประเทศ 
รองลงมา คือ ท่าอากาศยานนานาชาตแิม่สอด จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ใช้บริการ 192,294 คน (ล าดับที่ 23) 
ท่าอากาศยานสุโขทัย มีจ านวนผู้ใช้บริการ 76,680 คน (ล าดับที่ 28) โดยท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ และ
ท่าอากาศยานตาก ไม่มีผู้ใช้บริการ  

ตารางแสดงจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ล้าดับ
จ้านวน

ผู้โดยสาร 
ท่าอากาศยาน ชื่อย่อ 

จ้านวนผู้ใช้บริการ (คน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

14 ท่าอากาศยานพิษณุโลก PHS 600,093 665,970 695,733 

23 ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด MAQ 180,094 193,617 192,294 

28 ท่าอากาศยานสโุขทัย THS 76,680   

35 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ PHY - 1,082 - 
- ท่าอากาศยานตาก TKT - - - 

กลุ่มจังหวัด 751,768   
ที่มา : กรมการบินพลเรือน และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562) 
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โดยท่าอากาศยานที่ส าคัญในปัจจุบันคือ ท่าอากาศยานพิษณุโลก (Phitsanulok Airport) 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เดิมเป็นสนามบินของกองบิน 46 กองทัพอากาศ ต่อมา 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ขอใช้พ้ืนที่จากกองทัพอากาศเพ่ือเปิดบริการให้แก่เครื่องบิน
พาณิชย์ โดยก่อสร้างเป็นอาคารที่พักผู้โดยสาร หอบังคับการบิน และใช้พ้ืนที่ท าประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 
70 ไร่ โดยประมาณ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ท่าอากาศยานพิษณุโลก ได้ด าเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน 
ประกอบด้วย การก่อสร้างห้องประทับทรงงาน ปรับปรุงห้องน้ า อาคารที่พักผู้โดยสาร งานซ่อมบ ารุง
เสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารที่พักผู้โดยสารเป็นต้น 

โดยแผนพัฒนาท่าอากาศยานฯ ในปีงบประมาณ 2562 จะด าเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ทางขับ 
โครงการก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์บริเวณหน้าท่าอากาศยาน และโครงการก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและ
ยานพาหนะ และในปีงบประมาณ 2563 จะด าเนินโครงการก่อสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง 

ท่าอากาศยานอีกแห่งที่ส าคัญคือ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าสายลวด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดิมเป็นสนามบินที่ใช้ในกิจการทหาร อยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ 
ต่อมา ส านักงานการบินพลเรือนได้เปิดให้บริการ โดยได้ด าเนินการปรับปรุงสภาพและพัฒนาท่าอากาศ
ยานนานาชาติแม่สอดอีกครั้ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ คือได้มีการสร้างทางวิ่งใหม่ 
ก าหนดทางวิ่ง และพ้ืนผิวลาดยางแอสฟัลส์ ขนาด 30 * 1500 เมตร และสร้างหอควบคุมจราจรทางอากาศ
ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2517 และได้เปิดให้บริการกับสายการบินและผู้โดยสารเรื่อยมา ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกรมการขนส่งทางอากาศ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และในปัจจุบันได้ด าเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร (หลังใหม่) ของท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด งบประมาณทั้งสิ้น
จ านวน 447,600,000 บาท เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2561 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศ สนับสนุนการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก รวมถึงทดแทนอาคารหลังเดิมที่มีขนาดเล็กและไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ผู้โดยสาร 

 อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่มีพ้ืนที่ใช้สอยขนาด 12,000 ตารางเมตร สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1,700,000 คนต่อปี ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องพักผู้โดยสาร
ขาเข้า - ออก ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่ท าการส านักงานท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด 
ส านักงานสถานีสายการบิน ห้องจ าหน่ายบัตรโดยสาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจ าหน่ายสินค้าของ
ที่ระลึกและสินค้าอุปโภค บริโภค ร้านค้าปลอดภาษีอากร พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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นอกจากนี้  ได้ปรับปรุง
ขยายทางวิ่ง (รันเวย์) ให้มีความยาว
มากขึ้นจากเดิมขนาด 1,500 เมตร 
ให้เป็นขนาด 2,100 เมตร เพื่อให้
สามารถรองรับเครื่ องบินขนาด 
Boeing 737 และ Airbus A320 มี
ก าหนดแล้วเสร็จในปี 2564 ปัจจุบัน
ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดมี
เที่ยวบินพาณิชย์ คือสายการบินนก
แอร์ ให้บริการในเส้นทางแม่สอด - 
ดอนเมือง - แม่สอด 

 

1.4.5 ไฟฟ้า 

สถิติจ านวนผู้ใช้ไฟฟูา และการจ าหน่ายพลังงานไฟฟูาของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคพบว่า 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีสถิติการใช้ไฟฟูาในกลุ่มจังหวัดฯ ปี พ.ศ.2561 จ านวนผู้ใช้ไฟฟูา 
จ านวน 1,115,397 ราย พลังงานไฟฟูาที่จ าหน่ายและใช้มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 3,868,414,448 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
ใช้ในบ้านที่อยู่อาศัย จ านวน 1,581,625,725 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดเล็ก จ านวน 707,576,386 
กิโลวัตต์/ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดกลาง จ านวน 691,998,170 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดใหญ่ 
จ านวน 711,843,399 กิโลวัตต์/ชั่วโมง และใช้ในกิจการอ่ืน ๆ จ านวน 175,370,768 กิโลวัตต์/ชั่วโมง 
ทั้งนี้ มีการใช้ไฟฟูาเพื่อบ้านอยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 41 กิจการขนาดเล็ก ร้อยละ 18 กิจการขนาดกลาง 
ร้อยละ 18 กิจการขนาดใหญ่ ร้อยละ 18 (รวมพลังงานไฟฟูาที่ใช้เพ่ือการผลิตร้อยละ 54) และอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 
ของการใช้พลังงานไฟฟูาที่จ าหน่ายและใช้ทั้งหมด 

ตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟูาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

พื้นที่ 
จ านวนผู้ใช้
ไฟฟูา (ราย) 

พลังงานไฟฟ้าที่จ้าหน่ายและใช ้(กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

บ้านที่อยูอ่าศัย กิจการ 

ขนาดเล็ก 

กิจการ 

ขนาดกลาง 

กิจการ 

ขนาดใหญ ่

อื่นๆ 

ทั่วประเทศ 19,525,475 32,078,339,416 13,347,289,696 21,755,520,313 57,018,230,740 7,735,246,257 

กลุ่มจังหวัดฯ 4,192,548 5,701,803,658 2,593,200,432 2,637,919,858 3,596,897,491 2,637,919,858 

ตาก 158,345 622,316,353 99,774,222 124,488,168 151,631,089 20,317,953 

พิษณุโลก 287,236 1,258,747,929 244,590,649 213,240,996 264,320,850 60,604,869 

เพชรบูรณ์ 312,604 972,983,713 163,729,894 185,221,975 202,502,831 19,887,009 

สุโขทัย 197,939 524,264,717 115,044,907 88,362,108 41,739,995 17,806,523 

อุตรดิตถ์ 159,273 490,101,736 84,436,714 80,684,923 51,648,634 56,754,414 

ที่มา : การไฟฟูาส่วนภูมิภาค รวบรวมโดย ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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1.4.6 ประปา  

จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
มีผู้ใช้น้ า 182,774 ราย ปริมาณน้ าผลิตจริง จ านวน 3,528,411 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ าจ าหน่าย 
จ านวน 1,481,988 ลูกบาศก์เมตร จากสถิติข้อมูลผู้ใช้น้ า ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย ของการประปา
ส่วนภูมิภาคใน กลุ่มจังหวัด 

ตารางแสดงจ านวนผู้ใช้น้ าประปาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

รายการ 
ข้อมูลรายจังหวัดปี 2562 

รวม 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก 

ผู้ใช้น้ า (ราย) 34,654 50,358 45,710 4,353 47,699 182,774 

ปริมาณน้ าผลิตจริง 
(ลูกบาศก์เมตร) 

917,971 1,415,843 948,064 90,440 1,560,493 3,528,411 

ปริมาณการจ าหน่าย 
(ลูกบาศก์เมตร) 

871,622 1,202,091 904,623 89,339 1,481,988 1,481,988 

ที่มา : การประปาสว่นภูมภิาค รวบรวมโดย ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ

1.4.7 แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส้าคัญ  
จากผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น 

และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) ได้เสนอเปูาหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการ สี่แยกอินโดจีน 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และบริการของภูมิภาค ซึ่งการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมโยง
กันภายในภาค ระหว่างภาค และเชื ่อมโยงไปยังอนุภ ูมิภาค โดยมีทางหลวงในพ้ืนที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง ระยะทางรวม 5,262 กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 10.15 ของทางหลวงทั้ง
ประเทศ) มีเส้นทางรถไฟผ่านพื้นที่แนวเหนือ - ใต้ (กรุงเทพ – พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) ระยะทางรวม 
485 กิโลเมตร มีการขนส่งทางน้ าระยะสั้นๆ ตามแม่น้ าสายหลักของภาคเหนือ คือ แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง 
แม่น้ ายม แม่น้ าน่าน และแม่น้ าปุาสัก ส่วนการขนส่งทางอากาศนั้น มีท่าอากาศยานถึง 5 แห่ง คือ 
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด ท่าอากาศยาน
สุโขทัย และท่าอากาศยานตาก กลุ่มจังหวัดจึงมีเปูาหมายยกระดับโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
จากกลุ่มจังหวัด สู่ภูมิภาคและอาเซียน ส าหรับงบประมาณลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน 
ระหว่างปี 2557 - 2562 ที่ได้รับการจัดสรรลงในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 4,889.49 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณ
ของกรมทางหลวง จ านวน 2,886.96 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท 2,002.53 ล้านบาท โดยการ
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางหลวงหมายเลข 12 มีระยะทางในประเทศไทย 
รวมทั้งสิ้น 777 กิโลเมตร (ตั้งแต่สะพานมิตรภาพฯ อ าเภอแม่สอด - สะพานมิตรภาพฯ จังหวัดมุกดาหาร) 
ปัจจุบันขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว 427 กิโลเมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง 133 กิโลเมตร ยังคงเหลือ
เส้นทางถนนขนาด 2 ช่องจราจรอีกเพียง 81 กิโลเมตร 
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(1.1) ช่วงตาก - แม่สอด ระยะทาง 24.6 กิโลเมตร ได้ด าเนินการขยายผิวจราจร
เป็น 4 ช่องจราจร ก าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562 

(1.2) ช่วงหล่มสัก - คอนสาร ระยะทาง 81 กิโลเมตร กรมทางหลวงมีแผนจะเสนอ
ขอรับงบประมาณศึกษารายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2563 

2) โครงการก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  
(2.1) การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้ าเมย แห่งที่ 2 

และด่านพรมแดน โดยกรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองขนาดช่องทาง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 
21.4 กิโลเมตร พร้อมสะพานข้ามแม่น้ าเมยแล้วเสร็จแล้ว 

(2.2) การก่อสร้างทางถนนหลวงหมายเลข 117 ตอน จ.อุตรดิตถ์  - ด่านภูดู่ 
ระยะทางทั้งหมด 148 กิโลเมตร จะปรับปรุงให้เป็นทางมาตรฐานชั้น 1 และมีแผนจะขอรับงบประมาณ
ในปี 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ 

(2.3) การก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 21 หล่มสัก - หล่มเก่า - ภูเรือ - เลย
ได้ด าเนินการขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว 10 กิโลเมตร คงเหลือขนาด 2 ช่องจราจรอีก 128 กิโลเมตร 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีแผนจะขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปี 2563 - 2566 

(2.4) ถนนสายสะเดาะพง - หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 4.163 
กิโลเมตร กรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2562 จ านวน 30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยจะพัฒนาเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเขาค้อ  
  3) การพัฒนาขนส่งทางราง ดังนี้ 

(3.1) การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร วงเงิน
ลงทุน 59,000 ล้านบาท ก าหนดแล้วเสร็จปี 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างข้ันตอนการน าเสนอ ครม. พิจารณา
อนุมัติโครงการ 

(3.2) การก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ นครสวรรค์ - ก าแพงเพชร - ตาก - แม่สอด 
แบ่งเป็นช่วงนครสวรรค์ - ตาก ระยะทาง 187.9 กิโลเมตร และช่วงตาก - แม่สอด ระยะทาง 68.5 
กิโลเมตร วงเงินรวม 78,480 ล้านบาท โดยได้ท าการศึกษาความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว มีแผนจะขอรับ
จัดสรรงบในปี 2563 เพ่ือด าเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดฯ ต่อไป 

4) การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ ดังนี้ 
(4.1) ท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร

จาก 0.4 ล้านคนต่อปี เป็น 1.7 ล้านคนต่อปี โดยด าเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่พร้อม
อาคารประกอบแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างทางขับ และลานจอดเครื่องบิน (ก าหนดแล้วเสร็จปี 
2561) เพ่ือให้รองรับ B737 จ านวน 4 ล า และ ATR จ านวน 2 ล าได้ในเวลาเดียวกัน และต่อเติมความ
ยาวทางวิ่งจาก 1,500 เมตร เป็น 2,100 เมตร (ก าหนดแล้วเสร็จในปี 2562) 

(4.2) ท่าอากาศยานพิษณุโลก เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร
จาก 2.8 ล้านคนต่อปี เป็น 4.6 ล้านคนต่อปี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบปรับปรุงอาคารที่พัก
ผู้โดยสาร และในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ทางขับ และก่อสร้างจุด 
ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ 

(4.3) ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 1.3 ล้านคนต่อปี 
ขณะนี้ได้ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารผู้โดยสาร (ในพื้นที่เดิม) แล้วเสร็จ 



11 
 

 

(4.4) ท่าอากาศยานตาก สามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 0.08 ล้านคนต่อปี 
(ปัจจุบันไม่มีบริการภาคพ้ืน) รองรับอากาศยานขนาด ATR 72 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมมอบ
สิทธิบริหารท่าอากาศยานให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

5) การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    (5.1) การพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ าปุาสัก โดยการเสริมความจุอ่างเก็บน้ าคลอง

ล ากง จังหวัดเพชรบูรณ์ และพัฒนาโครงข่ายระบบโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ า 
    (5.2) การก่อสร้างประตูระบายน้ าคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    (5.3) ขอให้ศึกษาความเหมาะสม ดังนี้ 

- การก่อสร้างเข่ือนทดน้ าท้ายเมืองพิษณุโลก ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
- ระบบผันน้ าจากเขื่อนภูมิพลไปฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก 

เชื่อมโยงจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดก าแพงเพชร 
- การขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก 
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2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

2.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1 ภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญ 

ระดับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จากเครื่องมือวัดระดับการ
พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย (Benchmarking) พบว่า อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ 
ร้อยละ 2.88 ต่อปี ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ที่ขยายตัวร้อยละ 5.72 ต่อปี รวมถึงรายได้เฉลี่ยที่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศค่อนข้างมาก อัตราว่างงานยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศและสัดส่วนคนจนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเช่นกัน 

 
 

จากข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ พบว่า ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยหลายตัวชี้ วัด ทั้ง
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 00.22 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่อยู่ที่ 3.00 และอยู่อันดับที่ 15 ของประเทศ ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยมาก
(อันดับ 13)  โดยตัวชี้วัดที่มีค่าดีกว่าค่าเฉลี่ยเพียงตัวเดียวคือ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครั ฐ 
ร้อยละ 8.11 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ โดยอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ เป็นต้น 
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     ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนากระทรวงมหาดไทย 

 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ณ ราคาประจ้าป ี(ล้านบาท) 2557 2558 2559p 
   กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 2,307 2,355 2,380 
   ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 612 601 753 
   กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 8,633 9,316 9,912 
   การศึกษา 28,699 30,432 31,087 
   การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 20,591 21,593 22,406 
   กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 909 938 969 
   กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 88 277 397 
   กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 11,529 12,501 11,923 
   กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 16,518 18,152 20,559 
   ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 2,133 2,189 1,631 
   ที่พักแรมและบรกิารด้านอาหาร 1,575 1,803 1,981 
   การขนส่งและสถานที่เกบ็สินค้า 3,880 4,060 4,205 
   การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 33,444 33,837 36,574 
   การก่อสร้าง 12,299 13,167 13,401 
   การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏกิูล 604 629 694 
   ไฟฟูา กา๊ซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 4,615 4,744 4,773 
   การผลิต 30,279 29,066 34,944 
   การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 11,085 8,608 9,278 
   เกษตรกรรม การปาุไม้ และการประมง 97,790 84,718 79,158 

 
+ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ ทุกสาขา+ 287,589 278,983 287,025 

 ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนากระทรวงมหาดไทย 

  

   จากเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาของ
กระทรวงมหาดไทย (Benchmarking) พบว่า มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 (Gross Provincial Product : GPP) มี
มูลค่าเท่ากับ 287,025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
20.2 ของภาคเหนือ จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 96,957 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 35.5 ของกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือ จังหวัดตาก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัด
สุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อย
ที่สุด คือ 64,732 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.43  
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสามปีของกลุ่มจังหวัดฯ พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) 
ไม่สม่ าเสมอ คือ ในปี 2558 อยู่ท่ี 82,378 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 แต่เติบโตขึ้นในปี 2559 อยู่ที่ 
85,072 บาท แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ อัตราการว่างงานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
 

2.1.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

  1) ปริมาณการผลิตพืชไร่ (ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง มันส าปะหลัง 
และอ้อยโรงงาน) 

ข้าวนาปี : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ปี 2561 พบว่า 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี จ านวน 4,245,784 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้จ านวน 2,818,630 ไร่ ได้ผลผลิตจ านวน 1,474,067 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 
347.183 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 522.97 กิโลกรัม/ไร่ จังหวัดที่มีผลผลิต
ข้าวนาปีมากที่สุด คือ จังหวัดพิษณุโลก รองลงมาคือ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัยและจังหวัดตาก ตามล าดับ 
แต่หากดูที่ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก 
 

ตารางแสดงพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตข้าวนาปีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
(กก.) 

รวมทั้งประเทศ 59,214,535 55,359,068 24,22,988 454 
ภาคเหนือ 13,380,147 13,080,984 7,606,065 581 
ภาคเหนือตอนล่าง 1 4,245,784 2,818,630 1,474,067 523 
ตาก 275,420 271,929 118,532 436 
สุโขทัย 1,000,081 270,929 118,132 436 
อุตรดิตถ ์ 569,625 565,314 340,867 603 
พิษณุโลก 1,339,068 1,298,896 736,832 567 
เพชรบูรณ ์ 1,061,590 411,562 159,704 565 

ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์) 
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  ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูกเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปี 2562 พบว่า 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง จ านวน 1,795,831 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ จ านวน 1,789,898 ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน 1,168,051ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เพาะปลูก 
จ านวน 626 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 624 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มี
ผลผลิตข้าวนาปรังมากที่สุด คือ จังจังหวัดพิษณุโลก รองลงมา คือ หวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และ
จังหวัดตาก ตามล าดับ แต่หากดูที่ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลผลิตต่อไร่มาก
ที่สุด รองลงมา คือจังหวัดพิษณุโลก 

ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวนาปรังในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
ประเทศ/ภาค/

จังหวัด 
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิต/ไร่ (กก.) 
ปลูก เก็บ 

รวมทั้งประเทศ 12,066,980 12,035,344 7,964,554 660 662 
ภาคเหนือ 4,819,308 4,807,364 3,139,976 652 653 
เหนือตอนล่าง 1 1,795,831 1,789,898 1,168,051 626 624 
ตาก 12,614 12,542 7,189 570 573 
สุโขทัย 586,138 583,952 369,231 630 632 
อุตรดิตถ ์ 314,015 313,547 209,403 667 668 
พิษณุโลก 844,203 841,015 558,955 662 665 
เพชรบูรณ ์ 38,861 38,842 23,273 599 599 
ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์) 
  

  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี 2562 พบว่า กลุ่มจังหวัดฯ 
มีเนื้อที่ เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 1,967,882 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จ านวน 
1,966,414 ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน 3,395,442 ตันได้ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 718 กิโลกรัม/ไร่ 
และผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเก่ียว จ านวน 719 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 
คือจังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมาคือตาก จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ตามล าดับ แต่หากดูที่
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก 

 

ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 
เนื้อที่

เพาะปลูก 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิต/ไร่ (กก.) 

(ไร่) (ไร่) (ตัน) ปลูก เก็บ 
รวมทั้งประเทศ 7,473,028 7,230,359 4,931,158 660 682 

ภาคเหนือ 5,072,833 4,923,453 3,395,442 669 690 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 1,967,882 1,966,414 1,440,487 718 719 

ตาก 557,502 557,263 405,318 727 727 
สุโขทัย 68,195 68,109 46,785 686 687 

อุตรดิตถ ์ 198,223 198,215 138,247 697 697 
พิษณุโลก 284,212 284,027 209,334 737 737 
เพชรบูรณ ์ 859,750 858,800 640,803 745 746 

ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์) 
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ถั่วเหลือง : เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี 2560 - 2561 พบว่า กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อท่ีเพาะปลูกถ่ัวเหลือง จ านวน 15,182 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จ านวน 
14,685 ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน 3,287 ตัน ได้ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 224 กิโลกรัม/ไร่ และ ผลผลิต
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 221 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตถั่วเหลืองมากที่สุด คือ จังหวัดตาก
รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย 

  
ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตถั่วเหลืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2560 - 2561 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
(กก.) 

รวมทั้งประเทศ 152,106 151,133 42,829 283 
ภาคเหนือ 111,483 110,635 32,080 295 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 15,182 14,685 3,287 224 
ตาก 7,414 7,388 1,590 215 
สุโขทัย 5,701 5,618 1,337 238 
อุตรดิตถ ์ 577 523 115 220 
พิษณุโลก 1,490 1,156 245 212 
เพชรบูรณ ์ - - - - 
ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์) 
 

มันส้าปะหลังโรงงาน : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปี 2562 จากข้อมูล พบว่า 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อทีท่ีส่ามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลังโรงงานจ านวน 609,739 ไร่ 
ได้ผลผลิต จ านวน 2,124,497 ตัน ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 3,451 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มี
ผลผลิตมันส าปะหลังโรงงานมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์  รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
และอุตรดิตถ์ ตามล าดับ 

 

ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตมันส าปะหลังในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 

(ไร่) (ตัน) (กิโลกรัม) 
รวมทั้งประเทศ 8,722,698 31,549,509  3,617  
ภาคเหนือ 1,966,5266  6,914,081 3,516 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 609,739 2,124,497 3,451 
ตาก 136,394 498,247 3,653 
สุโขทัย 86,833 292,801 3,372 
อุตรดิตถ ์ 26,824 89,619 3,341 
พิษณุโลก 160,524 533,412 3,323 
เพชรบูรณ ์ 199,164 710,418 3,567 
 ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์) 
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  อ้อยโรงงานรวมพันธุ์ : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2562 จากข้อมูล 
พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยจ านวน 1,077,558 ไร่ 
ได้ผลผลิต จ านวน 11,075,349 ตัน  ผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวจ านวน 10,951 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่
มีผลผลิตอ้อยมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และตาก 
ตามล าดับและจังหวัดผลผลิตอ้อยท าพันธุ์ มากท่ีสุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย  
 

ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตอ้อยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 

(ไร่) (ตัน) (กิโลกรัม) 
รวมทั้งประเทศ 11,469,285 119,356,470 10,407 
ภาคเหนือ 3,106,869 32,521,563 10,468 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 1,077,558 11,075,349 10,951 
ตาก 14,693 145,315 9,890 
สุโขทัย 332,307 3,170,206 12,405 
อุตรดิตถ ์ 123,832 1,409,214 11,380 
พิษณุโลก 145,261 1,551,383 10,680 
เพชรบูรณ ์ 461,465 4,799,231 10,400 

 ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์) 

 

2) ปริมาณการผลิตพืชสวน (กาแฟ เงาะ ทุเรียน ปาล์มน้้ามัน ยางพารา) 

  กาแฟ : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2562 จากข้อมูลพบว่า กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตกาแฟจ านวน 5,136 ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน 457 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
69 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตกาแฟมากที่สุด คือ จังหวัดตาก  
 

ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตพืชสวนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

กก./ไร่ 
รวมทั้งประเทศ 230,027 24,614 107 
ภาคเหนือ 81,063 7,909 98 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 5,136 457 69 
ตาก 3,245 312 96 
อุตรดิตถ ์ 1,159 114 98 
พิษณุโลก 353 6 17 
เพชรบูรณ ์ 379 25 66 
สุโขทัย - - - 

 ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์) 
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เงาะ : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปี 2562 จากข้อมูล พบว่า กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตเงาะจ านวน 3,117 ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน 1,796 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
712 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตเงาะมากที่สุด คือ จังหวัดพิษณุโลก  
 

ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตเงาะในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต/ไร่(กก./ไร่) 

รวมทั้งประเทศ 218,022 280,166 1,285 
ภาคเหนือ 17,249 10,395 603 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 3,117 1,796 712 
สุโขทัย 779 262 336 
อุตรดิตถ ์ 960 503 524 
พิษณุโลก 1,307 941 720 
เพชรบูรณ ์ 71 90 1,268 
ตาก - - - 

ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์) 
 
 

  ทุเรียน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปี 2562 จากข้อมูล พบว่า กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่ให้ผลผลิตทุเรียนจ านวน 40,389 ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน 23,455 ตัน  ผลผลิต
เฉลี่ย 656 กิโลกรัม/ไร่ จังหวัดที่มีผลผลิตทุเรียนมากที่สุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย 
 
 

ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตทุเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต/ไร่ (กิโลกรัม) 
รวมทั้งประเทศ 726,475 1,013,741 1,395 
ภาคเหนือ 41,045 23,749 579 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 40,389 23,455 656 
สุโขทัย 5,351 4,527 846 
อุตรดิตถ ์ 34,197 18,437 539 
พิษณุโลก 841 491 584 
ตาก - - - 
เพชรบูรณ ์ - - - 

   ที่มา: ศูนย์บริการขอ้มูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์) 
 

   
ปาล์มน้้ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปี 2561 จากข้อมูล พบว่ากลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ ามันจ านวน 32,997 ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน 39,172 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,187 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตปาล์มน้ ามันมากที่สุด คือ จังหวัดพิษณุโลก รองลงมา 
คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แสดงพื้นท่ีเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต/ไร่ (กิโลกรัม) 
รวมทั้งประเทศ 5,088,617 15,389,225 3,024 
ภาคเหนือ 75,920 89,378 1,177 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 32,997 39,172 1,187 
ตาก 2,169 2,551 1,176 
สุโขทัย 8,119 3,426 1,176 
อุตรดิตถ ์ 3,751 4,381 1,168 
พิษณุโลก 10,767 19,747 1,834 
เพชรบูรณ ์ 8,191 9,067 1,107 

   ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์) 
 
 
  ยางพารา : เนื้อที่กรีดได้ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ปี 2560 จากข้อมูล พบว่า กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่กรีดยางพาราจ านวน 280,464 ไร่ ได้ผลผลิต จ านวน 44,433 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ย 151 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตยางพารามากที่สุด คือ จังหวัดพิษณุโลก 
 

ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตยางพาราในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต/ไร่ (กิโลกรัม) 

รวมทั้งประเทศ 19,106,742 4,503,101 236 
ภาคเหนือ 886,439 159,518 180 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 280,464 44,433 151 
ตาก 8,797 1,420 161 
สุโขทัย 21,328 3,372 158 
อุตรดิตถ ์ 10,303 1,390 135 
พิษณุโลก 200,804 32,905 164 
เพชรบูรณ ์ 39,232 5,346 136 

    ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์)  
 
 
  2.1.3 ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 

  1) ระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม จากข้อมูลระดับการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(Benchmarking) ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2559 พบว่า การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 เช่น สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
แบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับร้อยละ 21.59 มากเป็นอันดับ 7 ของประเทศ ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเท่ากับ
159,780 บาท/คน/ปี (อันดับ 13) ก าไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม เท่ากับร้อยละ3.08 เป็นล าดับที่ 10 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับร้อยละ 18.64 เป็นอันดับ 6 ของประเทศ เป็นต้น 
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   ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนากระทรวงมหาดไทย 
   

2) จ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ้านวนเงินทุน และจ้านวนคนงาน 
ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม

จ านวน 4,310 แห่ง จ านวนเงินทุนรวมทั้งสิ้น 103 ,457 ล้านบาท มีคนงานทั้งสิ้น จ านวน 89,393 คน 
เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี พบว่า จ านวนโรงงานและจ านวนเงินทุนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อัตรา
การขยายตัวยังไม่เติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากปี 2558 อตัราการขยายตัวติดลบร้อยละ 8.92 และมาขยายตัว
ขึ้นในปี 2559 ที่ร้อยละ 17.38 

 

 
หมายเหตุ : สถานประกอบการอุตสาหกรรม คือ โรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือก าลงั
เทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
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2.1.4 การท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจุดเด่นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้าง

หลากหลาย อาทิเช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
เป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยกลุ่มจังหวัดฯ มีแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด
เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟ้ืนฟู
และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
ทั้งไทยและต่างชาติ ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้ งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว การตลาดและบุคลากร สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร 
และการเดินทาง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้
การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

สถานการณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี 2561 มีผู้เข้า
มาเยี่ยมเยือน จ านวน 10,414,421คน เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 โดยเป็นชาวไทย จ านวน 9,732,258 คน 
(ร้อยละ 93.44) เป็นชาวต่างชาติ 682,163 คน (ร้อยละ 6.55) และรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

 
 
แผนภาพแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 



22 
 

 

แสดงจ านวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว และสถานประกอบการ ที่พัก โรงแรม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เปรียบเทียบ ปี 2560-2561 
(หน่วย:บาท/คน/วัน) 

รายการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

จังหวัด
พิษณุโลก 

จังหวัด
เพชรบูรณ ์

จังหวัด
อุตรดิตถ ์

จังหวัด
สุโขทัย 

จังหวัด 
ตาก รวม จังหวัด

พิษณุโลก 
จังหวัด

เพชรบูรณ ์
จังหวัด
อุตรดิตถ ์

จังหวัด
สุโขทัย 

จังหวัด 
ตาก รวม 

จ้านวนผู้เยี่ยมเยือน 3,224,606  2,300,993  1,036,395  1,408,117  2,121,938  10,092,049 3,304,883 2,362,288  1,074,129  1,461,838  2,211,283  10,414,421 
ชาวไทย 3,012,581  2,275,426  1,027,850  1,031,740  2,079,866  9,427,463 3,088,811   2,336,057  1,065,334  1,074,435  2,167,621  9,732,258 
ชาวต่างประเทศ 212,025  25,567  8,545  376,377  42,072  664,586 216,072   26,231  8,795  387,403  43,662  682,163 
จ้านวนนักท่องเที่ยว 1,961,584  2,109,795  739,983  920,889  1,674,633  7,406,884 1,999,391   2,162,979  764,856  953,358  1,740,306  7,620,890 
ชาวไทย 1,803,342  2,095,425  736,067  722,412  1,652,031  7,009,277 1,838,692   2,148,283  760,848  749,989  1,717,050  7,214,862 
ชาวต่างประเทศ 158,242  14,370  3,916  198,477  22,602  397,607 160,699   14,696  4,008  203,369  23,256  406,028 
จ้านวนนักทัศนาจร 1,263,022  191,198  296,412  487,228  447,305  2,685,165 1,305,492   199,309  309,273  508,480  470,977  2,793,531 
ชาวไทย 1,209,239  180,001  291,783  309,328  427,835  2,418,186 1,250,119   187,774  304,486  324,446  450,571  2,517,396 
ชาวต่างประเทศ 
 

53,783  11,197  4,629  177,900  19,470  266,979 55,373s   11,535  4,787  184,034  20,406  220,762 

รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท)  
ผู้เยี่ยมเยือน 7,904.34  7,101.23  2,071.57  3,510.33  6,604.26  27,192 8,330.90   7,533.70  7,098   3,753.98  7,092.85  33,809 
ชาวไทย 7,138.00  7,010.65  2,057.13  2,436.49  6,438.22  25,080 7,521.29   7,438.46  6,403   2,609.19  6,916.79  24,457 

ชาวต่างประเทศ 766.34  90.58  14.44  1,073.84  166.04  2,111 809.61   95.24  695   1,144.79  176.06  2386 

สถานประกอบการทีพ่ักแรม 
จ้านวนห้อง 6,588 6,325 2,755 3,124 6,563 25,355 6,403 6,332 2,842 3,213 6,522 25,312 

จ้านวนผู้เข้าพักแรม 1,845,785  1,940,338  623,210  871,938  1,636,734  6,918,005 1,878,568 2,000,241  649,475  906,294  1,704,375  5,576,034 
ชาวไทย 1,690,937  1,926,463  619,774  674,895  1,616,456  6,528,525 1,721,219 1,985,991  645,956  704,296  1,683,438  5,239,930 
ชาวต่างประเทศ 154,848  13,875  3,436  197,043  20,278  389,480 157,349  14,250  3,519  201,998  20,937  336,104 
ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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2.2 ข้อมูลด้านสังคมและความม่ันคง 

     2.2.1 การปกครอง 
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 จังหวัด 47 อ าเภอ 
424 ต าบล และ 4,492 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง 
เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลต าบล 106 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 349 แห่ง 
รวมแล้วกลุ่มจังหวัดมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 5,434 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.97 ของทั้งประเทศ 
โดยในกลุ่มจังหวัดนั้น จังหวัดเพชรบูรณ์มีเขตการปกครองมากที่สุด คือ 1,686 แห่ง รองลงมา คือ จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตากมีเขตการปกครองน้อยสุด คือ 699 แห่ง 
ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนเขตการปกครองในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

พ้ืนที่ 

จ้านวนเขตการปกครอง (แห่ง) 

อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน อบจ. 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต้าบล 

อบต. รวม 

ทั้งประเทศ 878 7,255 74,965 76 30 176 2,234 5,335 90,949 

พิษณุโลก 9 93 1,048 1 1 1 24 76 1,253 

เพชรบูรณ ์ 11 117 1,430 1 - 3 22 102 1,686 

อุตรดิตถ ์ 9 67 613 1 - 1 25 53 769 

สุโขทัย 9 84 843 1 - 3 18 69 1,027 

ตาก 9 63 558 1 1 1 17 49 699 

กลุ่มจังหวัด 47 424 4,492 5 2 9 106 349 5,434 

สัดส่วนต่อ  
ทั้งประเทศ 

5.35 5.84 5.99 6.58 6.67 5.11 4.74 6.54 5.97 

ที่มา : กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

จังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
อ าเภอวังทอง อ าเภอชาติตระการ อ าเภอนครไทย อ าเภอเนินมะปราง อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอบางระก า 
อ าเภอวัดโบสถ์ และอ าเภอพรหมพิราม แยกเป็น 93 ต าบล 1,048 หมู่บ้าน มีเทศบาลนคร 1 แห่ง คือ 
เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอรัญญิก องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลต าบล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 76 แห่ง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
อ าเภอเขาค้อ อ าเภอหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอศรีเทพ อ าเภอชนแดน อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอวังโปุง 
อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอน้ าหนาว และอ าเภอบึงสามพัน แยกเป็น 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน มีเทศบาลเมือง 
3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 102 แห่ง 

  



24 
 

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอ
ทองแสนขัน อ าเภอตรอน อ าเภอท่าปลา อ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคก อ าเภอพิชัยและ
อ าเภอลับแล แยกเป็น 67 ต าบล 613 หมู่บ้าน มีเทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลต าบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 53 แห่ง 

จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองสุโขทัย อ าเภอคีรีมาศ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย อ าเภอกงไกรลาศ อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอสวรรคโลก อ าเภอศรีนคร อ าเภอทุ่งเสลี่ยม 
และอ าเภอบ้านด่านลานหอย แยกเป็น 84 ต าบล 843 หมู่บ้าน มีเทศบาลเมือง 3 แห่ง คือ เทศบาลเมือง
สุโขทัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย และเทศบาลเมืองสวรรคโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลต าบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 69 แห่ง 

จังหวัดตาก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอพบพระ 
อ าเภอบ้านตาก อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอสามเงา อ าเภอแม่สอด อ าเภอวังเจ้า อ าเภอท่าสองยาง และ
อ าเภออุ้มผาง แยกเป็น 63 ต าบล 562 หมู่บ้าน มีเทศบาลนคร 1 แห่งคือ เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลเมือง 
1 แห่ง คือเทศบาลเมืองตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลต าบล 17 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 49 แห่ง  
 
    2.2.2 ประชากร  
  จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 3,541,863 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของประชากรทั้งประเทศ โดยแบ่งเป็น
เพศชาย 1,751,004 คน คิดเป็นร้อยละ 49.45 เพศหญิง 1,790,859 คน คิดเป็นร้อยละ 50.55 จังหวัดที่
มีประชากร มากท่ีสุดในกลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรรวมจ านวน 996,587 คน รองลงมา 
คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์มีประชากรน้อยที่สุด คือ 458,873 คน  

 
แสดงจ านวนประชากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2561 

พ้ืนที่ 
จ้านวนประชากร (คน) พ้ืนที่      

(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น
ประชากร  

(คน/ตร.กม.) 

จ้านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

ชาย หญิง รวม 

ทั่วประเทศ 32,556,271 33,857,708 66,413,979 513,115 128.10 24,712,420 

พิษณุโลก 424,595 442,296 866,891 10,815.85 79.77 330,653 

เพชรบูรณ ์ 492,253 502,287 994,540 12,668.42 78.67 340,447 

อุตรดิตถ ์ 222,920 232,483 455,403 7,838.59 58.54 165,019 

สุโขทัย 290,109 307,148 597,257 6,596.09 91.12 210,126 
ตาก 331,716 322,960 654,676 331,716 37.95 206,008 
กลุ่มจังหวัด 1,751,004 1,790,859 3,541,863 54,325.60 65.2 1,252,253 
สัดส่วนต่อ
ทั่วประเทศ 

5.42 5.35 5.39 10.59 
 

5.07 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561 
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ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,252,253 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 5.07 ของจ านวนครัวเรือนทั้งประเทศ มีอัตราความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยทั้งกลุ่มจังหวัด 
65.20 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 
128.10 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด คือเท่ากับ 
91.12 คนต่อตารางกิโลเมตร ตามด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตาก 
มีความหนาแน่นประชากรน้อยที่สุดคือ 37.95 คนต่อตารางกิโลเมตร   

ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 
3,541,863 คน จ านวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 1,252,253 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 3.17 คนต่อครัวเรือน 
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 63.64 คนต่อตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรมากที่สุด คือ จังหวัดสุโขทัย รองลงมาคือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดตาก ตามล าดับ ดังตารางนี้ 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนและความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ปี 2561 

จังหวัด 
ขนาดพ้ืนที ่

(ตาราง
กิโลเมตร) 

จ้านวน
ประชากร (คน) 

จ้านวนครัวเรือน 
ขนาดครัวเรือน

เฉลี่ย (คน/
ครัวเรือน) 

ความหนาแน่น 
(ประชากร/

พ้ืนที่) 
พิษณุโลก 10,815.85 862,727 330,653 2.79 79.42 

เพชรบูรณ ์ 12,668.42 996,587 340,447 3.53 78.61 

อุตรดิตถ ์ 7,838.59 458,873 165,019 3.20 58.74 

สุโขทัย 6,596.09 601,019 210,126 3.00 91.34 

ตาก 16,406.65 622,657 206,008 3.47 32.89 

กลุ่มจังหวัดฯ 54,325.60 3,541,863 1,252,253 3.17 63.64 
 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 

2.2.3 แรงงาน 
  จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า สถิติของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย  
และจังหวัดตาก มีจ านวนประชากรวัยแรงงานที่อายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวนทั้งหมด 2 ,743,030 คน เป็น
เพศชาย 1,311,600 คน เป็นเพศหญิง 1,431,431 คน เป็นผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 949,155 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.60 เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 1 ,793,876 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 โดยแบ่งเป็น
ผู้มีงานท า จ านวน 1,764,851 คน ผู้ว่างงาน จ านวน 21,426คน และผู้ที่รอฤดูกาล จ านวน 7,569 คน  
ผู้อยู่ในก าลังแรงงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 967,663 คน คิดเป็นร้อยละ 53.94 ของผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน และเพศหญิง จ านวน 818,613 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.63 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน   
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ตารางแสดงสถานภาพแรงงานจ านวนผู้มีงานท า และจ านวนว่างงาน ปี 2562 

จังหวัด สถานภาพแรงงาน ก้าลังคน 
ก้าลัง

แรงงาน
ปัจจุบัน 

รวม ชาย หญิง 

พิษณุโลก ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป     740,650 353,799 386,851 
ก าลังแรงงานรวม     493,525 260,290 233,235 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน   493,332 260,126 233,206 
ผู้มีงานท า 486,552 256,689 229,863 
ผู้ว่างงาน 6,781 3,438 3,343 

ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล   193 163 29 
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน     247,125 93,509 153,616 

ท างานบ้าน   72,523 10,225 62,299 
เรียนหนังสือ   69,220 34,220 35,000 
อื่น ๆ   105,381 49,064 56,317 

ตาก ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป     389,360 189,372 199,988 
ก าลังแรงงานรวม     254,423 142,126 112,297 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน   252,530 140,781 111,749 
ผู้มีงานท า 251,548 140,314 111,233 
ผู้ว่างงาน 982 466 516 

ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล   1,893 1,346 548 
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน     134,937 47,245 87,691 

ท างานบ้าน   42,755 1,371 41,384 
เรียนหนังสือ   35,185 16,382 18,803 
อื่น ๆ   56,996 29,493 27,504 

สุโขทัย ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป     511,372 239,506 271,866 
ก าลังแรงงานรวม     339,766 178,120 161,646 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน   339,186 177,849 161,337 
ผู้มีงานท า 332,409 174,006 158,403 
ผู้ว่างงาน 6,778 3,843 2,934 

ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล   580 271 309 
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน     171,606 61,386 110,220 

ท างานบ้าน   41,808 1,762 40,047 
เรียนหนังสือ   30,062 14,386 15,676 
อื่น ๆ   99,736 45,239 54,497 

อุตรดิตถ์ ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป     362,490 172,229 190,262 
ก าลังแรงงานรวม     222,448 124,724 97,723 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน   221,376 123,957 97,419 
ผู้มีงานท า 217,981 121,908 96,073 
ผู้ว่างงาน 3,395 2,049 1,346 

ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล   1,071 767 304 
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน     140,043 47,504 92,538 

ท างานบ้าน   49,384 2,666 46,718 
เรียนหนังสือ   29,140 14,222 14,917 
อื่น ๆ   61,519 30,616 30,904 

เพชรบูรณ์ ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป     739,158 356,694 382,464 
ก าลังแรงงานรวม     483,714 267,220 216,493 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน   479,852 264,950 214,902 
ผู้มีงานท า 476,361 262,938 213,423 
ผู้ว่างงาน 3,490 2,011 1,479 
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จังหวัด สถานภาพแรงงาน ก้าลังคน 
ก้าลัง

แรงงาน
ปัจจุบัน 

รวม ชาย หญิง 

ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล   3,862 2,271 1,591 
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน     255,444 89,474 165,970 

ท างานบ้าน   68,153 1,779 66,373 
เรียนหนังสือ   54,456 26,260 28,196 
อื่น ๆ   132,835 61,434 71,401 

ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

เมื่อพิจารณาจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ เพศ ในปี 2562 
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ในปี พบว่า ไตรมาสที่ 1 มีจ านวนผู้มีงานท า รวมทั้งสิ้น 1,706,312 คน 
แบ่งตามกลุ่มอาชีพ จ านวน 10 กลุ่ม พบว่า กลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตรและการ
ประมง เป็นกลุ่มอาชีพที่มีจ านวนคนท างานมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 731,557 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.01 รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพพนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด
มีจ านวน 328,571 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 กลุ่มอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและ
ผู้จัดการ จ านวน 38,303 คนคิดเป็นร้อยละ 2.15 กลุ่มอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ มีจ านวน 63,109 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.99 กลุ่มอาชีพประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้องจ านวน 
35,070 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 กลุ่มอาชีพเสมียน จ านวน 50,663 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 กลุ่มอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง มีจ านวน 177,993 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.90 กลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบมีจ านวน 
68,427 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 และกลุ่มอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
มีจ านวน 212,623 คน คิดเป็นร้อยละ 15.51 ตามล าดับ ดังนี้ 
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ตารางแสดงสถิติของอาชีพของกลุ่มจังหวัดฯ จ าแนกตามเพศ 

อาชีพและเพศ 
พ.ศ.2562 

(ไตรมาสที่ 3) 
จ้านวน (คน) 

รวม 1,706,312 
   1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 38,303 
   2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตา่ง ๆ 63,109 
   3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 35,070 
   4. เสมียน 50,663 
   5. พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด 328,571 
   6. ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีฝีมือทางด้านการเกษตรและการประมง 731,557 
   7. ผู้ปฏิบตัิงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 177,993 
   8. ผู้ปฏิบตัิการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบตัิงานด้านการประกอบ 68,427 
   9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 212,623 
 10. คนงานซึ่งมิไดจ้ าแนกไว้ในหมวดอื่น 0 

ชาย 937,790 
   1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 24,954 
   2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตา่ง ๆ 20,988 
   3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 16,245 
   4. เสมียน 12,994 
   5. พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด 123,688 
   6. ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีฝีมือทางด้านการเกษตรและการประมง 434,862 
   7. ผู้ปฏิบตัิงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 128,534 
   8. ผู้ปฏิบตัิการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบตัิงานด้านการประกอบ 52,480 
   9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 123,046 
 10. คนงานซึ่งมิไดจ้ าแนกไว้ในหมวดอื่น 0 

หญิง 768,524 
   1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 13,348 
   2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตา่ง ๆ 42,121 
   3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 18,825 
   4. เสมียน 37,669 
   5. พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด 204,883 
   6. ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีฝีมือทางด้านการเกษตรและการประมง 296,695 
   7. ผู้ปฏิบตัิงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 49,460 
   8. ผู้ปฏิบตัิการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบตัิงานด้านการประกอบ 15,947 
   9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 89,579 
 10. คนงานซึ่งมิไดจ้ าแนกไว้ในหมวดอื่น 0 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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2.2.4 การศึกษา  
1) ระดับการพัฒนา  

จากเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย (Benchmarking) 
พบว่า สถิติข้อมูลเปรียบเทียบด้านการศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ ของกลุ่มจังหวัดฯ ยังมีด้านที่ต้องปรับปรุง
อยู่หลายด้าน เช่น ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอันดับที่ 18 ของ
ประเทศ สัดส่วนคนมีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ เป็นต้น ตัวชี้วัด
ที่สถิติดีกว่าค่าเฉลี่ย เช่น อัตราเพ่ิมของผู้เรียนระบบทวิภาคี ร้อยละ 17.16 เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ 
สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน ร้อยละ 44.23 เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ เป็นต้น 

 
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนากระทรวงมหาดไทย 

2) จ้านวนโรงเรียน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวนโรงเรียน 2,132 แห่ง 
จ าแนกตามสังกัด ดังนี้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1,897 แห่ง สังกัด
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 122 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 81 แห่ง และสังกัดอ่ืน จ านวน 32 แห่ง (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน) 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

จังหวัด 

สังกัด 

รวม 

ส้านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ส้านักบริหารงาน 
คณะกรรมการ

ส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 

กรมส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

อื่นๆ 
(โรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดน) 

พิษณุโลก 505 474 19 6 6 
เพชรบูรณ ์ 614 547 59 8 - 
อุตรดิตถ ์ 325 301 11 8 5 
สุโขทัย 381 341 12 28 - 
ตาก 307 234 21 31 21 

รวม 2,132 1,897 122 81 32 
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 3) จ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวนนักเรียน 1,732,635 คน จังหวัดที่มีจ านวนนักเรียนมากท่ีสุด คือจังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 448,067 คน รองลงมาคือจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์และตามล าดับ 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จ าแนกตามจังหวัด เพศ และชั้นปี ปีการศึกษา 2561  

จังหวัด เพศ 
ต ่ากว่า

การศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัย 
รวม 

สายสามัญ 
สาย

อาชีวศึกษา 
สายวิชาการ

ศึกษา 
สาย

วิชาการ 
สายวิชาชีพ 

สายวิชาการ
ศึกษา 

อุตรดติถ์ 
ชาย 31,062 30,583 17,496 16,255 4,886 - 9,064 5,195 2,030 116,571 
หญิง 25,681 22,233 9,494 11,034 2,221 - 121,765 6,552 2,682 201,662 

ตาก 
ชาย 24,098 29,119 25,122 13,403 3,932 - 10,680 1,673 1,467 109,494 
หญิง 22,296 21,599 10,199 10,609 3,006   11,597 2,884 3,196 85,386 

สุโขทัย 
ชาย 41,079 51,046 30,397 20,163 6,086 - 14,590 8,724 2,720 174,805 
หญิง 47,801 35,491 22,271 19,278 5,016 377 13,440 12,040 1,874 157,588 

พิษณุโลก 
ชาย 63,603 44,807 48,260 42,121 8,751 - 24,418 12,203 91 244,254 
หญิง 59,752 31,445 30,807 24,894 3,182   36,824 10,430 6,479 203,813 

เพชรบูรณ ์
ชาย 78,295 52,826 45,154 30,448 11,266 - 19,230 12,093 3,393 252,705 

หญิง 59,561 31,722 32,235 26,146 4,681 - 17,876 7,023 7,113 186,357 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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4) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 34 แห่งแบ่งตามจังหวัด ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 9 แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
9 แห่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 6 แห่ง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 4 แห่ง และจังหวัดตาก จ านวน 6 แห่ง 
 

แสดงรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2561 
พิษณุโลก เพชรบูรณ ์ อุตรดิตถ ์ สุโขทัย ตาก 

1. ม.นเรศวร 
2. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ 
หารศาสตร์ ศูนย์จังหวัด
พิษณุโลก 
4. ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก 
5. ม.พิษณุโลก 
6. วิทยาลัยทองสุข  
ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก 
7. วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 
8. วิทยาลยัสาธารณสุข 
สิรินธร พิษณุโลก 
9. วิทยาลัยสงฆ ์
พุทธชินราช  
มหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย 

1. ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ 
2. ม.รามค าแหง สาขา
วิทยาบริการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
3. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
4. วิทยาลัยพลศึกษา  
5. วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ์ 
6. วิทยาลัยสารพัดชา่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. วิทยาลัยการอาชีพ
วิเชียรบุร ี
8. วิทยาลัยการอาชีพชน
แดน  
9. วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. ม.ราชภัฏอุตรดิตถ ์
2. ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั หนว่ยวิทยบริการ
จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ศูนย์บริการการศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์  
4. ม.รามค าแหง  
ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ ์ 
5. วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี จังหวัด
อุตรดิตถ์  
6. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์  
(สถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่ง
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

1. ม.รามค าแหง 
(ศูนย์วิทยพัฒนา) 
2. ม.สุโขทัย- 
ธรรมาธิราช 
3. สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ 
4. มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสุโขทัย 

1. ม.เทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา  
วิทยาเขตตาก 
2. ม.ราชภัฏ 
ก าแพงเพชร 
วิทยาเขตแม่สอด 
3. วิทยาลยัลุ่มน้ าปิง 
4. วิทยาลยัชุมชนตาก 
5. วิทยาลัยโพธ ิ
วิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
แม่สอด 
6. วิทยาลัย 
นอร์ทเทิร์นเอเชีย 
 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 2.2.5 สาธารณสุข 
1) ระดับการพัฒนา จากตัวชี้วัดด้านสุขภาพ และสาธารณสุข ของกลุ่มจังหวัดฯ

พบว่า สถิติที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เช่น สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนหรือลงพุง เป็นอันดับ 17 สัดส่วนครัวเรือน
ที่มีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี เป็นอันดับ 16 ในด้านที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เช่น อัตราเพ่ิม
ของการเจ็บปุวยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังที่ส าคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง
หรือมะเร็ง) เป็นอันดับ 2 และสัดส่วนคนอายุยืนตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ เป็นต้น 
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   ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนากระทรวงมหาดไทย 
 

2) สถานพยาบาล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีสถานพยาบาลจ าแนกตาม
ประเภท ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนจ านวน 40 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 16 แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 622 แห่ง คลินิกเอกชน จ านวน 917 แห่งดังนี้ 

ตารางแสดงสถานพยาบาลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
ประเภท พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ รวม 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 1 1 1 1 5 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 9 11 9 9 9 47 
สถานีอนามัย 1 0 0 5 0 6 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน - 5 0 30 5 40 
โรงพยาบาลศูนย ์ 1 0 0 0 1 2 
โรงพยาบาลทั่วไป - 1 2 2 0 5 
โรงพยาบาลชุมชน 8 10 7 7 8 40 
ศูนย์สุขภาพชุมชนของ รพ. 8 4 2 30 1 45 
ศูนย์วิชาการ 6 0 0 0 1 7 
โรงพยาบาลนอก สป.สธ. 1 0 0 0 0 1 
โรงพยาบาลนอก สธ. 4 1 0 1 1 7 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 3 4 6 5 29 
โรงพยาบาลเอกชน 6 3 4 2 1 16 
คลินิกเอกชน 274 319 186 136 2 917 
โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข - 0 0 0 1 1 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 146 154 118 115 89 622 
รวม 476 512 333 344 125 1790 

หมายเหตุ : จ านวนหน่วยงานบริการสุขภาพแยกตามประเภท เป็นจ านวนหน่วยงานฯ ที่ได้แจ้งขอรหัสกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน  
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2.2.6 อาชญากรรมและปัญหายาเสพติด 

 
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนากระทรวงมหาดไทย 
   

ตัวชี้วัดด้านความมั่นคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศทั้ง 4 ตัวชี้วัด ทั้งตัวชี้วัดด้านคดีอาญาที่รับแจ้ง เป็นอันดับ 7 จ านวนคดียาเสพติด เป็น
อันดับ 9 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นอันดับ 13 และสัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง 
เป็นอันดับ 2 ของประเทศ 

 
   

โดยแนวโน้มเมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี ทั้งตัวชี้วัดด้านคดีอาญาที่รับแจ้ง (รวมคดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิต ร่างกาย เพศ และต่อทรัพย์) มีแนวโน้มลดลงเหมือนอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากร
แสนคน) ส่วนจ านวนคดียาเสพติดในปี 2559 เพ่ิมสูงขึ้น เช่นเดียวกับอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

2.2.7  สังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสังคม วัฒนธรรม และประเพณี

ที่มีความหลากหลาย และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนี้ 
     จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นเมืองที่มี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย อีกทั้งยังเคยเป็น
เมืองหลวงแทนกรุงศรีอยุธยาถึง 25 ปีด้วยเมื่อในอดีต พิษณุโลกได้รับการเรียกขานว่า “เมืองสองแคว” 
เพราะเป็นเมืองที่มีแม่น้ า 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ าน่านและแม่น้ าแควน้อย ปัจจุบันพิษณุโลกเป็นเมืองที่
มีความเจริญในหลายด้าน และเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบัน
ราชภัฏพิบูลสงคราม และท่าอากาศยาน อีกท้ังยังเป็นเมืองที่มีทางรถไฟตัดผ่าน และขบวนรถไฟสายเหนือ
แทบทุกขบวนล้วนวิ่งผ่านพิษณุโลกทั้งสิ้น จึงท าให้พิษณุโลกกลายเป็นจังหวัดศูนย์กลางทั้งในด้านการบิน
การขนส่งทางบก รวมทั้งการค้าที่ส าคัญของเขตภาคเหนือตอนล่างนอกจากนี้ พิษณุโลกยังเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และนับวันจะยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวและมีชื่อเสียง
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หลายแห่ง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต  และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีท าเลอยู่ใกล้กับจังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกหลายจังหวัด คือ จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย 
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก อาหาร ไปจนถึงกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ท าให้
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลก มักประทับใจและกลับมาเยือนอีก ในครั้งต่อๆ ไป 

พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ผู้คนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมไว้ ได้อย่าง
เข้มแข็ง ตลอดทั้งปีจึงมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่ส าคัญ เช่น  งานแผ่นดินสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช งานสมโภชพระพุทธชินราช งานวันน้ าตาลสด งานประเพณีปักธงชัย ประเพณีสรงน้ า
พระพุทธชินราช ประเพณีการเล่นคอน และประเพณีแข่งเรือยาว เป็นต้น 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน คือ สมญานามของเพชรบูรณ์ จังหวัดที่อยู่ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง เป็นดินแดนแห่งขุนเขา ผืนปุาเขียวขจี ทัศนียภาพสวยงาม อากาศสดชื่นเย็นสบาย
ตลอดปี โดยเฉพาะบริเวณ เขาค้อ ที่ได้รับฉายาว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย”เพชรบูรณ์เดิมมีชื่อว่า 
"เพชรบุระ" หรือ "พืชปุระ" อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร สันนิษฐานว่ามีการสร้างเมืองมา
ตั้งแต่ยุคสุโขทัย และยุคที่สอง คือ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเมืองนี้ท าหน้าที่เป็นเสมือนก าแพง
ชั้นนอกเพ่ือปูองกันข้าศึกเข้ามารุกราน ต่อมาในสมัยอยุธยา เมืองเพชรบูรณ์กลายเป็นเมืองส าคัญในการ
เคลื่อนทัพผ่าน จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 6 เพชรบูรณ์ก็ถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด ในยุคสมัยหนึ่ง 
เพชรบูรณ์กลายเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลไทย โดยเฉพาะในบริเวณเขาค้อและ
ภูหินร่องกล้าที่เป็นรอยต่อกับจังหวัดพิษณุโลก กลายเป็นพ้ืนที่สีชมพูยาวนานกว่า 13 ปี ปัจจุบันเขาค้อ
และภูหินร่องกล้าได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และแหล่งธรรมชาติ อีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิม
อันงดงามไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดทั้งปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่ส าคัญ เช่น 
งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ งานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประเพณีเส็งกลองล่องโคมไฟ
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า งานอบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ ไหว้พ่อขุนผาเมือง  พิธีเฮ็ดเวียก 
และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีผูกขวัญหรือสู่ขวัญ เป็นต้น 

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ 
โดยสันนิษฐานว่ามีผู้คนอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1000 เนื่องจากมีการค้นพบ
กลองมโหระทึกท าด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองฯ ซึ่งเป็นโลหะชนิดที่มี ใช้กันในยุคสัมฤทธิ์
หรือยุคโลหะตอนต้นอันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเอง ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงต าบลชื่อ "บางโพธิ์ท่าอิฐ" ที่ขึ้นอยู่กับเมืองพิชัย แต่ในสมัยนั้น  
เมื่อพ่อค้าจะน าสินค้าจากเมืองหลวงพระบาง น่าน หรือเมืองทางเหนืออ่ืนๆ ไปขายทางใต้ เช่น พิษณุโลก 
นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ หรือจะน าสินค้าจากทางใต้ขึ้นเหนือก็ต้องแวะพักกันตามท่าน้ าจอดเรือ
ของบางโพธิ์ท่าอิฐ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม ตลอดจนการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย
ของกลุ่มชนต่างๆ ตามแนวล าน้ าขึ้น เมื่อถึงในสมัยของรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะ
ให้ต าบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง "อุตรดิตถ์" ซึ่งมีความหมายว่า “ท่าน้ าแห่งทิศเหนือ” แต่ยังคงขึ้นกับ
เมืองพิชัยอยู่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์มีความเจริญขึ้นมากกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยก
ฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และลดฐานะเมืองพิชัยไปเป็นอ าเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนถึงปัจจุบัน 
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อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิม
อันงดงามไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดทั้งปีจึงมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่ส าคัญ เช่น 
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจ าจังหวัด งานฉลององค์พระฝางทรงเครื่อง (จ าลอง) งาน
นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ งานนมัสการพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประเพณีการแข่งขันกีฬาว่าวไทยนมัสการ
หลวงพ่อโต ประเพณีตักบาตรข้าวหลาม ไหว้ศาลปูุเจ้าเมือง แห่น้ าเข้าวัด งานพญาปาด เทศกาลหอม
กระเทียมเลี้ยงปูุตากองแล้ง/กองฝน ประเพณีคล้องช้างคล้องม้า ประเพณีขอฟูาขอฝน ทอดผ้าสี่ไตร งาน
นมัสการพระบาทสีฟันอัฐมีบูชา งานฉลองพระธาตุศรีสองเมืองประเพณีไหลแพไฟ งานไหว้พระธาตุและแห่
บั้งไฟ ประเพณีผีตลก งานสลากภัตร งานทานก๋วยสลาก บายศรีสู่ขวัญลางสาด เป็นต้น 

จังหวัดสุโขทัย อาณาจักรเก่าแก่ร่วม 700 ปี เป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย โดยมี
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง สืบสายกษัตริย์ปกครองประชาราช
หลายพระองค์ อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชผู้ทรงพระปรีชา
สามารถทั้งทางด้านการศึกสงคราม การเมืองการปกครอง ศาสนา จนขยายอาณาเขตออกไปไกลถึง
ดินแดนโพ้นทะเล ที่ส าคัญทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย เป็นรากฐานที่พัฒนาจนเป็นภาษาประจ าชาติ
ในปัจจุบันไม่ใช่แค่ภาษาไทยแต่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและที่ศรีสัชนาลัย ยังคงมีร่องรอยแห่ง
อารยธรรมทางสังคม งานศิลปะ และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าหลงเหลืออยู่อย่างครบถ้วน จนได้รับการยกย่อง
ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) สร้างความสุขความภาคภูมิให้กับชาวไทย ดังความหมาย 
“รุ่งอรุณแห่งความสุข” ที่มาจากชื่อเมืองสุโขทัยนั่นเอง 

สุโขทัยเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และแหล่งธรรมชาติ ตลอดทั้งปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่ส าคัญ  
เช่น งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ประเพณีตักบาตรเทโว งานประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว 
งานวันพ่อขุนรามค าแหง ประเพณีสรงน้ าโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย สลากภัตทุ่งเสลี่ยม พิธีเรียกขวัญ 
พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง (พระพิฆเณศวร์) เป็นต้น 

จังหวัดตาก เดิมชื่อว่า “เมืองระแหง” เป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงได้มีการย้ายตัวเมืองตากจากฝั่งขวาของแม่น้ าปิงมายังฝั่งซ้าย ณ บริเวณ
ต าบลบ้านระแหงในปัจจุบัน ด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานท าให้ตากเต็มไปด้วยเรื่องราวและ
สถานที่ที่น่าสนใจ เช่น ในด้านของสถาปัตยกรรม มีเจดีย์และวัดศิลปะแบบมอญ ซึ่งจากหลักฐานงานศิลป์
เหล่านี้ท าให้รู้ได้ว่า ตากเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่ตั้งแต่อดีต นอกจากนี้ ก็มีวัดวาอารามศิลปะแบบไทย
สมัยสุโขทัยและอยุธยา รวมถึงตึกรามบ้านช่องรูปทรงคลาสสิกสไตล์ยุโรป สมัยรัชกาลที่ 5 ในด้านของ
แหล่งธรรมชาติ ตากยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยปุาไม้ โดยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพ้ืนที่อยู่ใน เขตผืนปุาตะวันตก 
ซึ่งเป็นผืนปุาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติที่ส าคัญระดับโลก 
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง จัดเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ 

ตากยังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ทั้งดอกไม้ ผลไม้ และพืชเมือง
หนาวหลากหลายชนิด และตากเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และแหล่งธรรมชาติ อีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีดั้งเดิมอันงดงาม
ไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดทั้งปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีท่ีส าคัญ เช่น งานประเพณี
ลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประเพณีกรวยสลาก ประเพณีกินก๋วยสลากประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า 
และประเพณีกินวอเป็นต้น 
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2.3 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของกระทรวงมหาดไทย (Benchmarking) พบว่า ตัวชี้วัด
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่มีค่าสถิติดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ เช่น
สัดส่วนพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 48.55 (อันดับที่ 3) ปริมาณการจัดการกากอุตสาหกรรม
อันตรายที่เข้าสู่ระบบจัดการ (อันดับที่ 5) ส่วนที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เช่น สัดส่วนจ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศ
(AQI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อันดับ 14) และสัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
เพียงร้อยละ 54.74 (อันดับ 16) เป็นต้น 
 

 
 

  ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนากระทรวงมหาดไทย 
ส่วนตัวชี้วัดเรื่องภัยธรรมชาติ ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐานเช่นกัน เช่น 

สัดส่วนประชากรผู้ประสบอุทกภัย เพียงร้อยละ 4.15 (อันดับ 8) จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ 
(อันดับ 8) ส่วนที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ สัดส่วนพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ร้อยละ 56.78 
(อันดับ 15) และสัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด ร้อยละ 0.07 (อันดับ 13) 
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2.3.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด มีพ้ืนที่

ทั้งหมด 34,234,822.52 ไร่  เป็นพ้ืนที่ปุาไม้ 16,631,512.98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.55 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วน
พ้ืนที่ปุาไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด คือจังหวัดตาก (ร้อยละ 72.06) รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(ร้อยละ 55.85) จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 36.56) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 31.59) และจังหวัดสุโขทัย 
(ร้อยละ 29.34) ตามล าดับ 

 
ตารางแสดงพ้ืนที่ปุาไม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ที่มา : โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นทีปุ่าไม้ ปี พ.ศ.2561 ส านักจัดการที่ดินปาุไม้ กรมปุาไม ้
 
แหล่งท่องเที่ยวปุาไม้ที่น่าสนใจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนแหล่งท่องเที่ยวปุาไม้ที่น่าสนใจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 

จังหวัด 
ป่าสงวน
แห่งชาติ 

อุทยาน
แห่งชาติ 

วนอุทยาน 
เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้าม ล่า

สัตว์ป่า 
สวน 

รุกขชาติ 
พิษณุโลก 16 4 1 2 2 1 

เพชรบูรณ์ 13 3 - 2 2 3 

อุตรดิตถ์ 15 3 1 2 1 1 

สุโขทัย 12 2 1 1 - 1 

ตาก 15 5 6 3 - - 

รวม 71 17 9 10 5 6 

 
2.3.2 ทรัพยากรดิน 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  มีทรัพยากรดินที่มีลักษณะเด่น คือ มีการพัฒนา
ของดินไม่มากนักและยังคงมีธาตุอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง จึงเป็นดินที่มี
ศักยภาพทางการเกษตรค่อนข้างสูง  สภาพดินที่พบในกลุ่มจังหวัดฯ แบ่งลักษณะของดินได้ดังนี้ 

(1) ดินนาหรือดินลุ ่ม ซึ่งมีดินที่เกิดจากตะกอนล าน้ าที่มาทับถมกัน ปรากฏอยู่
บริเวณสองฝั่งแม่น้ าน่านและแม่น้ ายมตลอดจนล าน้ าสาขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวจัด ดินเหนียว ดินเหนียว
ปนทราย ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินทรายปนกรวด ลักษณะเนื้อดินส่วนบนหยาบและมีเนื้อดินละเอียด
หรือหยาบปานกลางอยู่ในชั้นดินส่วนล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าจนถึงสูงกระจัดกระจาย
อยู่ทุกจังหวัด ดินมีศักยภาพเหมาะสมต่อการท านา 

ชื่อจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร่) พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) ร้อยละพื้นที่ป่า 
กลุ่มจังหวัดฯ 34,255,023.13 16,631,512.98 48.55 

ตาก 10,814,124.30 7,793,128.63 72.06 
สุโขทัย  4,169,171.30 1,223,254.04 29.34 

อุตรดิตถ ์ 4,941,115.24 2,759,388.28 55.85 
พิษณุโลก 6,618,283.87 2,419,703.80 36.56 
เพชรบูรณ ์ 7,712,328.42 2,436,038.23 31.59 
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(2) ดินไร่หรือดินดอน ส่วนมากพบตามที่ราบและสันดินริมแม่น้ าน่านและแม่น้ ายม
ตลอดจนล าน้ าสาขา และบริเวณที่ลาดเชิงเขา สภาพพ้ืนที่ทั่วไปมีความลาดชันเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน 
หรือเชิงเขาความลาดชัน 2 – 35 % ประกอบด้วยดินหลายกลุ่มแตกต่างกันไปตามลักษณะและอิทธิพล
ของวัตถุต้นก าเนิด เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนถึงดินเหนียว เนื้อดินปานกลางถึงละเอียด  
มีการระบายดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง ดินประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่และ
ไม้ผลบริเวณท่ีราบและหุบเขา 

(3) ดินตื้น ดินมีการระบายน้ าไม่ดี คือ มีน้ าขังในช่วงฤดูฝน มีกรวดหรือมีดินลูกรังปะปน
อยู่ในเนื้อดินมากกว่า 35 % ส่วนมากพบตามที่ราบและสันดินริมแม่น้ าน่านและแม่น้ ายม ตลอดจนล าน้ า
สาขา และบริเวณท่ีลาดเชิงเขา สภาพพ้ืนที่ทั่วไปมีความลาดชันเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลาดชันหรือเชิงเขาความ
ลาดชัน 2 - 35 % ตั้งแต่ผิวดินลงไปมีลูกรังหรือหินกรวดปะปนอยู่ในดินมากกว่า 35 % และดินประเภทนี้
บางแห่งมีก้อนลูกรังหรือศิลาแลงโผล่กระจัดกระจายทั่วไปบริเวณผิวดิน ดินประเภทนี้เมื่อขุดลึกลงไป 

2.3.2 แหล่งน้้า 
1) แหล่งน้้าผิวดิน ลุ่มน้ าที่ส าคัญในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มี จ านวน 6 ลุ่มน้ า 

ได้แก่ ลุ่มน้ าปิงวัง ยม น่าน ลุ่มน้ าปุาสัก และลุ่มน้ าสาละวิน ลุ่มน้ าเหล่านี้มีส าคัญต่อการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

2) แหล่งน้้าใต้ดิน แหล่งน้ าบาดาลในภาคเหนือที่ให้น้ ามาก ได้แก่ แหล่งน้ าบาดาล
ที่เป็นหินร่วนในภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ ายมและแม่น้ าน่าน 
จากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงตอนเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ ส าหรับหินแข็งในภาคเหนือนั้น ครอบคลุมท้องที่
ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทางด้านตะวันออกของจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหินทราย และ
หินดินดาน ซึ่งหินเหล่านี้ไม่กักเก็บน้ าจึงให้น้ าน้อย คุณภาพน้ าบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้ าจืดและมีปริมาณ
สารละลายเหล็กค่อนข้างสูง 

3) แหล่งน้้าชลประทาน  
(1) เขื่อนภูมิพล 
ขนาดพ้ืนที่ : บริเวณเขาแก้ว อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้ง

เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ และเป็นอันดับ 8 ของโลก สร้างปิดกั้นล าน้ าปิงที่บริเวณ
เขาแก้ว อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้าง
ของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้ าสามารถรองรับน้ าได้สูงสุด 3,462 ล้านลูกบาศก์เมตร 

การใช้ประโยชน์ : ผลิตไฟฟูาเพ่ือสนองความต้องการของประเทศ ในด้านการ
ชลประทาน ยังสามารถปล่อยน้ าในอ่างเก็บน้ า ไปช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดตาก ก าแพงเพชร และ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาประมาณ 7.5 ล้านไร่ รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน และอ านวยประโยชน์ใน
ด้านการประมงอีกด้วย ประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ จังหวัดตาก 
ภายในบริเวณเขื่อนมีสวนสาธารณะที่มีความร่มรื่น ชื่อ “สวนน้ าพระทัย” และที่เขื่อน แม่ปิงตอนล่างก็มี 
“สวนเฉลิมพระเกียรติ” ไว้ต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนด้วย 

(2) เขื่อนสิริกิติ์  
ขนาดพ้ืนที ่: กั้นแม่น้ าน่านบริเวณผาซ่อม ตั้งอยู่ที่อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ เพ่ือการเกษตรกรรม การผลิตพลังงานไฟฟูา และเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในที่ราบ
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง สามารถเก็บกักน้ าได้ประมาณ 10,550 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟูาได้ 
50,000 กิโลวัตต์ หรือปีละ 670 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง   
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การใช้ประโยชน์ : บรรเทาอุทกภัยในทุ่งราบสองฝั่งแม่น้ าน่าน และร่วมกับเขื่อนภูมิ
พลบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเจ้าพระยา ท าการชลประทานในทุ่งราบสองฝั่งแม่น้ าในฤดูฝน ผลิตไฟฟูาพลังน้ า 
และเมื่อได้ตกแต่งล าน้ าน่านบางตอนแล้วจะใช้เป็นทางคมนาคมทางน้ าจากนครสวรรค์ถึงอุตรดิตถ์ได้
ตลอดปี รวมถึง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

    (3) เขื่อนนเรศวร 
ขนาดพ้ืนที่ : สร้างปิดกั้นแม่น้ าน่าน ที่บ้านหาดใหญ่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก สร้างในปี 2520 ตัวเขื่อนเสร็จปี 2523 งานระบบส่งน้ าเสร็จปี 2528 ส่งน้ าให้พ้ืนที่จ านวน 
572,400 ไร่ และพ้ืนที่บริเวณฝั่งซ้ายตอนบนของแม่น้ าน่านบริเวณทุ่งสานในเขตจังหวัดพิษณุโลกอีก 
94,700 ไร่ นอกจากนี้ หากได้ก่อสร้างโครงการพิษณุโลกระยะที่ 2 จะช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณฝั่ง
ซ้ายตอนล่างของแม่น้ าน่านอีกจ านวน 753,750 ไร่ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
นครสวรรค์ 

การใช้ประโยชน์ : เพ่ือทดและส่งน้ าให้แก่พ้ืนที่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ าน่านในเขต
พ้ืนที่ สามจังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และส่วนบนของจังหวัดนครสวรรค์ และเพ่ือบรรเทา
อุทกภัยจากแม่น้ ายม บริเวณพ้ืนที่ในเขตโครงการฯ 

(4) เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 
เป็นเขื่อนขนาดเล็กชนิดดินถมแกนดินเหนียวปิดทับหน้าด้วยหินทิ้ง สร้างปิดกั้นล าน้ าปิง 

ห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้ า 5 กิโลเมตร ความยาวเขื่อน 200 เมตร สูง 12 เมตร จากท้องน้ า 
ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร อ่างเก็บน้ ามีความจุ 4.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน
ธันวาคม 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธี
เปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2538 เขื่อนภูมิพลและเขื่อนแม่ปิงตอนล่างสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์จนกระท่ังปัจจุบัน 

(5) เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน   
เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เป็นเขื่อนโครงการพระราชด าริ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต าบลคันโช้ง 

อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2552 วงเงิน 3,588 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 3 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนปิดช่องเขาต่ า ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 16 เมตร ยาว 640 เมตร 
ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน ส่วนเขื่อนแควน้อย เป็นเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีตสูงจากพ้ืน 75 เมตร 
ยาว 681 เมตร และเขื่อนสันตะเคียน ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง แกนดินเหนียวสูง 80 เมตรยาว 1,270 เมตร 
ก่อสร้างโดยบริษัทกิจการร่วมค้า UBC ตามข้อมูลเดิมระบุปริมาณน้ ากักเก็บสูงสุด 769 ล้านลูกบาศก์เมตร 
กั้นปิดก้ันล าน้ าแควน้อยที่รับน้ าปุามาจากเขต อ าเภอนครไทย และ อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
และได้ด าเนินการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในเขตพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก - พิจิตร กว่า 155,000 ไร่ 
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2.3.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ 

ทรัพยากรแร่ธาตุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ แร่โลหะ 
แร่อโลหะ และแร่เชื้อเพลิง พบมากในจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

แร่โลหะ   
- เหล็ก พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ (แหล่งซับไม้แดง เขาเหล็ก อ.หนองไผ่)  
- ทองแดง พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์  
- ทองค า พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.เมือง, อ.หล่มสัก) 
- สังกะสี พบมากในจังหวัดตาก (ผาแดง อ.แม่สอด) เพชรบูรณ์ (อ.เมือง) 
- ตะกั่ว พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

แร่อโลหะ   
- ยิปซัม พบมากในจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ.น้ าปาด) ตาก (อ.แม่สอด)  
- หินอ่อน พบมากในจังหวัดสุโขทัย 
- หินแกรนิต พบมากในจังหวัดตาก (อ.เมือง, อ.บ้านตาก, อ.สามเงา) 
- ฟอสเฟต พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ (เขาชะโงก เขาเทพพนม อ.ชนแดน)  
- แบไรต์ พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

แร่เชื้อเพลิง 
- ลิกไนต์ พบมากในจังหวัดตาก 
- น้ ามันดิบ พบมากในจังหวัดก าแพงเพชร (แหล่งสิริกิติ์) 
- หินน้ ามัน พบมากในจังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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3. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

  จากข้อมูลสภาพทั่วไปและผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 พบประเด็นปัญหาและความต้องการในพื้นที่ ดังนี้ 

(1) การผลิตด้านการเกษตรทั้งในด้านการเพ่ิมปริมาณผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

(2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การบริหารจัดการระบบผังเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลาง
การบริการสี่แยกอินโดจีน การพัฒนาเมืองชายแดนเป็นไปด้วยความล่าช้า 

(3) การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ยังไม่
เพียงพอและขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

(4) การพัฒนาแหล่งน้ าในเชิงระบบ ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งระบบปูองกันน้ าท่วม น้ าแล้ง 
และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในส่วนของพ้ืนที่ลุ่มต่ าและลุ่มน้ ายม 

(5) ข้อจ ากัดในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ การค้าผ่านแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัด ในช่วงที่ผ่านมา 
จากข้อมูลข้างต้นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พบว่า จากผลการพัฒนา

ที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีศักยภาพทางการเกษตรและการท่องเที่ยว อาทิเช่น จังหวัด
พิษณุโลกจะมีศักยภาพด้านการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ประวัติศาสตร์/
วัฒธรรม การขนส่ง Logistics เป็นต้น ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จะมีศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และ การเกษตร 
ส าหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ จะมีศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนจังหวัด
ตากจะมีศักยภาพด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒธรรม และการค้าการลงทุน 
และจังหวัสุโขทัยจะมีศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ และสินค้า
การเกษตร ตลอดจนพลังงานทดแทน เป็นต้น การเชื่อมโยงสู่ประตูการค้าชายแดน เช่น จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(ด่านภู่ดู) จังหวัดตาก (ด่านแม่สอด) และสี่แยกอินโดจีน ตลอดจนด้านการขนส่ง เช่น จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
ศักยภาพเหล่านี้สามารถต่อยอดจากฐานความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และแก้ไขจุดอ่อนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงใช้โอกาสความได้เปรียบของที่ตั้ง
เชื่อมโยงประตูการค้าชายแดนมาก าหนดทิศทางการพัฒนา และด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่
ก าหนดไว้ โดยสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในห้วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 ดังนี้ 

4.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4.1.1 พัฒนาเกษตรและสินค้าชุมชน ได้จัดท าข้อมูลสินค้าทางการเกษตรพร้อม

พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าชุมชนให้มีความโดดเด่น และได้รับการรับรองตามมาตรฐานใน
รูปแบบของเกษตรปลอดภัยสาร อาหารปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปลงใหญ่ 

4.1.2 ส่งเสริมการค้า การบริการและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ได้มุ่งเน้นการพัฒนา
ด่านชายแดนไทย - พม่า (จังหวัดตาก) และชายแดนไทย - สปป.ลาว ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็น
ประตูการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านสู่การค้าสากล โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งส่งผลให้มูลค่า
การค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ตลอดจนมีการส่งเสริมการค้าการลงทุนตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก บนเส้นทาง LIMEC (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic 
Corridor) 
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4.1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความ
สะดวกและการบริการให้ได้มาตรฐาน พร้อมสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  โดยจ านวนนักท่องเที่ยวโดยรวมที่มาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวพบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวโดยรวมที่มาท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี 2561 นั้น มีจ านวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 7,620,890 คน เพ่ิมขึ้นจากเมื่อปี 
2560 จ านวน 214,006 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 7,214,862 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.67 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 406,028 คน คิดเป็นร้อยละ 5.32 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว
มากสุดคือจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทั้งสิ้น 2,162,979 คน รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ตามล าดับ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกมีรายได้มากที่สุดคือ 
8,330.90 ล้านบาท รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามล าดับ ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,656.19 บาทต่อคนต่อวัน โดย
จังหวัดตาก มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากที่สุดคือ 1,878.960 บาทต่อคนต่อวัน รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามล าดับ 
 

4.1.4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
มีการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และตัดไม้ท าลายปุามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่เคยอุดมสมบูรณ์ ถูกท าลายไปหรือน าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากมีส่วน
ท าให้เกิดการบุกรุกท าลายปุา การซื้อขายพ้ืนที่ปุา เพ่ือเป็นการปูองกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ 
ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ต้องการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกปุาพ้ืนบ้านอาหารชุมชน (Food Bank) 
และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม Road map ของรัฐบาล ตลอดจนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าใน
พ้ืนที่รอยต่อจังหวัดพิษณุโลก - จงัหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้ และแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก โดยการด าเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชน
ในพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอบางระก า อ าเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
อ าเภอพิชัย อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมภัยแล้ง
ซ้ าซากลดน้อยลง ประชาชนมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการ “บางระก าโมเดล” 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาโดยตลอด 
 

4.2 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

จ าเป็นอย่างยิ่งต้องก าหนดกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดสัมฤทธิผล โดยบูรณาการการ
ท างานร่วมกันตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชน เพ่ือระดมทรัพยากรร่วมบูรณาการขับเคลื่อนให้บังเกิด ผลส า เร็จเป็นรูปธรรม โดยมีคณะ
กรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดเป็นแกนกลางหลักในการอ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการบริหาร
จังหวัด ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดอย่างเป็นล าดับชั้น ดังต่อไปนี้ 
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แสดงกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
นอกจากนี้ กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ยังมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ดังต่อนี้ 
 1. ประชุมคณะกรรมการ กบก. ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการภายในแต่ละจังหวัด

เพ่ือเป็นแกนหลักในการสนับสนุนความส าเร็จตามตัวชี้วัดการพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
2. ประชุมส่วนราชการเพื่อเชื่อมโยงสู่จังหวัด และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยัง

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. คณะกรรมการ กบจ.แต่ละจังหวัดน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บูรณาการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการและภาคส่วนอื่นๆ โดยเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
ให้มาร่วมแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการพัฒนา 

4. ก าหนดกลไกติดตามและประเมินผล เพ่ือเป็นการรายงานความก้าวหน้าของการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในทุกระดับโดยด าเนินการในช่วง
กลางแผนและปลายแผน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนต่อไป 
โดยก าหนดกรอบระยะเวลาซึ่งอาจจะเป็นการติดตามและประเมินผลรายปีการติดตามและประเมินผลใน
ระยะกลางแผนและการติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของระยะเวลาและสถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดยด าเนินงานติดตามและประเมินผล 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
4.2 ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ 
4.3 ติดตามและประเมินผลภาพรวม  

5. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์โลกและ
สถานการณ์ภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แผนยุทธศาสตร์เดิมอาจจะล้าสมัยและไม่เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การทบทวนแผนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความทันสมัย และเป็นแนวทางในการพัฒนาในระยะต่อไปอย่างเหมาะสม 

 

กลไกขบัเคล่ือนใน
พื้นท่ี 
- จงัหวดัพิษณุโลก 
- จงัหวดัอุตรดิตถ ์
- จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
- จงัหวดัตาก 
- จงัหวดัสุโขทยั 

* ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบติัระดบั 
   จงัหวดั 
* กลไกบริหารระดบัจงัหวดั 
* แต่ละจงัหวดัจดัท า Action Plan 
 

* การเสริมสร้าง และการพฒันา
ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและ
สาระส าคญัของแผนยทุธศาสตร์ 

Function 

คณะกรรมการ 
กบก. 

Agenda 

คณะกรรมการ กบจ. 

Area 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 
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ส่วนที่ 2 
ประเด็นการพัฒนา 

 

1. บทวิเคราะห ์
1.1 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 

1.1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  
จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2560 

พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (Gross Provincial Product: GPP) มี
มูลค่าเท่ากับ 253,010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของทั้งประเทศจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง
ที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ เพชรบูรณ์ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 76,799 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.35 ของ
ทั้งกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยที่สุด คือ 38,106 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.06 ของทั้งกลุ่มจังหวัด 

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมของกลุม่จังหวัด  สัดส่วนมลูค่าผลิตภัณฑ ์

GPP  ( ล้านบาท ) เฉลี่ยต่อคนต่อปี  ( บาท) มวลรวมภายในกลุม่จังหวัด 
พิษณุโลก 45,153 616 17.85 
เพชรบูรณ์ 76,799 914 30.35 

อุตรดิตถ์ 38,106 433 15.06 

สุโขทัย 45,153 616 17.85 
ตาก 47,799 504 18.89 
กลุ่มจังหวัด 253,010 

 
3,083 100 

ทั่วประเทศ 15,451,959 67,654 ร้อยละ 1.64 ของประเทศ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ข้อมูลป ี2560) 
   
  ด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อจ านวนประชากร มีสัดส่วนเท่ากับ 
85,535 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่มีค่าเฉลี่ย 195,955 บาทต่อคนต่อปีโดยจังหวัด 
ที่มีค่าเฉลี่ยต่อจ านวนประชากรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดคือ จังหวัดพิษณุโลก ที่มีค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวล
รวมเท่ากับ 98,126 บาทต่อคนต่อปี ตามด้วยจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัยมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดเท่ากับ 72,548 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ 
 

       1.1.2 ด้านเกษตรกรรม 
  ด้านการเกษตรพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นที่ราบ เหมาะแก่
การเพาะปลูก และมีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่านหลายสาย รวมถึงมีระบบชลประทาน ท าให้เป็นแหล่งผลิต
ข้าวและพืชไร่ที่ส าคัญของประเทศ 
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แสดงข้อมูลการใช้เนื้อที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี2561 
ข้อมูลการใช้เนื้อที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

พ้ืนที่ 
เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร่) 

เนื้อที่การใช้ประโยชน ์
ทางการเกษตร 

เนื้อที่การใช้ประโยชน์
นอกการเกษตร 

เนื้อที่ป่าไม้ 

จ้านวน (ไร่) ร้อยละ จ้านวน (ไร่) 
ร้อย
ละ 

จ้านวน (ไร่) ร้อยละ 

พิษณุโลก 6,759,909 3,058,804 45.25 369,885 5.47 2,583,565 48.55 

เพชรบูรณ ์ 7,917,760 3,282,022 41.45 370,367 3.88 2,735,727 34.55 

อุตรดิตถ ์ 4,899,120 1,249,463 25.50 177,557 3.62 2,769,928 56.54 

สุโขทัย 4,122,557 1,824,668 44.26 215,380 5.22 1,293,644 31.38 

ตาก 10,254,156 1,404,417 13.70 189,891 1.85 7,548,361 73.61 
กลุ่ม

จังหวัด 
33,953,502 10,819,374 31.87 1,323,080 3.71 16,931,225 51.92 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

กลุ ่มจังหวัดฯ มีเนื ้อที ่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจ านวน 10,819,374 ไร่ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 31.87 ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภาคเหนือ และเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.25 ของ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ แบ่ง
ออกเป็น เนื้อที่นาข้าว จ านวน 5,254,388 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.56 เนื้อที่พืชไร่ จ านวน 3,929,023 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 36.31 เนื้อที่สวนไม้ผลไม้ยืนต้น จ านวน 861,279 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.96 เนื้อที่สวนผัก 
ไม้ดอก/ไม้ประดับ จ านวน 100,278 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.93 และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืน 
จ านวน 674,406 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.23 จะเห็นว่าเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ 
ส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่นาข้าว คิดเป็นร้อยละ 48.56 ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมด รองลงมา 
คือ เนื้อท่ีพืชไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.31 ของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมดกลุ่มจังหวัด 

 

1.1.2 พืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ 

(1) ข้าวนาปี  
 พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศ ปี 2561 มีจ านวน 59,214,535 ไร่ ผลผลิตรวม 

24,222,988 ตัน โดยพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในกลุ่มจังหวัด อันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 
31.27 รองลงมาเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 24.79 จังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 24.19 จังหวัดอุตรดิตถ์
ร้อยละ 13.30 จังหวัดตากร้อยละ 6.43 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีทั้งกลุ่มจังหมด ตามล าดับ 
 



46 
 

 

 
 

พ้ืนที่ปลูกและผลผลิตข้าวนาปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2559 – 2561 

ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปีโดยรวมเฉลี่ย 3 ปี จ านวน 
4,255,362 ไร่คิดเป็นร้อยละ 31.76 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีภาคเหนือ และผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี จ านวน 
7,552,116 ตัน คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของผลผลิตรวมภาคเหนือ  

 
 
 
 

  

ตาก 
3% สุโขทัย 

9% 
อุตรดิตถ์ 

5% 

พิษณุโลก 
65% 

เพชรบูรณ์ 
18% 

สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2561 

ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

 
พ้ืนที่ปลูก  (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

รวมทั้งประเทศ 58,645,474 59,220,823 59,214,535 25,236,345  24,934,349 24,222,988 

เหนือตอนล่าง 4,096,780 4,277,784 4,281,784 2,277,793 2,260,834 2,371,013 
ตาก 219,940  278,034 275,420 90,979  116,795 118,132 
สุโขทัย 960,884  1,034,748 1,036,081 534,346  499,245 583,007 
อุตรดิตถ ์ 544,985  568,725  569,625  322,086  334,022  340,867  
พิษณุโลก 1,304,183  1,337,171  1,339,068  747,444  723,701  736,832  
เพชรบูรณ ์ 1,066,788  1,059,106  1,061,590  582,938  587,071  592,175  
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แสดงพื้นท่ีปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปี 3 ปี (2559 - 2561) 
จังหวัด พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 3 ปี (ไร่) ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน) 

ภาคเหนือ 13,398,714 9,911,819 
ตาก 243,736 257,798 
สุโขทัย 974,030 1,010,571 
อุตรดิตถ์ 559,678 561,112 
พิษณุโลก 1,372,786 1,326,807 
เพชรบูรณ์ 1,105,132 4,395,828 
รวมภาคเหนือตอนล่าง 1 4,255,362 7,552,116 
สัดส่วนกลุ่มจังหวัดฯ เมื่อเทียบกับ
ภาคเหนือทั้งหมด (ร้อยละ) 

31.76 76.19 

(2) ข้าวนาปรัง พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ ปี 2561 มีจ านวน 11,678,861 ไร่ และมี
ผลผลิตรวม จ านวน 7,753,575 ตัน จังหวัดพิษณุโลกแหล่งผลิตข้าวนาปรังอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกถึงร้อยละ 51.11 รองลงมาเป็นจังหวัดสุโขทัยร้อยละ 31.13 ส่วน
จังหวัดตากมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังน้อยที่สุดคือร้อยละ 0.71 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1  

 

 
 
 
 

  

ตาก 
1% 

สุโขทัย 
31% 

อุตรดิตถ์ 
15% 

พิษณุโลก 
51% 

เพชรบูรณ์ 
2% 

สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2561 

ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 



48 
 

 

แสดงพื้นท่ีปลูกและผลผลิตข้าวนาปรังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2559-2561 

จังหวัด 
พ้ืนที่ปลูก  (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
รวมทั้งประเทศ 10,456,546  12,066,980  11,678,861 6,620,845  7,964,467  7,753,575 
เหนือตอนล่าง 1,649,491 1,795,831 1,654,966 1,021,371 1,168,051 1,061,103 
ตาก 9,730 12,614 11,900 5,347 7,189 6,800 
สุโขทัย 559,856  586,138 515,200 338,122 369,231 324,113 
อุตรดิตถ ์ 316,309  314,015 241,770 205,148 209,403 160,308 
พิษณุโลก 714,234 844,203 845,795 449,555 558,955 562,693 
เพชรบูรณ ์ 49,362 38,861 40,301 23,199 23,273 24,210 

 

ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  มีพ้ืนที่ผลิตข้าวนาปรัง โดยรวมเฉลี่ย 3 ปี จ านวน 
1,700,938 ไร่คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 36 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังในภาคเหนือ และผลผลิตเฉลี่ย 3 ปี 
จ านวน 1,089,182 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของผลผลิตรวมในภาคเหนือ  

แสดงพื้นท่ีปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปรัง 3 ปี (2559 - 2561) 
จังหวัด พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 3 ปี  

(ไร่) 
ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน) 

ภาคเหนือ 4,678,256 3,002,774 
ตาก 12,257 6,445 
สุโขทัย 553,731 343,822 
อุตรดิตถ ์ 290,698 191,620 
พิษณุโลก 801,411 523,734 
เพชรบูรณ ์ 42,841 23,561 
รวมภาคเหนือตอนลา่ง 1 1,700,938 1,089,182 
สัดส่วนกลุ่มจังหวดัฯต่อภาคเหนือทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

36 36 

 
 (3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ ปี 2561 มีจ านวน 

6,783,265 ไร่ และปริมาณผลผลิตรวม 5,037,018 ตัน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ใหญ่อันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 44.22 รองลงมาคือจังหวัดตาก 
คิดเป็นร้อยละ 28.56 จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 3.37 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
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แสดงพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ าแนกรายจังหวัด ปี 2561 

แสดงพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2559-2561 

จังหวัด 
พ้ืนที่ปลูก  (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
รวมทั้งประเทศ 6,489,813  6,579,194  6,783,265  4,390,185  4,820,962  5,037,018  
เหนือ 4,470,802  4,519,387  4,594,772  3,016,333  3,300,762  3,408,632  
เหนือตอนล่าง 1,845,689 1,892,095 1,960,178 1,259,605 1,404,972 1,474,133 
ตาก 527,859  549,272  559,897 355,963  403,728  408,493 
สุโขทัย 61,607  64,837  66,058 37,836  44,248  46,003 
อุตรดิตถ ์ 183,355  189,244  195,604  113,528  130,607  137,836  
พิษณุโลก 238,284  255,168  271,712  161,495  188,184  205,248  
เพชรบูรณ ์ 834,584  833,574  866,907  590,783  638,205  676,553  
ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพ้ืนที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉลี่ย 3 ปี จ านวน 

1,899,321 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.94 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือ และมีผลผลิตรวมเฉลี่ย 
3 ปี จ านวน 1,379,570 ตัน คิดเป็นร้อยละ 42.55 ของผลผลิตรวมทั้งภาคเหนือ  

 
 
 
 
 
 

  

ตาก 
29% 

สุโขทัย 
3% อุตรดิตถ์ 

10% 
พิษณุโลก 

14% 

เพชรบูรณ์ 
44% 

สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2561 
ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
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แสดงพื้นท่ีปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 ปี (2559 - 2561) 

   จังหวัด พ้ืนที ปลูกเฉลี ย 3 ปี (ไร่) ผลผลิตรวมเฉลี ย 3 ปี (ตัน) 
ภาคเหนือ 4,528,320 3,241,909 

ตาก 545,676 389,395 
สุโขทัย 64,167 42,696 
อุตรดิตถ ์ 189,401 127,324 
พิษณุโลก 255,055 184,976 
เพชรบูรณ ์ 845,022 635,180 

รวมภาคเหนือตอนลา่ง 1 1,899,321 1,379,570 
สัดส่วนกลุ่มจังหวดัฯต่อภาคเหนือ
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

41.94 42.55 

 

(4) อ้อย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานเฉลี่ย 3 ปี 
จ านวน 1,899,321 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวในภาคเหนือ และผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี 
เท่ากับ 1,379,570 ตัน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของปริมาณผลผลิตในภาคเหนือ ซึ่งจังหวัด
เพชรบูรณ์มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตอ้อยโรงงานมากเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 
รองลงมาคือ จังหวัดสุโขทัย 

 
 

 

 
  

ตาก 
29% 

สุโขทัย 
3% 

อุตรดิตถ์ 
10% 

พิษณุโลก 
13% 

เพชรบูรณ์ 
45% 

สัดส่วนพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย ปี 2561 

ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
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แสดงพื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตเฉลี่ยอ้อยโรงงาน 3 ปี (2559 - 2561) 

จังหวัด พ้ืนที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 3 ปี (ไร่) ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน) 
ภาคเหนือ 4,528,320 3,241,909 
ตาก 545,676 389,395 
สุโขทัย 64,167 42,696 
อุตรดิตถ ์ 189,401 127,324 
พิษณุโลก 255,055 184,976 
เพชรบูรณ ์ 845,022 635,180 
รวมภาคเหนือตอนล่าง 1 1,899,321 1,379,570 
สัดส่วนกลุ่มจังหวดัฯ ต่อภาคเหนอื
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

42 43 

 
สถานการณ์การผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคเหนือ มีโ รงงานที่ได้รับอนุญาต

ก่อสร้างรวม 6 แห่ง ได้แก่ 
 1. บจ.เอกรัฐพัฒนา นครสวรรค์    วัตถุดิบกากน้ าตาล  
 2. บจ.ไทยรุ่งเรืองพลังงาน เพชรบูรณ์   วัตถุดิบกากน้ าตาล/อ้อย  
 3. บจ.เซ็นทรัลเอ็นเนอร์ยี่ ก าแพงเพชร  วัตถุดิบมันส าปะหลัง  
 4. บจ.สวนอุตสาหกรรมพลังงาน อุทัยธานี  วัตถุดิบมันส าปะหลัง  
 5. บจ.น้ าตาลไทยเอทานอล ก าแพงเพชร  วัตถุดิบมันส าปะหลัง/อ้อย  
 6. บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด ตาก   วัตถุดิบน้ าอ้อย  
 
ปัจจุบัน มีเพียง 2 แห่งที่ท าการผลิตเอทานอล คือ บริษัทเอกรัฐพัฒนา จ ากัด (จังหวัดนครสวรรค์) 

โดยใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ และบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด (จังหวัดตาก) ใช้น้ าอ้อยเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิต 

 
(5) มันส้าปะหลัง ปี 2561 พ้ืนที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังโรงงานทั้งประเทศ มีจ านวน 

8,628,212 ไร่ และผลผลิตรวม 31,549,509 ตัน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตมันส าปะหลังมากอันดับ
หนึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 31.84 รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 25.36 และจังหวัดตาก 
คิดเป็นร้อยละ 23.38 จังหวัดสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 15.11 และจังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่น้อยที่สุด คือร้อยละ 
4.31 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
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แสดงพื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตมันส าปะหลังโรงงาน ปี 2559 - 2561 

จังหวัด 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว  (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
รวมทั้งประเทศ 8,918,392  8,624,284  8,628,212  30,495,190  29,368,185  31,549,509  
เหนือ 1,984,946  1,928,746  1,948,252 6,552,242  6,480,715  6,914,081 
เหนือตอนล่าง 619,349 599,355 638,058 1,998,950 1,985,016 2,124,506 
ตาก 134,433  134,340  149,181  461,308  451,612  498,247  
สุโขทัย 84,099  83,245  96,387  240,050  268,186  292,801  
อุตรดิตถ ์ 26,225  27,056  27,519  80,998  85,697  89,619  
พิษณุโลก 161,605  159,974  161,827  492,706  506,638  533,421  
เพชรบูรณ ์ 212,987  194,740  203,144  723,888  672,883  710,418  

ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

(6) ยางพารา เนื้อที่ยืนต้นยางพาราทั้งประเทศ ปี 2561 มีจ านวน 22,626,277 ไร่ 
ผลผลิตรวม 4,844,950 ตัน เนื้อท่ียืนต้นยางพารามากอันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สัดส่วนเนื้อที่
ร้อยละ 65.31 รองลงมาเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 17.74 เนื้อที่ยืนต้นน้อยที่สุดที่จังหวัดตาก เพียง
ร้อยละ 2.83 ของเนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

 

ตาก 
24% 

สุโขทัย 
15% 

อุตรดิตถ์ 
4% พิษณุโลก 

25% 

เพชรบูรณ์ 
32% 

สัดส่วนพื้นที่เก็บเกี่ยวมันส้าปะหลังโรงงาน ปี 2561 

ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
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แสดงเนื้อท่ียืนต้นยางพารากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2559 - 2561 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้นยางพารา  (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

รวมทั้งประเทศ 23,043,591   22,852,178   22,626,277 4,350,004  4,503,101  4,844,950  

เหนือ 1,321,277  1,348,943  1,350,335  118,716  159,518  192,554  

เหนือตอนล่าง 430,790 441,751 444,320 32,072 45,018 51,052 

ตาก 12,930  12,634  12,572  977  1,420  1,651  
สุโขทัย 41,796  41,094  41,224  2,739  3,957  3,957  
อุตรดิตถ ์ 21,393  21,329  21,490  1,005  1,390  1,830  
พิษณุโลก 284,408  285,851  290,205  23,671  32,905  36,312  
เพชรบูรณ ์ 70,263  80,843  78,829  3,680  5,346  7,302  

 

ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่ยืนต้นยางพาราเฉลี่ย 3 ปี จ านวน 438,954 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 32.75 ของเนื้อที่ยืนต้นยางพาราในภาคเหนือ และผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปีเท่ากับ 42,714 ตัน 
และคิดเป็นร้อยละ 27.21 ของปริมาณผลผลิตรวมในภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกมีเนื้อที่ยืนต้นยางพารา
และผลผลิตยางพารา มากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตาก 
3% 

สุโขทัย 
9% 

อุตรดิตถ์ 
5% 

พิษณุโลก 
65% 

เพชรบูรณ์ 
18% 

สัดส่วนเนื้อที่ยืนต้นยางพารา ปี 2561 

ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
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แสดงเนื้อที่ยืนต้นยางพาราและผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (2559 - 2561) 
จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น เฉลี่ย 3 ปี (ไร่) ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน) 

ภาคเหนือ 1,340,185 156,929 
ตาก 12,712 1,349 
สุโขทัย 41,371 3,551 
อุตรดิตถ ์ 21,404 1,408 
พิษณุโลก 286,821 30,963 
เพชรบูรณ ์ 76,645 5,443 
รวมภาคเหนือตอนล่าง 1 438,954 42,714 
สัดส่วนกลุ่มจังหวดัฯต่อภาคเหนือ
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

32.75 27.21 

 
 

1.1.3 ด้านอุตสาหกรรม 
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี  พ.ศ. 2562 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าในกลุ่มจังหวัดมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 1,756 โรง โดยจังหวัดเพชรบูรณ์
มีโรงงานมากที่สุดจ านวน 444 โรง รองลงมา คือ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ตามล าดับ 
โดยมีมูลค่าเงินจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 94,771 ล้านบาท ในภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานในระบบทั้งสิ้น 
71,181 คน โดยจังหวัดตากมีจ านวนแรงงานมากที่สุด คือ 8 ,736 คน รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ตามล าดับ 
 

แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ข้อมูล พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กลุ่มจังหวัด 

จ านวนโรงงาน (โรง) 387 444 219 280 426 1,756 

เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 21,488 35,503 10,488 7,967 19,325 94,771 

จ านวนแรงงาน (คน) 8,736 14,986 5,192 4,249 38,018 71,181 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ขอ้มูล ณ  เดือนธันวาคม 2562) 
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ตารางแสดงสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ประเภทอตุสาหกรรม จังหวัด
พิษณุโลก 

จังหวัด
เพชรบูรณ ์

จังหวัด
อุตรดิตถ ์

จังหวัด
สุโขทัย 

จังหวัด 
ตาก รวม 

รวม 711 1,076 25 619 659 3,090 
การเกษตร 127 460 7 121 141 856 
อาหาร 69 58 2 39 36 204 
เครื่องดื่ม 3 5 - 2 9 19 
สิ่งทอ 1 2 - 4 54 61 
เครื่องแต่งกาย 3 5 - 1 116 125 
เครื่องหนัง 2 - - 20 5 27 
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้ 26 54 1 60 36 177 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 16 67 1 18 19 121 
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 1 9 - 2 4 16 
สิ่งพิมพ์ 1 3 - 5 2 11 
เคมี 11 22 1 6 8 48 
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 6 10 1 1 5 23 
ยาง 4 2 - 5 4 15 
พลาสติก 7 3 - 86 7 103 
อโลหะ 79 88 - 2 60 229 
โลหะ 6 - - 56 2 64 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 70 60 5 49 18 202 
เครื่องจักรกล 81 65 1 110 13 270 
ไฟฟูา 5 1 - 32 6 44 
ขนส่ง 154 101 2 619 45 921 
อื่น ๆ 39 61 4 121 69 294 
 

 
 
 
   

1.1.4 ด้านการท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดย

มุ่งเน้น การสร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด เพ่ือ
ยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติ ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
การตลาดและบุคลากร สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหารและการเดินทาง 
รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาวิจัย
เพ่ือสร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
  

ที่มา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวบรวมโดยส านกังานสถิติแห่งชาต ิ 
หมายเหตุ1: สถานประกอบการอุตสาหกรรม คือ โรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ 
ห้าแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
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ตารางแสดงข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 

  จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวพบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวโดยรวมที่เข้ามาท่องเที่ยว 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี 2561 นั้น มีจ านวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 7,620,890 คน เพ่ิมขึ้น
จากเมื่อปี 2560 จ านวน 214,006 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 7,214,862 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.67 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 406,028 คน คิดเป็นร้อยละ 5.32 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว
มากสุดคือจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทั้งสิ้น 2,162,979 คน รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ตามล าดับ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกมีรายได้มากที่สุดคือ 
8,330.90 ล้านบาท รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามล าดับ ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,656.19 บาทต่อคนต่อวัน โดย
จังหวัดตาก มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากที่สุดคือ 1,878.960 บาทต่อคนต่อวัน รองลงมาคือ จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามล าดับ 

 
  

ข้อมูลการท่องเทีย่วของกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

จังหวัด 
จ้านวน

นักท่องเที่ยว ปี 2560 (คน) ปี 2561 (คน) 
รายได้จากการ

ท่องเที่ยว ปี 2561(
ล้านปี) 

ค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ย/
คน/วัน (บาท) 

พิษณุโลก ทั้งหมด 1,961,584 1,999,391 8,330.90 1,777.500  
 ชาวไทย 1,803,342 1,838,692 7,521.29 1,718.080  
 ชาวต่างชาต ิ 158,242 160,699 809.61 2,518.010  
เพชรบูรณ ์ ทั้งหมด 2,109,795 2,162,979 7,533.70 1,473.450  
 ชาวไทย 2,095,425 2,148,283 7,438.46 1,469.110  
 ชาวต่างชาต ิ 14,370 14,696 95.24 1,999.020  
อุตรดิตถ ์ ทั้งหมด 739,983 764,856 7,098 1,441.580  
 ชาวไทย 736,067 760,848 6,403 1,440.860  
 ชาวต่างชาต ิ 3,916 4,008 695 1,574.560  
สุโขทัย ทั้งหมด 920,889 953,358 3,753.98 1,709.460  
 ชาวไทย 722,412 749,989 2,609.19 1,604.400  
 ชาวต่างชาต ิ 198,477 203,369 1,144.79 2,044.510  
ตาก ทั้งหมด 1,674,633 1,740,306 7,092.85 1,878.960  
 ชาวไทย 1,652,031 1,717,050 6,916.79 1,867.170  
 ชาวต่างชาต ิ 22,602 23,256 176.06 2,565.090  
กลุ่มจังหวัดฯ ทั้งหมด 7,406,884 7,620,890 33,809 1,656.19 
 ชาวไทย 7,009,277 7,214,862 30,889 1,619.92 
 ชาวต่างชาต ิ 397,607 406,028 2,920.70 2,140.24 
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 1.2 การวิเคราะห์ด้านสังคมและความม่ันคง 

      1.2.1 ด้านการค้าชายแดน 

     การค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับชายแดนประเทศ
เพ่ือนบ้าน 2 แห่ง คือ ทางด่านการค้าชายแดนแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดต่อกับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาและทางด่านการค้าชายแดนภูดู่ อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในปี 2561 มูลค่ารวมการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดฯ อยู่ที่ 44,114.54 
ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 234,078.72 ล้านบาทและมูลค่าน าเข้า 172,866.42 ล้านบาท 
 

ตารางแสดงมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ด่าน รายการ มูลค่าการค้าชายแดน (ล้านบาท) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ด่านแม่สอด 
มูลค่ารวม 68,313.62 187,905.29 184,331.02 193,326.56 
ส่งออก 64,240.06 109,267.17 108,966.18 105,212.16 
น าเข้า 4,073.55 78,628.12 75,364.84 88,114.40 

ด่านภูดู ่
มูลค่ารวม 453.23 202,942.72 207,045.85 213,618.58 
ส่งออก 317.10 136,440.48 131,262.33 128,866.56 
น าเข้า 136.13 66,502.24 75,783.52 84,752.02 

กลุ่มจังหวัดฯ มูลค่ารวม 68,766.85 69,938.24 55,478.81 44,114.54 
 ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ 
 
            1.2.2 โครงสร้างประชากรและแรงงาน 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวนประชากรในปี 2561 จ านวน 5,330,360 คน 
เป็นชาย 1,761,593 คน คิดเป็นร้อยละ 49.03 เป็นหญิง 1,807,174 คน คิดเป็นร้อยละ 50.63 และในช่วงปี 
2559 – 2560 มีจ านวนประชากรลดลง โดยในปี 2559 มีจ านวนประชากรรวม 2,977,921 คน ปี 2560 
จ านวนประชากรรวม 2,810,917 คน รวมลดลงทั้งสิ้น 167,004 คน 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากร (จ าแนกตามเพศ) ปี 2559-2561 

จังหวัด 

จ้านวนประชากร (คน) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พิษณุโลก 292,305  307,926  423,986  441,382 424,595  442,296 
เพชรบูรณ์ 493,187  502,036 492,647  502,684 492,253  502,287 
อุตรดิตถ์ 224,945  233,252 224,150  232,942 222,920  232,483 
สุโขทัย 292,305  307,926 291,620  307,699 290,109  307,148 
ตาก 320,333  311,632  326,474  317,793 331,716  322,960 

รวม 
1,623,075 1,354,846 1,008,417 1,802,500 1,761,593 1,807,174 

2,977,921 2,810,917 3,568,767 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 3,568,454 คน จ านวน
ครัวเรือนรวมกันทั้งสิ้น 1,295,627 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ประมาณ 3.17 คนต่อครัวเรือน ความหนาแน่น
ของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 63.64 คน/ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด 
คือ จังหวัดสุโขทัย รองลงมาคือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก 
ตามล าดับ  

  จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2562 
พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก มีจ านวนประชากรวัยแรงงานที่อายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวน
ทั้งหมด 2,743,030 คน เป็นเพศชาย 1,311,600 คน เป็นเพศหญิง 1,431,431 คน เป็นผู้อยู่นอกก าลัง
แรงงาน 949,155 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60 เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 1,793,876 คน คิด เป็นร้อยละ 
65.40 โดยแบ่งเป็นผู้มีงานท า จ านวน 1,764,851 คน ผู้ว่างงาน จ านวน 21,426 คน และผู้ที่รอฤดูกาล
จ านวน 7,569 คน  ผู้อยู่ในก าลังแรงงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 967,663 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.94 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน และเพศหญิง จ านวน 818,613 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.63 ของผู้อยู่ใน
ก าลังแรงงาน ข้อมูลแรงงานปี 2562  

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี2562 ไตรมาสที่ 1 และ 2 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้น
ไปที่มีงานท า รวมทั้งสิ้น 6,249,510 คนและ 6,139,690 คน ตามล าดับ แบ่งตามกลุ่มอาชีพ จ านวน 10 กลุ่ม
พบว่า กลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตรและการประมง เป็นกลุ่มอาชีพที่มีจ านวน
คนท างานมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 2,312,893 คน คิดเป็นร้อยละ 37.01 
รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพพนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด  มีจ านวน 1,109,770 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.76 กลุ่มอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ จ านวน 134,507 คนคิด
เป็นร้อยละ 2.15 กลุ่มอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ มีจ านวน 249,203 คน คิดเป็นร้อยละ 3.99 
กลุ่มอาชีพประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้องจ านวน 176,106คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.82 กลุ่มอาชีพเสมียน จ านวน 194,791 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 กลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง มีจ านวน 743,837 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 กลุ่ม
อาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ มีจ านวน 314,159 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.03 และกลุ่มอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการมีจ านวน 969,246 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.51 ตามล าดับ ดังนี้ 

   จากข้อมูลของส านักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า การศึกษาของประชากรวัยแรงงาน
อายุ 15 ปีขึ้น ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 
51,599 คน รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 29 ,815 คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 
6,063 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 457 คน ตามล าดับ   

ประชากรวัยแรงงานที่มีงานท าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ
การศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาประมาณ 500.4 พันคน คิดเป็นร้อยละ 27.64 ของประชากรวัยแรงงานที่มี
งานท าทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา ประมาณ 328.7 พัน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.15 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 195.4 พันคน คิดเป็นร้อยละ 10.79 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 177.5 พันคน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ระดับอุดมศึกษา ประมาณ 
172.2 พันคน คิดเป็นร้อยละ 9.51 ไม่มีวุฒิการศึกษา 78.3 พันคน คิดเป็นร้อยละ 4.32 ตามล าดับ 
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จังหวัดที่มีประชากรวัยแรงงานที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุด คือ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดที่
มีประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษามากท่ีสุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีสถานพยาบาลจ าแนกตามประเภท ได้แก่โรงพยาบาล
ชุมชนจ านวน 40 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 16 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 
622 แห่ง คลินิกเอกชน จ านวน 917 แห่งจังหวัดที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มากที่สุด คือ จังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดที่มีโรงพยาบาลเอกชนมากที่สุด คือ จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน 6 แห่ง 
จังหวัดที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวน 154 แห่ง เมื่อวิเคราะห์
ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีการบริการด้านการแพทย์มากที่สุดในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 

จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปี 2561
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวนคนจน จ านวน 471.4 พันคน คิดเป็นสัดส่วนคนจนร้อยละ
12.23 ของประชากรทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนมากที่สุด คือ
จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ปี 2559 - 2561 จะเห็นได้ว่ามีจ านวนคนจนและสัดส่วนคนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนคนจน ในปี 2559 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวนคนจนร้อยละ
28.14 ของจ านวนคนจนในภาคเหนือทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 3.77 ของจ านวนคนจนทั้งประเทศ และ
เมื่อเปรียบเทียบจ านวนสัดส่วนคนจนนกลุ่มจังหวัด พบว่า มีสัดส่วนต่ ากว่าระดับภาคและระดับประเทศ 
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แสดงสัดส่วนคนจน และจ านวนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ปี 2559 - 2561 
 

 
ประเทศ/จังหวัด/ภาค 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
สัดส่วนคนจน 
ด้านรายจ่าย 

(ร้อยละ) 

จ้านวนคนจน 
ด้านรายจ่าย 

(พันคน) 

จ้านวน 
ประชากร 
(พันคน) 

สัดส่วนคนจน 
ด้านรายจ่าย 

(ร้อยละ) 

จ้านวนคนจน 
ด้านรายจ่าย 

(พันคน) 

จ้านวน 
ประชากร 
(พันคน) 

สัดส่วนคนจน 
ด้านรายจ่าย 

(ร้อยละ) 

จ้านวนคนจน 
ด้านรายจ่าย 

(พันคน) 

จ้านวน 
ประชากร 
(พันคน) 

ทั่วประเทศ 74.54 8,402.10 66,491.57 73.4 7,305.10 66,754.90 91.67 7,057.40 65,124.71 
ภาคเหนือ 9.83 1,124.4 11,589.44 9.82 1,119.7 11,556.54 12.23 1,388.8 11,846.65 
พิษณุโลก 3.95 35.4 908.07 5.02 44.8 905.57 8.87 78.9 858.99 
สุโขทัย 9.07 56.1 620.32 15.37 94.8 624.52 16.12 99 602.46 
อุตรดิตถ์ 12.27 53.3 437.51 10.46 45.3 436.91 17.43 75.3 460.40 
เพชรบูรณ์ 3.49 32 932.44 5.55 50.7 928.84 8.05 73.2 995.81 

ตาก 35.93 139.6 518.76 27.18 136.9 515.76 28.97 145 539.55 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
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 1.3 การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (1) พื้นที่ป่าไม้  
  ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพ้ืนที่ปุาไม้รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 
16,676,182.07 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.71 ของพ้ืนที่ทั้งหมด จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ปุาไม้เทียบ
กับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด คือจังหวัดตาก (ร้อยละ 72.00) รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 55.98) 
จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 36.52) จังหวัดเพชรบูรณ์(ร้อยละ 31.24) และจังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ29.66) 
ตามล าดับเมื่อเทียบกับสัดส่วนปุาไม้ของภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของพ้ืนที่ปุาไม้ในภาคเหนือ 
และเป็นร้อยละ 16.30 ของปุาไม้ทั้งประเทศ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มีปุาไม้ประกอบด้วย ปุาเบญจพรรณ 
ปุาดงดิบ และปุาแดง ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่พบมากคือ ไม้สักและไม้เบญจพรรณ   
  พ้ืนที่ปุาไม้รวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจาก 
16,595,173.07 ไร่ ในปี พ.ศ.2560 เป็น 16,736,207.98 ไร่ ในปี 2561 เพ่ิมขึ้น 141,034.91 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.85 อัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ปุาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยของภาคเหนือ 
(ร้อยละ 0.18) และระดับประเทศ (ร้อยละ 0.38) จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย 
และจังหวัดตาก  

แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ปุา ปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 

ประเทศ/ภาค/
จังหวัด 

เนื้อที่ป่า (ไร่) การเปลี่ยนแปลง(+/-) 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ไร่ ร้อยละ 

รวมทั้งประเทศ 102,096,350.53 102,488,302.19 +391,951.66 +0.38 
ภาคเหนือ 56,379,408.55 56,480,932.45 +101,523.90 +0.18 

กลุ่มจังหวัดฯ             16,595,173.07 16,736,207.98 +141,034.91 +0.85 
ตาก 7,793,128.63 7,797,515.53 +4,386.90 +0.06 

สุโขทัย 1,223,254.04 1,232,449.45 +9,195.41 +0.75 
อุตรดิตถ ์ 2,759,388.28 2,761,505.74 +2,117.46 +0.08 
พิษณุโลก 2,419,703.80 2,446,304.08 +26,600.28 +1.10 
เพชรบูรณ ์ 2,436,038.23 2,498,433.18 +62,394.95 +2.56 

ที่มา : ส านักจัดการที่ดิน กรมปุาไม ้
 

แหล่งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ที่ส าคัญ   
เขื่อนสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์เพ่ือการ

เกษตรกรรม การผลิตพลังงานไฟฟูา และเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในที่ราบภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง 
สามารถเก็บกักน้ าได้ประมาณ 10 ,550 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟูาได้ 50,000 กิโลวัตต์ หรือปีละ 
670 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง  

เขื่อนนเรศวร  สร้างปิดกั้นแม่น้ าน่าน ที่บ้านหาดใหญ่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
สร้างเพ่ือทดและส่งน้ าให้แก่พ้ืนที่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ าน่านในเขต 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร และ
ส่วนบนของจังหวัดนครสวรรค์จ านวน 572,400 ไร่และพ้ืนที่บริเวณฝั่งซ้ายตอนบนของแม่น้ าน่านบริเวณ
ทุ่งสานในเขตจังหวัดพิษณุโลกอีก จ านวน 94,700 ไร่ และเพ่ือบรรเทาอุทกภัยจากแม่น้ ายมบริเวณพ้ืนที่
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ในเขตโครงการฯ นอกจากนี้หากได้ก่อสร้างโครงการพิษณุโลกระยะที่ 2 จะช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณ
ฝั่งซ้ายตอนล่างของแม่น้ าน่านอีก จ านวน 753,750 ไร่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์   

เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เป็นโครงการพระราชด าริ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต าบลคันโช้ง อ าเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2552 ประกอบด้วย 3 เขื่อนหลัก ได้แก่ 
เขื่อนปิดช่องเขาต่ า ลักษณะเป็นเขื่อนดิน, เขื่อนแควน้อยลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีตและ
เขื่อนสันตะเคียน ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ปริมาณน้ ากักเก็บสูงสุด 769 ล้านลูกบาศก์เมตร 
กั้นปิดกั้นล าน้ าแควน้อยที่รับน้ าปุามาจากเขตอ าเภอนครไทยและอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
ปัจจุบันเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดนอยู่ระหว่างทดลองและกักเก็บน้ า พร้อมก าลังด าเนินการก่อสร้างระบบ
ชลประทานเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก - พิจิตร กว่า 155,000 ไร่
  เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สร้างขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับกักเก็บน้ าใช้อุปโภค
บริโภค และผลิตกระแสไฟฟูาได้ 743,800 กิโลวัตต์ สามารถรองรับน้ าได้สูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร 
สร้างปิดกั้นล าน้ าปิงที่บริเวณเขาแก้ว อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทย 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีทรัพยากรดินที่มีลักษณะเด่น คือ มีการพัฒนาของดิน
ไม่มากนักและยังคงมีธาตุอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง จึงเป็นดินที่มีศักยภาพ
ทางการเกษตรค่อนข้างสูง   
  ลักษณะดินทั่วไปในกลุ่มจังหวัดฯ เช่น ดินตะกอน เกิดจากอิทธิพลของน้ าพัดตะกอนมา
ทับถมปรากฏอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ าน่านและแม่น้ ายม, ดินร่วนกึ่งดินทราย, ดินมีลูกรังปน, ดินร่วน  และ
ดินทรายที่มีการระบายน้ าดี, ดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบายน้ าดี เนื้อดินปนหยาบและมีเนื้อดินละเอียด
หรือหยาบปานกลางอยู่ในชั้นดินล่างส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ภายในเขตที่ราบของหุบเขา, ดินที่มีหินปูนและ
เป็นดินตื้น, ดินที่เกิดตามที่สูงชันเป็นดินตื้นที่มีหินปนอยู่มากพบกระจายอยู่ทั่วไปตามเขตภูเขาสูง และที่
ราบสูงเป็นดินที่มีปุาไม้ปกคลุม 

  สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
  สถานการณ์ไฟปุาในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตั้งแต่ปี 2556 - 2558 
กลุ่มจังหวัดฯ พบว่ามีพ้ืนที่เสียหายที่เกิดจากไฟปุาเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 มีพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ จ านวน 
3,448 ไร่ ปี 2557 มีพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ จ านวน 3,609 ไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.50 ปี 2558 มีพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 
จ านวน 6,534 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 55.23 จังหวัดที่มีความเสียหายจากพ้ืนที่ปุามากที่สุด คือ จังหวัดตาก 
ความเสียหายที่เกิดจากไฟปุาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 10.78 ของ
พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ในภาคเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 6.40 ของพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ของประเทศ  
 ปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พบว่ามีเพ่ิมข้ึนทุกปี 
ในปี 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จ านวน 3,566 ตันต่อวัน ในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น จ านวน 3,672 ตันต่อวัน ในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จ านวน 3,494 ตันต่อวัน 
ในปี 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จ านวน 3,387 ตันต่อวัน ในปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น จ านวน 3,514 ตันต่อวันอัตราการเพิ่มลดลงจากปี 2560 เป็นอย่างมาก จากข้อมูลปริมาณ
ขยะมูลฝอยในปี 2561 กลุ่มจังหวัดมีขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 32.50 ของปริมาณขยะมูลฝอยในภาคเหนือ 
ร้อยละ 4.59 ของปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศ จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รองลงมาจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามล าดับ 
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ตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2557– 2561 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้น 
 (ตันต่อวัน) 
ปี พ.ศ.2557 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้น 
 (ตันต่อวัน) 
ปี พ.ศ.2558 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่เกิดขึ้น  

(ตันต่อวัน) 
ปี พ.ศ.2559 

ปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ี

เกิดขึ้น (ตัน
ต่อวัน) 

ปี พ.ศ.2560 

ปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ี

เกิดขึ้น (ตัน
ต่อวัน) 

ปี พ.ศ.2561 
ทั่วประเทศ 71,779 73,560 74,130 74,998 76,529 
ภาคเหนือ 11,883 12,081 11,571 10,950 10,811 

กลุ่มจังหวัดฯ 3,566 3,672 3,494 3,387 3,514 
อุตรดิตถ ์ 467 484 450 440 439 

ตาก 672 640 630 523 639 
สุโขทัย 576 578 572 576 580 

พิษณุโลก 867 927 893 897 903 
เพชรบูรณ ์ 984 1043 949 951 953 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

   

 
การประเมินสภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (SWOT ANALYSIS) 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ 
สภาพทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกประเทศ และภายในประเทศ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ท าให้สามารถน ามา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแสดงให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ดังนี้  

 จุดแข็ง (Strength: S) 

- ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความพร้อมต่อการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการ
กับนานาชาติ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ภาคกลางของประเทศ และเส้นทางตามแนว NSEC North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ 
เมียนมา ลาว ไทย) และ EWEC East-West Economic Corridor (เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมา) 
และเชื่อมโยง One Belt One Road มีช่องทางการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเมียนมา 
และ สปป.ลาว (ด่านพรมแดนแม่สอด จังหวัดตาก และด่านผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์)  

- สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมีความหลากหลาย โดยในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง
มีศักยภาพ ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด  มันส าปะหลัง และอ้อย 
บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้ าตาล พลังงานไฟฟูา
จากแกลบ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ และ
สามารถน าเข้าวัตถุดิบเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ อาหาร
เสริมสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชส าอางต่างๆ เป็นต้น 
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- มีแรงงานที่มีศักยภาพทักษะที่ดี ตลอดจนฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพ่ือตอบสนองต่อกระแส
ความต้องการของตลาด สินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่งานหัตถศิลป์ 

- สภาพภูมิเศรษฐกิจ-สังคมเอ้ือต่อการพัฒนาภาคธุรกิจบริการ สภาพแวดล้อมทางสังคม 
วัฒนธรรม มีศักยภาพส าหรับภาคธุรกิจบริการ มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน 
เช่น งานแสดงสินค้า งานประชุมวิชาการ บริการทางการศึกษา ธุรกิจบริการสุขภาพและทางการแพทย์ 
และธุรกิจด้านบริการ Logistics เป็นต้น 

- มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นมรดกโลก และมี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ ยวภายในภาคและเชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขงและประเทศเมืองพ่ีเมืองน้อง โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว เช่น ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

- มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิจัย
และนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

- มีแหล่งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ที่ส าคัญและการบริหารจัดการน้ า ส่งผลต่อพ้ืนที่ปุาไม้ 
มีทรัพยากรดินที่มีลักษณะโดดเด่น และยังคงมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ 

 
 จุดอ่อน (Weakness: W)  

- การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสียจากชุมชน
และอุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง การสิ้นเปลือง
พลังงาน ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล้ าพื้นท่ีเกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และ
ตัดทอนระบบโครงข่ายชลประทานเพื่อการเกษตร น าไปสู่การสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมของภาคและสร้าง
มลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

- ขาดการจัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้าการประสานงานเครือข่ายประเทศ
คู่ค้าที่มีศักยภาพการบริการและท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์จ าหน่ายและกระจายสินค้า ศูนย์ข้อมูลการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนศูนย์นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม 

- รายได้ด้านการท่องเที่ยวยังต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่องทั้ง
ปีและการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มเปูาหมายในปัจจุบัน และสนามบินพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์
ครบวงจรเชื่อมโยงระดับประเทศและต่างประเทศ 

- ขาดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตร การค้า และบริการ รวมถึง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์อย่างครบวงจร 

- พ้ืนที่บางส่วนประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย และภัยแล้งซ้ าซาก 
- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากร

วัยแรงงานลดลง แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา ขาดความรู้และขาดทักษะที่สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพและโอกาสของภาค ที่ส าคัญคือ ความรู้และทักษะในด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว และ
ธุรกิจบริการต่างๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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 โอกาส (Opportunities: O) 
- การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยายตลาดการค้า 

สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์การแพทย์ (Medical Hub) 
ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ จากการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมตามเส้นทาง OBOR และ GMS 
ท าให้ภาคเหนือตอนล่างเป็นประตูเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

- ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
(Smart city) เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 ให้พัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่สี่แยกอินโดจีน 
เอ้ือต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงตามแนว EWEC 
(East-West Economic Corridor) นโยบายรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

- ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ผ่านความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 

- รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษ์และการจัดการปุาไม้อย่างชัดเจน และการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน Bio Energy 

- ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว ซึ่งมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
และธรรมชาติ สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศที่มีศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุุน ยุโรป อเมริกาและนานาชาติ รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติที่มีเป็นจ านวนมาก ยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้รักสุขภาพ 
 

อุปสรรค (Threat: T)  
- นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดฯ 

และการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคต่าง ๆ ประชาคมอาเซียน (AEC) และ OBOR ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุน 
แต่จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้ น อาจส่งผลกระทบ
ทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

- กฎ ระเบียบการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านยังมีข้อจ ากัดและขั้นตอนที่เข้มงวด
ไม่เอ้ืออ านวยการค้าชายแดน 

- กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงมีศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวที่
ส าคัญ 

- ขาดการผลักดันและความร่วมมือในการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเป็นศูนย์
การแพทย์ Medical Hub 

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศก่อให้เกิดปัญหาต่อการเกษตร โดยท าให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้เกิดความ
ไมม่ั่นคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร 
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- ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัย ภาวะภัยแล้ง การ
พังทลายของดิน หมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็ก และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น สภาพอากาศที่มีความแปรปรวน
ส่งผลกระทบต่อการคุณภาพชีวิตของประชาชน 

สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ประเทศไทยมีจุดเด่นสามารถเชื่อมโยงสู่ประเทศต่างๆ ของอาเซียนโดยเฉพาะภาคพ้ืนที่

ต่อเนื่องกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย และเวียดนาม โดยสามารถขยาย
เชื่อมโยงไปถึงตลาดจีนและอินเดียส่วนการเชื่อมโยงการคมนาคมในระดับภูมิภาค (ทางหลวงเอเชียและ
กรอบความร่วมมืออาเซียน) ระดับอนุภูมิภาค (กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง) และระดับทวิภาคี 
(ไทย-สปป.ลาว ไทย-กัมพูชา ไทย-เมียนมา และไทย-มาเลเซีย) โดยได้ตกลงร่วมมือเชื่อมโยงการเคลื่อนย้าย
ของคนและสินค้าระหว่างกัน ส าหรับช่องทางที่เป็นโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
คือ จังหวัดตาก (แม่สอด-เมียวดี)  

โอกาสการค้าและการลงทุนในกลุ่ม CLMV เป็นกลุ่มที่ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ และยังไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ท าให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูง ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือด้านการพัฒนาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย 
จึงเป็นโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ส าคัญเพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและ
พลังงาน และการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระดับภูมิภาค รวมทั้งขยายเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ 
เช่น R8 และ R12 เชื่อมระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม เป็นต้น  

ปัจจุบันรัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV เป็นพิเศษ 
โดยถือว่าเป็น Home Market เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
และยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก ทั้งปุาไม้ แร่ธาตุ ประมงและน้ ามัน ค่าจ้างแรงงาน
ก็ยังไม่สูงมากนัก จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะท าความรู้จักให้มากขึ้น และเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ส าคัญ โดยเฉพาะ
ประเทศกัมพูชาที่สนใจประเทศไทยเป็นล าดับต้นๆ นอกจากนี้ กัมพูชายังได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติระยะกลาง (National Strategic Development Plan-NSDP) ปี 2014 – 2018 เพื่อพัฒนาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีเปูาหมายที่จะด าเนินการให้เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการขยายตัวโดย
เฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี จากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเน้นการเพ่ิม
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมด้วยการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งให้ความส าคัญกับข้าว
เป็นหลัก 

ดังนั้น ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจาก CLMV น่าจะมาจากด้านการค้าเป็นส าคัญ ประโยชน์
จากการส่งออกสินค้าที่ CLMV มีก าหนดจะต้องลดภาษีศุลกากรเพ่ิมเติมภายในปี 2558 เช่น กัมพูชา มี
ก าหนดลดภาษีการน าเข้าสินค้าในกลุ่มอาหาร (เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ ข้าว) และเครื่องส าอาง
จากเดิมเก็บที่ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 0 - 5 ส่วน สปป.ลาว จะลดภาษีน าเข้าเบียร์จากเดิมที่สูงถึงร้อยละ 20 
เป็นร้อยละ 5 และลดภาษีน าเข้ายานยนต์จากร้อยละ 10 เป็นศูนย์ ขณะที่เมียนมาจะลดภาษีน าเข้าอาหาร
ทะเล ผักและผลไม้บางชนิด เครื่องครัว เครื่องส าอาง รองเท้าหนัง และยานยนต์จากร้อยละ 5 เป็นศูนย์ 
ส าหรับเวียดนามจะลดภาษีน าเข้ายานยนต์และจักรยานยนต์จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 50 (จะทยอยลด
ให้เหลือศูนย์ในปี 2561) และลดภาษีน าเข้าเนื้อสัตว์ สินค้าเกษตร ผักและผลไม้บางชนิดจากร้อยละ 5 
เป็นศูนย์ ในขณะเดียวกันประเทศในกลุ่ม CLMV ก็ยังคงมีความต้องการสินค้าไทยมีหลากหลาย ตั้งแต่สินค้า
อุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าฟุุมเฟือย เช่น เครื่องใช้ไฟฟูา ยานยนต์ 
รวมไปจนถึงสินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุน เช่น วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
ตลาดประเทศเพ่ือนบ้านกลุ่มนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากผู้บริโภคมีความนิยมต่อสินค้าไทย โดยมองว่า
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เป็นสินค้าที ่มีคุณภาพ และผู ้บริโภคมีการรับรู้ต่อตราสินค้าของไทยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน 3 
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยโดยตรง หรือ CLM คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา 

โอกาสการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ภายหลัง AEC ปี 2558 ประเทศ CLMV 
อันประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของไทย ปัจจุบันมีพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการรวมกลุ่มเป็นตลาดเดียวของอาเซียนภายใต้ชื่อ AEC 
หรือ ASEAN Economic Community อีกทั้งที่ตั้งของไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลาง (Hub) 
ของอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับเพ่ือนบ้านและขยายโอกาส
การค้าการลงทุนระหว่างกันขยายตัว พัฒนาการของ CLMV เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรในการเติบโตใน สปป. ลาว 

ประเทศ CLMV อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูประเทศเพ่ือเตรียมตัวส าหรับ AEC ขณะที่ไทยมี
นโยบายเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า และห่วงโซ่อุปทาน กับ CLMV ตามแนวระเบียง เศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ และ
ตะวันตก-ตะวันออก จึงเป็นโอกาสดีที่ธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SMEs ในการก้าวสู่ตลาด ต่างประเทศเป็น
ก้าวแรก โดยเข้าไปท าตลาดและลงทุนใน CLMV ในขณะที่ภาวะการแข่งขันยัง ไม่รุนแรงเช่นปัจจุบัน อีก
ทั้งประเทศไทยยังสามารถใช้ CLMV ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหญ่ๆ ระดับโลกต่อไป เช่น ประเทศจีน 
(1,300 ล้านคน) อินเดีย (1,200 ล้านคน) และอาเซียน (600 ล้านคน) นอกจากนั้น ไทยควรพัฒนาตนเอง
เป็น Trading Nation กระจายสินค้าจาก CLMV สู่ตลาดโลก เช่น ประมง สินแร่ อัญมณี และน้ ามัน เนื่องจาก 
CLMV ยังมีประสบการณ์ในการท าตลาดน้อย รวมทั้งการเข้าไปลงทุนใน CLMV เพ่ือใช้ประโยชน์จาก GSP  

อุปสรรคทางภาษีที่ลดลงภายในภูมิภาคอาเซียน และการผลักดันให้จัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษขึ้น ในพ้ืนที่ชายแดนของไทย น่าจะส่งผลให้การค้าระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน
ขยายตัวมากขึ้น รวมถึงอาจก่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการสร้างห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน
เพ่ิมขึ้นอีกในสินค้าชนิดอ่ืนที่มีศักยภาพในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในเวลานี้และมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ประเทศไทยมีการจัดตั้งรูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: 
SEZs) มาเป็นเวลานานแล้วแต่รูปแบบ SEZs อยู่ในลักษณะของพ้ืนที่อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม 
ตัวอย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่เป็นรูปแบบของเขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing 
Zone: EPZ) เป็นต้นหากพิจารณารูปแบบ SEZs ของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นนิคมอุตสาหกรรม
ที่ให้ความส าคัญต่อการส่งออกอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางถนน ทางอากาศหรือทางน้ า 
รวมทั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ ส าหรับการจัดตั้งพ้ืนที่ SEZs บริเวณชายแดนมีวัตถุประสงค์หลัก
คือเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันโดยมีการก าหนดจัดตั้งพ้ืนที่ SEZs เริ่มต้นขึ้นจากการผลักดันของ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกล
ยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) โดย ADB ได้บรรจุ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไว้เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการเปลี่ยนระเบียงการขนส่ง 
(Transport Corridors) ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วยกันโดยเฉพาะในลุ่ม
น้ าโขงตอนล่าง ซึ่ง ADB ให้การสนับสนุนในรูปแบบของการช่วยเหลือในเชิงเทคนิคและงบประมาณ สศช. 
จึงได้ริเริ่มแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะบริเวณชายแดนจากมติคณะรัฐมนตรีใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2547 แต่อาจไม่สามารถผลักดันได้เนื่องจากข้อจ ากัดของกฎหมายในบางประการ
จนกระท่ังปี พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเขตพัฒนา
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เศรษฐกิจพิเศษ คือ “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556” ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในระยะแรก 5 
จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา และในระยะที่ 2 อีก 5 จังหวัด
ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีการระบุโครงการและแผนการ
ด าเนินการเปูาหมายที่ส าคัญ 4 ประการซึ่งได้ก าหนดให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษถือเป็น 1 ใน 4 
เปูาหมายที่ส าคัญในการพัฒนาของแผนภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดให้เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 

1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Border SEZs): ก าหนดให้พื้นที่จังหวัดที่มีที่ตั้ง
บริเวณชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุน 
การผลิตกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนการจัดตั้ง SEZs บริเวณพ้ืนที่ชายแดนนั้น รัฐบาลมุ่งหวังว่า SEZs 
จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ โดยให้ความส าคัญกับการประกอบธุรกิจที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นบริเวณชายแดนหรือประเทศเพ่ือนบ้าน และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 
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2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ (Cluster-Based SEZs): ส าหรับธุรกิจที่ไม่เหมาะกับ
ชายแดนและธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และใช้แรงงานน้อย เป็นต้น วัตถุประสงค์การจัดตั้ง SEZs แบบ Cluster เพ่ือเชื่อมโยงกับผู้ผลิตต้นน้ า – 
กลางน้ า – ปลายน้ า อุตสาหกรรมสนับสนุนสถาบันการศึกษาสถาบันเฉพาะทาง หน่วยงานรัฐ องค์กร
เอกชน และท้องถิ่น เข้าไว้ด้วยกัน โดย SEZs แบบ Cluster แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักคือแบบ Super 
Cluster และคลัสเตอร์อื่นๆ 
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แผนภาพแสดงคลัสเตอร์เปูาหมายอ่ืนๆ คลัสเตอร์แปรรูปแต่ละภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2558 อนาคตไทยก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์ 

 

ตารางแสดงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปูาหมายของพ้ืนที่ SEZs 
13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย 10 ประเภทกิจการเป้าหมายทีป่ระกาศเพ่ิมเติม 

1. อุตสาหกรรมการเกษตรประมงและกิจการที่
เก่ียวข้อง 
2. เซรามิกส์ 
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มและเครื่องหนัง 
4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน 
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์ 
7. อุตสาหกรรมยานยนต์เคร่ืองจักรและชิ้นส่วน 
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
9. การผลิตพลาสติก 
10. การผลิตยา 

กลุ่มที่ BOI ให้การส่งเสริมในปจัจุบัน 
1. กิจการอบพืชและไซโล 
2. กิจการผลิตสินค้าจากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร 
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรือ
งานอุตสาหกรรม 
4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป 

กลุ่มที่ BOI ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้วแต่น้ากลับมา
ส่งเสริมใหม่เฉพาะ SEZs  
1. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ 
2. กิจการผลิตวสัดุก่อสร้างและกิจการผลิตสนิค้า
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11. กิจการโลจิสติกส์ 
12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
13. กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้น การ
ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และการผลิตกระเบื้อง
ปูพื้นหรือผนัง)  
3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแตง่สาหรับประทนิร่างกาย 
4. กิจการผลิตผลิตภัณฑพ์ลาสตกิสาหรับสินคา้อุปโภค
เช่นบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
5. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ 
6. กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานและคลังสินคา้ 

ที่มา: สศช. 2559. PowerPoint นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

รัฐบาลได้ก าหนดค าจ ากัดความของ SEZs เอาไว้ว่า “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ 
พ้ืนที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ 
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จ าเป็น” 

 
ตารางแสดงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขต SEZs 

กรณีกิจการทั่วไปตามบัญชปีระเภทของบโีอไอ 
กรณีกิจการเป้าหมาย 
(13 กลุ่มอุตสาหกรรม) 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แตร่วมแล้วไม่
เกิน 8 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลสงูสดุ 
8 ป ี(จ ากัดวงเงนิไม่เกินร้อยละ 100) 

หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 8 ปี
อยู่แล้วให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ป ี

ลดหย่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล
ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี 

- หักค่าขนส่งไฟฟาูประปา 2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี 
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใชผ้ลิตเพื่อส่งออก 
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 
- สิทธิประโยชน์อื่นๆทีไ่ม่ใช่ภาษอีากรเช่นการถือครองที่ดินการน าชา่งฝีมือ
ต่างด้าวมาทางานเปน็ต้น 

เหมือนกัน 

ที่มา: สศช. 2559. คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

เปูาหมายการด าเนินงานหลักของพ้ืนที่ SEZs คือการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่
เพ่ือช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อม ดังนั้น 
รัฐจึงมีมาตรการต่างๆ สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ SMEs ซึ่งมีอยู่เป็น
จ านวนมากในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 13 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเปูาหมาย และอีก 10 กิจการเปูาหมาย โดยมาตรการกระตุ้นการลงทุนซึ่งในแต่ละ
จังหวัดได้มีการก าหนดกิจการเปูาหมายเอาไว้ 
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ตารางแสดงกิจการเปูาหมายในแต่ละจังหวัด 
กิจกรรมการผลิต ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เก่ียวข้อง x x x x x 
2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์ x     
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มและเครื่องหนัง x x   x 
4. การผลิตเครื่องเรือน x x   x 
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ x x    
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์ x x    
7. อุตสาหกรรมยานยนต์เคร่ืองจักรและชิ้นส่วน x x    
8. อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ x x  x  
9. การผลิตพลาสติก x x    
10. การผลิตยา x x    
11. กิจการโลจิสติกส ์ x x x x x 
12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม x x x x x 
13. กิจการสนับสนนุการท่องเทีย่ว x x x x x 
ที่มา: สศช. 2559. คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราบลุ่มแม่น้้าโขงตอนใต้ 

กรอบความร่วมมือในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) 
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เป็นการรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาค 6 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศไทย ลาว เมียนมา 
กัมพูชา เวียดนาม และมณทลตอนล่างของประเทศจีน (ยูนนานและกวางสี) โดยมีธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 
(Asian Development Bank: ADB) เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนเชิงงบประมาณและความช่วยเหลือ
ในด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยลดต้นทุนทางด้านการค้าผ่านแดน 
การขนส่ง และการผลิต ร่วมส่งเสริมการลงทุนผ่านแดน พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยส่งเสริม
ความร่วมมือทางการเงิน เทคโนโลยี การตลาด การผลิตสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้อยู่อาศัย
ด้วยการยกระดับรายได้พัฒนาทักษะฝีมือ พัฒนาแนวพ้ืนที่พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับแนวทางการด าเนินงานจะแบ่งพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกเป็น 3 ส่วน คือ 

- ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ที่
เชื่อมโยง 4 ประเทศได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม มีระยะทางราว 1,500 กิโลเมตรและผ่าน
เมืองหลักของแต่ละประเทศดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางแสดงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) 
 เมียนมา ไทย ลาว เวียดนาม 

EWEC เมืองเมาะละแหม่ง 
เมียวดี 

อ.แม่สอด จ.ตาก จ.สุโขทัย  
จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์  
จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ และ  
จ.มุกดาหาร 

จ.สะหวันนะเขต ดองฮา 
ดานัง 

 

- ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้(North-South Economic Corridor: NSEC) แบ่งออกเป็น  
2 เส้นทางหลัก ดังนี้ 
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ตารางแสดงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต ้(North-South Economic Corridor : NSEC) 
เส้นทาง\ประเทศ จีน เมียนมา ลาว ไทย 

NSEC 1 - คุนหมิง 
- เชียงรุ่ง 
- ต้าหลั่ว 

- เชียงตุง  
- ท่าข้ีเหล็ก 

 อ.แม่สาย จ.เชียงราย - จ.เชียงใหม่ - จ.ล าพูน - 
จ.ล าปาง - จ.พะเยา - จ.แพร่ - จ.อุตรดิตถ์ -  
จ.ก าแพงเพชร - จ.ตาก - จ.พิษณุโลก -  
จ.นครสวรรค์ - จ.อยุธยา - กรุงเทพฯ 

NSEC 2 - คุนหมิง 
- เชียงรุ่ง 

 - บ่อเต็น 
- หลวงน้ าทา 
- ห้วยทราย 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย - จ.เชียงใหม่ - จ.ล าพูน - 
จ.ล าปาง - จ.พะเยา - จ.แพร่ - จ.อุตรดิตถ์ -  
จ. ก าแพงเพชร - จ.ตาก - จ.พิษณุโลก -  
จ.นครสวรรค์ - จ. อยุธยา - กรุงเทพฯ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง – อินโดจีน 
- เมาะล้าไย (LIMEC) โดยมีประเด็นดังนี้ 

 ตารางแสดงอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวและความสามารถในการรองรับบนระเบียงเศรษฐกิจ 
อุปสงค์ทางการท่องเที่ยว ความสามารถในการรองรับ 

- การไปมาหาสู่กันเองของนักท่องเที่ยวภายในกลุ่ม LIMEC 
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น และจากนอกระเบียงเศรษฐกิจ 

 

เส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลกและมรดกวัฒนธรรม  
(One World Heritage Region) 

- การรวมเอาระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เป็น 1 
จุดหมาย (One Destination) ส่งผลให้พื้นที่มีความ
โดดเด่นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แหล่งธรรมชาติและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพซึ่งมี
จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์และเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เพื่ออายุวัฒนะ 

- การหาข้อตกลงในการผลิตสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยว LOCAL 
TRAILS ที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวท้ังใน และนอก 
LIMEC 

 

- การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
พิษณุโลก) ให้รองรับธุรกิจไมซ์ (MICE Business) 
ส าหรับระเบียงเศรษฐกิจนี้โดยธุรกิจไมซ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักของการ
เดินทางที่ เฉพาะเจาะจงกว่าธุรกิจการท่องเที่ยว
ประเภทอื่น เช่น เป็นการเดินทางเพื่อร่วมประชุม
บริษัทหรือเดินทางเนื่องจากรางวัลที่ได้รับหรือเพื่อ
เข้าร่วมประชุมนานาชาติหรือการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ เป็นต้น 

- การพัฒนาความร่ วมมือ โดยเริ่ มจากการตั้ ง
คณะท างานด้านการท่องเที่ยว (LIMEC TOURISM 
COLLABORATION) เพื่อประสาน งานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่ม LIMEC โดยมีข้อเสนอแนะด้าน
องค์ประกอบความร่วมมือ 
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 ด้านการท่องเที่ยว/สุขภาพ (World Heritage, Cultural and Health Tourism)  
• โอกาสในการเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกบนเส้นบนระเบียงเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยง

ไปยังเมืองอ่ืนและแหล่งมรดกวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในสามประเทศได้ จากการเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์
ทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ  

• แหล่งมรดกโลกของไทยมีความเชื่อมโยงกับแหล่งมรดกโลกและวัฒนธรรมในหลายมิติ 
อาทิประวัติศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม และประเพณี เป็นต้น 

ซ่ึงจ าเป็นต้องหาวิธีลดข้อจ ากัดด้าน VISA และการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์
เพ่ือช่วยเพิ่มโอกาสเหล่านั้น 
 
 ด้านการค้าและการลงทุน  

ตารางแสดงข้อเสนอการค้าการลงทุนบนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC 
 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

แขวงไซยะบูลีผู้แทนฯ ได้เสนอประเด็นตา่งๆ ดังนี ้
- ให้ร่วมผลักดันเปิดด่านภดูู่เป็นดา่นสากลเพื่อความสะดวกดา้นการศุลกากร ด้านภาษีส่งออก

รวมถึงข้อจ ากัดของปริมาณสินคา้การเกษตรในการผ่านแดน  
- เสนอให้พิจารณาการท าวีซ่าแบบ VISA on Arrival  
- มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ไปลงทุนฐานการผลิตทีไ่ซยะบูลีซึ่งปัจจุบันใหส้ิทธิ     
  ประโยชน์กับคนต่างชาตเิท่าเทียมกับประเทศของตน 

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 

รัฐมอญผู้แทนฯ ได้ให้ข้อมลู ดังนี ้
- ปัจจุบันรัฐมอญมสีินค้าทางการเกษตรที่หลากหลายขึ้น และสนับสนุนให้มีการลงทุนสร้าง  
  โรงงานผลิตในรัฐมอญเช่นเกลือ ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานผลิตเกลือได้ประมาณ 80,000 ตัน/ปี และ  
  สามารถผลติอาหารทะเลแช่แข็งได้ 10,000 ตัน/ปี รวมถึงผลิตยางพาราได้ถึง 120,000 ตัน (ใน 
  พื้นที่ปลูก 600,000 เอเคอร์) และมีความต้องการให้มีนักลงทุนเข้ามาสรา้งผลติภณัฑ์ที่ท าจาก 
  ยางพารา  
- มีความต้องการส่งออกสินคา้ประเภทถั่วเหลืองให้กับโรงงานเต้าเจีย้วน้ าเต้าหู้ ในไทย     
- ให้ค าแนะน า หรือเสนอวิธีการที่ถูกต้องในการส่งข้าวสารเข้ามาในไทย 
- มีความประสงค์จะซื้อยาฆ่าหญ้าจากไทย 
รัฐกะเหร่ียง ผู้แทนฯ ได้ให้ข้อมลู ดังนี้ 
 - ผ่าอ่างรัฐกะเหรี่ยงมีนิคมอุตสาหกรรมให้เช่าซึ่งราคาค่าเช่าลดลงจากเดิมเหลือ 500,000 จ๊าด 
 - ด้านการเกษตร ได้เสนอให้มาลงทุนขยายพันธุ์พืชแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และร่วมมือในการ  
   ท างานพัฒนาพันธุ์ข้าวร่วมกัน 
 - ต้องการให้ไทยลดหย่อนข้อจ ากัดในการน าเข้าสินค้าประเภทข้าวโพด เพื่อให้เข้ามาขายได้มากขึ้น 

ประเทศไทย 
 

ผู้แทนฯ ได้เสนอให้ทุกประเทศได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านตา่งๆ ร่วมกัน ดังนี้ 
- ปัญหาเรื่องผลผลิตปาล์มในปัจจุบันที่มีไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นโรงงาน ซึ่งได้เสนอให้มีการผลิต 
  ร่วมกับ สปป.ลาว เพื่อให้สามารถตั้งโรงงานได้ในอนาคต (เพื่อให้ผลิตได้ในปริมาณ 100,000 ตัน 
  หรือมีพ้ืนท่ี 30,000-40,000 ไร่ขึ้นไป) 
- ปัญหาผลผลิตการเกษตรบางตัวที่ไม่สามารถส่งเข้าไทยได้ เนื่องจากข้อจ ากัดบางประการโดย 
  เสนอให้จัดเป็นตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกัน หรือการรวมตัวของคนรุ่นใหม่จากทั้ง 5 ประเทศ  
  จัดกิจกิจกรรมที่เรียกว่า LIMEC Start Up เพื่อให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกันต่อไปใน 
  อนาคต 
- หารือร่วมกันในเรื่องการท าวีซา่เปิด (โดยในช่วงแรกให้ท าเป็น VIP VISA ก่อน) 
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 ด้านการศึกษา  
โดยตัวแทนแต่ละประเทศได้ออกมาบรรยายถึงระบบการจัดการศึกษาโครงสร้าง

หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาแต่ละประเภทดังนี้ 
 

แสดงการบริหารจัดการด้านการศึกษาบนระเบียงเศรษฐกิจ 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

แขวงไซยะบูล ี
- มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชัน้อนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษาโดยมีโรงเรียน
อนุบาล ประมาณ 100 แห่ง โรงเรียนประถม ประมาณ 400 แห่ง และโรงเรียนมัธยม 
ประมาณ 90 แห่ง (ซึ่งจะอิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสปป.ลาว) 
- ปัจจุบนัเร่ิมมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ(เทียบเท่าปวช. ปวส. ของไทย)  
แขวงหลวงพระบาง (พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางดา้นการศึกษาของภาคเหนือสปป.ลาว) 
- มีโรงเรียนนานาชาตโิรงเรียนวชิาชพีครูและมีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ซึง่เป็น 1 ใน 5 
ของมหาวิทยาลัยใน สปป.ลาว) 
- มีความเชี่ยวชาญดา้นการผลิตบุคลากรสายวิศวกรรมโยธาเปน็ที่ต้องการของตลาด
โดยเฉพาะประเทศไทยและเกาหลี 
- มีความโดดเด่นในด้านงานฝีมอืและงานแกะสลักซึ่งเปน็ศิลปวฒันธรรมที่สบืทอดกันมา  

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 
 

มีลักษณะการบริหารจัดการด้านการศึกษาคล้ายคลึงกัน คือ 
-มีทุกระดับตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยม และอุดมศึกษาซึ่งมีเพียงพอต่อความต้องการ 
- ระดับอุดมศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในเมืองย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์   
โดยหลักสูตรที่มีความนิยมสูงได้แก่สังคมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์  

ประเทศไทย 
 

จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างทั้ง 5 จังหวัดซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายในกลุ่ม LIMEC 
- มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
- ระดับอุดมศึกษาที่ส าคัญได้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 5 จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่น  แพทย์ศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น 
- สถาบัน/วิทยาลัยอาชีวะ(หลักสูตรการเรียนการสอนสายวิชาชีพเฉพาะ) ได้แก่ ช่างไฟฟูา  
ช่างเชื่อม ช่างกล การบัญชี คอมพิวเตอร์และการท่องเที่ยวเป็นต้น 
- สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่หน่วยงานและธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 
- ในระดับประถมและมัธยมศึกษาได้มีการเพิ่มหลักสูตร English Program เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมและการต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน  

 
ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาดังกล่าวเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือกันในด้านการ

พัฒนาหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเกิดศักยภาพด้าน
การศึกษาเพ่ือต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสามารถสรุปประเด็นหลักที่ส าคัญออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 การแลกเปลี่ยนและการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่คณาจารย์และนักเรียน/
นักศึกษา 

สถาบันการศึกษาของไทยในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์และนักเรียน/นักศึกษาโดยสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังนี้ 

- อาชีวะศึกษาจังหวัดสุโขทัยสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  ดังนี้ ไฟฟูา 
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างกล การเงินการบัญชี คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว อาหารและสิ่งประดิษฐ์
โดยจะมอบเป็นเงินค่าลงทะเบียนและค่าที่พักตลอดจนจบหลักสูตรจ านวน  3 – 5 ทุนการศึกษาส าหรับ
แต่ละประเทศ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามสนับสนุนทุนการศึกษาจ านวน 50 ทุนในทุกๆ สาขาวิชา 
โดยจะต้องผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สนับสนุนทุนการศึกษาจ านวน 10 ทุนโดยพิจารณาตาม
คุณสมบัติที่เหมาะสมจากทางมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนทุนการศึกษาแต่ไม่ระบุจ านวน ซึ่งจะพิจารณาตาม
คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษา  
 

ส่วนที่ 2 การจัดการประชุมวิชาการด้านการศึกษาระดับนานาชาติ 
หน่วยงานด้านการศึกษาหลายหน่วยงานได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดหลักสูตร

การแลกเปลี่ยนระดับนานชาติระยะสั้นเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมพูนทางความรู้และเปิดรับมุมมองจากภายนอก
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในตนเองของคณาจารย์และนักเรียน/นักศึกษาซึ่งมีหลักสูตรที่นาเสนอดังนี้ 

- ด้านหลักสูตรพละศึกษาจังหวัดสุโขทัยได้มีการจัดฝึกอบรมโค้ชซึ่งฝึกสอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 

- การประชุมวิชาการเรื่อง “Decision Maker” ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยโรงเรียนตาก
พิทยาคมเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมฟรีส าหรับผู้ที่สนใจ  (แต่ยกเว้นใน
ส่วนของค่าเดินทางและท่ีพัก) โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 

- หลักสูตรแลกเปลี่ยนการศึกษา (Education Camp) จากสถาบันการศึกษาจังหวัดตาก 
- จัดท าหลักสูตรการศึกษาพิเศษของกลุ่มความร่วมมือ LIMEC  

 
ส่วนที่ 3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
ทั้งสามประเทศมีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการศึกษาขึ้น 

 ด้านโลจิสติกส ์
ปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีการเชื่อมโยงพัฒนาตาม 

North-South Economic Corridor และ East-West Economic corridor และประตูเชื่อมโยง
ชายแดนเมียนมาและสปป.ลาว ส่งผลให้ของธุรกิจในการขนส่งสินค้ามีการเติบโตซึ่งการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าถือเป็นกิจกรรมหลักในระบบการขนส่งผ่านแดนจากการแสดงความคิดเห็นพบอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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แสดงระบบโลจิสติกส์บนระเบียงเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

- ก าหนดระเบียบข้อตกลงและข้อจ ากัดต่างๆระหว่างประเทศด้านการขนส่งให้เป็น    
ไปในทิศทางเดียวกนัได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกระบวนการ(เชน่ระเบียบ
ขั้นตอนและเงื่อนไขของการผ่านแดนข้อกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ) และการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานเชิงกายภาพ (เช่นความพร้อมของอาคารในฝั่งไทยความตา่งระดบั
ของโครงสร้างถนน) 
- ได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและกฎหมายเก่ียวกับการขนส่ง
ภายในกลุ่มประเทศ LIMEC เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน 

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 
 

- ประเด็นเรื่องของการประกันภัยทั้งยานพาหนะสินค้า และการประกัน มีความ
ต้องการให้สร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- ประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเชิงกระบวนการ (Soft Infrastructure) โดยต้องการ
ให้มีกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่ชัดเจนเช่นข้อตกลงการเปลี่ยนถ่ายสินค้า 
- ประเด็นเรื่องข้อจ ากัดของความสามารถในการรับน้ าหนักของสะพานแต่เนื่องจาก
สะพานแห่งที่ 2 ก าลังจะแล้วเสร็จภายในปี 2660 ดังนั้น ประเด็นด้านนี้จะสามารถ
แก้ไขได้ในอนาคตอันใกล้ 

ประเทศไทย 
 

- ประเด็นเรื่องรายละเอียดของข้อตกลงต่างๆ ในการผ่านแดนของแต่ละประเทศโดย
ยึดหลัก ASEAN Framework  
- ประเด็นข้อปัญหาด้านการประกันภัย ควรมีการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบด้านการ
ประกันภัยและตกลงให้เป็นกฎเดียวกัน 
- ประเด็นเรื่องการผ่านแดน ควรพัฒนาเรื่องการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน 
เช่น การเตรียมเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ในการผ่านแดนที่ถูกต้องและแต่ละประเทศ
ควรมีการเตรียมเอกสารส าหรับการน าพาหนะในการผ่านแดนให้พร้อม  (เช่น ใบ
ประกอบรถยนต์ หรือใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยส่วนกลาง เป็นต้น) 
- ประเด็นเร่ืองการผ่านด่านสินค้า ควรมีการก าหนดข้อตกลงเรื่องการผ่านด่านสินค้าที่
มีลักษณะไม่เต็มคันรถ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อยอีกทั้ง ควรอนุญาต
ให้รถบรรทุกสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาวและสหภาพเมียนมา) เข้ามาขน
ถ่ายสินค้าในเขตพื้นที่ประเทศไทยในระยะห่างจากด่านพรมแดนไม่เกิน 10 กิโลเมตร 

 
และสถานการณ์ประเทศจีน มีประเด็นรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
1.1 ในปี 2561 GDP ของจีนเท่ากับ 90.03 ล้านล้านหยวน (12.87 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 
1.2 GDP ของจีนในไตรมาสที่ 1/2561 เติบโตที่ร้อยละ 6.8 ไตรมาสที่ 2/2561 

เติบโตที่ร้อยละ 6.7 ไตรมาสที่ 3/2561 เติบโตที่ร้อยละ 6.5 และไตรมาสที่ 4/2561 เติบโตที่ร้อยละ 6.4
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2. การค้าระหว่างประเทศ 
2.1 ในปี 2560 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนเท่ากับ 27.79 ล้านล้านหยวน 

เติบโตร้อยละ 14.2 จากปี 2559 ฟ้ืนตัวสู่ระดับ 4 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 
2555 ภายในจ านวนนี้ มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 15.33 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 มูลค่า
การน าเข้าเท่ากับ 12.46 ล้านล้านหยวน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.7 

2.2 สินค้าน าเข้า ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นสูงและสินค้าอุปโภคบริโภคระดับไฮเอนด์ 
เช่น อุปกรณ์เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กทารก เครื่องส าอาง และของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น และ
ยังเป็นสินค้าน าเข้าที่เป็นที่นิยมตามทิศทางการปรับเปลี่ยนการบริ โภคของจีน นอกจากนี้จีนน าเข้า
แผงวงจรไฟฟูา เครื่องยนต์และผลิตภัณฑ์ทางน้ าและทางทะเลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.3 ร้อยละ 17.6 และ
ร้อยละ 20 ตามล าดับ 

2.3 การส่งออกเครื่องจักรและเครื่องไฟฟูาที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงกับสินค้าอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 
เช่น การส่งออกรถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทางการแพทย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.2 ร้อยละ 16.6 และ
ร้อยละ 10.3 ตามล าดับ 

3. การค้าระหว่างไทย – จีน 
3.1 มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) 

อยู่ที่ 39,395.6 ล้านหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
3.2  สินค้าส าคัญที่จีนน าเข้าจากไทย เช่น เครื่องจักรไฟฟูา พลาสติก เพชรพลอย 

อุปกรณ์ออปติคอล ไม้ ผลไม้และถั่ว สารอินทรีย์ ผัก น้ามันเชื้อเพลิง และรถยนต์ เป็นต้น 
3.3  สินค้าส าคัญที่จีนส่งออกไปไทย เช่น เครื่องจักรไฟฟูา เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์

พลาสติก ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ออปติคอล อาหารทะเล ผลไม้และถั่ว และ
ผลิตภัณฑ์เคมี เป็นต้น 

4. การลงทุน 
4.1 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 ปรับตัวขึ้น 5.2% 

เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 51.09 ล้านล้านหยวน (7.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 5.4% 

4.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (Primary Industry) มีมูลค่า 1883.8 
พันล้านหยวน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.1 การลงทุนในอุตสาหกรรมข้ันทุติยภูมิ (Secondary Industry) มีมูลค่า 
23182.6 พันล้านหยวน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 และการลงทุนในอุตสาหกรรมข้ันตติยภูมิ (Tertiary Industry) 
มีมูลค่า 34,583.7 พันล้านหยวน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.9 โดยภายในจ านวนดังกล่าว การลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีมูลค่า 11,887.8 พันล้านหยวน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับปี 2558 

4.3 ในช่วง 10 เดือนแรกของปี2562 จีนมีการลงทุนในต่างประเทศ ที่มิใช่ด้าน
การเงิน มูลค่า 621,780 ล้านหยวน เพ่ิมข้ึน 5.9% 

4.4 จีนลงทุนในประเทศบนเส้นทาง One Belt One Road มีมูลค่า 14,530 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับปี 2558 
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4.5 ในปี 2559 การลงทุนของต่างชาติในภาคบริการมีมูลค่า 5.7 แสนล้านหยวน 
(8.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และครองสัดส่วนร้อยละ 
70.3 ของการลงทุนของต่างชาติในจีน ภาคบริการด้านข้อมูลและข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการค้าปลีก
เติบโตที่ร้อยละ 59.8 ร้อยละ 112.8 และร้อยละ 83.1 ตามลาดับ การลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูงมีมูลค่า 9.6 หมื่นล้านหยวน (1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 86.1 

4.6 ในปี 2559 มีการจัดตั้งบริษัทโดยบริษัทต่างชาติจานวน 27,900 บริษัท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อเทยีบกับปี 2558 

4.7 ต่างชาติลงทุนในภาคตะวันตกมีมูลค่า 62,690 ล้านหยวน (9,037 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และการลงทุนในภาคตะวันออกมีมูลค่า 7 แสน
ล้านหยวน (1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.6 

4.8 ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.ย. 2559 ประเทศ/เขตที่ลงทุนในจีนมากที่สุด 10 อันดับ
แรก ได้แก่ ฮ่องกง (64,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สิงคโปร์ (4,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกาหลีใต้ (3,760 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มาเก๊า (3,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สหรัฐอเมริกา (3,010 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไต้หวัน 
(2,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เยอรมนี (2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ญี่ปุุน (2,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
สหราชอาณาจักร (1,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และลักเซมเบิร์ก (1,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

4.9 การลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง โดยสหรัฐฯ และ
กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปลงทุนในจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 52.6 และร้อยละ 41.3 ตามลาดับเมื่อเทียบกับ 
ปี 2558 ในทวีปเอเชีย เขตบริหารพิเศษมาเก๊ามีการลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 290.3 เกาหลีใต้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
23.8 และญี่ปุุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นการเติบโตเชิงบวกครั้งแรกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

5. การบริโภคภายในประเทศ 
5.1 ในปี 2559 การค้าปลีกมีมูลค่ากว่า 33.2 ล้านล้านหยวน (4.78 แสนล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.4 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 และมูลค่าการค้าปลีกทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.6 จากปี 2558 

5.2 ราคาสินค้าผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ในปี 2559 
5.3 การซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูง อาทิ โทรทัศน์ที่ให้ความคมชัดเสมือนจริงระดับ 4k 

(Ultra HD) มียอดขายเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันในปีก่อนร้อยละ 37 และโทรศัพท์มือถือ 4G เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
18.5 นอกจากนี้ในปี 2559 ยอดจ าหน่ายรถยนต์ใหม่อยู่ที่ 28 ล้านคัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.65 จากปี 2558 
จากการปรับลดภาษีสาหรับรถยนต์ขนาดเล็กเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการใช้
เครื่องยนต์ที่มีมลพิษต่าและนโยบายการประหยัดเชื้อเพลิง 

5.4 ธุรกิจอาหารมีรายรับ 3.58 ล้านล้านหยวน (5.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.8 จากปี 2558 และภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศมีรายรับสูงขึ้นร้อยละ 14 โดย
จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 จากปี 2558 

6. รายได้ประชาชน 
6.1 ในปี 2559 รายได้เฉลี่ยของประชากรจีนอยู่ที่ 23,821 หยวน (3,434 ดอลลาร์

สหรัฐฯ) ต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3 ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองอยู่ที่ 
33,616 หยวน (4,845 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 และรายได้เฉลี่ยของประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตชนบทอยู่ที่ 12,363 หยวน (1,782 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.2 
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6.2 ในปี 2559 อัตราการเติบโตทางรายได้ของชาวจีนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าอัตรา
การเติบโตของ GDP และต่ ากว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี 
ฉบับที่ 13 (2559-2563) ที่ร้อยละ 6.5 ระดับความเหลื่อมล้ าของรายได้เพ่ิมสูงขึ้นโดยค่าสัมประสิทธิ์จินี 
(Gini Coefficient) อยู่ที่ร้อยละ 0.465 เพิ่มขึ้น 0.003 จากปี 2558 

6.3 ณ สิ้นปี 2559 จีนมีประชากรจานวน 1,382.71 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 8.09 ล้านคน
จากปี 2557 โดยจีนมีประชากรเพศชาย 708.15 ล้านคน และเพศหญิง 674.56 ล้านคน และจีนมี
ประชากรวัยท างาน (อายุ 16 – 59) จ านวน 907.47 ล้านคน 

7. ภาคการเงิน 
7.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 

6.9370 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ท่ี 7.00 โดยสกุลเงินหยวนอ่อนค่าลง ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยน
เงิน อย่างไรก็ดี อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นร้อยละ 11.51 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจาก ‘Brexit’ 

7.2 จนถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2561 ทุนส ารองระหว่างประเทศของจีนอยู่ที่ 
3,053,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

7.3 จนถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2561 ธนาคารกลางจีนประกาศยอดการปล่อยเงินกู้
ล็อตใหม่สกุลเงินหยวน อยู่ที่ระดับ 1.45 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 2.11 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพ่ิมขึ้น 
6.278 แสนล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดียอดปล่อยเงินกู้สกุลเงินหยวน 
ชะลอตัวลงจากระดับ 1.84 ล้านล้านหยวนในช่วงกลางปี แต่ก็ยังใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วงครึ่ง
ปีแรก ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.5 ล้านล้านหยวน 

 
8. การท่องเที่ยว 

8.1 ในปี 2559 มีชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวนอกประเทศมากกว่า 122 ล้านคน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวจีน
จะอยู่ที่ประมาณ 900 ดอลลาร์สหรัฐ รวมมูลค่า 109,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครองสัดส่วนร้อยละ 16 
ของตลาดการท่องเที่ยวในต่างประเทศของจีน 

8.2 จนถึงเดือน มกราคม 2560 ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของจีนสามารถท่องเที่ยว
โดยไม่ต้องขอรับ การตรวจลงตรา (visa-free) หรือสามารถขอ Visa on Arrival รวม 61 ประเทศ เพิ่มข้ึน
จากปีที่ผ่านมา 9 ประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุุน เกาหลีใต้ 
เวียดนาม รัสเซีย เกาะมัลดีฟส์ และอังกฤษ เป็นต้น 

8.3 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวที่จีน 
13.5 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
ประมาณ 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.9 

8.4 นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวจีนมากที่สุด 17 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ 
ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม รัสเซีย ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ไทย แคนาดา ออสเตรเลีย 
เยอรมนี อินโดนีเซีย อังกฤษ และฝรั่งเศส ตามล าดับ 
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้ด าเนินโครงการ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาและสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเพ่ือสนับสนุนและขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยได้ลงนามความร่วมมือสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับมณฑลส่านซี และมณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นริเริ่มการขยายความร่วมมือในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าการ
ลงทุน ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น 

จากสถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ ่มจังหวัดที่เกี ่ยวกับประเด็นระเบียง
เศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV และจีน สามารถสรุปได้ดังนี้  

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีมาตรฐานส าคัญ เช่น 
ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยาพารา มีโอกาสที่ดีในการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้านที่
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV และจีนที่มีการเปิดเขตการค้าเสรีหรือสนธิสัญญาการค้าที่จะเป็นประโยชน์
และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North - South Economic Corridor : NSEC) โดยผ่านจังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) โดยผ่านอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของด้านการขนส่ง Logistics ในเรื่องของการค้าและบริการตลอดจน
อุตสาหกรรมที่ท าให้กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพสูงขึ้นทั้งด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายที่ท าให้
ยกระดับการท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากข้ึน 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” 

 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” กับ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย 
และ ยุทธศาสตร์ ที่ 9 เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ประกอบกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความโดดเด่นเกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส ์
ระดับภูมิภาคและการเชื่อมโยง ตลาดทั้งในและต่างประเทศ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหาร จัดการน้ าอย่างครบวงจรและบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีประสิทธิภาพที่น าไปสู่การสร้างห่วงโซ่คุณค่าในการ
เชื่อมโยงการพัฒนากับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้ 
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ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า 
ปัจจัยพื้นฐานและ

การผลิตที่ได้
มาตรฐาน 

(VC1) 

การพัฒนา
คุณภาพและ

ทักษะ
ทรัพยากร

มนุษย ์
(VC2) 

การพัฒนาและ
สร้างเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 

(VC3) 

การแปรรปู การ
เพิ่มมูลค่าสินค้า 

และบริการ 
(VC4) 

การพัฒนา 
การตลาดและ
ช่องทางการ

กระจายสินค้า 
(VC5) 

การเช่ือมโยง
เครือข่ายและ
สร้างพันธมิตร 
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

(VC6) 
มุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบสนบัสนุน
และปัจจยัพื้นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาในมิติที่
ส าคัญและเป็นข้อ
ได้เปรียบ การมุ่ง
เป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงโครงข่าย
การขนส่งคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
จากกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 
สู่ภูมภิาคต่างๆ 
ทั่วโลก 

มุ่งเปูาเป็นเมือง
ที่มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ด้วยการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแบบ
บูรณาการ
ร่วมกัน 
พิจารณาให้
ครอบคลมุ
คุณภาพชีวิต
ของประชาทุก
ช่วงวัย ด้วย
ความสุขและ
เตรียมพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็น
ต่อความเป็นอยู่
ในอนาคต 

ยกระดับและ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ 
สร้างมลูค่าเพิ่ม
ด้วยการพัฒนา
และสร้าง
นวัตกรรมที่
เหมาะสมเชิง
พื้นที ่
เสรมิสร้าง
เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ เพื่อ
เพิ่มขดี
ความสามารถใน
การแข่งขันอย่าง
ต่อเนื่อง ตาม
นโยบาย 
Thailand 4.0 

พัฒนาผลิตภาพ
ทางการเกษตร
ต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
ภายใต้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
ระดับสากล 
โดยที่ไม่ละเลยการ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
การจัดการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานอย่างยั่งยืน 

พัฒนาและ
ส่งเสริม
การตลาดใน
รูปแบบที่
หลากหลาย 
เชื่อม
ความสัมพันธ์กับ
ตลาดใหม่ที่มี
ศักยภาพ ร่วม
สร้างช่องทาง
การตลาดด้วย
เทคโนโลย ี
และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวและ
การเป็น
เครือข่าย
ท่องเที่ยวมูลค่า
สูงบนฐานนิเวศน์
ทาง
ประวัติศาสตร์  

สร้างพันธมิตร
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม และ
วัฒนธรรม กับ
ประชาคมโลก 
การพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือผา่น
องค์กรต่างๆ 
และสร้าง
กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 
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[Value Chain 1] ปัจจัยพื้นฐานและการผลิตที่ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัย มาตรฐานสากล บนความต้องการ
ของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน  

- พัฒนาระบบแหล่งน้ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร และ ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ า  
- ศูนย์แปรรูปปศุสัตว์ และผลิตผลการเกษตรครบวงจร  
- การจัดการชลประทานทั้งระบบ 
- การพัฒนาระบบขนส่งสินค้าการเกษตรพร้อมเชื่อมโยงระบบ IT  
- การจัดตั้งศูนย์ ส่งเสริมปัจจัยการผลิตและแปรรูปด้วยนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจสิติกส์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

- พัฒนาระบบขนส่งมวลชนระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือการค้าชายแดน  
- ปรับปรุงกฎระเบียบการข้ามแดนระหว่างประเทศ 
- สร้างศูนย์การขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ 
- พัฒนาสนามบินและเครือข่ายที่รอบรับการขยายตัวของธุรกิจการบิน 
- พัฒนาการขนส่งระบบราง  
- พัฒนาโครงข่ายถนนในภูมิภาค 
- การพัฒนาที่ดินรอบสถานีและจุดขนส่งส าคัญ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างแก้มลิง  
- เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ และพ้ืนที่สีเขียว 
- ปรับปรุงกฎหมายถือครองที่ดิน 
- พัฒนาเกษตรเชิงนิเวศน์  
- การกระจายอ านาจการจัดการทรัพยากร  
- การจัดผังเมืองและแบ่งโซนอุตสาหกรรม และการจัดสรรที่ดินท ากิน 
- โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภัยธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมและสร้างสรรค์การท่องเที่ยว
และบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลกสร้างกิจกรรมและบรรยากาศ
ส่งเสริมการเป็นนวัตกรอย่างต่อเนื่อง 

- จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพ่ือสังคมกลุ่มภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลา เพ่ือสร้างความรู้และประสบการณ์หลากหลายด้าน 
- พัฒนาความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน 
- ลงทุนการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและสร้างสังคมสุขยั่งยืน
ด้วยศาสตร์พระราชา 

- พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการด ารงชีพ  
- ก าหนดมาตรฐานการด ารงชีพพ้ืนฐาน  
- การจัดการภัยธรรมชาติครบวงจร และศูนย์แจ้งเตือนภัย 
- กระจายศูนย์สุขภาพให้ทั่วถึงพ้ืนที่บริการ 

[ Value Chain 2 ] การพัฒนาคุณภาพและทักษะทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัย มาตรฐานสากล บนความต้องการ
ของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 

- พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
- พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม 
- พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแบบมุ่งเปูาตลาด และวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด 
- ปรับปรุงกฎระเบียบการน าเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตร 
- พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบในการผลิต 
- ควบคุมการและตรวจสอบใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์เกษตร และเพ่ิมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิต 
- ส่งเสริมเกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตอย่างเป็นธรรม 
- พัฒนามาตรฐานโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร 
- การพัฒนาเมล็ดพันธุ์อย่างครบวงจร 
- การขยายการใช้แนวทางพระราชด าริ 
- พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และการสร้าง smart farmer 
- ยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรเพื่อส่งออก  
- การยกระดับคุณภาพการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพร 
- การพัฒนาบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร  
- การจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

- พัฒนามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบขนส่งและกระจายสินค้า   
- พัฒนาด่านการค้าชายแดน  
- พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
- การพัฒนาระบบขนส่งข้ามแดน 
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- การสร้างจุดพักรถ จุดพักสินค้าเกษตร 
- พัฒนาศูนย์อ านวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกส์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการปลูกปุาและ การพัฒนาแหล่งน้ า/ ต้นน้ า 
- การบริหารจัดการปุา ไม้ ดิน น้ า 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  
- การปรับปรุง กฎหมายด้านพลังงานทางเลือก 
- การใช้ประโยชน์จากปุาเสื่อมโทรม  
- การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว  
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ  
- การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชด าริ 
- การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมและสร้างสรรค์การ
ท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก 

- พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่าย เพ่ิม skill การแข่งขันเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
- พัฒนามาตรฐานการบริการด้านข้อมูล 
- ส่งเสริมอาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสร้างองค์ความรู้  
- การพัฒนาเมืองบริการอัจฉริยะ    
- พัฒนาฐานข้อมูล Big data เชื่อมโยงและจัดการฐานข้อมูลแบบบูรณาการ  
- พัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
- ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและสร้างสังคมสุขยั่งยืน
ด้วยศาสตร์พระราชา 

- ปูองกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง   
- การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปุวย และระบบสาธารณสุข  
- การยกระดับบริการภาครัฐ  
- การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 
- การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
- ยกระดับความมั่นคงและปลอดภัยทุกมิติ   
- จัดการปัญหายาเสพติด 
- การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
- พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการท างานและร่วมพัฒนาสังคม 
- การสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน  
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[ Value Chain 3 การพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ] 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัย มาตรฐานสากล บนความต้องการ
ของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการยกระดับสินค้าและบริการ 
- สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร  
- พัฒนาเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 
- การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต 
- แปรรูปอาหารแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี 
- การจัดการของเสียจากกระบวนการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

- พัฒนาความปลอดภัยระบบขนส่งโดยใช้เทคโนโลยี 
- การเตรียมความพร้อมและพัฒนาเมืองเข้าสู่ Smart city 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมเทคโนโลยี สะอาด/การบริโภคท่ี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากร 
- การจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
- ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมและสร้างสรรค์การ
ท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก 

- การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ 
- การพัฒนาระบบการผลิตด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่เกษตรปลอดภัย  
- การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม 
- ศูนย์วิจัยสินค้าเกษตรครบวงจร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและสร้างสังคมสุขยั่งยืน
ด้วยศาสตร์พระราชา 

- ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการด ารงชีพ 
- การใช้เทคโนโลยีจัดการเตือนภัย  
- พัฒนาสื่อเทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ 
- การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข  
- พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี  
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[ Value Chain 4 การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ] 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัย มาตรฐานสากล บนความต้องการ
ของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 

- สร้างมูลค่าสูงการเกษตรและอาหารปลอดภัย ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตร  
- ยกระดับมาตรฐาน สินค้าเกษตร มาตรฐานสากลต่างๆ  
- การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  
- การพัฒนาพันธุ์ท้องถิ่นและส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ 
- การส่งเสริมการจดทะเบียนสินค้า G.I. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

- ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 
- พัฒนาบุคลากรด้านภาษา และ IT เพ่ือรองรับ Global Supply Chain 
- พัฒนากระบวนการ ขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ รวดเร็วภายใต้ต้นทุนที่แข่งขันได้ 
- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาการขนส่ง และการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ 
- ระบบขนส่งมวลชน รองรับระบบ Logistic เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทดแทนปุา 
- พัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน  
- เกษตรเชิงนิเวศน์  
- การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ 
- การอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมและสร้างสรรค์การ
ท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก 

- ยกระดับศักยภาพ ฐานความรู้ อย่างต่อเนื่อง  
- ยกมาตรฐาน แรงงานด้านดิจิทัล  
- การพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิตอล 
- การเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์กับข้อมูล  
- การสร้างกระบวนการผลิตครบวงจร  
- การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและสร้างสังคมสุขยั่งยืน
ด้วยศาสตร์พระราชา 

- พัฒนาและสร้างศูนย์บริการนอกพ้ืนที่/ในชุมชน 
- การจัดสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียมและเร่งด่วน  
- การพัฒนาบุคลากรในการเฝูาระวังภัยพิบัติ  
- การใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
- พัฒนาระบบความมั่นคงด้านวิถีชีวิต 

[ Value Chain 5 การพัฒนาการตลาดและช่องทางการกระจายสินค้า ]  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัย มาตรฐานสากล บนความต้องการ
ของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 

- การพัฒนา e-commerce และ เชื่อมโยง online กับกลุ่มผู้ผลิต 
- พัฒนาตลาดกลาง สินค้าการเกษตร ปลอดภัยในทุกจังหวัด  
- พัฒนากลุ่มเกษตรกร จากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ  
- การสร้าง Brand และ มาตรฐานคุณภาพ 
- การจัดการแหล่งเรียนรู้การเกษตร  
- พัฒนาระบบ Contact Farming และการส่งเสริมคุณภาพการผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

- สร้างพันธมิตรการค้าเชื่อมโยงการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ 
- พัฒนาระบบ Logistics ด้วยเทคโนโลยีและ IT 
- พัฒนา Hub ศูนย์กระจายสินค้า และ Logistics park 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อย่างยั่งยืน 

- สร้างจิตส านึกและแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม  
- การสร้างรับรู้การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- การสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและชุมชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ปุา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมและสร้างสรรค์การ
ท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก 

- การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงการท างาน 
- การเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงด้วย platform 
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์เพ่ือช่วยกระจายสินค้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและสร้างสังคมสุขยั่งยืน
ด้วยศาสตร์พระราชา 

- สร้างเครือข่ายการเข้าถึงระบบเฝูาระวังภัย 
- การพัฒนาศูนย์ประสานงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระบบดิจิทัล  
- สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสังคม 
- พัฒนา Smart city 

[ Value Chain 6 การเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างพันธมิตรภายในประเทศและต่างประเทศ ] 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัย มาตรฐานสากล บนความต้องการ
ของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 

- การขยายตลาดสากลและตลาดฮาลาล 
- สร้างเครือข่ายเกษตรกรเชื่อมโยงการผลิต แปรรูป การตลาด 
- การพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าในแต่ละจังหวัด  
- สร้างศูนย์กระจายสินค้าอัฉริยะ (Smart Hub) 
- วิจัยความต้องการตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ  
- การเชื่อมโยงการเกษตรกับกิจกรรมอื่น ๆ 
- สร้างกิจกรรมและงานนิทรรศการงานแสดงสินเค้าส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

- การขยายตลาดระหว่างประเทศ 
- การพัฒนาจุดกระจายสินค้าชายแดน  
- การพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ CLMV-OBOR 
- พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อย่างยั่งยืน 

- การจัดการขยะแบบ Zero waste และการมีส่วนร่วม 
- ปลูกจิตส านักแก่เยาวชนด้าน Green 
- การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบ Zero waste  
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมและสร้างสรรค์การ
ท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก 

- ศูนย์ให้ค าปรึกษาและความรู้ Startup SMEs และประชาชนทั่วไป 
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจดิจิทัลครบวงจร  
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย Fin tech  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและสร้างสังคมสุขยั่งยืน
ด้วยศาสตร์พระราชา 

- พัฒนาโครงข่ายเตือนภัย 
- พัฒนา application และ platform ที่สะดวกต่อการแจ้งเตือนภัย
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ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา  
ในการพิจารณาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนาสามารถวิเคราะห์ผลจากแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2557 - 2560) และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(พ.ศ. 2560 - 2565) โดยการน ามาเปรียบเทียบเพ่ือศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในการที่จะน าไปสู่การพัฒนาต่อยอด 
โดยมีประเด็นเปรียบเทียบรายละเอียด ดังนี้ 

  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(พ.ศ. 2557-2560) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(พ.ศ. 2561-2565) 

1. สภาพเศรษฐกิจ 
 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด (GRP) : พบว่ากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่าสูงกว่าของกลุ่ม 2 
และสัดส่วน GRP ในกลุ่ม 1 มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งตรงข้าม
กับกลุ่ม 2 ที่มีแนวโน้มลดลง 
1.2 รายได้เฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capital) : พบว่า GPP 
ต่อหัวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 2 
สูงกว่าของกลุ่ม 1  
 1.3 โครงสร้างเศรษฐกิจ : กลุ่ม 1 ขึ้นอยู่กับภาคเกษตร
เป็นหลัก รองลงมาเป็นภาคการค้า/บริการ และ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต่างกับ กลุ่ม 2 ที่ขึ้นอยู่กับ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
 1.4 การเกษตร: พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว 
ถั่วเหลือง มันส าปะหลัง อ้อยและข้าวโพด และ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร 
เช่น โรงงานน้ าตาล โรงงานเครื่องจักรกลการเกษตร 
และโรงสีข้าว เป็นต้น 
- ข้าวนาปี: เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร และ

สุโขทัย มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีมากเป็นอันดับ 1 ใน 5 
ของภาคเหนือ 
- ข้าวนาปรัง: จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนา

ปรังมากเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของภาคเหนือ  
- ข้าวโพด: จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
- มันส าปะหลัง: จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ปลูก

มันส าปะหลังมากเป็น 1 ใน 5 ของภาคเหนือ 

1. สภาพเศรษฐกิจ 
    1.1 ภาพรวมของเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 
  - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(GPP): มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 2.24 ของทั้งประเทศ และ
จังหวัดพิษณุโลกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดในกลุ่มจังหวัด 
  - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรของจังหวัด
พิษณุโลกมีมากที่สุด รองลงไปคือ ตาก เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ตามล าดับ 
     1.2 ด้านการเกษตร: พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว 
พืชไร่ สวนผัก และสวนผลไม้ยืนต้น เป็นต้น 
- ข้าวนาปี: จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีมาก

ที่สุดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รองลงมาคือ เพชรบูรณ์ 
ส่วนจังหวัดตาก มีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด 
- ข้าวนาปรัง: จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังมาก

ที่สุดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รองลงมาคือ จังหวัด 
พิษณุโลกส่วน จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด  
- ข้าวโพด: จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

มากเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รองลงมา
คือ จังหวัดตาก ส่วน จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด 
- อ้อย: จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ปลูกและผลิตอ้อยมาก

ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รองลงมา
คือ จังหวัดสุโขทัย 
- มันส าปะหลัง: จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง

มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 
รองลงมาคือ จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดฯ (ต่อ) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2557-2560) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2561-2565) 
- อ้อย : จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดสุโขทัย 

มีพ้ืนที่ปลูกและผลิตอ้อยมากที่เป็นอันดับ 1 ใน 5 
ของภาคเหนือ 
 - ถั่วเขียว : จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ปลูกถั่วเขียว
มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
1.5 การค้าและบริการ 
   1) การค้าชายแดน : ที่ด่านแม่สอด มีสินค้า
ส่งออกที่ส าคัญคือ น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันพืช 
โทรทัศน์ ผงชูรส ผ้าฝูาย และยารักษาโรค ส่วน
สินค้ าน า เข้ าคื อ  เฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ ท า จากไม้ 
หอมหัวใหญ่ ปลาโค และกระบือ เป็นต้น 
  2) การท่องเที่ยว : พบว่า นักท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  
มีสัดส่วนร้อยละ 40 แต่สัดส่วนรายได้จากการ
ท่องเที่ยว มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น 
  3) แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ/เกษตร เชิงประวัติศาสตร์ และเชิง
ศิลปวัฒนธรรม 
สถานกา รณ์ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย วกลุ่ ม จั ง ห วั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 
   1) จังหวัดตาก บรรยากาศการท่องเที่ยวจะ
คึกคักช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน -
มกราคม ปัจจัยที่ดึงดูนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ 
ช่วงเทศกาล ระยะทางและเวลาในการเดินทางที่
สะดวก สินค้าราคาถูก เป็นต้น 
ปัญหาในการท่องเที่ยวในจังหวัดคือระบบการ
ขนส่งสาธารณะในจังหวัด เช่น รถประจ าทาง  
รถสองแถว รถรับจ้าง เป็นต้น 
2 )  จั งหวั ด พิษณุ โ ลก  มี แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วที่
หลากหลาย จุดเด่นคือการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัด
ต่างๆ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บรรยากาศการ
ท่องเที่ยวจะคึกคักช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์  

- ยางพารา : จ.พิษณุโลกมีผลผลิตรวมจากการการปลูก
ยางพารามากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ จ.เพชรบูรณ์ ส่วน จ.
ตาก มีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด  
   1.3 ด้านอุตสาหกรรม 
   ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พบว่า จ.พิษณุโลก มี
จ านวนอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ จ.เพชรบูรณ์ ตาก 
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ตามล าดับ แต่จังหวัดที่มีแรงงานมาก
ที่สุด คือ ตาก รองลงมาคือ จ.เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย 
และอุตรดิตถ์ ตามล าดับ และสถานประกอบการ พบว่า มี
อุตสาหกรรมขนส่งมากที่สุด รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การเกษตร และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ตามล าดับ 
    1.4 ด้านการท่องเที่ยว 
     พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวโดยรวมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  
   - จ านวนนักท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาก
สุด คือ จ.พิษณุโลก รองลงมาคือ เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย 
และอุตรดิตถ์ ตามล าดับ  
   - รายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดที่ได้รายได้จาก
การท่อง เที่ ยวมากที่ สุ ดคือ  จ . พิษณุ โลก รองลงมาคือ 
เพชรบูรณ์ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ตามล าดับ 
- ระยะเวลาการพ านักในพ้ืนที่ พบว่า จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว
พ านักยาวนานสุดคือ เพชรบูรณ์รองลงมาคือ สุโขทัย ตาก 
พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ตามล าดับ   
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน พบว่า จังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
สูงสุดคือ ตาก รองลงมาคือ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และ
อุตรดิตถ์ ตามล าดับ 
     1.5 ด้านการค้าชายแดน 
     มีพ้ืนที่ติดกับชายแดน 2 แห่งคือ  
ด่านแม่สอด ติดกับเมียนมาร์ ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงต่อเนื่องมา
หลายปี และด่านภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ ติดกับ สปป.ลาว ซึ่งก าลัง
เติบโตตามการยกฐานะขึ้นเป็นด่านถาวรตามประกาศ
กระทรวงฯ (19 พ.ค.2556) 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดฯ (ต่อ) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2557-2560) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2561-2565) 
และเดือนมิถุนายน-ตุลาคม  ส่วนช่วงฤดูฝน 
นิยมไปล่องแก่งตามน้ าตกและพักแรมตาม
อุทยานต่ า งๆ  ส่ วนปัญหา ในด้ านแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่พบคือ ปัญหามลพิษและความ
สะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว 
3 )  จั งหวั ด เพชรบู รณ์  จุ ด เด่ นคื อ  กา ร

ท่องเที่ยวเชิงศาสนา และพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญ 
รวมถึ งแหล่ งท่องเที่ ยว เชิ งนิ เวศ อุทยาน
แห่งชาติต่างๆ และที่พักตามจุดชมวิว เป็นต้น 
บรรยากาศของการท่องเที่ยวจะเริ่มคึกคัก
ในช่วงเข้าฤดูหนาวคือตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม
เป็นต้นไป จะพบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ เขาค้อ
เป็นจ านวนมาก 
4) จังหวัดสุโขทัย มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

คือ การท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมถึง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น บรรยากาศ
ของแหล่งท่องเที่ยวจะคึกคักในช่วงต้นปีในไตร
มาสที่  1  และปลายปี  ไตรมาส 4 ( เดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม) ส าหรับช่วงไตรมาสที่ 2 
และ  3  บรรยากาศค่ อนข้ า ง เ งี ยบ เห ง า 
เนื่องจากผลกระทบจากน้ าท่วมในตัวอ าเภอ
เมือง 
5) จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่มีต านานของ

เมืองลับแล มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลาย
แหล่งคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิงศาสนา การท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม/
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น บรรยากาศของการ
ท่องเที่ยวจะคึกคักช่วงไตรมาสที่  1 (เดือน
มกราคม - เมษายน) และ ไตรมาสที่ 4 (เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม)  
 

2. การวิเคราะห์ด้านสังคมและความม่ันคง 
2.1 ด้านสังคม 
  1) โครงสร้างประชากรและแรงงาน กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

ในช่วงปี 2561 มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่อายุ 35-
54  ขนาดครัวเรือเฉลี่ยประมาณ 3.17 คน/ครัวเรือน ความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 63.64 คน/ตร.กม. โดยจังหวัด
ที่มีความหนาแน่นมากสุดคือ สุโขทัย รองลงมาคือ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และตาก ตามล าดับ 
ส าหรับสถานการณ์แรงงาน พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีคนท างานมาก

ที่สุดคือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางการเกษตรและการประมง 
รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพพนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้า
และตลาด และกลุ่มอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโสและผู้จัดการมีจ านวนน้อยที่สุด   
     2) ด้านการศึกษา ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ ในระดับต่ า
กว่าประถมศึกษา รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยม 
และระดับอุดมศึกษาตามล าดับ ส าหรับผู้ไม่มีวุฒิการศึกษาพบ
น้ อ ย ที่ สุ ด  จั ง ห วั ด ที่ มี วั ย แ ร ง ง า น ที่ มี ก า ร ศึ ก ษ า อยู่ ใ น
ระดับอุดมศึกษามากที่สุด คือ จ.สุโขทัย ส่วนจังหวัดที่มีวัย
แรงงานที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา มากที่สุดคือ จ.
เพชรบูรณ์ 
     3) ด้านสาธารณสุข พบว่า จังหวัดที่มีโรงพยาบาลของรัฐมาก
ที่สุด คือ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ จังหวัดที่มีโรงพยาบาล
เอกชนมากที่สุดคือ พิษณุโลก จังหวัดที่มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมากที่สุดคือ เพชรบูรณ์ และเมื่อวิ เคราะห์ใน
ภาพรวมจะเห็นว่า พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีการให้บริการด้าน
การแพทย์มากที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ 
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แสดงการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดฯ (ต่อ) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2557-2560) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2561-2565) 
2. สภาพสังคม 

1) ประชากร: สัดส่วนของประชากรในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง มีประมาณร้อยละ 52 ของ
จ านวนประชากรในภาคเหนือ 

2) โครงสร้างประชากร: กลุ่มอายุ 0-14 ปีมี
แนวโน้มลดลง แต่กลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้น
ไปมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

3) ประชากรเมือง: มีจ านวนเพ่ิมขึ้นแต่ไม่มากนัก 
4) จ านวนคนยากจน:ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง กลุ่ม 1 มีสัดส่วนค่าเฉลี่ยของคนยากจน 
สูงกว่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  แต่มีแนวโน้ม
เริ่มลดลงตั้งแต่ ปี 2551 เป็นต้นมา 

5) แรงงานต่างด้าว: ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน
มากกว่าภาคเหนือตอนล่าง และภาคเหนือ
ตอนล่าง กลุ่ม 1 มีสัดส่วนสูงกว่า กลุ่ม 2 แต่ใน
อนาคตในกลุ่ม 2 มีแนวโน้มการใช้แรงงานต่าง
ด้าวเพ่ิมมากข้ึน 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ทรัพยากรปุาไม้: เนื้อที่ปุาไม้ในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 
ของพ้ืนที่ปุาไม้ในภาคเหนือ และร้อยละ 80 อยู่
ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 
2) อุกทกภัย: พ้ืนที่ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

ได้รับผลกระทบของน้ าท่วมเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง
กว่าในกลุ่ม 2 
3) ภัยแล้ง: จ านวนครัวเรือนที่ประสบภัยแล้งใน

กลุ่มภาคเหนือตอนล่างมีเพียงร้อยละ 20 ของ
ผู้ประสบภัยแล้งในภาคเหนือ  
4) ไฟปุา: ส่วนใหญ่เกิดปัญหาไฟปุาในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบนมากกว่าตอนล่าง แต่ถ้าเทียบใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 กับ 2 พบว่าเกิดปัญหาไฟ
ปุาในกลุ่ม 1 มากกว่า แต่คิดเป็นพ้ืนที่ไม่มากนัก 

     4) ความยากจนพบว่า ปี 2557 มีคนจนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 13.15 ของประชากรในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 และจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนมากที่สุด คือ 
ตาก รองลงมาคือ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ
สุโขทัย ตามล าดับ และในปีที่ผ่านมาพบว่าสัดส่วนคนจน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
    2.2 ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  พบว่า  คดีที่ มีการรับแจ้ งมากสุดคือ คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน รองลงมาคือ คดีที่น่าสนใจ คดีชีวิต 
ร่างกาย และเพศ รวมถึงคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
ตามล าดับ 
3 .  กา ร วิ เคร าะห์ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 3.1 ทรัพยากรปุาไม้ที่ส าคัญ   
   1) พ้ืนที่ปุาไม้ พ้ืนที่ปุาไม้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จังหวัดที่มี
ปุาไม้เพ่ิมขึ้นมากที่สุดในกลุ่ม 1 คือ อุตรดิตถ์ รองลงมา
คือ ตาก เพชรบูรณ์ ตามล าดับ ส่วนจังหวัดสุโขทัย และ
พิษณุโลกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงซึ่งถูกน าไปใช้ทาง
การเกษตรส่วนใหญ่ 
2) แหล่งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ เขื่อน
สิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนนเรศวร และเขื่อนแควน้อย
บ ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
3) ลักษณะของดิน ลักษณะดินยังค่อนข้างมีแร่ธาตุอุดม
สมบูรณ์ จึงมีศักยภาพทางการเกษตรค่อนข้างสูง 
 3.2 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
   1) สถานการณ์ไฟปุา พบว่า มีพ้ืนที่เสียหายจากไฟปุา
เ พ่ิมขึ้นทุกปี  และจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่พบว่ามี
สถานการณ์ไฟปุามากสุด  

 2) ปริมาณขยะมูลฝอย จากข้อมูลในปี 2561 กลุ่มจังหวัดฯ 
มีขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 32.50 ของปริมาณขยะ
ในภาคเหนือ และร้อยละ 4.59 ของปริมาณขยะในประเทศ 
จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ เพชรบูรณ์ 
รองลงมาคือ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์  
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (SWOTAnalysis) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2557-2560) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2561-2565) 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จุดแข็ง 
1. ท าเลที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยง North-South 

และ East-West Corridor รวมถึงมีโครงข่ายคมนาคม
พ้ืนฐานรองรับการเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางอากาศ 

2. มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
และสนับสนุนการพัฒนา 

3. มีเป็นแหล่งผลิตการเกษตรที่ส าคัญของภาคเหนือ
ตอนล่างและของประเทศ 

4.  มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ า
ชายแดนทั้งในจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ์  

5.  มีแหล่ งท่องเที่ ยวทางประวัติ ศาสตร์ และ
วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นมรดกโลก และมีแหล่ง
ท่องเที่ยงทางธรรมชาติที่สวยงามกระจาย
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จุดแข็ง 
1. ที่ตั้งเชื่อมโยงตามแนว NSEC และ EWEC โดยมี

โครงข่ายคมนาคมพ้ืนฐานรองรับทั้งทางบกและ
ทางอากาศของอนุภูมิภาคอินโดจีน 

2. สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมีความหลากหลาย 
เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของ
ภาคเหนือตอนล่างและประเทศ นอกจากนี้สามารถ
น าเข้าวัตถุดิบเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. มีช่องทางการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับ
ประเทศเมียนมา(ด่านแม่สอด และด่านภูดู่) 

4. มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน
ทั้ ง ในจั งหวัดตากและจั งหวัด อุตรดิตถ์ ( เขต
เศรษฐกิจพิเศษอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก) 

5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ที่โดดเด่นเป็นมรดกโลก และมีแหล่งท่องเที่ยงทาง
ธรรมชาติที่สวยงามกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

6. มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับและสนับสนุนการพัฒนา 

7. ภาคเหนือตอนล่างมีความพร้อมต่อการพัฒนา
เชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับนานาชาติ และ
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ า โขง โดยมี
โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงภาคกลางของประเทศ 

8. แรงงานมีศักยภาพทักษะที่ดี ตลอดจนฐานการผลิต
หัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ ฐานความรู้
ด้านเทคโนโลยี และการออกแบบร่วมสมัย 

9. สภาพภูมิเศรษฐกิจ - สังคมเอื้อต่อการพัฒนา
ภาคธุรกิจบริการ สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม 
มีศักยภาพสาหรับภาคธุรกิจบริการ มีโรงพยาบาล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน 

10 มีแหล่งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ที่ส าคัญและ 
    การบริหารจัดการน้ า ส่งผลต่อพ้ืนที่ปุาไม้  
    มีที่มีลักษณะโดดเด่น และธาตุอาหารสมบูรณ์ 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ (SWOTAnalysis)  (ต่อ) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2557-2560) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2561-2565) 
จุดอ่อน 
1. ขาดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น

ความรู้ เพ่ือสนับสนุนการเกษตร การค้า และ
การบริการ   

2.ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์เพ่ือรองรับการพัฒนาด้าน
การค้า การบริการและ  ท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์
จ าหน่ายและกระจายสินค้า และศูนย์ข้อมูล
การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว 

3. บริการการท่องเที่ยวยังสร้างรายได้จ ากัดและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวยังขาดความต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี 

4. พ้ืนที่บางส่วนยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 
ได้แก่ อุทกภัยและภัยแล้วซ้ าซาก 

 
 
 
 
 
 
 
โอกาส 
1. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ าโขง สามารถขยายตลาดการค้า บริการ 
การท่องเที่ยว และสินค้าเกษตร 

2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2540 ให้
พัฒนาจังหวัดในกลุ่มพ้ืนที่ “สี่แยกอินโดจีน” 
ท าให้ได้รับผลดีจากโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงตามแนว East-West Corridor 

3. การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น 

จุดอ่อน 
1. ขาดการจัดตั้งศูนย์เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านการค้า 

การบริการและท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์จ าหน่ายและ
กระจายสินค้าศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

2.รายได้ด้านการท่องเที่ยวยังต่ าและขาดกิจกรรม
การท่องเที่ยวต่อเนื่องทั้งป ี

3. ขาดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการผลิต แปรรูป สินค้าเกษตร การค้า และ
บริการ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. พ้ืนที่บางส่วนประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย 
และภัยแล้งซ้ าซาก 

5. ความรู้ความเข้าใจและการปรับตัวในการเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยั งอยู่ ใน
ขอบเขตจ ากัด 

6. การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรม
ที่ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 

7. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ท าให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง 

 
โอกาส 
1. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทาง

คมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง สามารถขยาย
ตลาดการค้า บริการ การท่องเที่ยว และสินค้าเกษตร 

2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2540 ให้พัฒนา
จังหวัดในกลุ่มพ้ืนที่สี่แยกอินโดจีนเอ้ือต่อการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเชื่อมโยงตามแนว East-West Corridor 

3. นโยบายรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งและพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
และการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่ง 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ (SWOTAnalysis)  (ต่อ) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2557-2560) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2561-2565) 
4. ความเชื่อมโยงภาคการผลิตอุตสาหกรรมของ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2 
5. การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
1. กฎระเบียบการค้าผ่านแดนประเทศเพ่ือนบ้าน

ยั ง มี ข้ อจ า กั ดและขั้ น ตอนที่ เ ข้ ม ง วด ไม่
เอ้ืออ านวยการค้าชายแดน 

2. นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบ
ต่อสินค้าภาคเกษตร ทั้งการบริโภคในกลุ่ม
จังหวัดและการส่งออกสินค้าไปยังตลาด
ต่างประเทศ 

3.ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้
สารเคมีในภาคเกษตรมีแนวโน้มที่รุนแรงและ
ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 

4. กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือและประเทศ
เพ่ือนบ้านมีศักยภาพด้านบริการท่องเที่ยวที่
ส าคัญ 

5. ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเ พ่ือนบ้ านทั้ ง ในระดับท้ องถิ่ นและ
ระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น 

6. ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ก าหนด
แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) 
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

7. รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษ์และการจัดการปุาไม้
อย่างชัดเจน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
Bio Energy 

8. ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว ซึ่งมีความโดดเด่นด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและ ธรรมชาติ 
สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ ยวที่
หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศท่ีมีศักยภาพ 

 
อุปสรรค 
1. กฎระเบียบการค้าผ่านแดนประเทศเพ่ือนบ้านยังมี

ข้อจ ากัดและเข้มงวดไม่เอ้ืออ านวยการค้าชายแดน 
2. นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อ

สินค้าภาคเกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดและ
การส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ 

3. กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง
มีศักยภาพด้านบริการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตรมีแนวโน้มรุนแรงและขยายตัว 

5. ขาดการผลักดันและความร่วมมือในการส่งเสริมการ
พัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์ Medical Hub 

6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิต
ภาคเกษตรโดยท าให้ผลผลิตลดลง ส่งผลให้เกิด
ความไมม่ั่นคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร 

7. ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น สภาพอากาศที่มี
ความแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(พ.ศ. 2557-2560) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
1. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของฐานการผลิต

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป   
2. พัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการบริการ เชื่อมโยง

ภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยว

และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่

มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
จะเน้นการเสริมจุดแข็งที่มีศักยภาพทางการเกษตร

และการท่องเที่ยว โดยต่อยอดจากฐานความรู้และ
เทคโนโลยี เ พ่ือเ พ่ิมผลผลิต และแก้ไขจุดอ่อนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงใช้โอกาสความได้เปรียบของที่ตั้งเชื่อมสู่ชายแดน 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญคือ 
1. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของฐานการผลิตทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป และยกระดับ
เป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  

2. พัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
และเพ่ิมการใช้โอกาสจากเขตการค้าชายแดน 

3. สร้างคุณค่าการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของ
กลุ่มจังหวัด ต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่
มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ปูองกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
พัฒนาระบบดูแลผู้ สู งอายุอย่ างมีส่ วนร่ วมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ภาคบริการ 
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2. เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ 5 ปี) 
 

 เป้าหมายการพัฒนา   
“ศูนย์กลางความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน” 

 พันธกิจ (Mission)   
1. ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจบนฐานการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรม 
2. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อเป็นรากฐาน

ในการพัฒนา 
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมและยกระดับความเป็นอยู่เพ่ือหนุนเสริมการเติบโต

อย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวที่หลากหลายบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ) 
2. สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่      

(ร้อยละ) 
3. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
4. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ เฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
5. อัตราการเพ่ิมของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ) 
6. สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ)  
7. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ)  
8. สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ       

ลูกโซ ่(ร้อยละ)  
9. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบปริมาณ

ลูกโซ่ (ร้อยละ) 
10. สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด (ร้อยละ) 
11. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง (ร้อยละ) 
12. จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง (ร้อยละ) 
13. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
14. สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (ร้อยละ) 
15. อัตราพึ่งพิง (ร้อยละ) 
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4. ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

      1. พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่า
และยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล 
 วัตถุประสงค์ : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะอาหารปลอดภัยบนความต้องการของตลาดและ
ส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมาย 1. พัฒนาผลิตภาพ ภาคเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงให้มี

ความสอดคล้องความต้องการของตลาดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐาน
การผลิตระดับสากล 
2. ภาคเกษตร อาหารแปรรูปและภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
3. สร้างมูลค่ารายได้จากการเครือข่ายเกษตรอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็ก กลางใหญ่ กลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1  

  ตัวช้ีวัด : 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ) 
2) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมฯเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
3) อัตราการเพ่ิมของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ) 
4) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ่ (ร้อยละ) 
5 จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
6) ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปลงใหญ่ที่มีมูลค่าสูงและ    
การได้รับรองมาตรฐาน 
7) ร้อยละของผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ อาหารแปรรูป
ที่เพ่ิมขึ้นและภาคอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการที่ดีและได้รับรองมาตรฐาน 
8) จ านวนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเกษตรเพ่ิมมูลค่าสูง   
9) จ านวนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยเข้าสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้เป็น
ตลาดการเกษตรที่มีศักยภาพสูง 

         2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและ
ภูมิภาค RCEP 
         วัตถุประสงค์ : เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า โครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

เป้าหมาย 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลาง (Hub) การเชื่อมโยงโครงข่าย 
    โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน ของอินโดจีน และภูมิภาค RCEP เพ่ือยกระดับการค้า         
     การลงทุนและสร้างรายได้ 
  2. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆและ            
                 ต่างประเทศสู่มาตรฐานระดับสากล 
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         ตัวช้ีวัด : 1) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ) 
2) จ านวนโครงการพัฒนาศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และยกระดับเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
กับโลจิสติกส์และ Supply Chain 
3) ร้อยละของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐานที่
นานาชาติยอมรับและเป็นสากล 
4) ยกระดับเมืองศูนย์กลางการลงทุนด้านโลจิสติกส์ 

 
          3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
 วัตถุประสงค์ : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อย่างยั่งยืนบนฐานความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

เปูาหมาย 1. สร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานทดแทน
อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนบนฐานความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ 
2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าของกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย 
3. พัฒนาการบริหารจัดการขยะท่ีได้มาตรฐานและครบวงจร 
4. การจัดการฝุุนควัน คุณภาพอากาศ และผลกระทบจากไฟปุาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

ตัวช้ีวัด:1) สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด (ร้อยละ) 
2) ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง (ร้อยละ) 
3) จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง (ร้อยละ) 
4) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ปุาไม้ 
5) ร้อยละขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีตามหลักวิชาการ 
6) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการจัดการสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทนในเขตเมือง

และเขตท่องเที่ยว 
7) ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า  
8) ร้อยละการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
 

         4. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บนฐานการพัฒนา
นวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
มรดกโลก 
  วัตถุประสงค์ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจนวัตกรรมและดิจิตอล สร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ และพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงบนฐานนิเวศ 
ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมสันทนาการ 

  เป้าหมาย   1. ส่งเสริมสินค้าและบริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์การค้าการลงทุนให้เติบโตยั่งยืน 
   2. พัฒนาอาชีพและธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล 
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3. เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลฐานความรู้นวัตกรรมและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมรายได้ 
4. เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมและการศึกษา พร้อมด าเนินการถ่ายทอดความรู้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมการสินค้าและบริการ การส่งออก การค้าชายแดน  
6. พัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนเชิงนิเวศน์ สุขภาพ 
และประวัติศาสตร์มรดกโลก และอุตสาหกรรมไมซ์  
7. สร้างมูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง1  

 ตัวช้ีวัด : 1) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
2) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ) 
3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) 
แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ) 
4) จ านวนร้อยละผู้ประกอบการที่อยู่ในฐานตลาด Digital Market และ Startup  
5) อัตราการยกระดับสินค้าและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพและระบบสอบย้อนกลับ
ที่มีประสิทธิภาพ  
6) อัตราของการเพิ่มเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจดิจิทัล  
7) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  
8) จ านวนร้อยละชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการสู่ตลาดที่มีศักยภาพ 
9) อัตราของการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรม  
10) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภาคสินค้าและภาคการให้บริการ 
11) จ านวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและ
มรดกโลก 
12) จ านวนการพัฒนากิจกรรมประกอบการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ 

 
5. น้อมน้าศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข 

สร้างสังคมสุขย่ังยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 วัตถุประสงค์: เป็นเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการ  อยู่
ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน 
  เป้าหมาย 1. ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน บูรณาการการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืนโดยน าแนวพระราชด าริมา
สู่การปฏิบัติ 

2. พัฒนาคนทุกช่วงวัย ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน 
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามได้รับการสืบทอด สืบสาน และ
การมีจิตสาธารณะ 
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ตัวช้ีวัด : 1) รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
 2) สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (ร้อยละ) 
 3) อัตราพึ่งพิง (ร้อยละ) 
 4) ร้อยละของสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับมาตรฐาน 
 5) อัตราการเข้าถึงการให้บริการและสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) ระดับดัชนีความสุขของประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
 7) จ านวนโครงการส่งเสริมพัฒนา ระบบการศึกษาการสาธารณสุขและการสร้างเครือข่าย 
     นวัตกรรมของกลุ่มจังหวัด  

 
   ความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการตามกรอบแนวคิด (Value Chain)  
ของแต่ละประเด็นการพัฒนา 

 
  ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของแต่ละประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 

   1) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสนับสนุนและปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็น การมุ่งเป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 
   2)  มุ่งเปูาเป็นเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการ
ร่วมกันพิจารณาให้ครอบคลุมคุณภาพชีวิตของประชาทุกช่วงวัย 
   3) ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมเชิงพ้ืนที่  เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ 

  4) พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยที่ไม่ละเลยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการจัดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน 

  5) พัฒนาและส่งเสริมการตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย เชื่อมความสัมพันธ์กับตลาดใหม่ที่
มีศักยภาพ ร่วมสร้างช่องทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีและส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเป็นเครือข่า ย
ท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนฐานนิเวศและประวัติศาสตร์ 

  6) สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรม กับประชาคมโลก การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือผ่านองค์กรต่างๆ และสร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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   ปัจจัยความส้าเร็จของการพัฒนา (Key Success Factors: KSF) 
 

  1. การขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ต้องมีการร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีหรือ platform เข้ามาช่วยในการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  

  2. การพัฒนาเชิงนวัตกรรมอย่างมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาค
ประชาชน จะต้องด าเนินภายใต้ความเข้มข้นและกรอบเวลาที่เร่งด่วน เพ่ือให้ได้การแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์และเกิด
การพัฒนาเชิงสังคมร่วมกับเศรษฐกิจ เป็นหัวใจของการสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง
อย่างยั่งยืน 

  3. การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพมนุษย์จะต้องด าเนินการให้ครบทุกช่วงวัย เพราะเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ได้ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยตรง และเป็นแนวทางสู่
ความยั่งยืนด้านต่างๆในอนาคต 

  4. การเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคจะช่วยให้เกิดการกระจาย
และสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนที่มีศักยภาพอย่างสูงโดยเฉพาะการเชื่อม LIMEC เข้าสู่ One belt one road 
ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งทุน แรงงาน เทคโนโลยี และโอกาสการพัฒนาร่วมระดับโลกต่อไป 

 
  แนวทางการพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย และเพชรบูรณ์ มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อ้อยโรงงาน 
มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง และไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ตามแนวพัฒนา East-West Economic Corridor โดยมีพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรองรับ
การเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศ และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส าหรับบริการพื้นฐานมี
โครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางรถไฟที่จะสนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 
มีแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 
และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
จะมุ่งเน้นการเสริมจุดแข็งที่มีศักยภาพทางการเกษตร การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว โดยต่อยอดการ
พัฒนาด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตเดิม 
พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการ
ใช้โอกาสด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตามแนว North-South 
Economic Corridor และ East-West  Economic Corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐแห่ง 
การพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
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(1) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป 
และยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาระบบ Supply Chain-
Logistics ส าหรับสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนา  
การผลิตพลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

(2) พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพ่ิมการใช้โอกาสจากเขตการค้าชายแดน ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาส
ให้เกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการค้าและการบริการภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และระบบ Logistics เพื่อสนับสนุนการค้าและการบริการ 
โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจการบริการใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ 
ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่มจังหวัดพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ และบุคลากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพื่อให้พร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลาง
การบริการสี่แยกอินโดจีน และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพ้ืนที่เพ่ือขยายการค้าชายแดน 

 (3) สร้างคุณค่าการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด ต่อยอดการผลิตสินค้า
และบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ส่งเสริมพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การตลาดและบุคลากร  
สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร และการเดินทาง รวมทั้งความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้  การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมและส่งเสริมการท างานร่วมกัน
กับเครือข่ายภาคีต่างๆ เพ่ือสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนในกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

(4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ า 
และการบริหารจัดการน้ าให้ทั่วถึงและเป็นระบบ เพ่ิมสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้ าเดิม และแหล่งกักเก็บน้ าใหม่ 
ตามศักยภาพและความจ าเป็นของพ้ืนที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า ปุาไม้ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถล่ม ภัยแล้ง และอุทกภัย มุ่งเน้ นการปูองกัน
การเกิดไฟปุาและปัญหาฝุุนควัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน 

(5) พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ มีการเตรียมความพร้อมเ ข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีการวางมาตรการสร้างศักยภาพ
การพ่ึงพาตนเองให้ผู้สูงอายุและระบบสังคมมั่นคงธุรกิจ บริการ และนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน สร้างอาชีพและกิจกรรม เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัด
สวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ที่จะน าไปสู่การสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกับผู้สูงอายุ 
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ส่วนที่ 3 

แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 








































































































































































































