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บทที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

ส่วนที่ 1. สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ์
1. ลักษณะทั่วไป 

1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
        อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็นเมือง
ก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 “อุตรดิตถ์” หมายถึง 
เมืองท่าแห่งทิศเหนือ  เป็นเมืองตํานานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นกําเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ  “พระยาพิชัยดาบหัก”  
ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485  
กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดกับ  จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
    ทิศใต้       ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก 
    ทิศตะวันออก  ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
      มีเขตชายแดนยาวประมาณ  145  กิโลเมตร 
    ทิศตะวันตก      ติดกับ  จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 

1.2 สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ  แบ่งได้เป็น  3 ลักษณะ คือ 
  ที่ราบลุ่มแม่น้้าน่าน  บริเวณสองฝ๎่งของแม่น้ําน่าน และลําน้ําสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ํา
น่าน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตอําเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  
ลับแล และอําเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) 
  ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา  บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําทางด้าน
เหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด  ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ  ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้ําปาด  
คลองแม่พร่อง ห้วยน้ําไคร้ และลําธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์     
ลับแล น้ําปาด ฟากท่า ท่าปลาและอําเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด)   
  เขตภูเขาและท่ีสูง  อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพาะเขต
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล น้ําปาด ฟากท่า ท่าปลา และอําเภอบ้านโคก  (ประมาณ 60% ของพ้ืนที่
ทั้งหมด) 
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 1.3  การใช้พื้นที่ 
         พื้นที่ทั้งหมด  7,873  ตารางกิโลเมตร หรือ 4,920,868 ไร่   เป็นอันดับที่  11  ของ 17 
จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่  25  ของประเทศ 

        การใช้ท่ีดิน   
       1)  พื้นที่การเกษตร 1,642,736 ไร่  คิดเป็น  33.38% ของพื้นที่ทั้งหมด 

    1.1) พ้ืนทีน่าข้าว 738,794 คิดเป็น 44.97% ของพ้ืนที่เกษตร 
   1.2) พื้นที่ปลูกพืชไร่ 628,297 คิดเป็น 38.25% ของพ้ืนที่เกษตร 
   1.3) พื้นที่ปลูกไม้ผล 133,846 คิดเป็น 8.15% ของพ้ืนที่เกษตร 
   1.4 พ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 133,631 คิดเป็น 8.13% ของพ้ืนที่เกษตร 
   1.5 พ้ืนที่ปศุสัตว์ 2,261 คิดเป็น 0.14% ของพ้ืนที่เกษตร 
   1.6 พ้ืนที่ประมง 5,907 คิดเป็น 0.36% ของพ้ืนที่เกษตร 
  2) พื้นที่ชุมชน 227,280 ไร่ คิดเป็น 4.62% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

       3) พื้นที่ป่าไม้ 2,831,839  ไร่ คิดเป็น 57.55% ของพื้นที่ท้ังหมด  
 4) พื้นที่น้้า 219,013 ไร่ คิดเป็น 4.45% ของพื้นที่ทั้งหมด 

(ท่ีมา : ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 2558-2559) 
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1.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดอุตรดิตถ์มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้ง หรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูเพราะ

ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้น และความร้อนสูง ในฤดู
ร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในฤดูฝน 

ฤดูฝน  ซึ่งเป็นฤดูท่ีเริ่มลงมือเพาะปลูกพืชเมืองร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและ
ไปสิ้นสุดฤดูในเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนด้านที่ต้นลมจะได้รับปริมาณฝนมากกว่าด้าน
ปลายลม ซึ่งฝนที่ตก อยู่นั้นเป็นลักษณะของฝนภูเขา พ้ืนที่หน้าเขาจะได้รับฝนมากกว่าด้านหลังเขา  ฝนที่ตกเป็น
ฝนจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดมาจากอ่าวเบงกอล กับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ 

ฤดูหนาว  เป็นฤดูของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุด
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูหนาวในภาคเหนือมีลักษณะเห็นเด่นชัด กว่าภาคกลาง และภาคใต้ เพราะอยู่ใกล้
แนวเคลื่อนที่ของอากาศหนาวเย็นที่เคลื่อนที่จากเขตความกดอากาศสูงในไซบีเรียและผ่านประเทศจีน 

ฤดูร้อน  เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุลภาพันธ์และไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
ในเดือนกุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มอ่อนกําลังลง ทําให้ลมตะวันออกเฉียง ใต้จากทะเลจีนมีกําลัง
แรงขึ้น เป็นผลให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในภาคเหนือเป็นครั้งคราว ในเดือนมีนาคมและเมษายนอุณหภูมิใน
ภาคเหนือขึ้นสูงมาก 

 
 

สถติปิรมิาณฝน ณ สถานอีตุุนยิมวทิยา จงัหวดัอตุรดติถ ์พ.ศ.2546 - 2558

STATISTICS OF RAINFALL AT METEOROLOGY STATION, UTTARADIT PROVINCE: 2003 - 2015

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

 ( 2003 )  ( 2004 )  ( 2005 )  ( 2006 )  ( 2007 )  ( 2008 )  ( 2009 )  ( 2010 )  ( 2011 )  ( 2012 )  ( 2013 )  ( 2014 )  ( 2015 )

ฝนรวม (มลิลเิมตร) 1,289.8  1,676.2  1,364.0  2,241.0  1,083.8  1,305.7  1,183.3  1,156.7  2,112.8  1,367.1  1,345.6  1,224.9  825.6     Total rain (millimeter)

จ านวนวนัฝนตก (วนั) 109    111    113    124    103    129    99    103    135    117    118    110    90    Number of rainy days (day)

ฝนสงูสดุ (มลิลเิมตร) 94.8       193.3     94.7       263.7     66.3       79.0       69.1       116.8     141.6     83.8       90.8       102.5     65.8       Daily maximum (millimeter)

                         ทีม่า: กรมอุตนุยิมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร                    

                    Source: Meteorological Department, Ministry of Information and Communication Technology                    

รายการ Item

สถานีอุตนุยิมวทิยาอุตรดติถ ์ Uttaradit Meteorology Station
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1.5 ลุ่มน้้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ลุ่มน้ําในจังหวัดอุตรดิตถ์มี  2 ลุ่มน้ําคือ  ลุ่มน้ําน่าน  และ ลุ่มน้ํายม  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
จังหวัดจะอยู่ในเขตลุ่มน้ําน่าน  มีเพียงบางส่วนของพ้ืนที่อําเภอลับแล และ อําเภอพิชัย อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ํายม     
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ลุ่มน้ําย่อย 
พื้นที่รับน้ํา 
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ําท่า 
ล้าน ลบ.ม. 

ความจุที่เก็บกักได้ 
ล้าน ลบ.ม. 

คิดเป็น % 
ที่เก็บกักได ้

ลุ่มน้ําน่าน     

1.ลุ่มน้ําน่านส่วนที่ 3 
(0907-เหนือเขื่อนสิริกิติ์) 

1,358 305.22 - - 

2.น้ําปาด  (0912) 2,447 434.18 2.59 0.6 

3.คลองตรอน  (0913) 1,212 379.87 60.29 15.87 

4.แม่น้ําน่านส่วนที่ 4 (0911) 2,601 940.04 10 1.06 

ลุ่มน้ํายม     

5.พื้นที่ ต.แม่พูล  อ.ลับแล 15.49 6.37 - - 

6.พื้นที่ อ.พิชัย 82.77 24.16 0.44 1.82 

รวม 2,089.84 73.32 3.51 

 ที่มา:  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์, พ.ศ. 2560 

 

 แหล่งน้้าส้าคัญ 
 จังหวัดอุตรดิตถ์มีแม่น้ําน่านไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ําท่ีไหลมาจากจังหวัดน่าน เข้ามาทาง  อําเภอ

ท่าปลา และอําเภอน้ําปาด โดยมีแม่น้ําปาด ซึ่งมีต้นน้ํามาจากประเทศลาวและเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ไหลผ่าน อําเภอฟากท่า อําเภอน้ําปาด ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ําน่าน จากนั้นลําน้ําน่านจะไหลผ่านลงมาทิศ
ตะวันตกเข้าเขตอําเภอท่าปลา อําเภอเมือง อําเภอลับแล และไหลลงผ่านบริเวณที่ราบถึงที่ตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์
แล้วไหลผ่าน อําเภอตรอน อําเภอพิชัย ไปยังจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากแม่น้ําน่านมักจะเปลี่ยนทางเดินของน้ําใน
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อดีตบ่อยๆ จึงทําให้เกิดร่องรอยของทางน้ําเดิมอยู่เกิดเป็นหนองบึงเล็กๆ ซึ่งจะเห็นได้ชัดในบริเวณที่เป็นราบจาก 
อําเภอเมือง อําเภอตรอนและอําเภอพิชัย  

นอกจากนี้ยังมีคลอง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ําน่าน เช่น คลองตรอน ซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่บริเวณอําเภอ 
ตรอนจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก คลองแม่พร่องไหลมาจากทิศเหนือของอําเภอลับแล ลงมาทางทิศใต้
นอกจากนี้ยังมีคลองน้ําริด คลองน้ําหมัน และลําห้วยที่เกิดจากภูเขาต่าง ๆ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งจะมีน้ําเฉพาะ  
ในป๎จจุบันนี้ราษฎรได้อาศัยน้ําในแม่น้ําน่าน คลองตรอนและน้ําปาด มาใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม และใช้
ในครอบครัว เพราะมีน้ําอยู่ตลอดปี ส่วนลําห้วยต่าง ๆ จะมีน้ําเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีหนองและ
บึงต่างๆ เช่น บึงมาย บึงกะโล่ บึงหล่ม บึงช่อ บึงสกัด และหนองต่างๆ ซึ่งเกิดจากร่องรอยของแม่น้ําในอดีตที่
เปลี่ยนทิศทางเดิมของน้ํา ซึ่งสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง แต่ก็มีปริมาณน้ําไม่มากนัก ราษฎรยังใช้น้ํา
บาดาลบริโภคและใช้ในการเกษตรบ้างเล็กน้อย ระดับน้ําใต้ดินเฉลี่ยลึกประมาณ 3-5 เมตรเนื่องจากแม่น้ําน่านมี
ความสําคัญรองจากแม่น้ําปิงของภาคเหนือ ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเช่นเดียวกัน ในป๎จจุบันนี้มีการสร้าง
เขื่อนสิริกิติ์ขึ้นที่อําเภอท่าปลา และมีเขื่อนทดน้ําเป็นทอด ๆ จึงนับว่าโครงการลําน้ําน่านมีความสําคัญในด้าน
เกษตรกรรมเป็นอย่างมาก แหล่งน้ําที่สําคัญแบ่งของจังหวัดแบ่งเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 

1) แหล่งน้้าผิวดิน 
แหล่งน้ําผิวดินที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นแหล่งน้ําที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่สําคัญ  ดังนี้ 
1.1) แม่น้ํ าน่าน ต้นน้ําอยู่ที่ อําเภอป๎ว -อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไหลผ่านเข้ามา         

จังหวัดอุตรดิตถ์ที่อําเภอท่าปลา  ลงมาทางใต้ของจังหวัด  โดยไหลผ่านอําเภอเมืองอําเภอตรอนและอําเภอพิชัย
ไปสู่จังหวัดพิษณุโลก รวมความยาวของแม่น้ําที่ไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 160 กิโลเมตร แม่น้ําสายนี้
เปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ของประชาชนในจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยน้ําจากแม่น้ําน่านเป็นหลักในการ
เกษตรกรรมและการบริโภค ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างเข่ือนสิริกิติ์ปิดกั้นแม่น้ํา อําเภอท่าปลา เพ่ือกักเก็บน้ํา
ไว้ใช้ในการเกษตรกรรมและผลิตกระแสไฟฟูา ป๎จจุบันเขื่อนอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูาฝุายผลิต 

1.2) แม่น้ําปาด ต้นกําเนิดของแม่น้ําปาดคือภูเขาทุ่งแล้ง ซึ่งเป็นภูเขาที่แบ่งเขตระหว่าง
ประเทศไทยกับ สปป.ลาว ลําน้ําปาดไหลผ่านตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก อําเภอฟากท่า และไหลผ่าน
อําเภอน้ําปาดไปบรรจบแม่น้ําน่าน ที่บ้านปากปาด อําเภอน้ําปาด บริเวณท้ายน้ําเขื่อนสิริกิติ์  ความยาวลําน้ํา
ประมาณ 160.65 กิโลเมตร 

  1.3) คลองตรอน ต้นน้ําเกิดในภูเมี่ยง ตําบลน้ําไผ่ อําเภอน้ําปาด ไหลผ่านอําเภอตรอนลงสู่
แม่น้ําน่านที่บ้านแก่ง ตําบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน ความยาวลําน้ําประมาณ  125.50  กิโลเมตร 

1.4) คลองฝาง เกิดจากเขาขุนฝาง บ้านเหล่าปุาสา ตําบลผาจุก ไปไปบรรจบแม่น้ําน่านที่บ้าน
ปากฝาง ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง 

1.5)  คลองน้ําริด ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาพลึง อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไหลผ่านบ้าน    ปาง
ต้นผึ้งมาบรรจบกับห้วยแม่เฉยที่ผาตั้ง แล้วไหลผ่านบ้านด่านนาขามและบ้านน้ําริด ลงสู่แม่น้ําน่านที่ตอนเหนือ
ของมณฑลทหารบกที่ 35 อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์ 

1.6) คลองโพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอลับแล ไหลผ่านบ้านม่อนดินแดง ตําบลท่าเสา   
ไปบรรจบแม่น้ําน่านที่วัดกลางธรรมสาคร 

1.7) ห้วยแม่พูล-คลองแม่พร่อง ต้นน้ําเกิดจากตําบลแม่พูลไหลผ่านตําบลแม่พูลมาบรรจบ
คลองแม่พร่องที่ตําบลฝายหลวง แล้วไหลผ่านตําบลทุ่งยั้ง ตําบลไผ่ล้อม ลงบึงมายยังเขตตอนใต้ของอําเภอลับแล  
ติดกับอําเภอตรอนและอําเภอพิชัย 

1.8) คลองละมุง  เป็นคลองระบายน้ําจากบึงมายและบริเวณทุ่งสามขากับคลองต่างๆ  ในเขต
อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ลงสู่คลองละมุง ไหลลงสู่แม่น้ําน่าน ที่บ้านปากคลอง ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย 
ความยาวคลองละมุงประมาณ 35 กิโลเมตร  
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2) น้้าชลประทาน 
แหล่งน้ําชลประทานที่สําคัญ  คือ  
2.1) เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ําน่าน โดยสร้างปิดกั้นแม่น้ําน่านที่

บริเวณตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นเขื่อน
เอนกประสงค์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟูาและการชลประทานเขื่อนสิริกิติ์เนื้อที่ประมาณ 284.8  
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 178,000 ไร่ เก็บน้ําได้สูงสุด  9,510  ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี 2515   

2.2) อ่างเก็บน้ําคลองตรอน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแมง ต.น้ําไคร้ อ.น้ําปาด เป็นเขื่อนดินแกนดิน
เหนียว สันเขื่อนกว้าง 9.00 ม. ยาว 220 ม. สูง 48 ม. มีพ้ืนที่รับน้ําฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 265 ตารางกิโลเมตร  
เก็บกักน้ําได้สูงสุด 59 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก่อสร้างโดยกรมชลประทานในปี พ.ศ. 2537-2540 

ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน 
โครงการ จ้านวน 

(แห่ง) 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ปริมาณน้้าเก็บกัก 
(ล้าน ลบ.ม.) 

โครงการชลประทานขนาดกลาง 7 59,447 63 
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟูา 120 256,034 - 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก 132 95,429 15.05 
โครงการส่งน้ําฯ ยม-น่าน 1 52,239 - 

รวม 463,149 78.05 

 

พื้นที่โครงการชลประทานขนาดกลาง 

ล้าดับที ่ โครงการ 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

1 ฝายน้ําริด 692 
2 ฝายปุาไร่ 1,600 
3 โรงสูบน้ําบ้านเกาะ 34,446 
4 อ่างเก็บน้ําห้วยแม่เฉย 1,681 
5 ฝายน้ําปาด 1,500 
6 อ่างเก็บน้ําคลองตรอน 18,028 
7 โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ 15,000 

รวม 72,947 
 หมายเหตุ โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกติิ์ สูบน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค จํานวน 1,500 ไร ่
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2. ข้อมูลการเมืองการปกครอง 
จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 9 อําเภอ 67 ตําบล 613 

หมู่บ้าน โดยมีอําเภอดังนี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ตรอน ลับแล ท่าปลา น้ําปาด ฟากท่า บ้านโคก และอําเภอ
ทองแสนขัน 
  การแบ่งเขตการบริหารราชการ 3 ระดับ คือ 
  1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จํานวน  60 หน่วยงาน 
  2. ส่วนราชการบริหารส่วนภมูิภาค  จํานวน  33 หน่วยงาน 
  3. ส่วนราชการบริหารส่วนทอ้งถิ่น 80 แห่ง ประกอบด้วย 
            3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน   1  แห่ง 
            3.2 เทศบาลเมืองฯ    จํานวน   1  แห่ง 
            3.3  เทศบาลตําบล    จํานวน  25  แห่ง 
            3.4  องค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  53  แห่ง 
 

ตาราง  การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560 

อ้าเภอ 
พ้ืนที่ 

ตร.กม. 
ต้าบล หมู่บ้าน 

เทศบาลเมือง/ 
ต้าบล 

อบต. 
ระยะทางห่าง 
จากจังหวัด 

เมืองอุตรดติถ์ (รวม ทม./ทต.) 765.5 17 158 11 7  - 
ตรอน 314.5 5 47 2 5 22 กม. 
ท่าปลา 1,681.4 8 85 3 6 40 กม. 
น้ําปาด 1,448.7 6 49 1 7 72 กม. 
ฟากท่า 632.7 4 31 1 4 113 กม. 
บ้านโคก 1,055.9 4 31 1 3 165 กม. 
พิชัย 736.7 11 98 2 11 45 กม. 
ลับแล 448.8 8 65 4 6 8 กม. 
ทองแสนขัน 754.4 4 49 1 4 42 กม. 

รวม 9 อ้าเภอ 7,838.6 67 613 26 53  
ที่มา  :  ที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

ประชากร  จํานวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 ประชากรทะเบียนราษฎร์ จํานวนทั้งสิ้น  
458,197 คน เป็นชาย 224,945 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09 และหญิง 233 ,252 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91 
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 0.98 : 1.02 ประชากรสํารวจ 334,692 เป็นชาย 161,595 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.28 และหญิง 173,097 คน คิดเป็นร้อยละ 51.71 ประชากรสํารวจน้อยกว่าประชากรทะเบียนราษฎร์ 
เนื่องจากประชากรสํารวจเป็นประชากรที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง และเป็นประชากร
ที่มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ส่วนประชากรทะเบียนราษฎร์เป็นประชากร
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบทั้งตัวอยู่จริงและตัวไม่อยู่ จึงทําให้ข้อมูลมีจํานวนแตกต่างกัน  
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จ้านวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560 
อําเภอ ชาย หญิง รวม ร้อยละ อัตราส่วน 

ชาย : หญิง 
หลังคาเรือน 

1.เมืองอุตรดติถ์ 72,630 77,211 149,841 32.70 0.97 : 1.03 57,777 
2.ตรอน 16,696 17,635 34,331 7.49 0.97 : 1.03 11,377 
3.ท่าปลา 21,950 21,878 43,828 9.57 1 : 1 14,050 
4.น้ําปาด 18,438 18,345 36,783 8.03 1 : 1 13,026 
5.ฟากท่า 7,198 7,339 14,537 3.17 0.99 : 1.01 5,321 
6.บ้านโคก 7,430 7,165 14,595 3.19 1.02 : 0.98 6,077 
7.พิชัย 37,363 39,303 76,666 16.73 0.97 : 1.03 25,987 
8.ลับแล 27,168 28,242 55,410 12.09 0.98 : 1.02 21,548 
9.ทองแสนขัน 16,072 16,134 32,206 7.03 1 : 1 10,872 
รวม 224,945 233,252 458,197 100.00 0.98 : 1.02 166,035 
ที่มา : ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ จากโปรแกรม HDC ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
 

ปิรามิดประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

3.  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  

3.1 ลักษณะทางสังคม 

 1) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 ที่ราบลุ่มแม่น้ําน่านเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ปรากฏหลักฐานการเข้ามาอยู่ของมนุษย์ หลักฐานจากการ
สํารวจพบโดยกรมศิลปากร พบว่า ตามเส้นทางลําน้ําน่านบริเวณตอนใต้เขื่อนสิริกิติ์ลงมาที่แหล่งโบราณคดีบ้าน
วังแพวน แหล่งโบราณคดีแก่งตาน ตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา แหล่งโบราณคดีปางต้นผึ้ง และแหล่ง
โบราณคดีม่อนอารักษ์ อําเภอลับแล ได้พบหลักฐานการเข้ามาอยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มี
การใช้เครื่องมือหินขัด คือ ประมาณ ๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว แต่หลักฐานที่พบมีน้อยมาก สันนิษฐานได้
เพียงว่า น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวของกลุ่มชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในสังคมระบบเร่ร่อน จับสั ตว์ หาปลา 
(Hunting and Gathering Society) ซึ่งยังไม่มีการตั้งถิ่นฐานที่แน่นอน อาศัยความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ
เพ่ือดํารงชีวิต 

ส่วนแหล่งโบราณคดีถ้ํากระดูก จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานว่า คงจะใช้เป็นที่ฝ๎งศพ ซึ่งน่าจะแยกจาก
แหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยโบราณที่รู้จักการใช้เครื่องมือสําริดแล้ว จัดอยู่ในยุคสังคมกสิกรรมเช่นกัน 

แหล่งโบราณคดีท่ีสําคัญอีกแหล่งหนึ่ง คือ แหล่งภาพเขียนสีเขาตาพรม ซึ่งปรากฏภาพเขียนสีในรูปแบบ
เชิงสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่พบที่บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สันนิษฐานว่า น่าจะภาพเขียนสีของกลุ่มชนที่รู้จักทํา
การกสิกรรมแล้ว และภาพเขียนสีเหล่านี้อาจจะเป็นภาพเขียนสีที่แสดงออกถึงการประกอบพิธีกรรมนั้น 

การขุดพบกลองมโหระทึก กาน้ํา และพร้าสําริด ที่บริเวณวัดเกษมจิตตาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ นั้น 
น่าจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมดองซอนของเวียดนาม (Dong Son Culture) เนื่องจากกลอง
มโหระทึกนั้นเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกลุ่มชนในสมัยโบราณ 

เมื่อประมวลหลักฐานทางโบราณคดีเท่าที่ค้นพบแล้ว ทําให้ทราบในขั้นต้นว่า ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ได้เคยมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และน่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของ
หลักฐานทางโบราณคดีระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําน่านและลําน้ําสาขา แสดงว่า 
ชุมชนเหล่านี้น่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ในท้องถิ่น จนเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา และมีความสัมพันธ์
ไปถึงที่ราบลุ่มแม่น้ําโขง ซึ่งได้แก่ ดินแดนทางภาคอีสานเหนือของไทย แขวงไชยบุรีของลาว และอาจจะเลยไป
ถึงแหล่งวัฒนธรรมดองซอนในเวียดนามด้วย 

การพบหลักฐานทางโบราณคดีในยุคโลหะ พบโบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธ รวมทั้ง
เครื่องประดับ เช่น กําไล ตุ้มหู ที่ทําจากเหล็กและสําริด อาจจะกล่าวได้ว่า ยุคโลหะนี้เป็นช่วงสมัยที่บางชุมชนได้
พัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ที่ประดิษฐ์อักษรสื่อสารกันได้ บางชุมชนก็ยังคงเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่แต่
คงมีการพัฒนาวิถีชีวิตให้ดีขึ้น มีการอยู่รวมเป็นชุมชน มีระบบการปกครอง มีผู้นําเป็นหัวหน้า มีการแบ่งชน
ชั้นในสังคม  มีการติดต่อกับชุมชนอื่นที่อยู่ห่างไกลและมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ดังที่ได้พบหลักฐาน
คือ กลองมโหระทึกสําริด ซึ่งใช้ในพิธีกรรมขอฝนหรือพิธีศพ เรียกวัฒนธรรมนี้ว่า “วัฒนธรรมดองซอน” (Dong 
Son Culture) ตามแหล่งที่พบครั้งแรกที่เวียดนาม แต่ก็ยังมีข้อสันนิษฐานบางประการในการขุดพบกลอง
มโหระทึกว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายกลองมโหระทึกเหล่านี้เข้ามาพร้อมกับกลุ่มชนที่อพยพ
เข้ามาตั้งถ่ินฐานบริเวณนี้ เนื่องจากบริเวณท่ีขุดพบกลองมโหระทึกนี้ ไม่พบเศษชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ดินเผา , เศษ
ตะกรัน (Slag) ที่เกิดจากการหลอมโลหะ หรือชิ้นส่วนเบ้าหลอมโลหะดินเผาภายในบริเวณนี้ ซึ่งในอนาคตควรที่
จะดําเนินการศึกษาขุดค้นทางโบราณคดีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ส่วนการตั้งถ่ินฐานของสมัยโลหะในระยะแรกคงเป็นการรวมตัวเป็นชุมชนเล็กๆ มีเครื่องมือเครื่องใช้ทํา
ด้วยโลหะ ต่อมาเมื่อสามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากขึ้น จึงเริ่มมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับดินแดนทั้งใกล้เคียงและ
ห่างไกลเพ่ิมขึ้นด้วยเป็นผลให้ชุมชนขยายเติบโตขึ้น เกิดการขยายอํานาจไปยังชุมชนใกล้เคียง มีการรวมตัวกัน
สร้างคันดิน ขุดคูน้ํา เพ่ือปูองกันการรุกรานจากชุมชนอ่ืนๆ ซึ่งแสดงถึงระบบของการควบคุ มกําลังคน จนบาง
ชุมชนสามารถขยายตัวกลายเป็นบ้านเมืองได้ในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ในป๎จจุบันแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ยังไม่ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนิน
การศึกษาเก็บข้อมูลทางวิชาการอย่างเป็นระบบ หากในอนาคตได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนํามา
ดําเนินงานขุดคน้ทางโบราณคดี ข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นจะช่วยให้เราเข้าใจและมองเห็นภาพรวมของการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มากยิ่งขึ้น และสามารถนําเรื่องราวเหล่านั้นไป
เผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้สนใจได้ต่อไป 

 2) ยุคประวัติศาสตร์   
ประชากรท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัด คือชนพ้ืนถิ่นไทยสยามและไทยวน ผู้เป็นเจ้าของซากโครงกระดูก

และเครื่องมือหินและสําริดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในจังหวัด ต่อมาพ้ืนที่ตั้งเมืองอุตรดิตถ์เป็นทางผ่าน
สําคัญมาตั้งแต่สมัยอารยธรรมดองซอน ทําให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนมาจากที่ต่างๆ มากขึ้น เรื่อยมาในสมัย  
ทวารวดีและอาณาจักรขอมดังปรากฏหลักฐานเมืองโบราณที่เวียงเจ้าเงาะ จนมาในสมัยสมัยสุโขทัยได้มีเมือง
เกิดขึ้นมากมาย เช่น เมืองฝาง เมืองทุ่งยั้ง เมืองตาชูชก และเมืองพิชัย และด้วยการเป็นเส้นทางการค้าทางน้ํา 
ทําให้ชาวเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยโบราณมีที่มาจากหลายเผ่าพันธุ์ แต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจน
ป๎จจุบันคือไทยสยามจากอาณาจักรสุโขทัยที่อาศัยอยู่ในแถบอําเภอพิชัย และไทยวนจากอาณาจักรล้านนาที่
อพยพจากเชียงแสนมาอาศัยอยู่ในแถบอําเภอลับแล ชนสองกลุ่มนี้ตั้งถิ่นฐานขึ้นเป็นเมืองอย่างมั่นคงมาตั้ งแต่
สมัยสุโขทัยจนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการกวาดต้อนผู้คนและการอพยพย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์   
ล้านช้าง (ลาว) จากทั้งเมืองเวียงจันทน์และเมืองหลวงพระบาง ลงมาตั้งถิ่นฐานในเขตอําเภอต่างๆ ของจังหวัด
มากขึ้น ได้แก่บริเวณอําเภอน้ําปาก อําเภอฟากท่า และอําเภอบ้านโคกในป๎จจุบัน และได้มีชาวจีนโพ้นทะเล
อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งทํามาค้าขายในแถบเมืองท่ามากเป็นลําดับ จึงทําให้เมืองอุตรดิตถ์ในป๎จจุบัน
กลายเป็นเมืองที่มีกลุ่มชนมากถึง 3 วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

3.2 การศึกษา  

จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 317 แห่ง มีครู/อาจารย์ จํานวน 4,046 คน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา 74,490 คน ซึ่งอัตราส่วน นักเรียน ต่อ ครู/อาจารย์ เป็น 18 : 1  

จังหวัด 
จ้านวนนักเรียนนกัศึกษาจ้าแนกตามระดับการศึกษา(คน)  

ก่อนประถม ประถมศึกษา ม.ต้น 
ม.ปลาย/

ปวช. 
ปวส./อนุ/
ปริญญา อื่นๆ 

อุตรดิตถ์(รวม) 9,573 27,260 16,099 16,902 12,703 10,186 
สพฐ. 5,765 18,534 3,446 81 - - 
สพม. - - 8,056 6,278 - - 
สช. 1,366 3,303 870 163   - - 
การศึกษาพิเศษ - - - - - 302 
สอศ. - - - 6,320 3,873 - 
สกอ. 638 1,032 105 - 8,387 - 
กศน. - 688 2,028 3911 - 9,884 
อปท.อบจ. 1,753 3,625 1,510 149 - - 
อื่นๆ 51 78 84 -  443 - 
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 คุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน  (National Test : NT) 

ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 -2560 

สังกัด 
จํานวนโรงเรยีนที่

เข้าสอบ  ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตผุล รวม 

ปี 59 ปี 60  ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 
สพฐ. 248 235 16.48 17.74 12.45 12.97 17.19 15.13 15.53 15.53 
สพป.อต เขต 1 163 158 17.09 17.87 12.94 13.27 18.04 15.46 16.02 15.54 
สพป.อต เขต 2  85 77 15.87 17.61 11.96 12.66 16.34 14.80 15.03 15.51 

 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2558– 2560 จําแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 
 40.47 37.12  41.22 39.12  34.59 36.34  46.68 ไม่สอบ  52.98 46.58 

สพฐ. 44.03 40.10  37.32 40.97 41.28 39.41 38 31.83 33.14 48.38 45.00 ไม่สอบ 49.55 53.62 46.91 
สช. 43.23 39.73 35.71 42.69 40.88 37.52 40.32 34.16 36.18 47.34 45.66  48.42 52.43 44.90 
สกอ. 63.91 59.12 55.57 55.68 51.01 47.31 68.24 58.64 65.60 61.14 59.33  62.66 66.11 59.88 
ท้องถิ่น 46.44 41.21 37.96 46.34 42.41 39.09 38.93 31.46 34.67 54.12 50.00  51.91 55.32 48.24 
ตชด. 37 43.46 42.27 43.3 43.73 38.14 34 23.08 29.32 46.67 44.04  46.67 53.29 44.86 

 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2558– 2560 จําแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 
 29.31 26.3  34.99 32.28  31.8 30.45  49 ไม่สอบ  46.36 48.29 

สพฐ. 32.22 29.91 26.71 38.14 34.98 32.83 30.38 31.26 30.27 46.42 48.81  42.57 46.72 50.12 
สช. 26.42 23.25 20.91 32.08 32.22 30.08 28.1 28.13 28.01 41.44 42.47  40.17 41.17 45.88 
สกอ. 33.63 28.40 31.00 38.86 39.44 36.40 35.14 36.67 37.60 48.57 52.44  43.75 47.17 51.70 
ท้องถิน่ 27.67 24.00 21.25 33.22 31.81 30.42 26.79 27.95 26.91 43.33 43.79  41.07 42.60 45.28 

พระพุทธศาสนา 22.72 19.48 19.00 30 31.18 24.88 26.8 28.12 23.13 43.87 38.00  32.47 33.47 35.69 

 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2558– 2559จําแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 
 24.88 24.53  31.62 29.37  27.76 28.31  35.89 34.70  52.29 49.25 

สพฐ. 26.43 24.69 23.89 33.96 31.98 29.17 24.35 26.99 27.51 39.95 36.05 34.27 50.15 53.21 50.25 
สช. 19.92 21.04 16.89 32.45 30.00 25.17 21.22 23.70 21.62 38.03 33.50 29.21 44.02 49.65 39.70 
ท้องถิ่น 21.91 19.29 18.46 - 27.43 26.13 - 24.29 25.22 - 30.29 31.36 - 42.43 44.33 
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คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET = Vocational 
National Education Test)  ปีการศึกษา 2558-2560 

ที ่ ช่ือสถานศึกษา สังกัด 
ค่าเฉลี่ย V-NETระดับ ปวช. ค่าเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวส. 

ปี 2558 ปี 2559 ปื 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปื 2560 
 37.93 41.6  78.75 37.11 

1 ลับแลพิทยาคม สพม.  - 29.69 - - - 
2 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สอศ.  40.05 34.67 36.86 40.51 47.5 34.31 
3 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ สอศ. - 32.60 37.39 - -  
4 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สอศ. 44.88 38.24 40.78 40.53 60.0 37.31 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  สอศ. 42.29 38.50 40.71 40.73 69.38 35.99 
6 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  สอศ. 43.81 35.01 40.10 41.67 53.75 34.04 
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สอศ. 46.51 39.81 43.29 43.21 60.00 38.91 
8 ศูนย์บริการการศึกษานอกอําเภอเมือง สอศ.  - 42.27    
9 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยฯ สอศ.  34.23 34.06    
 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จําแนกตาม
ระดับและตามสังกัด 

ที ่ สังกัด การอา่นออกเสียง การอา่นรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

1 ประเทศ 73.57 69.58 71.60 
2 ศธ.ภาค 72.67 69.33 71.01 
3 จังหวัด 78.25 77.18 77.71 
4 สพป.อต เขต 1 (155) 78.13 79.41 78.77 
5 สพป.อต เขต 2 (76) 75.30 67.85 71.58 
6 เอกชน (7) 77.78 79.53 78.66 
7 อุดมศึกษา(1) 77.44 85.71 81.58 
8 ตํารวจตระเวนชายแดน (2) 98.10 84.27 91.18 
9  ท้องถิ่น (8) 81.86 78.19 80.02 

 
ที่มา : ส้านักงานศึกษาธกิารจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 

     3.3 การศาสนา ประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.66 
รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และอิสลาม ประมาณ ร้อยละ 0.34 
วัด สํานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษแุละสามเณร เป็นรายอําเภอ พ.ศ.2558 

อ้าเภอ วัด ส้านักสงฆ ์ โบสถ์คริสต ์ มัสยิด พระภิกษุ สามเณร 
เมืองอตุรดิตถ์ 86 13 9 1 622 70 
ตรอน 30 1 - - 220 16 
ท่าปลา 37 14 1 - 176 8 
น้ําปาด 31 25 1 - 156 -0 
ฟากท่า 24 7 1 - 69 1 
บ้านโคก 9 20 - - 69 1 
พิชัย 57 6 - - 436 7 
ลับแล 40 3 2 - 212 45 
ทองแสนขัน 26 6 4 - 189 7 

รวม 340 95 18 1 2,149 155 
ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดติถ ์ 
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3.4. ข้อมูลด้านสาธารณสุข   
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
จ้านวน 

รพ. (แห่ง) 
จ้านวนเตียง 

(เตียง) 

ระดับการพัฒนา
(service plan) 

จ้านวน รพ.สต. 
(แห่ง) 

จ้านวน 
สสช. 
(แห่ง) 

จ้านวน ศูนย์
สุขภาพชุมชน: 
PCU (แห่ง) 

1 เมืองอุตรดิตถ ์ 1 620 A 21  2 
2. ตรอน 1 30 F2 6   
3. ท่าปลา 1 30 F2 12   
4. น้ําปาด 1 30 F1 12 1  
5. ฟากท่า 1 30 F2 4   
6. บ้านโคก 1 30 F2 5 4  
7. พิชัย 1 60 F2 13   
8. ลับแล 1 30 F2 11   
9. ทองแสนขัน 1 30 F2 5   
10.รพ.สังกัด
กระทรวงกลาโหม 

1 60  0   

รวม 10 950  89 5 2 
ที่มา : ข้อมูลจาก กลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุตรดิตถ์ ปี 2561 ณ วันท่ี 10 ต.ค. 61 
ระดับการพัฒนา (service plan)  ระดับ A หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ 
    ระดับ F1 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ขนาดเตียง 90 -120 เตียง 
    ระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90 เตียง 

อัตราบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากร จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
ล้าดับ สายงาน จ้านวนคน อัตราส่วน : ประชากร 

1 แพทย ์ 172 1:2664 

2 ทันตแพทย์ 60 1:7637 

3 เภสัชกร 87 1:5267 

4 พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 1,095 1:418 

5 นักเทคนิคการแพทย ์ 45 1:10182 

6 นักจิตวิทยา, นักจิตวิทยาคลินิก 12 1:38183 

7 นักรังสีการแพทย ์ 20 1:22910 

8 นักกายภาพบําบัด 38 1:12058 

9 นักกิจกรรมบําบัด 6 1:76366 

10 นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 4 1:114549 

11 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 15 1:30546 

12 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 47 1:9749 

13 นักวิชาการสาธารณสุข 272 1:1685 
ที่มา:  1. ข้อมูลจากกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

         2. ข้อมูลประชากรทะเบยีนราษฎร์ โปรแกรม HDC ณ 8 ธันวาคม 2560 จํานวน  458,197 
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ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน จ้านวน หน่วย 
1.  คลินิกแพทย ์ 70 แห่ง 
2.  คลินิกทนัตแพทย ์                  19 แห่ง 
3.  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 141 แห่ง 
4.  คลินิกเทคนิคการแพทย ์ 8 แห่ง 
5.  คลินิกกายภาพบาํบัด 2 แห่ง 
6.  สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย 3 แห่ง 
7.  ร้านขายยาแผน ปจ๎จุบนั (ขย.1)    55 แห่ง 
8.  ร้านขายยาแผน ปจ๎จุบนั (เฉพาะยาบรรจุเสร็จ)(ขย.2) 25 แห่ง 
9.  ร้านขายยาแผน ปจ๎จุบนั (เฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์)(ขย.3) 10 แห่ง 
10. ร้านขายยาแผน โบราณ 13 แห่ง 
11. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ        3 แห่ง 

ที่มา : จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ณ กันยายน 2561 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานโรงพยาบาลในสงักัดส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 - ปี2561 (6 เดือน) 
 

ท่ี ชื่อหน่วยงาน 
ประเภท
Service 
plan 

ปี 2560 ปี 2561  

ค่าเฉลี่ย
น้้าหนัก
สัมพัทธ์
2560 

จ้านวน
ผู้ป่วย

ใน 
(ราย) 
2560 

วันนอน
ผู้ป่วยใน 
2560 

ค่าน้้าหนัก
สัมพัทธ์ที่
ปรับค่า
ตามวัน
นอน 

จ้านวน
คร้ังการ
ให้บริการ

ผู้ป่วย
นอก
2560 

ค่าเฉลี่ย
น้้าหนัก
สัมพัทธ์
2561  

จ้านวน
ผู้ป่วยใน 
(ราย) 
2561  

วัน
นอน
ผู้ป่วย

ใน 
2561  

ค่า
น้้าหนัก

สัมพัทธ์ที่
ปรับค่า
ตามวัน
นอน  

จ้านวน
คร้ังการ
ให้บริการ

ผู้ป่วย
นอก  

 
1 รพ.ฟากท่า F2 0.5305 1,123 2,646 594.71 29,046 0.5375 549 1,496 295.08 21,464 
2 รพ.บ้านโคก F2 0.5739 1,401 3,546 756.36 31,157 0.5657 729 2,170 411.22 16,671 

3 รพ.ทองแสนขัน F2 0.6907 1,949 6,669 1,346.09 70,397 0.6884 843 2,642 580.30 38,737 

4 รพ.ตรอน F2 0.7331 1,192 3,818 866.54 84,817 0.7573 582 2,105 439.25 48,772 

5 รพ.น้ําปาด F1 0.6952 2,994 8,282 2,051.55 94,735 0.5631 1,540 3,883 867.18 53,624 

6 รพ.ท่าปลา F2 0.5244 2,884 7,107 1,512.37 95,552 0.581 1,483 4,229 861.05 50,174 

7 รพ.ลับแล F2 0.6457 2,709 9,481 1,749.24 116,502 0.7278 1,269 4,389 923.52 65,577 

8 รพ.พิชัย F2 0.6964 4,345 11,001 3,026.06 154,881 0.6605 1,948 5,008 1,286.56 78,674 

9 รพ.อุตรดิตถ์ A 1.7174 44,725 243,507 76,808.92 682,859 
1.8056 21,244 

115,3
45 

38,356.9
6 

308,090 

 

      ที่มา : โปรแกรม DRG index กลุ่มงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ 12 มิถุนายน 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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สถานะสุขภาพ 
สถิติชีพ จ้านวน(อัตรา) 

 2559 2560 2561 
1.เกิดมีชีพ  
(อัตรา : พันประชากร) 

3,165 
(6.89) 

3,088 
(6.74) 

2,019 
(4.42) 

2.ตาย  
(อัตรา : พันประชากร) 

4,317 
(9.39) 

 3,803 
(8.30) 

2,766 
(6.05) 

3.เพิ่ม  
(อัตรา : ร้อยประชากร) 

-1,152 
(-0.25) 

-715 
(-0.16) 

-747 
(-0.16) 

 ที่มา : ข้อมูล โปรแกรม HDC สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอตุรดติถ์ ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 
 จังหวัดอุตรดติถ์ อัตราเกิดมีชีพและอัตราตายมีแนวโน้มลดลง อัตราเพิ่มคงที่   
 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561         
- เด็กเกิดมีชีพ (ราย)  3,341 3,146 3,120 2,232 
- มารดาตาย (ราย)  0 1 2 0 
- อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชีพ แสนคน  0.00 31.79  64.10 0.00 
- อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเป็น 0 0 0 0 0 
- ทารกแรกเกิดตาย (ราย) 13 12 10 12 
- อัตราตายต่อการเกดิมีชีพพันคน 3.89 3.81 3.21 5.37 

 ที่มา : ข้อมูลการคลอดจากสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอตุรดติถ์ ณ เดือน มิถุนายน 2561  

จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่พบมารดาตาย ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 – 2558 แต่ ในปี 2559  พบมารดาตาย 1 คน     
ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ พบว่าสาเหตุแม่ตาย โดยตรงจากการตั้งครรภ์และการคลอด เป็นการตายที่มีสาเหตุโรคแทรก
ซ้อนทางสูติกรรมในระหว่างการตั้งครรภ์ จากภาวะน้ําคร่ําอุดหลอดเลือด  และเป็นผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสูงจาก B24 ,ปี 
2560 พบมารดาตาย 2 ราย สาเหตุมารดาตายรายที่ 1 เป็น เหตุตายโดยอ้อมจากการตั้งครรภ์และการคลอด เป็นการ
ตายที่เกิดจากโรคที่เป็นมาก่อนการตั้งครรภ์ หรือโรคที่ไม่ใช่เป็นเหตุตายโดยตรงจากการตั้งครรภ์ และการคลอดแต่การ
ตั้งครรภ์หรือการคลอดมีผลเกี่ยวข้องทําให้โรครุนแรงขึ้นในระยะหลังคลอด 1 วัน จากโรคหัวใจ  ระหว่างตั้งครรภ์ โดย
ขาดการตรวจร่างกายประเมินความเสี่ยงโรคอื่นๆคือ ไม่ได้ฟ๎งปอดและหัวใจ (เอกสาร ก1-CE) จึงเป็นแนวทางพัฒนางาน
อนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2561 ว่าการฝากครรภ์ทุกรายจะต้องพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อคัด
กรองความเสี่ยงโรคอื่นๆ นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงในการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน WHO และสาเหตุมารดา
ตายรายที่ 2 เกิดจากภาวะน้ําครํ่าอุดหลอดเลือด และในปีงบประมาณ 2561 นี้ (ต.ค. 2560 - พ.ค. 2561) ไม่มีมารดา
เสียชีวิต 
  จากข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561 พบทารกแรกเกิดเสียชีวิต 4 ราย คลอดก่อนกําหนด และน้ําหนักตัวน้อย
กว่า 2,500 กรัม 3 รายส่งผลให้ทารกเสียชีวิตด้วยสาเหตุ ปอดบวมตั้งแต่กําเนิดแบบรุนแรง 2 ราย, IVH 1 ราย และมี
ทารก 1 ราย อายุครรภ ์40 สัปดาห์ เสียชีวิตด้วยสาเหตุหลอดลมตีบ 

ป๎ญหาคือ 1) พบในทารกเกิดก่อนกําหนดน้ําหนักตัวน้อยมากเป็นหลัก 2) ภาวะติดเชื้อจากมารดาร่วมด้วย          
3) ในทารกครบกําหนดมีสาเหตุหลักจากความพิการกําเนิดซึ่งต้องใช้การรักษา ที่ซับซ้อน 4) การขาดออกซิเจน  
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อายุคาดเฉลี่ยของประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2561 (11 เดือน ณ สิงหาคม 2561) 
 

กลุ่มอายุ 
อายุคาดเฉลี่ย (Expectation of Life) อายุคาดเฉลี่ย

สุขภาพดี (HALE) 
ชาย หญิง รวม รวม 

<1  75.30   82.64   78.97  68.06 
1-4  74.46   82.03   78.25  67.31 
5-9  70.61   78.16   74.38  63.51 

10-14  65.78   73.16   69.47  58.76 
15-19  60.95   68.30   64.63  54.12 
20-24  56.26   63.48   59.87  49.51 
25-29  51.61   58.61   55.11  44.91 
30-34  46.95   53.78   50.36  40.33 
35-39  42.38   48.99   45.69  35.84 
40-44  38.03   44.12   41.08  31.46 
45-49  33.87   39.53   36.70  27.29 
50-54  29.84   35.01   32.42  23.19 
55-59  25.87   30.57   28.22  19.28 
60-64  22.22   26.27   24.24  15.66 
65-69  18.97   22.18   20.58  12.37 
70-74  15.88   18.59   17.23  9.30 
75-79  13.20   15.41   14.31  6.49 
80+  11.19   12.81   12.00  3.66 

ที่มา : มหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
 
อายุคาดเฉลี่ย  : อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(ความยืนยาวของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดตาย) ของประชากรจังหวัด

อุตรดิตถ์ ปี 2561 เพศชาย มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 76ปี เพศหญิง มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 83 ปี ในภาพรวม
ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 79 ปี อายุคาดเฉลี่ยของประชากรสุขภาพดี ของจังหวัด
อุตรดิตถ์เท่ากับ 68 ปี 
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จ้านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุการตาย ของประชากรจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
ปี พ.ศ. 2558 – 2561 (11เดือน) 

ลําดับ รหัส ชื่อโรค 
2559 2560 2561 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
1 R99 สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอยีด 973 211.67 1064 232.21 923 201.93 

2 J189 ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอยีด 249 54.17 234 51.07 237 51.85 

3 A419 การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 191 41.55 243 53.03 163 35.66 

4 I619 เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด 109 23.71 137 29.90 138 30.19 

5 R54 วัยชรา 195 42.42 133 29.03 137 29.97 

6 G319 โรคเส่ือมอื่นของระบบประสาท ไม่ระบุรายละเอียด 23 5.00 36 7.86 130 28.44 

7 C349 เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุตําแหน่ง 75 16.32 110 24.01 108 23.63 

8 N189 ไตวายเร้ือรัง ไม่ระบุรายละเอยีด 26 5.66 55 12.00 78 17.06 

9 I259 โรคหัวใจขาดเลือดเร้ือรัง ไม่ระบุรายละเอียด 61 13.27 79 17.24 73 15.97 

10 V892 
บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุยานยนต์ไม่ระบุชนิด
การจราจร 

45 9.79 66 14.40 73 15.97 

11 C229 เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด 68 14.79 97 21.17 73 15.97 

12 I639 เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอยีด 36 7.83 42 9.17 58 12.69 

13 Y349 
เหตุการณ์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ทราบเจตนา 
สถานที่ไม่ระบุรายละเอยีด 

56 12.18 61 13.31 52 11.38 

14 N19 ไตวายที่ไม่ระบุรายละเอียด 28 6.09 43 9.38 45 9.84 

15 I255 โรคกล้ามเนื้อหัวใจเพราะขาดเลือด 15 3.26 36 7.86 45 9.84 

16 K746 ตับแข็งแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอยีด 45 9.79 59 12.88 39 8.53 

17 I10 ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหต ุ(ปฐมภูมิ) 18 3.92 27 5.89 36 7.88 

18 I251 โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง 18 3.92 31 6.77 36 7.88 

19 K922 
เลือดออกในกระเพาะอาหารและลาํไส้ ไม่ระบุ
รายละเอียด 

44 9.57 75 16.37 34 7.44 

20 C509 เนื้องอกร้ายของเต้านม ไม่ระบุตําแหน่ง 12 2.61 35 7.64 33 7.22 

21 C260 เนื้องอกร้ายของลําไส ้ไม่ระบุว่าเป็นส่วนใด 32 6.96 24 5.24 31 6.78 

ที่มา : ข้อมูลการตายจากมรณบัตร กรมการปกครอง ปี 2558 – 2561 (ณ สิงหาคม 2561) 
 
สาเหตุการตายของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการตายที่สําคัญโดยไม่นับสาเหตุการ

ตายที่มาจากชราภาพหรือไม่ทราบสาเหตุ ได้แก่ อันดับที่ 1 ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด อันดับที่ 2 การติดเชื้อใน
กระแสเลือด ไม่ระบุชนิด อันดับที่ 3 เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด อันดับที่ 4 โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท 
ไม่ระบุรายละเอียด และอันดับที่ 5 เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุตําแหน่ง 
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จ้านวนคร้ังและอัตราป่วยต่อประชากร 1,000 คน ของผู้ป่วยนอกจ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พ.ศ. 2558 - 2561  
 

ลํา ดับ โรค 2559 2560 2561  
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่มา : ข้อมูลจาก Data Center สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุตรดติถ์ ณ ตุลาคม 2561 
 
สาเหตุการปุวย 
 จากการประมวลผลข้อมูลผูปุ้วยนอก จังหวัดอุตรดิตถ์ช่วงระยะเวลา 3 ปี พบว่า 5 ลําดบัแรกของกลุ่มโรคที่
เป็นสาเหตุการเจ็บปุวยของประชาชนในจงัหวัดอุตรดิตถ์ คือ ความดันโลหิตสูงทีไ่ม่มีสาเหตุนํา, เบาหวาน, เนื้อเยื่อ
ผิดปกต,ิความผิดปกติอ่ืนๆ ของฟ๎นและโครงสร้าง , การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่นๆ สาเหตุ
ปุวย 5 อันดับโรคแรกมีแนวโน้มคงที่ 
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สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
  จํานวนปุวย อัตราปุวยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ลําดับ โรค ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561   

จํานวน อัตราปุวย/แสน 
ปชก. 

จํานวน อัตราปุวย/แสน 
ปชก. 

จํานวน อัตราปุวย/แสน 
ปชก. 

1 อุจจาระรว่ง 6,514 1410.67 5,422 1174.19 5468 1196.26 
2 ปอดบวม 2,768 599.44 2,681 580.60 2189 478.90 
3 ไข้หวัดใหญ ่ 2,756 596.84 2,258 488.99 2085 456.14 
4 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3,312 717.25 1,922 416.23 1989 435.14 
5 ตาแดง 1,011 218.94 830 179.75 624 136.52 
6 อาหารเป็นพษิ 911 197.29 645 139.68 702 153.58 
7 โรคอีสุกอีใส 371 80.34 446 96.59 431 94.29 
8 มือ เท้า ปาก 627 135.78 332 71.90 449 98.23 
9 โรคไข้เลือดออก 250 54.14 240 51.97 248 54.27 
10 หนองในแท้ 53 11.48 68 14.73 53 11.59 

ที่มา : งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุข 
  

โรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวทิยา 3 ลําดับแรกตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา ได้แก่  อุจจาระร่วง,  ปอดบวม, ไข้หวัด
ใหญ่ โรคที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ อาหารเป็นพิษ , มือเท้าปาก , ไข้เลือดออก 
 
3.5 ข้อมูลแรงงานและการประกันสังคม  

(ที่มา : รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3/2560 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์) 

1) การจัดหางานในประเทศ 
ปี 2561 มีนายจ้างสถานประกอบการแจ้งตําแหน่งงานว่างผ่านสํานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

จํานวน 2,181 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน 1,616 คน ผู้ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 1,375 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.04 ของตําแหน่งงานว่าง และคิดเป็นร้อยละ 85.08 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  

 

ต้าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และบรรจุงาน ปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

กิจกรรม รวม ชาย หญิง ไม่ระบุ 
ตําแหน่งงานว่าง (ตําแหน่ง) 2,181 450 515 1,216 
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน) 1,616 694 922 - 
ได้บรรจุงาน (คน) 1,375 618 757 - 
ร้อยละบรรจุงาน 85.08 - - - 

  

ประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทกิจการ ที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด 5 อันดับแรก  คือ การ
บริหารราชาการ และการปูองกันประเทศ จํานวน 391 อัตรา การโทรคมนาคม จํานวน 315 อัตรา การขาย
ปลีก ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ จํานวน 290 อัตรา การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร จํานวน 165 อัตรา การ
ขายส่ง ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์ จํานวน 112 อัตรา ตามลําดับ  
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ต้าแหน่งงานว่างในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ้าแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ล้าดับ ประเภทอุตสาหกรรม 
ต้าแหน่งงานว่าง

(อัตรา) 
1 การบริหารราชาการ และการปูองกันประเทศ 391 
2 การโทรคมนาคม 315 
3 การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ 290 
4 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 165 
5 การขายส่ง ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์ 112 

 

ประเภทอาชีพ ที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ แรงงงานก่อสร้างอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง จํานวน 1323 อัตรา เจ้าหน้าที่สํานักงานอ่ืน ๆ จํานวน 246 อัตรา ตัวแทนฝุายขายด้านเทคนิคและ
การค้า จํานวน 179 อัตรา พนักงานขายของหน้าร้าน และพนักงานสาธิตผลิตภัณฑ์ จํานวน 172 อัตรา  และ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจํานวน 151 อัตรา ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
 
 

ต้าแหน่งงานว่างในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ้าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ล้าดับ ประเภทอาชีพ 
ต้าแหน่งงานว่าง

(อัตรา) 
1 แรงงงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 323 
2 เจ้าหน้าที่สํานักงานอ่ืน ๆ 246 
3 ตัวแทนฝุายขายด้านเทคนิคและการค้า 179 
4 พนักงานขายของหน้าร้าน และพนักงานสาธิตผลิตภัณฑ์ 172 
5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 151 

 
แรงงานต่างด้าว 

คนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคนต่างด้าวยื่นขอ
ใบอนุญาตทํางาน จํานวน 1,030 คน ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ดังนี้  

1) คนตา่งด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายคนเข้าเมือง กลุ่ม
ระดับฝีมือชํานาญการ จํานวน 63 คน  

2) คนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายคนเข้าเมือง 
กลุ่มคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐ (MOU) จํานวน 323 คน  

3) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายคนเข้าเมือง กลุ่ม
คนต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จํานวน 157 คน  

4) คนต่างด้าวเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมืองแต่ได้รับ
อนุญาตให้พักอาศัยในราชอาณาจักรเพ่ือรอการส่งกลับ กลุ่มคนต่างด้าวทํางานตามประเภทรัฐมนตรีกําหนด 
(One Stop Service) ซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จํานวน 466 คน  
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5) คนต่างด้าวซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร จํานวน 2 คน และ6) คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนและได้รับบัตรประจําตัวตามระเบียบ สํานักทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 
จํานวน 19 คน 

เมื่อจําแนกรายสัญชาติ พบว่า มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จํานวน 469 คน สัญชาติลาว จํานวน 
284 คน สัญชาติกัมพูชา จํานวน 193 คน และสัญชาติอ่ืน ๆ จํานวน 84 คน   
แผนภูมิ แสดงจ้านวนแรงงานต่างด้าวที่ย่ืนขอใบอนุญาตท้างานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2561 จ้าแนกตาม
กลุ่มแรงงานต่างด้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงจ้านวนแรงงานต่างด้าวที่ย่ืนขอใบอนุญาตท้างานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2561 จ้าแนกตาม
สัญชาติแรงงานต่างด้าว 
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เปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวท่ียื่นขอใบอนุญาตท้างานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2557 - 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แรงงานไทยในต่างประเทศ 

แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 
2561 (ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จํานวน 193 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 63.73 รองลงมาระดับ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา จํานวน 27 คน ร้อยละ 
13.99 ระดับประถมศึกษา จํานวน 25 คน ร้อยละ 12.95 และระดับปริญญาตรี จํานวน 18 ร้อยละ 9.33  
แรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปท้างานต่างประเทศ จ้าแนกตามระดับการศึกษา   

วุฒิการศึกษา 
เพศ(คน) 

ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนุปริญญา
ปริญญาตรี 

11 
72 
16 
10 

7 
51 
11 
15 

18 
123 
27 
25 

รวม 109 84 193 
ในส่วนของการที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ปี 2561 พบว่าแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาต

เดินทางไปทํางานต่างประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 298 คน จําแนกตามวิธี เดินทางส่วนใหญ่เป็นประเภท            
Re-Entry คือกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยการต่ออายุสัญญาจ้าง จํานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90     
และแจ้งเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง  จํานวน 42 คน ร้อยละ 14.09 โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา
ระดับประถมศึกษาสูงสุด จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.93 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 91 คน ร้อยละ 
30.54 ระดับ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา จํานวน 43 คน ร้อยละ 14.43 ระดับปริญญาตรี 8 คน ร้อยละ 
2.68 และปริญญาโท 1 คน ร้อยละ 0.33 ตามลําดับ  
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แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปท้างานต่างประเทศ จ้าแนกตามวิธีเดินทาง  ปี 2561 

วิธีเดินทาง 
วุฒิการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ปวช.ปวท.ปวส.

อนุปริญญา 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
รวม 

การเดินทางด้วยตนเอง 9 21 10 2 0 42 
กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0 0 0 0 0 
นายจ้างพาลูกจ้างไปทํางาน 0 0 0 0 0 0 
นายจ้างพาลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0 0 0 0 0 
บริษัทจัดหางานจัดส่ง 0 0 0 0 0 0 
Re-Entry 113 91 43 8 1 256 

รวม 122 112 53 10 1 298 
 

การแนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงานและประชาชนทั่วไป จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีผู้ได้รับบริการแนะแนวอาชีพจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์    
จํานวน  ๒,๙๒๔  คน โดยแยกเป็น ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จํานวน 2,187 คน คิดเป็นร้อยละ 74.79 ของ
ผู้รับบริการทั้งหมด และประชาชนทั่วไป จํานวน 737 คน คิดเป็นร้อยละ 25.21 ของผู้รับบริการทั้งหมด     
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 มีผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการแนะแนวอาชีพจาก
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์  
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การแนะแนวอาชีพนักเรียน  นักศึกษา

                                                     

แนะแนวอาชีพให้นักเรียน  นักศึกษา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีนักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการแนะแนวอาชีพจากสํานักงานจัดหา
งานจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน ๒,๗๕๐ คน แยกตามกิจกรรมดังนี้ มีผู้เข้ารับฟ๎งบรรยาย จํานวน ๒,๗๕๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ของผู้รับบริการ แข่งขันตอบป๎ญหาอาชีพ จํานวน ๑,๘๗๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๒ คน ของ
ผู้รับบริการและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  จํานวน ๑,๗๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๑๑ ของผู้รับบริการ  ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ มีนักเรียน นักศึกษาได้รับบริการแนะแนวอาชีพจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
แยกตามกิจกรรม  
 

3.6 ข้อมูลคุณภาพชีวิต จากความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) 
จากการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัดในปี พ.ศ.2561 มีการเก็บข้อมูล

ครัวเรือน จํานวน 116,634 ครัวเรือน จาก 9 อําเภอ 589 หมู่บ้าน และ 125 ชุมชน ซึ่งการสํารวจข้อมูลภาพ
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า คนจังหวัดอุตรดิตถ์มีรายได้เฉลี่ยคนละ 76,222.97 บาทต่อปี อําเภอเมืองอุตรดิตถ์
เป็นอําเภอที่คนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุดรองลงมา คือ อําเภอพิชัย อําเภอลับแล อําเภอตรอน อําเภอ
น้ําปาด อําเภอฟากท่า อําเภอบ้านโคก อําเภอทองแสนขัน และอําเภอท่าปลา ตามลําดับ 

ผลการสํารวจข้อมูลภาพรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า คนจังหวัดอุตรดิตถ์มีรายจ่ายเฉลี่ยคนละ 
47,079.03 บาทต่อปี อําเภอพิชัย เป็นอําเภอที่มีคนมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ อําเภอตรอน อําเภอบ้านโคก อําเภอลับแล อําเภอฟากท่า อําเภอน้ําปาด อําเภอทองแสนขัน 
และอําเภอท่าปลา ตามลําดับ 
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รายได้ – รายจ่ายเฉลี่ย ของคนจังหวัดอุตรดิตถ์ (บาท/ปี) ปี 2561 

ที่ พื้นที ่
จ้านวน

ครัวเรือน 
จ้านวน

ประชากร 
รายได้เฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

รายจ่ายเฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

1 อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 36,440 85,433 88,806 51,607 
2 อําเภอลับแล 16,320 41,234 76,623 43,916 
3 อําเภอพิชัย 18,800 48,200 81,151 57,734 
4 อําเภอตรอน 8,801 25,635 67,737 44,785 
5 อําเภอบ้านโคก 4,453 9,620 65,579 44,777 
6 อําเภอฟากท่า 3,854 11,343 66,459 39,497 
7 อําเภอน้ําปาด 9,890 29,315 66,623 39,552 
8 อําเภอทองแสนขัน 7,695 20,618 64,257 40,352 
9 อําเภอท่าปลา 10,381 20,357 62,218 37,830 

รวม 116,634 297,755 76,226 47,079 
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดติถ ์
 
ระดับความสุขเฉลี่ยของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ้าเภอ ระดับความสุขเฉลี่ย อันดับ 
เมืองอุตรดิตถ์ 8.39 6 
พิชัย 8.52 5 
ลับแล 8.79 2 
ตรอน 8.86 1 
น้ําปาด 8.62 4 
บ้านโคก 7.14 9 
ฟากท่า 8.68 3 
ท่าปลา 8.06 8 
ทองแสนขัน 8.34 7 
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4.  ข้อมูลเศรษฐกิจ 
4.1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นกับภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม และการขายส่ง การขายปลีกเป็นสําคัญตามลําดับ 
 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว : ในปี 2559 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เท่ากับ 77,340 บาท 
เป็นอันดับที่ 13 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 55 ของประเทศ ค่าเฉลี่ย 5 ปีของรายได้ต่อหัวเท่ากับ 
80,809 บาท 
: รายได้เฉลี่ยประชากรทั้งประเทศต่อหัวในปี 2559 เท่ากับ 199,338 บาท เฉลี่ยภาคเหนือ  96,562 บาท 
: จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 121,999 บาท ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของภาคเหนือ 19,222 บาท 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ในปี 2559 ทั้งหมดเท่ากับ 33,590 ล้านบาท / เป็นอันดับที่ 13 ของ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ : อันดับที่  62 ของประเทศ แบ่งเป็น 
 

สาขาการผลิต 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ลา้นบาท) โครงสร้าง 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 

เกษตรกรรม การปาุไม้ และการประมง 13,579 13,723 11,323 8,366 7,550 22.5% 

การทําเหมืองแร่และเหมอืงหิน 311 335 354 349 529 1.6% 

การผลิต 5,781 5,546 5,506 4,303 6,060 18.0% 

ไฟฟูา กา๊ซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 760 810 839 889 843 2.5% 

การจัดหาน้าํ การจัดการ และการบาํบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏกิูล 8 18 27 32 43 0.1% 

การก่อสร้าง 1,733 1,687 1,652 1,603 1,827 5.4% 

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 3,990 3,842 3,726 3,500 3,879 11.5% 

การขนส่งและสถานที่เกบ็สินค้า 401 417 445 489 524 1.6% 

ที่พักแรมและบรกิารด้านอาหาร 45 49 54 65 76 0.2% 

ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 319 304 286 296 237 0.7% 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,780 2,092 2,400 2,681 3,027 9.0% 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 1,412 1,685 1,449 1,670 1,557 4.6% 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 2 2 2 2 5 0.0% 

กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 43 44 47 49 44 0.1% 

การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 3,354 3,051 2,412 2,389 2,455 7.3% 

การศึกษา 3,111 3,113 3,369 3,333 3,341 9.9% 

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 857 926 1,023 1,112 1,185 3.5% 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 78 79 79 78 98 0.3% 

กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 270 279 283 296 309 0.9% 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั 37,835 38,002 35,278 31,499 33,590 100.0% 

ประชากร (พันคน) 438 437 436 435 434   

รายไดต้่อหัว (บาท/คน/ปี) 86,477 86,978 80,873 72,377 77,340   
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โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด  
               (1) โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด  

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภาคเกษตรเป็นหลัก 31% รองลงมาคือ
ภาคอุตสาหกรรม 15% ภาคการค้า 11% ภาคการศึกษา 9% ภาคการบริหารราชการ 8% ภาคการเงิน 4% 
และภาคบริการอ่ืนๆ 19% (ที่มา : ข้อมูล GPP แบบ Top - down เฉลี่ยปี 2555 - 2559) 

แผนภูมิโครงสรา้งเศรษฐกจิจังหวัดอุตรดติถ์ 

 
  1) โครงสร้างภาคเกษตร    

1. ด้านการเพาะปลูกเป็นโครงสร้างหลัก 79% ได้แก่ ข้าวเป็นผลผลิตหลัก 39% รองลงมาคือ
ทุเรียน 10% ลองกอง 5% ข้าวโพด 4% อ้อย 4% มะขามหวาน 4% มะม่วง 3% มะม่วงหิมพานต์ 3% 
สับปะรด 3% หอมแดง 1% มันสําปะหลัง 1% และอ่ืนๆ 2% 

2. ด้านปศุสัตว ์14% ได้แก่ สุกร 5% ไข่ไก่ 3% ไก่ 2% ไข่เป็ด 1% กระบือ 1% โค 1% อ่ืนๆ1% 
3. ด้านอื่นๆ 7% ได้แก่ ด้านบริการทางการเกษตร 5% และปุาไม้ 2% 
2) โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม    
1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นโครงสร้างหลัก 86% ได้แก่ การผลิตน้ําตาลจากอ้อย

เป็นการผลิตหลัก 57% เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (โรงกลั่นสุรา) 13% โรงสีข้าว 13% น้ําแข็ง 1% และอ่ืนๆ 2% 
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP 6% 
3. การผลิตอ่ืนๆ 8% (คอนกรีต 5% ผลิตภัณฑ์ไม้ 1% เครื่องเรือน 1% อ่ืนๆ 1%) 

 (ที่มา : ข้อมูล GPP เฉลี่ยปี 2554 - 2558 รายสาขาการผลิตข้อมูจาก GPP แบบ Bottom-up 

4.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ขยายตัวโดยเฉลี่ยปีละ 0.1% เป็นผลมาจากการขยายตัวของสาขาการผลิต 

(โครงสร้าง 15% ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 8.1%) จากโรงงานน้ําตาล โรงสี โรงงานสุรา สินค้า OTOP เส้นก๋วยเตี๋ยว
โรงงานผลิตน้ําแข็ง ส่วนสาขาเกษตรกรรมซึ่งเป็นสาขาหลัก (โครงสร้าง 31%) โดยเฉลี่ยขยายตัวติดลบเนื่องจาก
เกิดภัยแล้งหรืออุทกภัยทุก 3 - 5 ปี ส่วนภาคการค้า (การขายส่งและการขายปลีก) มีสัดส่วนโครงสร้างสูง 
(สัดส่วน 11%) แต่ขยายตัวเฉลี่ยต่ําเพียงร้อยละ 1.7 โดยกิจกรรมที่ขยายตัวได้แก่ ห้างสรรพสินค้า น้ํามัน
เชื้อเพลิงและวัสดุก่อสร้าง สําหรับภาคการท่องเที่ยว (ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร) ยังมีสัดส่วนโครงสร้าง
น้อย (สัดส่วน 0.2% แต่ขยายตัวเฉลี่ยสูงปีละ 11.5% เนื่องจากปี 2556 ขยายตัวสูงจากการประชุม
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คณะรัฐมนตรีสัญจร และจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 26 "ลับแลเกมส์" ส่วนปี 2558 
ขยายตัวจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 “อุตรดิตถ์เกมส์” และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34 “เมืองอุตรดิตถ์เกมส์”    
  
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2555 - 2559) ของโครงสร้างการผลิตและการขยายตัวของ 19 สาขาการผลิต 
 

สาขาการผลติ 
ค่าเฉลี่ยปี 2555 – 2559 

โครงสร้างเฉลีย่ (%) ขยายตัวเฉลี่ย 
เกษตรกรรม การปาุไม้ และการประมง 31% -7.9 
การทําเหมืองแร่และเหมอืงหิน 1% 4.5 
การผลิต 15% 8.1 
ไฟฟูา ก๊าซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 2% 1.8 
การจัดหาน้าํ การจัดการ และการบาํบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏกิูล 0% 36.5 
การก่อสร้าง 5% 8.3 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต ์ 11% 1.7 
การขนส่งและสถานที่เกบ็สินค้า 1% 3.2 
ที่พักแรมและบรกิารด้านอาหาร 0.2% 11.5 
ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 1% -3.8 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7% 13.6 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 4% 4.0 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 0% 24.5 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 0.1% -9.0 
การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 8% -3.3 
การศึกษา 9% -2.4 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 3% 5.3 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 0% 10.7 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 1% 3.8 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 100% 0.1 
หมายเหตุ : GPP ย่อมาจาก Gross provincial product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีการคํานวณ 2 แบบคือ 
 1. แบบบนลงล่าง หรือแบบ Top-down จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการนํา 
GDP ของประเทศซ่ึงมีอยู่เดิมมากระจายมูลค่าลงแต่ละจังหวัด  

2. แบบล่างขึ้นบน หรือแบบ Bottom-up เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตในจังหวัด โดยคณะทํางานท่ีจังหวัดแต่งตั้งขึ้น
ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัด 
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4.3 ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด  
จังหวัดอุตรดิตถ์มีภาคการเกษตรเป็นภาคหลักในโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด โดยการเกษตร

เพาะปลูก มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31 มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน
สําปะหลัง อ้อยสับปะรด ทุเรียน ลองกอง ลางสาด และมะม่วงหิมพานต์ 

ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561) 
ชนิดพืช ปี 2559 (ไร่) ปี 2560 (ไร่) ปี 2561 (ไร่) 

1.   ข้าวนาปี 574,265.59 563,024.00 569,091.00 
2.   ข้าวนาปรัง 190,039 256,200.00 255,520.00 
3.   ทุเรียนหมอนทอง 

34,963.00 

29,819.94 30,460.00 
4.   ทุเรียนหลงลับแล 2,385.60 2,612.00 
5.   ทุเรียนหลินลับแล 397.60 523.00 
6.   ทุเรียนพ้ืนเมือง 7,156.78 7,548.00 
7.   ลองกอง  27,249.00  27,376.00  27,636.00 
8.   สางสาด  10,527.00  10,912.23  11,098.00 
9.   สับปะรด 22,150.00  42,824.50  31,582.00 
10. มะม่วงหิมพานต ์ 24,728.50 24,941.00  27,286.00 
11. มะขามหวาน 15,453.50 15,949.00  16,026.00 
12. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์(ฤดูฝน) 

199,270.25 
151,458.00 140,690.00 

13. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์(ฤดูแล้ง) 43,605.00 41,000.00 
14. มันสําปะหลัง 43,981.00 39,604.64 27,500.00 
15. อ้อยโรงงาน 46,244.75 48,842.00 38,000.00 
16. ยางพารา 19,168.14 28084.25 20,300.00 

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ ์

  พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าวนาปี/ข้าวนาปรัง , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, 
มันสําปะหลัง, อ้อยโรงงานมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนๆ ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกสับปะรด ทุเรียน และเม็ดมะม่วง    
หิมพานต์ มีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 

ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้อนหลัง 3 ปี 

ชนิดพืช 
ปี 2559 

(บาท/ตัน) 
ปี 2560 

(บาท/ตัน) 
ปี 2561 

(บาท/ตัน) 

1. ข้าวนาป ี  7,827.00   7,732.60   7,549.83  
2. ข้าวนาปรัง  9,562.00   7,790.00   7,387.00  
3. ทุเรียน  18.34   15.93   15.06  
4. ลองกอง   21.93   19.75   18.04  
5. สับปะรด  3.88   3.80   3.68  
6. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์  6.73   6.34   6.34  
7. มันสําปะหลัง -  1.90   1.91  

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ข้อมูลผลผลิตต่อไร่พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้อนหลัง 3 ปี 

ชนิดพืช 
ปี 2559 
(กก./ไร่) 

ปี 2560 
(กก./ไร่) 

ปี 2561 
(กก./ไร่) 

1.   ข้าวนาปี 677  674  750 
2.   ข้าวนาปรัง 790  753  732 
3.   ทุเรียนหมอนทอง 

627 

 2,250  1,350 
4.   ทุเรียนหลงลับแล  1,500  1,000 
5.   ทุเรียนหลินลับแล  1,000  850 
6.   ทุเรียนพ้ืนเมือง  800  750 
7.   ลองกอง  1,266  500  1,317 
8.   สางสาด  1,200  450  500 
9.   สับปะรด 2,507  3,500  4,500 
10. มะม่วงหิมพานต ์ 423  382  300 
11. มะขามหวาน 200  550  500 
12. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์(ฤดูฝน) 

614 
768 700 

13. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์(ฤดูแล้ง) 610 800 
14. มันสําปะหลัง 3,335 3,358 3,500 
15. อ้อยโรงงาน 14,061 12,500 12,000 
16. ยางพารา 526 449 150 

ที่มา  : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอตุรดติถ ์
 

 ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561) 

ชนิดพืช 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่เพาะปลูก 
ปี 61/62 (ไร่) 

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1.   ข้าวนาปี 41,300 569,091 569,091 750 405,089.00 2,633.08 
2.   ข้าวนาปรัง 14,550 255,520 255,520 732 186,960.00 1,233.94 
3.   ทุเรียนหมอนทอง 4,327 30,460 23,620 1,350 31,887.00 2,232.09 
4.   ทุเรียนหลงลับแล 838 2,612 1,850 1,000 1,850.00 370.00 
5.   ทุเรียนหลินลับแล 370 523 175 850 148.75 37.19 
6.   ทุเรียนพ้ืนเมือง 1,143 7,548 6,850 750 5,137.50 154.13 
7.   ลองกอง  6,545 27,636 21,459 1,317 29,548.35 738.71 
8.   สางสาด  6,227 11,098 10,813 500 5,406.50 54.07 
9.   สับปะรด 1,039 31,582 29,353 4,500 132,088.50 660.44 
10. มะม่วงหิมพานต ์ 3,400 27,286 23,974 300 7,192.20 287.69 
11. มะขามหวาน 2,545 16,026 9,903 500 4,951.50 247.58 
12. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์(ฤดูฝน) 7,610 140,690 140,690 700 98,483.00 590.90 
13. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์(ฤดูแล้ง) 3,300 41,000 41,000 800 32,800.00 213.20 
14. มันสําปะหลัง 1,490 27,500 27,500 3,500 96,250.00 221.38 
15. อ้อยโรงงาน 1,800 38,000 38,000 12,000 456,000.00 456.00 
16. ยางพารา 1,200 20,300 10,890 150 1,633.50 32.67 

ที่มา  : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอตุรดติถ ์
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4.5  ด้านการค้าชายแดน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชายแดนติดต่อกับแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว 2 อําเภอ คือ อําเภอบ้านโคก และ             

อําเภอน้ําปาด ระยะทางแนวชายแดน ประมาณ 145 กิโลเมตร โดยติดกับ 4 เมือง ของแขวงไซยะบุรี คือ            
เมืองปากลาย เมืองทุ่งมีไซ เมืองบ่อแตน และเมืองแก่นท้าว มีช่องผ่านแดน ที่สําคัญ 4 แห่ง คือ  

1. จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตั้งอยู่ บริเวณหมู่ที่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์        
โดยได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านท้องถิ่นบ้านผาแก้ว 
เมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้ได้เปิดเป็นด่านสากลพูดู่ เมืองปากลาย แล้วตั้งแต่วันที่       
8 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา ซึ่งด่านแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง หรือ สพพ. หรือ NEDA เมื่อปี พ.ศ. 
2555 ได้ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา ให้แขวงไซยะบุรี ก่อสร้างเส้นทางจากเส้นชายแดนไทย -ลาวไปยัง  เมืองปากลาย 
ระยะทาง 32 กิโลเมตร และก่อสร้างด่านสากลบ้านผาแก้ว  เมืองปากลาย ในวงเงิน จํานวน 718 ล้านบาท 
(เมืองปากลาย ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ประมาณ 32 กิโลเมตร เมืองปากลายมีประชากรจํานวน 59,500 
คน) ในอดีตมีตลาดนัดทุกวันเสาร์ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลม่วงเจ็ดต้น หลังจากที่ได้มี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรภูดู่แล้วจะมาการค้าขายทุกวัน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงเจ็ดต้นและอําเภอบ้านโคกเป็นผู้ดูแลรักษา 

          

 2) จุดผ่อนปรนการค้า ช่องห้วยต่าง อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนภูดู่ ประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่            
หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโคก อําเภอบ้านโคก ซึ่งตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านขอนแก่น เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุรี 
สปป.ลาว (เมืองบ่อแตนห่างจากช่องห้วยต่าง ประมาณ 40 กิโลเมตร เมืองบ่อแตนมีประชากรจํานวน 17,500 
คน) มีตลาดนัดทุกวันพุธ 
 3) จุดค้าขายประเพณี ช่องมหาราช หรือช่องหมาหลง อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ประมาณ 36 
กิโลเมตร ตั้งอยู่หมูที่ 1 บ้านบ่อเบี้ย ตําบลบ่อเบี้ย อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ          
ด่านประเพณีเมืองทุ่งมีไซ แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว (เมืองทุ่งมีไซ ห่างจากช่องมหาราชประมาณ 14 กิโลเมตร 
เมืองทุ่งมีไซมีประชากร จํานวน 8,700 คน) มีตลาดนัดคาราวานสินค้าทุกวันอาทิตย์ บริเวณตลาดช่องมหาราชมี
เนื้อท่ี จํานวน 4 ไร่ ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จาก สปก.แล้ว จํานวน 4 ไร่ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อเบี้ย 

4) จุดการค้าประเพณีช่องห้วยพร้าว อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ประมาณ 47 กิโลเมตร ตั้งอยู่
บริเวณ หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด ตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านหนองปะจีด เมืองบ่อแตน 
แขวงไซยะบุรี (เมืองบ่อแตน ห่างจากช่องห้วยพร้าว ประมาณ 30 กิโลเมตร เมืองบ่อแตนมีประชากรจํานวน 
17,500 คน) มีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว มีเมืองที่มีเขตชายแดนกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 
เมือง คือ เมืองทุ่งมีไซ เมืองปากลาย  เมืองบ่อแตน และเมืองแก่นท้าว (มีจุดผ่านแดนสากล เมืองแก่นท้าว 
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรท่าลี่ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย) 
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 ข้อมูลด้านการค้าชายแดน 

 การค้าชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ กับแขวงไซยะบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2561 
   ด่านที่มีศักยภาพทางการค้า คือ ด่านภูดู่ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนของทั้ง 4 ด่าน ด่านที่มี
ศักยภาพทางการค้า คือ ด่านถาวรภูดู่  เมื่อเปรียบมูลค่าการค้าชายแดนของทั้ง 4 ด่าน ดังนี้ 
  1)  ปี พ.ศ. 2554 - 2560 มูลค่าการค้าชายแดนรวม 3,858,207,748 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 550 ล้านบาท 
โดยมูลค่าการค้ารวมมีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2554-2560 เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วน การส่งออกและนําเข้าจะเห็น
ว่าในปี 2560  ได้ดุลการค้าสูงที่สุด จํานวน 1,358,548,823 ล้านบาท  และในปี 2556 ได้ดุลการค้า น้อยที่สุด จํานวน 
24.474 ล้านบาท สําหรับในปี พ.ศ.2561 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่าการค้ารวม 402.875 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 
424.851 ล้านบาท มูลค่าการนําเข้า 21.976 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 402.875 ล้านบาท  
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     ตาราง   เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน ปี 2554 – 2561 (มิ.ย.)                 หนว่ย : ล้านบาท 
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1. ส่งออก 136.623 179.626 193.024 359.849 317.101 668.584 1,374.462 424.851 
2. นําเข้า 135.941 111.277 168.550 16.037 136.132 45.081 15.914 21.976 
3. มูลค่ารวม 272.564 290.903 361.575 375.887 453.233 713.666 1,390.376 446.827 
4. ดุลการค้า 681.221 68.348 24.474 343.811 180.969 623.503 1,358.547 402.875 

  2)  สินค้าที่ส่งออกไป สปป.ลาว ที่สําคญั ได้แก่ น้ํามันปิโตรเลียม  ปูนซีเมนต์  อาหารสัตว์  ก๊าซปิโตเลียมเหลว  
เถ้าลอย  เครื่องดื่มชูกําลัง  สุกรมีชีวิต  กระเบื้องปูพ้ืน  ที่นอน  สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด/แห้ง เสื้อผ้าสําเร็จรูป ผลไม้  
เครื่องใช้ในการเกษตร  เสื้อผ้าสําเร็จรูป  เครื่องใช้ไฟฟูา  และสินค้าอ่ืนๆ เป็นต้น 

  3)  สินค้าที่น้าเข้าจาก สปป.ลาว ที่สําคัญได้แก่ ถั่วลิสงทั้งเปลือก ข้าวโพด  เศษเหล็ก ของเก่า  ถ่านไม้  
สมุนไพร  ไม้ยางลาว  ไม้พ้ืนลาว  เศษกระดาษ  ซังข้าวโพด  ผ้าทอ  เครื่องจักสาน  เครื่องจักสาน และสินค้าอ่ืนๆ               
เป็นต้น 

  4) รายการสินค้าส่งออก-น้าเข้า ผ่านด่านชายแดนไทย-ลาว  ด้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558-
2561 (มิ.ย.) 

4.1)  ส่งออก-นําเข้า ปี 2558 
- ส่งออก  ปี 2558 

ที่ รายการส่งออก มูลค่าการค้า (บาท) 
1. ปูนซีเมนต์      147,311,379  
2. น้ํามันปิโตเลียม       96,740,610  
3. เถ้าลอย       18,390,912  
4. สินค้าอุปโภคบริโภค         8,491,817  
5. น้ําผลไม้         4,123,255  
6. อาหารสัตว์         3,679,250  
7. นมถั่วเหลือง         3,136,500  
8. ไข่ไก่สด         2,626,000  
9. อาหารสด, แห้ง         2,311,109  
10. มะม่วง         1,852,000  
11. สินค้าอ่ืนๆ 28,438,757 

 ยอดส่งออกทั้งปี 317,101,589 
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- นําเข้า  ปี 2558 
ที่ รายการนําเข้า มูลค่าการค้า (บาท) 
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 109,786,749 
2. มันสําปะหลัง 12,981,498 
3. เศษเหล็ก 2,553,400 
4. ลูกเดือย 2,403,554 
5. ถั่วลิสงมีเปลือก 2,099,467 
6. ซังข้าวโพด 1,430,116 
7. เมล็ดกาแฟดิบ 1,335,144 
8. ไม้สักท่อนลาว 894,498 
9. สมุนไพร 747,140 
10. เบนทอไนต์ 386,799 
11. สินค้าอ่ืนๆ 1,513,928 

 ยอดน้าเข้าทั้งปี 136,132,293 
 

4.2) ส่งออก-นําเข้า ปี 2559 
- ส่งออก ปี 2559 

ที่ รายการส่งออก มูลค่าการค้า  (บาท) 
1. น้ํามันปิโตรเลียม        388,128,716  
2. ปูนซีเมนต์        126,442,074  
3. รถแทร็กเตอร์        33,032,693  
4. อาหารสัตว์         23,015,641  
5. เถ้าลอย         17,808,711  
6. ส่วนประกอบของกังหันลม        11,912,134  
7. นมถั่วเหลือง           6,366,070  
8. เม็ดพลาสติก          5,522,000  
9. สินค้าอุปโภคบริโภค          4,992,215  
10. ขนม           4,529,000  
11. สินค้าอ่ืนๆ 46,835,357 

 ยอดส่งออกทั้งปี 668,584,611 
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- นําเข้า  ปี 2559 
ที่ รายการนําเข้า มูลค่าการค้า  (บาท) 
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์         33,426,303  
2. ถั่วลิสงมีเปลือก          5,177,134  
3. เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้          1,346,915  
4. เศษกระดาษ            976,275  
5. ไม้สักท่อนลาว            846,319  
6. มันสําปะหลัง            765,853  
7. ลูกต๋าว            380,305  
8. ผ้าทอด้วยฝูาย             353,500  
9. สมุนไพร            352,380  
10. ซังข้าวโพด            198,583  
11. สินค้าอ่ืนๆ 1,257,852 

 ยอดน้าเข้าทั้งปี 45,081,419 
 

4.3)  ปี 2560 
- ส่งออก ปี 2560 

ที่ รายการส่งออก มูลค่าการค้า  (บาท) 
1. น้ํามันปิโตเลียม           524,694,744  
2. ปูนซีเมนต์           140,313,944  
3. เถ้าลอย             41,769,832  
4. อาหารสัตว์             29,843,207  
5. เครื่องดืมชูกําลัง             11,462,400  
6. ก๊าซปิโตเลียมเหลว             10,838,665  
7. มะม่วง              8,314,000  
8. กระเบื้องปูพ้ืน             5,087,424  
9. สุกรมีชีวิต             4,598,000  
10. สินค้าอุปโภคบริโภค             2,963,050  
11. สินค้าอ่ืนๆ 594,576,930 

 ยอดส่งออกทั้งปี 1,374,462,196 
 
 
 
 
 



36 
 

- นําเข้า  ปี 2560 
ที่ รายการนําเข้า มูลค่าการค้า  (บาท) 
1. ถั่วลิสงมีเปลือก           3,715,644  
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์          3,247,197  
3. ลูกเดือย           2,245,161  
4. มันสําปะหลัง          1,261,623  
5. ตะเกียบไม้ไผ่          1,131,655  
6. เศษกระดาษ             804,610  
7. สมุนไพร             656,000  
8. ไม้ปูพ้ืนสําเร็จ             628,071  
9. ของเก่า             473,800  
10. ไม้พ้ืนสําเร็จรูป             311,028  
11. สินค้าอ่ืนๆ 1,439,584 

 ยอดน้าเข้าทั้งปี 15,914,373 
 

4.4)  ปี 2561  (มิ.ย.)  
- ส่งออก ปี 2561 

ที่ รายการส่งออก มูลค่าการค้า  (บาท) 
1. น้ํามันปิโตเลียม     321,918,485  
2. ก๊าซปิโตเลียมเหลว       19,917,334  
3. ปูนซีเมนต์       19,531,625  
4. อาหารสัตว์       16,899,980  
5. เครื่องผสมคอนกรีต        5,200,000  
6. เครื่องดื่มชูกําลัง        4,699,300  
7. มะม่วง       3,712,800  
8. สินค้าอุปโภคบริโภค       3,314,000  
9. น้ํามันพืช        3,176,262  
10. เถ้าลอย        3,056,076  
11. สินค้าอ่ืนๆ 23,638,909 

 ยอดส่งออกทั้งปี 425,064,771 
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- นําเข้า  ปี 2561 
ที่ รายการนําเข้า มูลค่าการค้า  (บาท) 
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์           18,169,322  
2. มันสําปะหลัง            1,183,265  
3. ซังข้าวโพด               497,787  
4. ของเก่า              384,100  
5. สมุนไพร              353,500  
6. เศษกระดาษ              282,100  
7. เครื่องเจาะหิน              231,139  
8. แม่แรง              224,139  
9. เศษเหล็ก              203,200  
10. ส่วนประกอบแม่แรง                73,646  
11. สินค้าอ่ืนๆ 138,276 

 ยอดน้าเข้าทั้งปี 21,740,474 
 
 ด้านการเดินทางผ่านแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ - แขวงไซยะบุรี 
  ด้านการเดินทางผ่านแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ - แขวงไซยะบุรี ช่วงปี 2554-2561 (มิ.ย.)  
    บุคคลผ่านแดน (ปี พ.ศ.2544-2560) รวม 709,640 คน เฉลี่ยปีละ 101,377 คน หรือเดือน
ละ 8,448 คน จํานวนราษฎรที่ผ่านเข้า-ออก ด่านชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ด่านถาวรภูดู่, ช่องห้วยต่าง, ช่อง
มหาราช, ช่องห้วยพร้าว) จําแนกเป็นราษฎรไทย ในปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 65,419 คน ลดลงจากปีก่อน 9,648 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.85 ราษฎรลาว 45,996 คน เพ่ิมขึ้น 15,666 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65 จะเห็นว่า ในปี 
2558 ราษฎรไทยมีอัตราการผ่านเข้า-ออก ด่านชายแดนที่ลดลง ส่วนราษฎรลาวมีอัตราส่วนการผ่านเข้า -ออก 
ด่านชายแดนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน สําหรับ ปี พ.ศ.2561 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจํานวน 46,504 คน แยกเป็นราษฎรไทย 
23,538 คน ราษฎร สปป.ลาว 22,966 คน  
  ยานพาหนะผ่านแดน(ปี พ.ศ.2544-2560) รวม 258,365 คัน เฉลี่ยปีละ 36,909 คัน เดือน
ละ 3,075 คัน โดยยานพาหนะไทยที่ผ่านแดนในปี 2558  มีจํานวนที่ลดลงจากปีก่อน ส่วนยานพาหนะที่ผ่าน
แดนมาจาก สปป.ลาว มีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน สําหรับปี พ.ศ.2561 มีจํานวนรวม 16,449 คัน แยกเป็นยานพาหนะ
ของคนไทย 9,500 คัน ยานพาหนะของ สปป.ลาว 6,949 คัน   
 

ตาราง  จํานวนราษฎรและยานพาหนะ ผ่านเข้า-ออก ด่านชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554 – 2561 (มิ.ย.)  
                                                                                                                   หน่วย : คน : คัน 

 รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ราษฎร (คน)   
          ไทย     
          ลาว 

  
58,978 
48,991 

  
56,283 
44,989 

  
57,328 
36,895 

  
75,067 
30,330 

 
65,419 
45,996 

 
50,681 
42,162 

 
53,970 
52,551 

 
23,538 
22,966 

รวม 107,969 101,272 94,223 105,397 111,415 92,843 96,521 46,504 
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 รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ยานพาหนะ (คัน)          
          ไทย   
          ลาว     

  
20,133 
13,482 

  
22,942 
13,443 

  
24,767 
10,464 

  
32,056 
10,931 

 
25,956 
14,519 

 
20,787 
13,675 

 
23,716 
11,494 

 
9,500 
6,949 

รวม 33,615 36,385 35,231 42,987 40,475 34,462 35,210 16,449 
 
 ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2561 

 
 4.5 การท่องเทีย่ว 
 การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ในไตรมาสที่  3 ปี 2560 มีผู้เยี่ยมเยือน จํานวน 232,850 คน ส่วน
ใหญ่เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย และเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจร เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาขยายตัว 
ร้อยละ 2.47 จากการเพิ่มขึ้นของสถานพักแรมและห้องพัก รวมทั้งนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ โดยผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,237.09 บาท/วัน ก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัดจํานวน 
467.55 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ขยายตัว ร้อยละ 4.69 
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ที่มา :  กรมการท่องเท่ียว  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 

สินค้าท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แหล่งท่องเที่ยว 
 1) ลับแล  “เมืองเขาเล่าว่า...เขตห้ามพูดโกหก” ภายใต้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือ

ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศ  “เขาเล่าว่า...” ถือเป็นโครงการไฮไลท์ในการกระตุ้น
การท่องเที่ยวจากการสร้างเรื่องราวจากความเชื่อให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  เพ่ือสร้างกระแสให้คนไทยเที่ยวใน
ประเทศ  กระตุ้นให้คนอยากเดินทางท่องเที่ยวสักครั้งในชีวิต  ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยว  
ประกอบอําเภอลับแลเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์  มีอาหารพ้ืนบ้านเลิศรสและมีอัฒลักษณ์      
มีทุเรียนหลง-หลิน ลับแล  ทุเรียนพันธุ์ประจําถิ่นที่มีรสชาติอร่อยคุณภาพดีพันธุ์หนึ่งของประเทศไทย 

 2) อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  เป็นที่ตั้งของยอดเขาท่ีสูงเป็นอันดับ  4  ของประเทศไทยความ
สูงชันที่ท้าทายนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเป็นผู้พิชิตลานสอยดาว  ลานสนสามใบทามกลางผืนปุาธรรมชาติที่มี
ความสมบูรณ์สวยงาม  มีทุ่งดอกไม้สีม่วงหรือดอกหงอนนาค  และดอกไม้ปุาสวยๆ ให้ชมมากมาย  เป็นที่กล่าว
ขานถึงปุาฝนธรรมชาติที่สวยที่สุด  ดุจดังสวรรค์กลางดิน  มีพ้ืนที่ครอบคลุมปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ําปาด  ซึ่งอยู่
ในพ้ืนที่สองจังหวัดคือ  พิษณุโลก  และอุตรดิตถ์  และเป็นที่ตั้งของน้ําตก ภูสอยดาว  น้ําตกขนาดกลางมี 5 ชั้น 
ภูสอยดาว สกาวเดือน เหมือนฝ๎น วรรณิการ์ และสุภาภรณ์ แต่ละชั้นมีเส้นทางเดินให้ลัดเลาะชื่นชมความงดงาม
ได้ครบทุกแห่ง   

 3) อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก วัด  พิพิธภัณฑ์  ปูชนียสถาน  โบราณวัตถุ  ในเขตอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ ์
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 4) งานประเพณีอัฐมีบูชา/งานประเพณีไหลแพไฟ/งานย้อนรําลึกเส้นประวัติศาสตร์รัชกาล    
ที่ 5/งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์/งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์/งานมหัศจรรย์
ทุเรียนหลง-หลินลับแล/งานเทศกาลลางสาด-ลองกองหวานอุตรดิตถ ์

 5) การท่องเที่ยวชายแดนด่านภูดู่  ซึ่งได้รับการยกระดับจากจุดผ่านปรนชั่วคราวภูดู่ เป็นจุด
ผ่านแดนถาวร  มีการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ส่งผลให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์-แขวงไชยะบุรี  สปป.ลาว  และมีการสํารวจเส้นทางท่องเที่ยว        
3 ประเทศ ได้แก่ เมียวดี สหภาพเมียนม่าร์-อุตรดิตถ์-แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  และนําไปวางแผนส่งเสริมการตลาดในโอกาสอันใกล้ 

 
งานประเพณี/งานเทศกาล 

ที ่ ประเพณี วัน/เดือน/ป ี สถานทีจ่ัดงาน 

๑ ประเพณีแห่ผตีลก วันออกพรรษา ทุกวันข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑
ประมาณเดือนตุลาคม – 

พฤศจิกายน 

อ.ท่าปลา 

๒ งานย้อนรอยรําลึกเส้นทาง
ประวัติศาสตร์รัชกาลที่ ๕ 

๒๒ ตลุาคม วัดหาดสองแคว อ.ตรอน 

๓ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เทศกาลออกพรรษาประมาณ
เดือนตุลาคม 

วัดท่าถนน อําเภอเมือง และวดัดอยสวรรค์ 
(เขาไก่เขี่ย) อ.ตรอน จังหวัดอุตรดติถ ์

๔ ประเพณีลอยกระทง สู่ความรุ่งเรอืง
เมืองอุตรดติถ ์

วันเพ็ญ เดือน  ๑๒ หรือวันข้ึน 
๑๕ ค่ําเดือน ๑๒ 

ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

ลานอเนกประสงค์รมิน่าน 
อ.เมืองอตุรดติถ์ 

๕ ประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๓ - ๕ ธันวาคม ท่านํ้าตําบลวังแดง ถึง ท่าน้ําวัดหาดสองแคว 
อ.ตรอน 

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

๗ งานบุญปราสาทข้าว ๒๙ ธันวาคม – ๑ มกราคม วัดห้วยลึก ต.บา้นเสีย้ว อ.ฟากท่า 

๘ ประเพณีบุญกองข้าวใหญ ่ มกราคม สนามกีฬาภูเวียง อ.บ้านโคก 

๙ งานพระยาพิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ์

๗ – ๑๖ มกราคม สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก               
อ.เมืองอุตรดติถ์ 

๑๐ งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดี
เมืองพิชัย 

กุมภาพันธ ์ วัดหน้าพระธาตุ อ.พิชัย 

๑๑ เทศกาลอุตรดิตถต์ิดยิม้ ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์เดือน
กุมภาพันธ ์

สวนสาธารณะริมน้าํน่าน 
อ.เมืองอุตรดติถ์ 

๑๒ ประเพณีนมสัการพระแท่นศิลาอาสน ์ ขึ้น ๘ – ๑๕ ค่ํา  เดือน ๓ เดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง    
อ.ลับแล 

๑๓ งานพญาปาด เทศกาลหอมกระเทยีม
และของดีอําเภอ     น้ําปาด 

๑๘ - ๒๐ มีนาคม อําเภอน้ําปาด 
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๑๔ งานไหว้ครูมวยสายพระยาพิชัย
และสายท่าเสา 

พฤหัสข้างขึ้นสูงสุด เดือน ๔ 
ประมาณเดือนมีนาคม 

วัดใหญ่ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ ์

๑๕ งานสืบสานวัฒนธรรมผ้าทอ
พื้นบ้านและของดีอําเภอ    

ฟากท่า 

ประมาณเดือนมีนาคม -
เมษายน 

อําเภอฟากท่า 

๑๖ ประเพณีสงกรานต์น้ําอ่าง และ 
สงกรานต์เมืองลับแล 

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

๑๗ งานบวงสรวงเจ้าพ่อเหล็กน้าํพี ้ เมษายน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเหล็กน้ําพ้ี / ศาลเจ้า
พ่อเหล็กน้ําพ้ี อ.ทองแสนขัน 

๑๘ ประเพณีตักบาตรโบสถ ์ เมษายน วัดพระฝาง อ.เมืองอุตรดติถ ์

๑๙ งานสู่ขวัญผลไม ้ พฤษภาคม ต.แม่พล ูอ.ลับแล 

๒๐ ประเพณีแห่น้ําข้ึนโฮง ขึ้น ๑๓ ค่ํา เดือน ๖ 
ประมาณเดือนพฤษภาคม -

มิถุนายน 

เชิงดอยม่อนอารักษ์ อ.ลับแล 

๒๑ ประเพณีอัฐมีบูชา ขึ้น ๑๕ – แรม ๘ ค่ํา เดือน 
๖ ประมาณเดือน

พฤษภาคม 

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล 

๒๒ งานสลากภตัทุเรยีน มิถุนายน วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์  อ.ลับแล 

๒๓ งานเทศกาลทุเรยีนและผลไมเ้มือง
ลับแล (มหัศจรรย์ทุเรยีนหลง – 

หลินเมืองลบัแล) 

กรกฎาคม ตลาดกลางผลไม ้เทศบาลตําบลหวัดง   
อ.ลับแล 

๒๔ ประเพณีค้างปูยา สิงหาคม วัดใหม่เชียงแสน อ.ลับแล 

๒๕ เทศกาลลางสาดลองกองหวาน
อุตรดิตถ ์

กันยายน สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก           
อ.เมืองอุตรดติถ์ 

 

 การบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  จาการสํารวจข้อมูลบริการด้านที่พักของศูนย์วิจัยการตลาดด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พบว่า มีที่พักประเภทโรงแรมทั้งสิ้น 45 แห่ง จํานวน 2,866 ห้อง รีสอร์ท/บังกะโล 37 แห่ง  
จํานวน 574 ห้อง เกสท์เฮ้าส์ 4 แห่ง จํานวน 40 ห้อง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 3 แห่ง จํานวน 83 ห้อง         
อพาร์ทเมนท/์แมนชั่น 14 แห่ง จํานวน 440 ห้อง แพท่องเที่ยวจํานวน 8 แพ จํานวน 43 ห้อง โฮมเสตย์/เรือน
พักแรม 9 แห่ง 89 ห้อง บ้านพักอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง จํานวน 695 ห้อง บ้านพักรับรอง 1 แห่ง จํานวน 57  
ห้อง มีผู้ประกอบการนําเที่ยว จํานวน 8 ราย 
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5.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         5.1 ทรัพยากรดิน 
               ศักยภาพของดินในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  สามารถแบ่งเป็นบริเวณต่างๆ ได้ดังนี้ 

- บริเวณที่เหมาะสมในการทํานา แบ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมมาก ได้แก่ บริเวณอําเภอตรอน และ
บางส่วนของอําเภอพิชัย  ส่วนบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของอําเภอลับแล 

- บริเวณที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ได้แก่ บริเวณอําเภอพิชัย และบางส่วนของอําเภอเมือง 
                   - บริเวณที่ไม่เหมาะสําหรับปลูกพืชไร่ทั่วไป แต่เหมาะสมสําหรับเป็นพ้ืนที่สําหรับเป็นทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์หรือปลูกปุา ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอําเภอบ้านโคก อําเภอฟากท่า อําเภอน้ําปาด และบางส่วนของ
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์และอําเภอลับแล  

  สถานการณ์ 
1. ดินมีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต่ําและเสื่อมโทรม ดินมีความอุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาติต่ํา

ประมาณ 1,481,829.1 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 22.24 ของพ้ืนที่ดินที่มีป๎ญหาทั้งหมด พ้ืนที่ที่มีป๎ญหาดิน        
มีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต่ําและเสื่อมโทรม ได้แก่ อําเภอท่าปลา อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากท่า และอําเภอ
บ้านโคก เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเป็นระยะเวลายาวนาน โดยขาดการปรับปรุงดิน ประกอบกับพ้ืนที่
ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างกว้างขวาง ความอุดมสมบรูณ์และดิน       
จึงเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ 

 2. ดินตื้น และลูกรังปะปนในเนื้อดิน มีพ้ืนที่ประมาณ 746,622.1 ไร่ หรือร้อยละ 11.21 พ้ืนที ่  
ที่มีป๎ญหาดินตื้น และลูกรังปะปนในเนื้อดิน ได้แก่ อําเภอท่าปลา อําเภอทองแสนขัน และอําเภอฟากท่า 

 3. ดินมีการชะล้างพังทลาย เป็นป๎ญหาที่มีความรุนแรงมากเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยพ้ืนที่ดอน และพ้ืนที่สูง มีประมาณ 3,803,887 ไร่ หรือร้อยละ 57.10 พ้ืนที่ที่มี
ป๎ญหาการชะล้างพังทลาย ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอลับแล อําเภอท่าปลา อําเภอน้ําปาด และอําเภอบ้านโคก 
จากสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชันสูงประกอบกับปริมาณฝนชุกในแต่ละปี และมีการใช้ทรัพยากรดินและ   
ปุาไม้ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ล้วนแต่ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างกว้างขวางและรุนแรง 

 4. ดินมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย นอกจากความอุดม
สมบูรณ์ต่ําแล้ว ความสามารถในการอุ้มน้ําก็ต่ําด้วย จึงดูดซับน้ําได้น้อยทําให้พืชที่ปลูกมักขาดน้ําได้ง่าย 
โดยเฉพาะในระยะที่ฝนทิ้งช่วง จังหวัดอุตรดิตถ์มีป๎ญหาดินมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายประมาณ  629,670 ไร่ 
หรือร้อยละ 9.45  

 5.2 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
                1) ทรัพยากรป่าไม้ 

 ทรัพยากรปุาไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยปุาไม้หลายชนิด  มีชนิดปุาไม้ประกอบด้วย     
ปุาเบญจพรรณ ซึ่งเป็นปุาผลัดใบพบที่ระดับความสูง 500-600 เมตร และปุาเต็งรัง ซึ่งเป็นปุาโปร่ง ทําให้ฝนตก
ตามฤดูกาลปริมาณน้ําฝนอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ปุาดงดิบแล้ง ซึ่งมีไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจที่พบมาก คือ ไม้สัก พ้ืนที่ปุาจังหวัดอุตรดิตถ์มีปกคลุมอยู่ในทุกอําเภอ แต่พ้ืนที่ปุาไม้ที่พบมาก คือ ใน
พ้ืนที่อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากท่า อําเภอบ้านโคก อําเภอท่าปลา อําเภอลับแล อําเภอเมือง และอําเภอทอง
แสนขัน ส่วนในเขตอําเภอตรอน และอําเภอพิชัย มีพ้ืนที่ปุาไม้อยู่ส่วนหนึ่งกระจายเป็นหย่อมๆ  
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เนื้อที่ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

พื้นที่ป่า (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 
2558 2559 2560 2558-2559 ร้อยละ 2559-2560 ร้อยละ 

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

จากตารางพบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีเนื้อที่ปุาไม้ในปี 2560 จํานวน 2,759388.28 ไร่ ลดลงจาก
ปี 2559 ที่มีเนื้อที่ปุา จํานวน 2,762,839.64 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่ปุาที่ลดลง เมื่อจัดลําดับร้อยละ
ของเนื้อที่ปุาไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์เปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคเหนือและในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า 
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดอยู่ในลําดับที่ 7 ของจังหวัดภาคเหนือ และจัดอยู่ในลําดับที่ 8 ของประเทศ 

(1.1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์  พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์เป็นพ้ืนที่ปุาที่รัฐได้กําหนดไว้  เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ํา ปุาไม้ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ โดยพื้นที่ปุาอนุรักษ์ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ จํานวน 3 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ จํานวน 5 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา จํานวน 
2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ปุา จํานวน 2 แห่ง  หน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปุา 1 แห่ง 

 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ลําดับ หน่วยงาน จังหวัด เนื้อท่ี (ไร่) ประกาศใน     

ราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ

1. อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน อุตรดิตถ์(63,594)   
แพร่  (560,874) 

338,432 30 ก.ย. 2541  

2. อุทยานแห่งชาติสักใหญ ่ อุตรดิตถ ์ 324,240 4 ธ.ค. 2546  
3. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว พิษณุโลก(42,173) 

อุตรดิตถ์
(170,625) 

170,625 28  พ.ค. 2551  

4. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ปุาแม่จริม อุตรดิตถ ์ 412,500 24 ก.ย. 2541  
5. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ปุาน้ําปาด อุตรดิตถ ์ 320,197 5 ก.ย. 2544  
6. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ปุาลําน้าํน่านฝ๎่งขวา พิษณุโลก(87,500)  

อุตรดิตถ์(59,375) 
59,375 11 ต.ค. 2543  

7. เขตห้ามล่าสตัว์ปุาเขาใหญ่ - เขาหน้าผา
ตั้ง และเขาตาพรม 

อุตรดิตถ ์ 15,000 8 มี.ค. 2527  

8. เขตห้ามล่าสตัว์ปุาภสูันเขียว     
9. หน่วยควบคุมพื้นท่ีที่จะประกาศเป็นเขต

ห้ามล่าสัตว์ปุาห้วยผึ้ง-วังยาว 
    

 ที่มา :   ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก, พ.ศ. 2560 
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 (1.2) พื้นที่ป่าสงวน  ในปี พ.ศ. 2550 ข้อมูลของกรมปุาไม้ได้ระบุพ้ืนที่ปุาสงวนในพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีการประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2530 มีจํานวนทั้งหมด 15 ปุา โดยสรุปพ้ืนที่ปุา
เรียงตามปีประกาศได้ดังตาราง 

ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รหัสป่า ชื่อป่า ปีที่ประกาศ พื้นที่ (ไร่ ) 

1 ปุานาอิน  ปุานายาง 2507 118,750 
2 ปุาบึงซ่าน 2507 50 
3 ปุาดงช้างดี 2509 18,200 
4 ปุาคลองตรอนฝ๎่งขวา 2510 323,556 
5 ปุาคลองตรอนฝ๎่งซ้าย 2510 469,175 
6 ปุาปากห้วยฉลอง  และปุาห้วยสีเสียด 2512 94,375 
7 ปุาห้วยช้าง  และปุาปูุเจ้า 2514 19,975 
8 ปุาน้ําปาด 2515 1,362,806 
9 ปุาจริม 2521 313,125 
10 ปุาลําน้ําน่านฝ๎่งขวา 2522 361,875 
11 ปุานานกกก 2527 24,850 
12 ปุาห้วยเกียงพา  และปุาน้ําไคร้ 2528 114,375 
13 ปุาเขากระทิง 2529 11,844 
14 ปุาพระฝาง 2529 10,687.75 
15 ปุาเขาใหญ่ 2530 56,410 

รวม 3,300,044.75 
ที่มา : ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พ้ืนที่ (อุตรดิตถ์), กรมป่าไม้ 

(1.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ กรมปุาไม้ได้จําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตปุาไม้ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไว้เป็นพื้นที่ปุาเพ่ืออนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่  สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังตาราง 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชนิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ พื้นที่ (ไร่ ) ร้อยละ 

เขตปุาเพ่ือการอนุรักษ ์ 2,682,008.50 81 
เขตปุาเพ่ือเศรษฐกิจ 618,036.25 19 

รวม 3,300,044.75 100.00 
ที่มา : ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ (อุตรดิตถ์), พ.ศ. 2550,กรมป่าไม้ 

 2) ทรพัยากรสัตว์ป่า 
 จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาจํานวน 2 แห่ง เขตห้ามล่า
สัตว์ปุา 2 แห่ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ปุา 
สําหรับสัตว์ปุาในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีสัตว์ปุาสงวนที่สําคัญ คือ เลียงผา ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น 
กระทิง เสือโคร่ง เสือดาว เสือไฟ เก้ง กวาง หมูปุา วัวแดง ลิง หมี เป็นต้น ส่วนประเภทนก เช่น นกขุนทอง 
กาน้ําใหญ่ ไก่ฟูา ไก่ปุา เหยี่ยว เป็นต้น ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่าปูรู เต่าเหลือง เต่าเคือย ตะพาบน้ํา   
งูเหลือม งูจงอาง เป็นต้น 
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 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่จริม ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีแนวสันเขาเป็นอาณาเขต
ติดต่อระหว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดน่าน มีความสูงจากระดับน้ําทะเล ตั้งแต่ 350 เมตรจนถึง 1,100 
เมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่จริม มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ตลอดฤดูฝน ประมาณ 70 มิลิเมตร ต่อปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่จริม มีแหล่งโบราณคดีที่เป็นที่เคารพนับถือ 
ได้แก่ ถ้ําพระ และถ้ําแสนหาร สัตว์ปุาที่พบร่องรอยบริเวณเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ปุาแม่จริม ได้แก่ ช้าง หมีควาย 
วัวแดง เก้ง และหมาใน ส่วนที่เป็นสัตว์ปีกได้แก่ ไก่ปุา และเหยี่ยว เป็นต้น 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้้าปาด 
  สภาพพ้ืนที่ โ ดยทั่ ว ไป เป็ นภู เขาสู งสลับซับซ้อนต่อ เนื่ อ งกัน ไป  วางตั ว ในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มียอดเขาสูงที่สําคัญ ได้แก่ เขาแด่น ภูหนองโดน ภูหุด และ ภูหลวง  
เป็นต้น สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,041 เมตร 1,027 เมตร 1,043 เมตร  และ 1,044 เมตร ตามลําดับ  
มีลําน้ําที่สําคัญ ได้แก่ ลําน้ําปาด ซึ่งถือว่าเป็นสาขาที่สําคัญสาขาหนึ่งของแม่น้ําน่าน มีต้นกํา เนิดอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่ มีสาขาสําคัญ คือ ลําห้วยเทิบ ลําน้ําสุม ห้วยทางลาว  และลําน้ําพังงา เป็นต้น เนื่องจากพ้ืนที่
มีแหล่งน้ํา แหล่งอาหาร ที่หลบภัย และโปุงดิน จึงทําให้พื้นที่เต็มไปด้วยสัตว์ปุานานาชนิดอาศัยอยู่ เช่น เลียงผา 
ช้างปุา หมีขอ หมี เก้ง หมาใน หมูปุา กระจง เม่น เสือปลา อีเห็น และลิงฯลฯ 
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล้าน้้าน่านฝั่งขวา 
  พ้ืนที่เป็นปุาที่สมบูรณ์ติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ ตรงรอยต่อของจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ มี
ลักษณะเป็นภูเขาสูง บางส่วนสูงชัน ตลอดทั่วพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเทือกยาว มียอดเขาสูงสุดคือ เขาพญาฝุอ หรือ
ชาวบ้านเรียกพญาพ่อ มีระดับความสูง 1,447 เมตร เนื่องจากพ้ืนที่เป็นเนินเขาและภูเขาที่สูงชันต่อกันเป็นลูก
คลื่น จะมีที่ราบแคบๆ ตามริมห้วยและยอดเขา ทําให้พ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ําชั้น 1A และชั้น 2 มียอด
เขาที่สําคัญคือ ดอยผาอือ เขาพญาพ่อ ดอยห้วยน้ําออก ดอยห้วยเกิน ดอยผาลักไก่ เป็นต้น จึงทําให้เป็นแหล่ง
ต้นน้ําลําธารของห้วยโปร่ง ห้วยน้ําริด ห้วยน้ําลี ไหลผ่านอําเภอท่าปลาลงสู่อ่างเก็บน้ําสิริกิติ์ และเป็นแหล่ง
อาหารสัตว์ปุาไม่ต่ํากว่า 100 ชนิด บางชนิดมีปริมาณน้อยหรือใกล้หมดไปแล้วที่สํารวจพบได้แก่ ช้างปุา กระทิง 
วัวแดง เป็นต้น 

 5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  1) คุณภาพน้้า 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิว
ดินในแหล่งน้ํา 1 แหล่ง ได้แก่ แม่น้ําน่าน จํานวน 3 สถานี โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้เก็บตัวอย่างน้ํา
ในแมน่้ําน่าน จํานวน 4 ครั้งต่อปี สถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ 
 สถานีเก็บตัวอย่างน้้าแหล่งน้้าผิวดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

แหล่งน้้า รหัสสถานี สถานที่เก็บตัวอย่างน้้า ความถี่ (ครั้ง/ปี) 

แม่น้ําน่าน 
NA 09 สะพานพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ 4 
NA10 สะพานพัฒนาภาคเหนือ 13 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 4 
NA11 สะพานบ้านวังขอน ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 4 

   
 
 
 
 



47 
 

ตามมาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดประเภทของ    
แหล่งน้ําในแม่น้ําน่าน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 27 ง วันที่ 
16 มีนาคม 2549 กําหนดให้ แม่น้ําน่านตั้งแต่บริเวณบ้านปากน้ําโพ ตําบลแควใหญ่ อําเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรค์ จนถึงแม่น้ําน่านบริเวณสะพานแม่น้ําน่าน บ้านปอน ตําบลปอน อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็น
แหล่งน้ําประเภทที่ 3 จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่น้ําน่าน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รอบที่ 2 
(กุมภาพันธ์ 2560) เทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน (Water Quality Index , WQI) พบว่า คุณภาพน้ําอยู่
ในเกณฑ์ด ี

 2) คุณภาพอากาศ 
 จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ซึ่งได้มีการเฝูาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ จากสถานีตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุุนละอองขนาดเล็กแบบปริมาตรสูง (High-
Volume) ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2560 จํานวน 1 สถานี ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ จํานวน 13 ตัวอย่าง พบว่า มีค่าเกินมาตรฐาน 
120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. จํานวน 1 วัน (วันที่ 22 มีนาคม 2560) โดยมีค่าเท่ากับ 124.36 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และ
มีค่าไม่เกินมาตรฐาน จํานวน 12 วัน  โดยซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 39.69 – 79.28 ไมโครกรัม/ลบ.ม. 
 

6.  สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
6.1  ไฟฟ้า 

จํานวนผู้ใช้ไฟฟูาของจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวน 153,043 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ.2557 จํานวน 3,894 ราย คิดเป็นร้อยละที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 2.61 และมีการจําหน่ายกระแสไฟฟูารวม 
482.900 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง อําเภอเมืองอุตรดิตถ์มีผู้ใช้ไฟฟูามากที่สุด รองลงมาคืออําเภอพิชัย อําเภอตรอน 
และอําเภอท่าปลา ตามลําดับ อําเภอที่มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟูาน้อยท่ีสุดคือ อําเภอบ้านโคก 

การจําหน่ายกระแสไฟฟูารวมอยู่ที่ 482,900,653 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง จําแนกเป็นการ
จําหน่ายกระแสไฟฟูาให้ที่อยู่อาศัย 204,396,557 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 
201,361,347 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง สถานที่ราชการและสาธารณะ 72,301,132 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง และอ่ืนๆ 
4,841,618 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง 

6.2  การประปา  
      ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์มีการใช้น้ําประปามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 
2558 เป็น 3,248 ราย จาก 2,058 ราย ในปี พ.ศ. 2557 และมีปริมาณน้ําผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 58,102 ลบ.ม. ในปี 
พ.ศ. 2557 เป็น 58,850 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2558  

ข้อมูลการประปาจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 

ปี พ.ศ.  
จ้านวนผู้ใช้น้้า

ทั้งหมด 
(ราย) 

ก้าลังการผลิตทีใ่ช้
งาน 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้้าผลิต 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้า 
ผลิตจ่าย 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้าที่ 
จ้าหน่ายแก่ 

ผู้ใช ้
(ลบ.ม.) 

2554 2,776 2,880 62,125 49,026 64,665 
2555 2,890 2,880 57,299 44,585 59,599 
2556 2,970 2,880 53,497 42,519 53,939 
2557 3,058 2,880 59,845 58,102 46,308 
2558 3,248 2,880 60,300 58,850 46,746 

ที่มา :  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์  
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 6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์มีจํานวนครัวเรือนที่มีเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์ 11,576 ครัวเรือน ไม่มี 131,973 ครัวเรือน โทรสาร มี
จํานวน 148 ครัวเรือน ไม่มี 11,428  ครัวเรือน คอมพิวเตอร์ จํานวน 42,414 ครัวเรือน ไม่มี 101,135 
ครัวเรือน การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จํานวน 57,781 ครัวเรือน ไม่มี 85,768 ครัวเรือน 
      ในปี 2558 ประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป มีการใช้คอมพิวเตอร์ จํานวน 117,581 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 28.6  โดยมีสัดส่วนคนไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 71.4 มีการใช้อินเตอร์เน็ต จํานวน 123,015 ราย คิดเป็น
รอ้ยละ 30 และมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ จํานวน 309,295 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.4 

ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ้าแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ.2556-2558 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
จ้านวน ร้อยละ 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 
การใช้คอมพิวเตอร์ 
     ใช้ 
     ไม่ใช ้
การใช้อินเตอร์เน็ต 
     ใช้ 
     ไม่ใช ้
การมีโทรศัพท์มือถือ 
     ใช้ 
     ไม่ใช ้

460,946 
135,611 
325,335 
460,946 
105,437 
355,509 
460,946 
339,761 
121,185 

410,378 
132,019 
278,359 
410,378 
113,285 
297,093 
410,378 
304,561 
105,817 

410,459 
117,581 
292,878 
410,459 
123,015 
287,444 
410,459 
309,295 
101,164 

100 
29.4 
70.6 
100 
22.9 
77.1 
100 
73.7 
26.3 

100 
32.2 
67.8 
100 
27.6 
72.4 
100 
74.2 
25.8 

100 
28.6 
71.4 
100.0 
30.0 
70.0 
100 
75.4 
24.6 

ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 

6.5  การคมนาคม  
จังหวัดอุตรดิตถ์มีโครงข่ายถนนที่สามารถติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ มีทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย (สาย
หมายเลข 11 และสายหมายเลข 102) ทางหลวงจังหวัด 30 สาย  โดยเมื่อพิจารณาเส้นทางรถโดยสารประจํา
ทางระหว่างชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดกับจังหวัดอ่ืน ๆ มีจํานวนรวมกว่า 50 สาย   ประกอบด้วย เส้นทางเดิน
รถในชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ เส้นทางเดินรถระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ  ภาคกลาง  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และเส้นทางเดินรถภายในจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทาง
ระหว่างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กับอําเภอ ตําบล หมู่บ้านในเขตจังหวัด ชุมชนที่มีรถโดยสารประจําทางผ่านมาก
ที่สุด คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รองมาคือ เทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลวังกะพ้ี เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง  
เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ  และเทศบาลตําบลหัวดง โดยมีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ระหว่างภาคเหนือและการคมนาคมภายในจังหวัด เป็นจุดที่มีการหยุดพักของรถโดยสารระหว่างทางจํานวนมาก 

ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเมืองอุตรดิตถ์ 
และมีเส้นทางแยกจากสถานีบ้านดารา ในเขตอําเภอพิชัย ไปยังสถานีสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีเส้นทางรถไฟผ่าน 3 อําเภอ คือ พิชัย ตรอน และเมืองอุตรดิตถ์ มีสถานีรถไฟ 
รวม 12 สถานี สถานีที่สําคัญมากที่สุด 2 สถานี  คือ สถานีศิลาอาสน์ และสถานีอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในเขต อําเภอ 
เมืองอุตรดิตถ ์จัดเป็นสถานีรถไฟที่สําคัญของเส้นทางเดินรถสายเหนือ เพราะเป็นจุดขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และ
ผู้โดยสารจํานวนมาก รวมทั้งเป็นจุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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7.  ข้อมูลสาธารณภัย  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยในป๎จจุบันที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ละปีมีความ
รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความถี่ของการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดได้เป็น 2 ประเภท คือ ภัยธรรมชาติ  และภัยที่
เกิดจากมนุษย ์ได้แก่ 
  1. ภัยธรรมชาติ เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดข้ึนตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่
หรืออาจเกิดขึ้นโดยกะทันหัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่  อุทกภัย
และดินถล่ม วาตภัย อัคคีภัย อากาศหนาว ภัยแล้ง ไฟปุาและหมอกควัน เป็นต้น   
  2. ภัยจากมนุษย์  เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น ภัยจากการจราจร 
ได้แก่ ทางบก ทางน้ํา ทางราง และภัยจากความไม่สงบของประเทศ เช่น การจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น 
 ดินถล่ม 
 จังหวัดอุตรดิตถ์มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มใน 7 อําเภอ 25 ตําบล 115 หมู่บ้าน อําเภอที่มีหมู่บ้าน
เสี่ยงภัยดินถล่มอันดับ 1 มากที่สุดได้แก่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ รองลงมาคือ อําเภอลับแล อําเภอท่าปลา อําเภอบ้าน
โคก อําเภอฟากท่า อําเภอทองแสนขัน และอําเภอน้ําปาด 
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ตารางสถิติอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  
ปี พ.ศ. จ้านวนครั้ง 

ที่เกิดภัย 
(ครั้ง) 

จ้านวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พื้นที่ 
ประสบภัย 
(อ้าเภอ) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่า 
ความเสียหาย  

(บาท) 

2559 20 3,337 9 - - 10,401,880 
2560 31 10,312 8 - - 1,435,750 
2561 18 1,339 6 - - 50,000 

 
 ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย) 

ในช่วงกลางเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีลมพายุอันเนื่องมาจาก
ความแปรปรวนของอากาศ ทําให้บ้านเรือนประชาชน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวน
ผลไม้ ไร่ข้าวโพด จะถูกลมพายุพัดโค่นล้มเสียหาย  
 

ตารางสถิติวาตภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  
ปี  

พ.ศ. 
จ้านวนครั้ง 
ที่เกิดภัย 
(ครั้ง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(อ้าเภอ) 

จ้านวนบ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง (หลัง) 

จ้านวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

 (บาท) 
2559 27 8 - 1,499 250,849 
2560 25 8 - 598 2,157,500 
2561 22 9 - 254 86,500 

 
 ภัยจากอัคคีภัย 

เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําในพ้ืนที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยส่วนมากมี
สาเหตุมาจากความประมาท  ขาดความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอ  เช่น  การเกิดไฟฟูาลัดวงจร  การลุกไหม้จาก
การระเบิด  ตลอดจนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว  
อุณหภูมิของบรรยากาศภายนอกสูงขึ้น  ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นป๎จจัยที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยและไฟปุาซึ่งเป็นภัยที่
เกิดเองทางธรรมชาติได้ง่าย 

ตารางสถิติอัคคีภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  
ปี พ.ศ. จ้านวนครั้งที่

เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ 

ประสบภัย 
(อ้าเภอ) 

จ้านวนบ้านเรือน
เสียหาย (หลัง) 

เสียชีวิต 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
 (บาท) 

2559 4 3 4 - 5,000,000 
2560 3 3 13 - 2,000,000 
2561 3 1 7 - 57,000 
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 ภัยหนาว 
ในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจากอิทธิพล   

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ราษฎรจะประสบป๎ญหาจากภาวะอากาศหนาวถึงหนาวมาก โดยเฉพาะบริเวณที่
เป็นภูเขาสูง  

ตารางสถิติภัยหนาวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  
 

ปี พ.ศ. 
พ้ืนที่ประสบภัย  

(อําเภอ) 
จํานวนราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 

(คน) 
2559 - - 
2560 - - 
2561 - - 

 
 ภัยแล้ง 

ในเดือนมีนาคม–พฤษภาคมของทุกปี จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นช่วงที่ขาดฝนอากาศแห้งแล้ง ลมแรง 
ช่วงเวลาดังกล่าวแม่น้ําสายสําคัญต่าง ๆ ก็จะแห้ง ปริมาณน้ําลดลง ราษฎรในพ้ืนที่อําเภอต่าง ๆ ต้องประสบ
ป๎ญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําใช้ในการเกษตร เนื่องจากบางพ้ืนที่เป็นหินดินดาน เป็นภูเขาสูง 
หรือในน้ํามีสารฟลูออไรท์ในปริมาณที่สูง ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ พ้ืนที่การขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคจึงกระจายไปตามอําเภอต่าง ๆ   

 
ตารางสถิติภัยแล้งจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  

ปี  
พ.ศ. 

พื้นที ่
ประสบภัย 
(อ้าเภอ) 

จ้านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พืน้ที่การเกษตร
เสียหาย 
 (ไร่) 

จ้านวนสัตว์ 
ที่รับ

ผลกระทบ  
(ตัว) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

 (บาท) 

2559 8 55,554 31,643.20 17,450 - 
2560 - - - - - 
2561 - - - - - 

 
 ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 

ในห้วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี จะเกิดภาวะความแห้งแล้งในพ้ืนที่ ที่มี
ปริมาณฝนสะสมน้อย และในห้วงเวลาดังกล่าวมักมีการเผากําจัดวัชพืชเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดไฟปุาและหมอก
ควันปกคลุม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ สาเหตุการเกิดหมอก
ควันในพ้ืนที่มีสาเหตุหลายประการ บางสาเหตุเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปูองกันได้โดยเป็นป๎จจัยภายนอกและเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่นสภาพอากาศที่ทําให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ แต่สาเหตุสําคัญ ส่วน
ใหญ่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ ได้แก่ การเผาปุา การเผาในที่โล่ง และพฤติกรรมในเมืองที่
สร้างมลภาวะ เช่น การเผาขยะ การปล่อยควันดํา  
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ตารางสถิติการเกิดไฟปุาในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ้านวนครั้ง 60 46 39 

พื้นที่เสียหาย (ไร่) 730 485 403 
 

ตารางสถิติหมอกควันไฟปุาจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  
ปี พ.ศ. จ้านวนครั้งที่

เกิดภัย 
(ครั้ง) 

จ้านวนพื้นที่
เสียหาย 

(ไร่) 

ฝุ่นละออง 
เกินมาตรฐาน 

(PM 10 มากกว่า 
120 ไมครอน)(วัน) 

ค่า PM 10 
สูงสุด 

(ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) 

2559 60 730 - 90 
2560 46 485 - 90 
2561 39 403 1 120.80 

 
 ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 

จังหวัดอุตรดิตถ์  มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ทําให้จํานวนรถที่ใช้มี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนก่อให้เกิดภัยจากการคมนาคมและขนส่ง ซึ่งได้กลายเป็นป๎ญหาสําคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยที่ซับซ้อนอ่ืน เช่น ภัยจากการ
คมนาคมบนท้องถนน  

ตารางสถิติอุบัติเหตุจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  
ปี พ.ศ. จ้านวนครั้ง 

ที่เกิดเหต ุ
(ครั้ง) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

2559 3,095 162 2,969 26,779,464 
2560 2,814 148 2,850 29,805,328 
2561 2,341 149 3;299 35,000,000 

 
 ภัยจากแผ่นดินไหว 

       จากผลการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ระบุว่าพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีโอกาสที่จะเผชิญต่อภัย
แผ่นดินไหวในอนาคตได้ ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์มีรอยเลื่อนมีพลัง ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ เป็นรอยเลื่อนที่มี
แนวการวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ และมีมุมเอียงเทไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ             
มีความยาวประมาณ 140 กิโลเมตร รอยเลื่อนนี้เริ่มปรากฏตั้งแต่อําเภอฟากท่ายาวลงมาในพ้ืนที่อําเภอน้ําปาด 
อําเภอทองแสนขัน และต่อเนื่องถึงอําเภอพิชัย มีลักษณะของกลุ่มรอยเลื่อนเป็นแนวยาวและแคบๆ โดยมี ความ
กว้างของเขตรอยเลื่อนไม่เกิน 4 กิโลเมตร 
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ส่วนที่ 2 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดําเนินการรับฟ๎งป๎ญหาและความต้องการในพ้ืนที่ โดยเปิดโอกาสสําหรับประชาชน
ทั่วไปและบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาจังหวัดได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องใน   
ทุกอําเภอ และการประชุมรับฟ๎งความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชนในจังหวัด ซึ่งประชาชน กลุ่ม
ผลประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบาย ได้ให้ข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ประกอบกับข้อมูลพ้ืนฐาน
ทางสถิติข้างต้น สามารถสรุปประเด็นป๎ญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ได้ดังนี้  

1. ประเด็นปัญหาในจังหวัดอุตรดิตถ ์
 1.1 การท่องเที่ยว (การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง และการบริหารจัดการ) 
  การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สําคัญและจําเป็นที่สุดกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลาย ๆ ฝุาย อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญ
ของหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลกโดยมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งสามารถนํารายได้กลับ
เข้าสู่ประเทศได้อย่างรวดเร็ว 
  ป๎จจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากศักยภาพด้าน
ท่องเที่ยวซึ่งมีการพัฒนาให้เป็นอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความสํา คัญทาง
ประวัติศาสตร์มายาวนานมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
ยาวนานจนกระทั่งป๎จจุบัน ด้วยจุดเด่นมากมายด้านสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภูเขาและที่ราบจึงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยว
กันมาก เช่น ภูสอยดาวสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ และบนภูสอยดาวเป็นเขตแบ่งระหว่างไทย -ลาว เขื่อน
สิริกิติ์  เป็นจังหวัดที่ อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้ที่มีตลอดทั้งปี นอกจากนี้ จังหวัดยังมีการท่องเที่ยวในเชิง
ประวัติศาสตร์ที่หลายคนรู้จักกันดี เช่น พระยาพิชัยดาบหัก เมืองทุ่งยั้ง-เวียงเจ้าเงาะ เมืองลับแล-ตํานานแม่ม่าย
เมืองลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ กิจกรรมล่องแพชมแม่น้ําน่าน เส้นทางเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 ต้นสัก
ใหญ่ที่สุดในโลก และบ่อเหล็กน้าพ้ี เป็นต้น 

ถึงแม้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีต้นทุนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอยู่พอสมควร แต่การขยายตัว
ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์กลับไม่พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากป๎ญหาการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีอยู่
ตั้งแต่ในอดีต อาทิป๎ญหาเส้นทางการคมนาคม สิ่งแวดล้อมการจัดการการท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์ระบบ
สาธารณูปโภค ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว และความปลอดภัย รวมไปถึงการสร้างความรับรู้ให้แก่
นักท่องเที่ยวว่าในจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญท่ีไหน และอย่างไรบ้าง กล่าวคือตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ยังเป็นที่รู้จักในวงแคบเพียงในระดับประเทศ กล่าวคือ ตลาดในประเทศ นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัด
อุตรดิตถ์ในมุมของอําเภอลับแล เป็นเมืองท่องเที่ยว “เมืองเขาเล่าว่า...เขตห้ามพูดโกหก” เมืองแห่งวีรบุรุษบ้าน
เกิดพระยาพิชัย ทุเรียนหลง-หลิน ลับแล สับปะรดห้วยมุ่น เขื่อนสิริกิติ์ และภูสอยดาว เป็นต้น สําหรับในตลาด
ต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่รู้จักจังหวัดอุตรดิตถ์มากนัก รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆเหล่านี้ เข้าถึงได้ยาก ประกอบกับการไม่มีบริการขนส่งสาธารณะที่ดี และทั่วถึง ทําให้การท่องเที่ยวไม่
พัฒนาไปไกลเท่าที่ควร รวมไปถึงการบริหารจัดการและการดูแลดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัด
อุตรดิตถ์หรือมาถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพ้ืนที่ให้มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และได้รับการต้อนรับที่
ดีจากประชาชนคนอุตรดิตถ์ในฐานะเจ้าบ้าน 
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 1.2 ปัญหาภัยแล้ง 
  ในเดือนมีนาคม–พฤษภาคมของทุกปี จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นช่วงที่ขาดฝนอากาศแห้งแล้ง ลมแรง 
ช่วงเวลาดังกล่าวแม่น้ําสายสําคัญต่าง ๆ ก็จะแห้ง ปริมาณน้ําลดลง ราษฎรในพ้ืนที่อําเภอต่าง ๆ ต้องประสบ
ป๎ญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําใช้ในการเกษตร เนื่องจากบางพ้ืนที่เป็นหินดินดาน เป็นภูเขาสูง 
หรือในน้ํามีสารฟลูออไรท์ในปริมาณที่สูง ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ พ้ืนที่การขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคจึงกระจายไปตามอําเภอต่าง ๆ 

สถิติภัยแล้งจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  
ปี  

พ.ศ. 
พื้นที ่

ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

จ านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย 
 (ไร่) 

จ านวนสัตว์ 
ที่รับ

ผลกระทบ  
(ตัว) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

 (บาท) 

2559 8 55,554 3 ,643     7,45  - 
2560 - - - - - 
2561 - - - - - 

 
จากสถิติภัยแล้งเนื่องจากอิทธิพลของเอลนีโญ (El Nino) ในปี 2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศ

พ้ืนที่ประสบภัย ทั้งสิ้น 8 อําเภอ จํานวนครัวเรือนที่ประสบภัย 55,554 ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตร 31,643.20 ไร่ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ทั้งนี้  พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานจะเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรที่
ต้องพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก คือ ได้รับน้ําจากน้ําฝน น้ําจากหนอง คลอง บึง ที่ได้รับการกักเก็บเอาไว้เป็นหลัก 

ประกอบกับสภาพพ้ืนที่เองที่ 80% เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่อง
จากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบ
เขาตามแนวคลองตรอน แม่น้ําปาด คลองแม่พร่อง ห้วยน้ําไคร้ และลําธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขา
อยู่ในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล น้ําปาด ฟากท่า ท่าปลาและอําเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพ้ืนที่
ทั้งหมด) และเขตภูเขาและท่ีสูงอยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล น้ําปาด ฟากท่า ท่าปลา และอําเภอบ้านโคก (ประมาณ 60% ของพ้ืนที่ทั้งหมด)   
ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จะประสบทั้งป๎ญหาน้ําปุาไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และในฤดูแล้งก็จะประสบกับป๎ญหาภัยแล้ง ซึ่ง
เกิดจากแหล่งน้ําธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ ซึ่งน้ําจะไหลลงสู่พ้ืนที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว  

1.3 โครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเส้นทางความนาคมที่สําคัญ ได้แก่  
1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ช่วงพิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่

ภาคเหนือ มีระยะทางที่ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งสิ้นประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งป๎จจุบันเป็นถนน 4 ช่องจราจรทั้ง
เส้น และมีช่วงที่ผ่านเขาสูง 2 ช่วงคือ เขาขาด และเขาพลึง ซึ่งทั้ง 2 ช่วงเป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ซึ่งกรมทางหลวงและจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการดําเนินการด้านความปลอดภัยแล้ว  

2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ช่วงพิษณุโลก-อุตรดิตถ์-ด่านชายแดนภูดู่ ป๎จจุบันในช่วง
เส้นทางที่เป็นที่สูงในเขตพ้ืนที่อําเภอน้ําปาด ฟากท่า บ้านโคก ยังเป็นเส้นทาง 2 เลน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
ขนส่งของรถบรรทุก ทําให้ใช้เวลาในการขนส่งนานและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคณะรัฐมนตรี รับทราบและ
เห็นชอบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นและ
ผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2561 โดยกรมทางหลวงจะดําเนินการปรับปรุง
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ให้เป็นมาตรฐานชั้น 1 และมีแผนจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2564 เพ่ือดําเนินการก่อสร้าง ป๎จจุบันอยู่
ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ 

แต่ในส่วนของเส้นทางคมนาคมระหว่างพ้ืนที่ อาทิ ระหว่างตําบล หมู่บ้าน ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจาก ภารกิจในการบํารุงรักษาถนน เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ถูกถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นในการดูแลบํารุงรักษาถนน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ 
บํารุงดูแลรักษาถนนเป็นภารกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ จํานวนมาก และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนได้หากถนนไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้  

ซึ่งจากการรับฟ๎งป๎ญหาของประชาชนในพ้ืนที่อําเภอต่างๆพบว่า งบประมาณเป็นทรัพยากรที่
เป็นเงื่อนไขที่สําคัญ และเป็นป๎ญหามากที่สุดสําหรับการดูแลบํารุงรักษาถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะ อบต. ซึ่งมีงบประมาณดําเนินการอย่างจํากัด และขาดการบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างและดูแลรักษา 

 1.4 คุณภาพชีวิตเกษตรกร (ราคาสินค้าเกษตร) 
  โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภาคเกษตรเป็นหลัก กว่า 30% โดยด้านการ
เพาะปลูกเป็นโครงสร้างหลัก 76% ได้แก่ ข้าวเป็นผลผลิตหลัก 42% รองลงมาคือทุเรียน 7% ลองกอง 4% 
ข้าวโพด 4% อ้อย 3% สับปะรด 3% มะขามหวาน 3% หอมแดง 2% มะม่วง 2% หอมแดง 2%มันสําปะหลัง 
2% และอ่ืนๆ 2% จะเห็นได้ว่าโดยสภาพพ้ืนที่ และภูมิอากาศเหมาะแก่การทําเกษตรกรรมอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันสินค้าเกษตรยังคงเป็นสินค้าหลักในโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด 
  อย่างไรก็ตามเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรผู้ทํานา และทําไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากป๎ญหาสําคัญ 2 ประการคือ ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากป๎จจัย
ต่างๆ เช่น ปุ๋ย น้ํายาฆ่าศตัรูพืช ได้มีราคาแพงขึ้นเกือบทุกปีตามภาวะเงินเฟูอที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับราคาผลผลิต
ตกต่ํา   ทําให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาและชาวไร่ ต้องประสบป๎ญหาขาดทุน 
  สาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา คือ ปริมาณผลผลิตมีมากกว่าความต้องการ
บริโภค หรือ มีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ซึ่งวิธีการที่สามารถแกป๎ญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําได้ คือ ต้องควบคุม
ปริมาณการผลิตไม่ให้มีมากเกินกวาความต้องการบริโภค (ควบคุมด้านอุปทานของสินค้า) และ/หรือเพ่ิมความ
ต้องการบริโภคให้สอดคล้องกบปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น (เพ่ิมอุปสงค์ของสินค้า) ทั้งนี้การเ พ่ิมความต้องการ
บริโภคสินค้าสามารถทําได้โดยการเพ่ิมหรือขยายตลาด แต่หากไม่มีการควบคุมปริมาณการผลิตให้เหมาะสม ใน
ที่สุดเมื่อความต้องการบริโภคถึงจุดอ่ิมตัว ก็จะเกิดป๎ญหาราคาตกต่ําเช่นเดิม ดังนั้นการควบคุมปริมาณการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคจึงเป็นแนวทางท่ีจะสามารถแก้ป๎ญหาราคาผลผลิตตกต่ําได้อย่างยั่งยืน 

 1.5 ยาเสพติด 
  สถานการณ์ป๎ญหายาเสพติดภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ในป๎จจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
20 ส่วนใหญ่ใช้เป็นพ้ืนที่พักคอยและกระจายยาเสพติด ป๎ญหาหลักคือการแพร่ระบาดของยาบ้าในพ้ืนที่ โดย
กลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดสูงสุดเป็นกลุ่มอาชีพรับจ้าง ว่างงาน และเกษตรกร อายุระหว่าง 15 -
24 ปี รวมถึงการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา พ้ืนที่เฝูาระวังป๎ญหาการค้าและ         
การแพร่ระบาด ได้แก่ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ลับแล อ.พิชัย อ.น้ําปาด และ อ.ทองแสนขัน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติดปีงบประมาณ 2559 – 2561 พบว่า 
สถานการณ์การค้า ยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20  ป๎จจัยหลักของการเพ่ิม
ดังกล่าว คือ ยาเสพติดมีราคาลดลง และกลุ่มผู้เสพ (รายใหม่) ในพ้ืนที่มีความต้องการอยากลองเสพยาเสพติด   
เพ่ิมมากขึ้น กลุ่มนักค้าในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักค้ารายย่อย ไปจนถึงรายกลาง ที่เชื่อมโยงกับ กลุ่มนักค้า       
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ยาเสพติดทางภาคเหนือตอนบน และจะลําเลียงยาเสพติดเข้ามาพักคอยในพื้นท่ีเป็นระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้น   
ก็จะกระจายไปยังพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก 

ซ่ึงแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในอนาคตของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ การแพร่ระบาดยาเสพติด 
(ยาบ้า ไอซ์ กัญชา) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เพราะยาเสพติดราคาถูกลงและกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้วิธีให้เครดิต แก่ผู้
จําหน่ายรายย่อย โดยพ้ืนที่ที่มีการจับกุมมาก ได้แก่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล และ อําเภอพิชัย        
ซึ่งยาบ้ายังคงเป็นยาเสพติดหลักที่มีการค้าในพ้ืนที่มากที่สุด และกลุ่มผู้ค้าที่มีหมายจับได้หลบหนีหมายจับไป
อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทย และเมียนม่าร์สั่งยาเสพติดมาพักไว้กับเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน จึงทําให้ยาเสพติดมีราคาถูก และส่งผลให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดมากขึ้น 

 1.6 โครงสร้างประชากร ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงมาก 
  ข้อมูลการคาดประมาณการประชากรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553-2583 ระบุว่า 
ประชากรสูงอายุ 60 ปี จะเพ่ิมขึ้นจาก 8.4 ล้านคนในปี 2553 เป็น 20.5 ล้านคนในปี 2583 และในช่วงเวลา
เดียวกันนั้น ประชากรสูงวัยอายุ 80 ปีขึ้นไปจะเพ่ิมขึ้นจาก 1 ล้านคน เป็น 4 ล้านคน ในอีก 30 ปีข้างหน้า 
เช่นเดียวกับข้อมูลของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่โครงสร้างประชากรกําลังเข้าสู่สงคมผู้สูงอายุ ยิ่งไปกว่านั้นสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลักษณะการพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรวัยต่างๆ เปลี่ยนไป เดิม
มีประชากรวัยเด็กที่ต้องพ่ึงพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าผู้สูงอายุ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้สูงอายุที่ต้อง
พ่ึงพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าเด็ก อัตราส่วนระหว่างประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุจะลดลงจนเหลือเพียง 
2 ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในอีก 30 ปีข้างหน้า 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุภาคเหนือมีสัดส่วนสูงขึ้น เป็นผลให้ภาระพ่ึงพิง
สูงขึ้น การเตรียมความพร้อมของรัฐเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย แม้ว่าในระดับชุมชน ป๎จจุบันจะมีความ
ตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นในรูปของชมรมผู้สูงอายุ แต่
โดยทั่วไปแล้วยังมีจุดอ่อนด้านความตระหนักถึงป๎ญหาและการเตรียมตัวในระยะยาว 

 1.7 ข้อกฎหมาย และการสนับสนุนด้านการระหว่างประเทศ 
  ด่านถาวรภูดู่ (ประเทศไทย) เปิดด่านเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 และด่านสากลพูดู่    
(สปป.ลาว) เปิดด่านเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกและนําเข้าสินค้าผ่านชายแดนขยาย
ตัวเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นโอกาสของจังหวัดในการผลิตเพ่ือการส่งออกทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ ภาครัฐควรให้การส่งเสริม และอํานวยความสะดวกผู้ประกอบการ อาทิ ข้อมูลการตลาด กฎระเบียบ
ทางศุลกากร เป็นต้น อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของ สปป. ลาว คือ
เมืองหลวงพระบาง ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และภาคบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

แต่เนื่องด้วยบริเวณตลาดชายแดนภูดู่เป็นพ้ืนที่ปุาสงวนเป็นส่วนใหญ่ ที่รอการอนุมัติจากกรม
ปุาไม้ ให้เข้าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการค้าชายแดน ทําให้เป็นอุปสรรคสําคัญของการลงทุนของผู้ประกอบการและ
ภาคเอกชน 

ซึ่งตามศักยภาพด่านชายแดนภูดู่เป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญ
เพ่ิมขึ้นจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นหลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จะมีเครือข่าย
การขนส่งเชื่อมจากพม่า, สปป.ลาว, จีน และเวียดนาม เช่น โกดังสินค้า จุดพักรถ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร      
อู่ซ่อมรถยนต์ สถานที่บริการ และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวช่วยให้พ่อค้าไทย 
สามารถขยายตลาดไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งป๎จจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ําปาด จํานวน  99 - 0 - 48  ไร่ แล้ว ซึ่งจังหวัดมีแผนที่จะดําเนินการขอ
อนุญาตเพิ่มอีก 835 ไร่เศษ เพ่ือรองรับการขยายตัวของด่านชายแดน โดยอยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดเพ่ือ
ขอรับอนุญาตจากกรมปุาไม้ 
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2. ความต้องการของพื้นที่ (รายอ้าเภอ) 
2.1 อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ราษฎรมีทั้งการประกอบอาชีพการทํานา ทําสวนผลไม้ และมีรายได้

หลักจากการประกอบอาชีพการเกษตร และการค้าขาย ในแหล่งชุมชนเมือง แต่พ้ืนที่บางตําบลยังไม่มีการพัฒนา
ทั้งแหล่งน้ํา และเส้นทางในการคมนาคม ระบบประปาในบางพ้ืนที่ยังไม่ทั่วถึง และบางแห่งก็ชํารุดทรุด โทรมไป
ตามอายุการใช้งาน  ดังนั้น ราษฎรต้องการการพัฒนาแหล่งน้ํา พัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบประปา 
ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.2 อ้าเภอพิชัย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานา ดังนั้น การพัฒนาแหล่งน้ํา
สําหรับทําการเกษตรจึงเป็นป๎จจัยสําคัญสําหรับราษฎรที่ต้องการกระจายพ้ืนที่ให้บริการมากขึ้น รวมทั้ง การ
พัฒนาระบบประปาเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรที่ชํารุดทรุดโทรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ นอกจากนี้พ้ืนที่อําเภอพิชัยเป็นพ้ืนที่ที่แม่น้ําน่าน 
และคลองเชื่อมโยงต่างๆไหลผ่าน ในฤดูน้ําหลากจะทําให้เกิดป๎ญหาการกัดเซาะตลิ่ง 

2.3 อ้าเภอตรอน ราษฎรส่วนใหญ่ต้องการการพัฒนาระบบน้ําประปา เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร เพราะเป็นพ้ืนที่ราบเป็นส่วนใหญ่ เหมาะแก่การเพาะปลูก และการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมที่ทรุดโทรมระหว่างตําบล หมู่บ้าน นอกจากนี้ผลจากการขยายตัวของความเป็นชุมชนเมืองทํา
ให้เกิดป๎ญหาการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ตามมาด้วย 

2.4 อ้าเภอลับแล ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทําสวน ทําสวนไม้ผล และทํานา และ
เป็นพ้ืนที่ใกล้เขาซึ่งเกิดน้ําปุาไหลหลาก ดังนั้น จึงมีความต้องการด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา เพ่ือปูองกันน้ําท่วม 
การกักเก็บน้ํา และการปูองกันภัยทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยง การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ ตาม
ศักยภาพที่มีอยู่สูงมาก และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่ชํารุดทรุดโทรม  นอกจากนี้ยังมีการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ติดต่อกับเขตต่ออําเภอเมือง 

2.5 อ้าเภอท่าปลา ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการปลูกพืชสวนเป็นรายได้หลัก และมี
อาชีพจากการประมง บางพ้ืนที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นเขายังขาดแหล่งน้ําสําหรับใช้ในการเกษตร จึงจําเป็นต้องการ
พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือให้ราษฎรใช้ในการเกษตร การส่งเสริมอาชีพจากผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ขาดแคลนในบางพื้นท่ี และเส้นทางคมนาคมที่ชํารุดทรุดโทรม 

2.6 อ้าเภอฟากท่า อ้าเภอน้้าปาด และอ้าเภอบ้านโคก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการ
ทําพืชสวน พืชไร่ และไม้ผลบางชนิด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบสูงไม่มีระบบชลประทานต้องอาศัยแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น จึงมีความต้องการมีการพัฒนาแหล่งน้ําตามธรรมชาติเพ่ือกักเก็บน้ําไว้ใช้สําหรับทําการเกษตร 
รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริม  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การพัฒนาการค้าชายแดน 
และการพัฒนาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนการ
สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

2.7 อ้าเภอทองแสนขัน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําพืชไร่ ดังนั้น จึงต้องการพัฒนา
แหล่งน้ํา และระบบการกระจายน้ําเข้าพ้ืนที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมร ายได้ 
สาธารณูปโภคต่างๆ และเส้นทางคมนาคมที่ชํารุดทรุดโทรม และเนื่องจากพ้ืนที่อําเภอทองแสนขันส่วนใหญ่อยู่
ในเขตปุาสงวน จึงทําให้ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน 

 
 
 
 

 
 



58 
 

ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา 

1. การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนา

จังหวัดเพ่ือมาดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จํานวน  22 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
210,017,100 บาท ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัด
อุตรดิตถ์ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
จ้านวน
โครงการ 

งปม.ทั้งหมด 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ร้อยละ เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างบ้านเมือง 
ให้น่าอยู ่ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็ง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

7 130,218,000 92,279,207 70.87 ประชาชนและ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดินและมีความ
มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้ม ี
คุณภาพปลอดภยัได้
มาตรฐาน และมีการ 
บริหารจัดการด้าน
การตลาดที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

7 35,859,700 26,380,904 73.57 เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 
การแปรรูปสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญ๎ญา
ท้องถิ่น และการ 
ท่องเที่ยว 

3 35,914,900 12,755,795 35.52 เป็นเมือง 3 
วัฒนธรรม ที่ม ี
อัตลักษณ์ และ
ยกระดับคุณภาพ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และแหล่งน้ํา และ 
ส่งเสริมพัฒนาพลังงาน
ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

5 8,024,500 3,805,283 47.42 ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานมีความ
อุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
จ้านวน
โครงการ 

งปม.ทั้งหมด 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ร้อยละ เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เพิ่มศักยภาพ  
การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และ 
ความสัมพันธก์ับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

- - - - - 

รวม 22 210,017,100 135,221,189 64.39  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
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2. การด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความต้องการในพ้ืนที่ 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชนในพื้นท่ีตามประเด็นป๎ญหาความต้องการ ดังนี้ 

 2.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.1.1 ด้านการป้องกันยาเสพติด  
 1) วิทยากรกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด    

จํานวน 15 คน  
 2) วิทยากรกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอํา เภอ          

มีจํานวนอําเภอละ 5 คน รวม 45 คน  
 3) วิทยากร D.A.R.E ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 77 คน  
 4) คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด จํานวน 15 คน  
 6) คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอๆ ละ 10-15 คน  
 7) ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน  

- ระดับจังหวัด จํานวน 3 แห่ง  
- ระดับอําเภอ จํานวน 27 แห่ง  

 8) เครอืข่ายภาคประชาชนที่ทํางานร่วมกับสํานักงาน ปปส.ภาค 6 จํานวน 13 เครือข่าย  
 9) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2549-2560 จานวนทั้งสิ้น 610 กองทุน  
 

2.1.2 ด้านการบ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
  1) ศูนย์ฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จานวน 1 แห่ง สามารถรองรับผู้
เสพได้จํานวน 120 คน  
  2) วิทยากรด้านการบาบัดฟ้ืนฟูเสพผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     
จํานวน 45 คน  
  3) ศูนย์ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด จํานวน 9 แห่ง  
  4) สถานพยาบาลที่รองรับผู้เข้ารับการบําบัดในระบบ แมททิกซ์โปรแกรม จํานวน 10 แห่ง 
ศักยภาพในการบําบัดโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000-1,500 คน/ปี (กรณีบําบัดแบบไม่ควบคุมตัว)  
 

  2.1.3 ด้านการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด  
  1) สถานีตํารวจภูธรในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 13 แห่ง  
  2) ชุดปฏิบัติการด้านการปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวนทั้งสิ้น 22 ชุด 
ปฏิบัติงานจริง 17 ชุด ครอบคลุมทั้ง 13 สภ.  
  3) จุดตรวจ/จุดสกัด ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 19 จุดแยกเป็น  
   - จุดตรวจตอนใน 16 จุด  
   - จุดตรวจชายแดน 3 จุด  
  4) พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.มาตรการฯ ปี 2534 จํานวน 29 นาย ปฏิบัติงานจริง 4 นาย  
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  2.1.4 ด้านการบริการจัดการ  
  1. โครงสร้างคณะกรรมการศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์     
มีคณะกรรมการจํานวน 45 คน โดยมีที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ทําหน้าที่ฝุายเลขานุการศูนย์ฯ และ       
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ จํานวน 9 นาย 
  2. คณะทํางานเฝูาระวังป๎ญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ มีคณะทํางานจํานวน 45 คน โดยมี   
การประชุมเพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง  
  ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงยุทธศาสตร์ 
  1) จังหวัดอุตรดิตถ์ มีถนนทางหลวง ทางสายหลัก ทางสายรอง อยู่หลายเส้นเป็นที่เชื่อมต่อ
สะดวกกับทุกจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง จึงเป็นเส้นทางลําเลียงผ่านที่สําคัญจากแหล่งผลิต การ
ตั้งจุดสกัด จุดตรวจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสําคัญที่สามารถสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดที่ผ่านเข้ามา ป๎ญหาอยู่ที่
กําลังพล งบประมาณรวมทั้งอุปกรณ์ ยานพาหนะ ไม่ว่าฝุายปกครอง ตํารวจ  หรือแม้กระทั่ง ชรบ. ขาด
งบประมาณในการฝึกอบรมรวมไปถึงค่าเบี้ยเลี้ยง/อาหาร ในการออกปฏิบัติการ ค่าน้ํามันยานพาหนะที่
จําเป็นต้องใช้ ซึ่งถ้าหากมีการจัดสรรงบประมาณ  อุปกรณ์ ยานพาหนะ ก็จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดได้มากขึ้น รวมทั้งการปราบปรามได้มากข้ึน 

2) การปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในศาสนสถาน (วัด ,โบสถ์,มัสยิด) ดําเนินการได้ยาก
เนื่องจาก  เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และไม่มีกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้นักบวชตามศาสนา
ต่างๆ ไม่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการ 

3) การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู ไม่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ฟ้ืนฟู ได้ตรงตามความต้องการ ส่งผลให้ผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู ที่ต้องการความช่วยเหลือเกิดทัศนคติเชิงลบ                
ต่อหน่วยงานที่ยื่นความต้องการ 

2.2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 ห้วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2560 ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศร้อนจัด

ในหลายพื้นท่ี นอกจากนี้ในส่วนของปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของชลประทานพบว่า มีอ่างเก็บน้ําขนาด
ใหญ่บางแห่งไม่สามารถสนับสนุนการใช้น้ําในภาคการเกษตรได้ แต่ยังคงจัดสรรน้ําเฉพาะการอุปโภค-บริโภค 
และรักษาระบบนิเวศได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา (ปี 2559) จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ประสบภัยแล้งจํานวน 8 อําเภอ 44 
ตําบล 259 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 58.56 จากข้อมูลสถิติสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาภัยที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง และเตรียมการรับสถานการณ์ป๎ญหาภัยแล้งที่อาจเกิด
ผลกระทบหรือความเสียหายต่อประชาชนน้อยที่สุด โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

 1) พิจารณาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัย
แล้งเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และให้ทุกอําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์/อําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นพร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ประจําศูนย์ฯ และแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

 2) ให้ทุกอําเภอติดตามสถานการณ์ รวบรวม ข้อมูลข่าวสาร และประเมินสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและดําเนินการ ตามมาตรการเฝูาระวังและมาตรการให้ความช่วยเหลือ อาทิ จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาภัยแล้งของอําเภอให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดย
กําหนดภารกิจและแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินการอย่างเป็น
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ระบบ ครอบคลุมทุกมิติ มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงทั้งในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จัดเตรียมกําลังคน สํารวจ
วัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งไว้ให้
พร้อมใช้การได้ทันที ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนแจกจ่ายน้ําให้ราษฎรตามข้อมูล
หมู่บ้านชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบป๎ญหาภัยแล้งที่ได้สํารวจไว้แล้ว และกําหนดจุดแจกจ่ายน้ํา ณ 
สถานที่ที่สะดวกกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เป็นต้น 

 3) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนทั้งในภาพรวม และในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้ตระหนักถึงสถานการณ์และทราบข้อมูลปริมาณน้ํา รวมถึงมาตรการการบริหาร
จัดการน้ําที่กําลังจะดําเนินการ โดยเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และรับทราบได้อย่างทั่วถึง  และ
รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ํา และใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค
อย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งพิจารณาในการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ําและการ
เชื่อมโยงกับตลาด 

 นอกจากการดําเนินการตามมาตรการขอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จังหวัดอุตรดิตถ์
ยังได้มีการดําเนินการเพื่อแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้าเป็นการเร่งด่วน ดังนี้ 

 1) จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้อนุมัติให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยได้ดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลในพ้ืนที่ของ
จังหวัด รวมทั้งสินจํานวน 30 บ่อ 

 2) จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (เชิงปูองกันและยับยั้ง วงเงิน 10 ล้านบาท) โดยดําเนินการในพ้ืนที่ 7 อําเภอ     
27 ตําบล จํานวน 19 โครงการ 

 2.3 การด้าเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  สืบเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ในปี พ.ศ.2514 ทําให้ต้องมีการอพยพราษฎรในพ้ืนที่อ่างเก็บ
น้ําเขื่อนสิริกิติ์ มาอยู่ในบริเวณพ้ืนที่จัดสรรของนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน และได้จัดสรรแบ่งแปลงให้กับผู้อพยพ
เข้ามาทํากินในพ้ืนที่ตําบลร่วมจิต ตําบลน้ําหมัน ตําบลจริม และตําบลท่าปลา อําเภอท่าปลา ซึ่งนิคมสร้าง
ตนเองลําน้ําน่านจัดสรรแบ่งแปลงให้แก่ผู้อพยพเพ่ือเข้าอยู่อาศัย ทํากินจํานวน 160,540 ไร่ แต่มีพ้ืนที่บางส่วน
ของนิคมฯที่จัดสรรทับซ้อนอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติลําน้ําน่านฝ๎่งขวา  
จํานวน 1,013 ราย เนื้อท่ี 7,215 ไร่ 
  ต่อมา ในปี  2546  คณะกรรมการแก้ไขป๎ญหาที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้มีมติว่าพ้ืนที่ดังกล่าว
ราษฎรมิได้เข้าทําประโยชน์โดยพลการ แต่เกิดจากหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ก่อนมีการประกาศเขตปุา
สงวนแห่งชาติลําน้ําน่านฝ๎่งขวา และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯกันอย่างต่อเนื่อง โดยให้กรมปุาไม้และ
กรมประชาสงเคราะห์(เดิม) ร่วมกันสํารวจรังวัดแล้วเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการเพิกถอนต่อไป 
  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามการแก้ไขป๎ญหาที่ดินทํากิน
และป๎ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเร่งรัดติดตามและประสานการช่วยเหลือกรณีดังกล่าว รวม
ไปถึงการติดตามร่างกฎกระทรวงเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติปุาลําน้ําน่านฝ๎่งขวาบางส่วน  ในท้องที่ตําบลจริม                  
ตําบลท่าปลา ตําบลร่วมจิต อําเภอท่าปลา และตําบลขุนฝาง อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ. ศ..... 
พร้อมนี้จังหวัดอุตรดิตถ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และมอบแนวทางการ
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อยู่ร่วมกันระหว่างประชาชน ปุา และเจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันการเกิดข้อพิพาทในพ้ืนที่ และอยู่ร่วมกันตาม
แนวทางท่ีได้ตกลงกันระหว่างชาวบ้านกับรัฐ 
  ในเดือนมิถุนายน 2560 พลเอก สุ รศักดิ์  กาญจนรัตน์  รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามใน“ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติปุาลําน้ําน่านฝ๎่ง
ขวา บางส่วน ในท้องที่ตําบลจริม ตําบลท่าปลา ตําบลร่วมจิต อําเภอท่าปลา และตําบลขุนฝาง อําเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560” เรียบร้อยแล้ว และลงประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 
66 ก หน้าที่ 10 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560  

 2.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ กําหนดวิสัยทัศน์ คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  
ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพ่ือนบ้านยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว” 
โดยเน้น ทํานุบํารุง รักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ภูมิป๎ญญาไทยเพ่ือใช้ในการผลิต สินค้าบริการ การเพ่ิมรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ภาคเหนือ) ซึ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง พัฒนายกระดับการท่องเที่ยว คุณภาพ ตลอดจน ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต โดยมีกิจกรรม/โครงการที่สําคัญ อาทิ 
  1) งานบ้านเกิดถิ่นกําเนิดพระยาพิชัยดาบหัก งบประมาณ 1,914,000 บาท ทุกภาคส่วนใน
อําเภอพิชัย ร่วมกันจัดงาน “บ้านเกิดถ่ินกําเนิดพระยาพิชัยดาบหัก” ขึ้นเป็นประจําทุกปี ในระหว่างวันที่ 7 – 9 
เมษายน เนื่องจากวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2325 หรือเมื่อ 236 ปีที่ "พระยาพิชัยดาบหัก" ถูกประหารชีวิต เมื่อสิ้น
แผ่นดินพระเจ้าตากสิน สมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ตั้งกรุงเทพเป็นเมืองหลวง พระยาพิชัยดาบหัก ทูลขอ
ถวายความกตัญํู ความจงรักภักดี และถวายชีวิตเป็นราชพลีตามสมเด็จพระเจ้าตากสิน สําหรับกิจกรรมในงาน 
มีการแสดงโขนภาคพิเศษ โดยโรงเรียนพิชัย ที่มีการปรับบทให้ทศกัณฑ์หยุดรบกับพระรามเพ่ืองานนี้โดยเฉพาะ 
และมีไฮไลท์คือการแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์พระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งมีนักแสดงมืออาชีพร่วมกับ
ผู้นําและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น ท้องที่ และส่วนราชการในอําเภอพิชัย ร่วมแสดงรวมกว่า 100 ชีวิต การออกร้าน
จําหน่ายสินค้าและของดีเมืองพิชัย การแสดงการละเล่นย้อนยุค เช่น การเล่นหมากเก็บ มอญซ่อนผ้า ชกมวย 
การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดไก่เขียวพาลีและไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น 
  2) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว และงานเทศกาล งบประมาณ 5,000,000 บาท เป็นโครงการ
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุนทุกปี เพื่อนํามาจัดงานสําคัญของจังหวัด ได้แก่ งานพระยาพิชัยดาบหักและ
งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ งานเทศกาลลางสาดและลองกองหวาน งานกระเทียมอําเภอน้ําปาด งานบ้านเกิด
พระยาพิชัยดาบหัก งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ งานอัฐมีบูชา และงานอ่ืนๆ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนในจังหวัด ร่วมกันจัดงานเหล่านี้ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ของดี และ
การท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้นําสินค้ามาจําหน่ายในงาน
เทศกาลต่างๆของจังหวัด 
  3) ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองท่าเหนือ ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์     
ณ บริเวณลานพ้ืนที่หอวัฒนธรรมจังหวัดและถนนพาดสนามบิน ซึ่งกําหนดจัดในทุกวันศุกร์และวันเสาร์สัปดาห์
สุดท้ายของเดือนทุกเดือน โดยเล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบถนนคนเดินสาย
วัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์ บนพื้นฐานของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับขนานนามว่า “อุตรดิตถ์แดนฝ๎น สวรรค์บนดิน ถิ่น 
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3 วัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการนําความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ สําหรับการจัดงานมหกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและถนนคนเดินวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  4) ส่งเสริมการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้มวยพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์  มวยพระยา
พิชัยดาบหักเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของลูกหลานพระยาพิชัยดาบหักและชาว
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พระยาพิชัยดาบหัก ทหารเอกคู่กายสมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้สร้างไว้เป็นมรดกทางป๎ญญา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ จัดงานนี้ขึ้นเพ่ือถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ “มวยพระยา
พิชัยดาบหัก” และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดด้วย โดยกิจกรรมภายในงาน มีการแสดง
ศิลปะการต่อสู้ “มวยพระยาพิชัยดาบหัก” โดยนักเรียนกว่า 400 ชีวิตเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 
ซึ่งเป็นปฐมบรมครู การแสดงกลมวยพระยาพิชัยดาบหัก การประกวดท่ามวยพระยาพิชัยดาบหัก 
  5) International Mountain Bike เพ่ือการท่องเที่ยว (ป๎่นลับแล ไม่แก่ต้องป๎่น) โดย
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะหนองพระแล อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยงของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเมืองลับแล    
ซึ่งมีจุดขายที่น่าสนใจมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ มีผลไม้ขึ้นชื่อทั้งทุเรียน ลางสาด ลองกอง และ
อาหารพ้ืนบ้าน เช่น หมี่พัน ข้าวพันผัก ข้าวแคบ ผ้าทอเมืองลับแล และวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวลับแล โดย
กิจกรรม เป็นในลักษณะแรลลี่จักรยานบนเส้นทางชมแหล่งท่องเที่ยวเมืองลับแล  สําหรับการแข่งขัน แบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การแข่งขันจักรยานแรลลี่ และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รวมระยะทางประมาณ 40 
กิโลเมตร  

 2.5 การสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภค (กรณีทุเรียนหลงลับแล) 
  ทุเรียนหลง–หลินลับแล เป็นทุเรียน 2 สายพันธุ์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของ กรมส่งเสริม
การเกษตรจัดประกวดทุเรียนพ้ืนเมือง ซึ่งเกิดจากต้นแม่ที่เกิดจากการเพาะด้วยเมล็ด โดยพันธุ์ หลงลับแล จะมี
ทรงผลสวย ติดผลดก สุกงอมเนื้อไม่เละ เปลือกผลบาง เมล็ดเล็กและลีบบาง เนื้อเยอะ ส่วนทุเรียนหลินลับแล 
ทรงผลจะมีพูชัดเจน เวลามีดอกและติดผลจะดกมาก เนื้อสุกงอมไม่เละ เปลือกผลบางและเมล็ดเล็กลีบบาง
เช่นเดียวกับทุเรียนหลงลับแล จึงทําให้มีเนื้อเยอะ เนื้อละเอียดเนียนเป็นสีเหลืองนวล รสชาติหวานมันและหวาน
แหลม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอ่อนๆ 
  ในปี พ.ศ. 2561 กรมทรัพย์สินทางป๎ญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
หรือ GI ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ เป็นสิ่งที่ปลูกได้เฉพาะในอําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์เท่านั้น ซึ่งทําให้คุณค่าของทุเรียนเพิ่มขึ้นทั้งราคา คุณภาพและชื่อเสียง ถือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า
และเป็นเครื่องมือการตลาดให้ก้าวสู่ระดับสากล นอกจากนี้ยังเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเกษตรกร 
  ป๎จจุบันพบว่า มีการแอบอ้างนําทุเรียนจากแหล่งอ่ืนมาสวมสิทธิ์จําหน่ายเป็นทุเรียนของจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยที่ทุเรียนนอกพ้ืนที่นํามาจําหน่ายในช่วงเดือนเมษายน -ต้นเดือนพฤษภาคม มีการแอบอ้างเป็น
ทุเรียนหลง-หลินลับแล ซึ่งในข้อเท็จจริง ผลผลิตในพ้ืนที่ออกสู่ตลาดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ทําให้เสียชื่อ
ทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกชกระทบต่อคุณภาพทุเรียนจากสวนลับแล นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ค้าบางรายเอาเปรียบ
ผู้บริโภคโดยการเอาทุเรียนอ่อนมาขาย ป๎ญหาทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพ จากการตัดไม่แก่เต็มที่ ได้
ทําลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งทําให้ผู้บริโภครู้สึกผิดหวังในคุณภาพสินค้าและไม่อยากซื้อซ้ําอีกส่งผล
กระทบกลับสู่ชาวสวนทุเรียนอย่างรุนแรง และอาจเกิดป๎ญหาราคาทุเรียนตกต่ําทําให้เกษตรกรประสบภาวะ
ขาดทุนและได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการเห็นแก่ได้เพียงเล็กน้อยอาจทําลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของทุเรียน
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สําคัญยังเป็นการทําลายอาชีพของตนเองด้วย 
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  จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างการเพ่ิมศักยภาพและรักษาอัตลักษณ์ ทุเรียน
และผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการบูรณาการของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพ่ือส่งเสริม/สร้างเสริมคุณภาพ ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคของทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์  
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้บริโภคทุเรียนที่มีคุณภาพ และเพ่ือส่งเสริมการขายทุเรียนของเกษตรกรจังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการส่งเสริม/สร้างเสริมคุณภาพ ภาพลักษณ์ 
และความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคของทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างต่อเนื่อง และจะดําเนินการขยายผลไปยังผลไม้/
สินค้าเกษตรชนิดอ่ืน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ดีต่อสินค้าเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และสร้าง
รายได้ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างยั่งยืนต่อไป 

 2.6 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี
  กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดําเนินการ จํานวน 28 หมู่บ้าน 
กระจายไปในพ้ืนทีท่ั้ง 9 อําเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ดําเนินการใน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฝึกอบรมบุคคากร
ด้านการท่องเที่ยว, การปรับภูมิทัศน์และสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว , การพัฒนาสินค้าและเพ่ิม
ช่องทางการตลาด, การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ ชึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายของ
กรมการพัฒนาชุมชนในการเปลี่ยนผ่านจากการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว สู่การ
เพ่ิมช่องทางสร้างรายได้ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ 
ภูมิป๎ญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ ชุมชนยังอยู่ร่วมกันไม่ต้องแข่งขัน
นําผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทํา ผลิตสินค้า 
และบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอ ให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากฐานอย่างแท้จริง 
  โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดงาน “OTOP นวัตวิถี “ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่า
เหนือ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญ 
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการร่วมกับ
ภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  
  ทั้งนี้การดําเนินได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนา
ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพ่ือให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล ทําให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่างๆ ไม่มีความสุข รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการ
คนเดียว หรือบางกลุ่มเล็กไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่างแท้จริง ทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร กอปรกับ รายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของประเทศ 
ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ๆ กรุ๊ปทัวร์ ไม่ลงไปถึงฐานราก
เช่นเดียวกัน 
  การจัดงาน “OTOP นวัตวิถี “ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ” จะเป็นการ
นําเสนอศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการขับเคลื่อน ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ครั้งสําคัญที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของการจัดงานในระดับจังหวัด เป็นการจัดแสดงผลงานในการ
พัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี และการแสดงถึงภูมิป๎ญญาที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็น
ที่รับรู้ต่อสาธารณชน โดยการจัดแสดงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย้อนอดีตเมืองท่าเหนือ และ
จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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บทที่ 2 ประเดน็การพัฒนา 

ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห ์
 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. มิติด้านเศรษฐกิจ 
 ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ ์

 
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นกับภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม และการขายส่ง การขายปลีกเป็นสําคัญตามลําดับ 
รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว : ในปี 2559 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เท่ากับ 77,340 บาท เป็น
อันดับที่ 13 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 55 ของประเทศ ค่าเฉลี่ย 5 ปีของรายได้ต่อหัวเท่ากับ 
80,809 บาท 
: รายได้เฉลี่ยประชากรทั้งประเทศต่อหัวในปี 2559 เท่ากับ 199,338 บาท เฉลี่ยภาคเหนือ  96,562 บาท 
: จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 121,999 บาท ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของภาคเหนือ 19,222 บาท 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ในปี 2559 ทั้งหมดเท่ากับ 33,590 ล้านบาท / เป็นอันดับที่ 13 ของ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ : อันดับที่  62 ของประเทศ 
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ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) 

 
 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ 
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อัตราเงินเฟูอทั่วไป 

 

ภาคการเกษตร 

 
 โครงสร้างภาคเกษตร    

1. ด้านการเพาะปลูกเป็นโครงสร้างหลัก 79% ได้แก่ ข้าวเป็นผลผลิตหลัก 39% รองลงมาคือ
ทุเรียน 10% ลองกอง 5% ข้าวโพด 4% อ้อย 4% มะขามหวาน 4% มะม่วง 3% มะม่วงหิมพานต์ 3% 
สับปะรด 3% หอมแดง 1% มันสําปะหลัง 1% และอ่ืนๆ 2% 

2. ด้านปศุสัตว์ 14% ได้แก่ สุกร 5% ไข่ไก่ 3% ไก่ 2% ไข่เป็ด 1% โค/กระบือ 2% อ่ืนๆ1% 
3. ด้านอื่นๆ 7% ได้แก่ ด้านบริการทางการเกษตร 5% และปุาไม้ 2% 
 

 

  จากตัวชี้วัดอัตราเพ่ิมเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสําคัญเฉลี่ยต่อไร่ สะท้อนปริมาณการผลิต
ของพ้ืนที่เปูาหมายในแต่ละช่วงเวลา (2559/2560) สําหรับพืชเศรษฐกิจสําคัญทั้ง 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว 
ยางพารา อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 36.48% 
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงดีที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับประเทศโดยข้อมูล
วิเคราะห์ของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ผลผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
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4.25% โดยสินค้าสําคัญที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน โดยที่
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาเพ่ิมขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ประกอบกับรัฐ    
ดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 ส่วนมันสําปะหลัง ราคา
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแปูงมันและลานมันสําปะหลัง 
ประกอบกับนโยบาย/โครงการช่วยเหลือของรัฐ อาทิ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ในฤดูนาปรัง   
เป็นต้น ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก 

 
  
  แต่ในทางตรงกันข้ามรายได้ทางการเกษตรกลับลดลง ซึ่งอาจสะท้อนได้ว่า Supply ของสินค้า
เกษตร มีมากกว่า Demand จึงทําให้ผลผลิตมีราคาถูก แม้ว่าการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรจะทําให้
เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมที่ใช้สินค้าเกษตรสามารถใช้สินค้าเกษตรในราคาที่
ต่ําลง แต่เกษตรกรกลับมีรายได้ลดลง ดังนั้นการใช้นโยบายเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินค้าทั้งสองชนิดดังกล่าว 
จึงเปรียบเสมือนการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าเกษตร ซึ่งอาจเป็นผู้ใช้สินค้าเกษตรใน
ต่างประเทศ โดยการสร้างต้นทุนให้แก่เกษตรกรซึ่งมักมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ด้อยกว่า จึงเป็นการเพ่ิมความ
เหลื่อมล้ําด้านเศรษฐกิจ และเข้าทํานอง “ทํามาก ได้น้อย (more for less)” 
  ดังนั้นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร จึงไม่ใช่การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ แต่
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตร หรือการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ซึ่งทําให้เกิดอํานาจ ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงได้  เรียกว่าการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( innovation-
driven) 
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 ภาคการค้าและธุรกิจขนาดย่อม 

 

 
  
  สินค้า OTOP รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น ของจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถสร้างรายได้แก่
ชุมชนในระดับที่น่าพอใจ ชุมชนต่างๆสามารถผลิตสินค้าได้หลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตผลทาง
การเกษตร อาหาร หัตถกรรมและเครื่องจักสาน สมุนไพรและแชมพูเครื่องป๎้นดินเผา เป็นต้น  ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ตลาดภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงตลาดต่างประเทศ และมีแนวโน้มยอด
จําหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปี  

สินค้า OTOP เป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มี อยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็น
สินค้าท่ีมีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น จําหน่ายในตลาด
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการคือ 1) ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local 
Yet Global) 2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์(Self- Reliance Creativity) 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Development) 
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  แม้ว่ายอดจําหน่ายของจังหวัดอุตรดิตถ์จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่หากเทียบกับใน
ระดับประเทศแล้ว พบว่าทุกเกือบจังหวัดมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เช่นเดียวกับอุตรดิตถ์ และสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าแปลรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเช่นเดียวกันกับจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์จะต้องมีการเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้า OTOP ของจังหวัด เพ่ือให้สามารถสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนให้ดีขึ้นมากยิ่งๆขึ้นไป รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น SMEs ด้วย 

 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 

 
คาดการณ์เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2562 

เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.3 หรือในช่วงร้อยละ 3.8 - 
4.8 ซึ่งขับเคลื่อนโดยผลผลิตภาคเกษตรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.7 (หรือร้อยละ 8.2 - 9.2) โดยคาดว่า 
ราคาพืชผลทางการเกษตรที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นจะจูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก อาทิ ข้าว อ้อยและข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ ส่วนภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.5 (หรือร้อยละ 9.0 - 10.0) ตามการขยายตัวของ 
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่ขยายตัวตามผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขยายตัวจากกาก่อสร้าง
ภาครัฐ และการกลับสู่ภาวะปกติของการผลิตสุรากลั่น สําหรับภาคบริการคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 (หรือ
ร้อยละ 1.5 - 2.5) โดยคาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะเริ่มฟ้ืนตัวและภาคค้าส่งค้าปลีกจะสามารถขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่วน ภาคการใช้จ่ายปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.6 (หรือร้อยละ 6.1 - 7.1) ประกอบด้วยการ
ขยายตัวของการบริโภคร้อยละ 11.1 จากการฟ้ืนตัวของรายได้เกษตรกรและกําลังซื้อที่เพ่ิมขึ้นจากโครงการ
แก้ป๎ญหาหนี้ครัวเรือนและโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนของภาครัฐที่คาดว่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่วน
การลงทุนของภาคธุรกิจคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.9 จากป๎จจัยสนับสนุนจากโครงการก่อสร้างภาครัฐและการ
ฟ้ืนตัวของภาคการบริโภคส่วนการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.4 กลับสู่ภาวะปกติจากที่หดตัวในปี 
2561 การค้าชายแดนคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 7.5 จากการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค สําหรับอัตราเงินเฟูอของ
จังหวัดในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ตามแนวโน้มราคาน้ํามันของตลาดโลก 

ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ภัยธรรมชาติ : ภัยธรรมชาติโดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้นทุก 3 ถึง 5 ปี ประกอบกับโครงสร้างหลักทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด เป็นภาคเกษตรถึงร้อยละ 30 ดังนั้น เมื่อเกิดภัยธรรมชาติจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตร
หดตัว รายได้เกษตรกรตกต่ําและกระทบกําลังซื้อของจังหวัด จะเห็นว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดมีความ
อ่อนไหวต่อดินฟูาอากาศค่อนข้างมากเมื่อพิจารณาภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการแปรรูป
พืชผลทางการเกษตร จึงไม่สามารถขยายตัวชดเชยภาคเกษตรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติได้ดังนั้น “การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ” ของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทาง “ไทยแลนด์ 4.0” จึงมีความจําเป็น คือควรส่งเสริมภาค
บริการให้มีมูลค่าหรือบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นอาทิ พัฒนาการขนส่งและคมนาคม ส่งเสริมภาคการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาสินค้า OTOP และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตร เกษตรปลอดสารพิษ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิต เป็นต้น 
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โอกาสทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ไปหลวงพระบาง ด้วยระยะทางเพียง 305 กม. 
จากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ไปเวียงจันทน์ ด้วยระยะทางเพียง 229 กม. ศักยภาพในการเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจ 
East-West Corridor” เชื่อมเมืองเมียวดีถึงเมืองปากลาย โดยจากเมืองเมียวดีประเทศเมียนม่า ผ่านอําเภอแม่
สอดจังหวัดตาก ผ่านสี่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ข้ามไปยังเมืองปากลาย สปป. ลาว 
ด้วยระยะทางเพียง 422 กม. จะเห็นว่า “จุดผ่านแดนถาวรภูดู่” ได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในการ
เติบโตของภาคบริการในบริบท “ไทยแลนด์ 4.0” ได้แก่ การเติบโตของบริการด้านการท่องเที่ยวที่สามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน การขยายตัวของภาคการค้าทั้งสินค้าก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภค ตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการเป็นแหล่งเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค
ทั้งทางถนนและทางราง โดยทางรางมีสถานีรถไฟศิลาอาสน์เป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าเพ่ือเชื่อมต่อถนนกับทาง
ราง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการสร้างรถไฟรางคู่สายเหนือในอนาคต 
  ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มา
ยาวนาน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่ง
ป๎จจุบัน ด้วยจุดเด่นมากมายด้านสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภูเขาและที่ราบให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าไปเที่ยวกัน
เป็นจานวนมาก เช่น อุทยานภูสอยดาว ซึ่งเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวบรรยากาศบริสุทธิ์และสวยที่สุดจนติดอันดับ 
1 ใน 10 ของประเทศ และยังเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวสูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ และจังหวัดยังมีการ
ท่องเที่ยว ในเชิงประวัติศาสตร์ที่หลายคนรู้จักกันดี เช่น พระยาพิชัยดาบหัก เมืองทุ่งยั้ง-ตํานานของท้าวสามล 
นางรจนาและ เจ้าเงาะ เมืองลับแลตํานานทางประวัติศาสตร์เรื่องแม่ม่ายเมืองลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ และ
บ่อเหล็กน้าพ้ี ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอําเภอปาด คือ วังน้าต้น เป็น
เกาะแก่งสวยงามอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลาน้าน่าน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว และอุทยานแห่งชาติต้นสัก
ใหญ่ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอ่ืนๆ เช่น วัดท่าถนน (หลวงพ่อเพชร) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระ   
บรมธาตุทุ่งยั้ง พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านบ่อเหล็กน้าพ้ี พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นต้น 
  นอกจากนี้ ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจาก
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชายแดนติดกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ทางด้านด่านภูดู่ อํา เภอบ้านโคก ได้รับการพัฒนา
สถานที่พักแรม เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ลาว- จีน-โซนยุโรป ที่จะเดินทางเข้า-ออก ผ่านด่านภูดู่     
ซึ่งป๎จจุบันมีบริษัทนําเที่ยวทําธุรกิจท่องเที่ยวเส้นทางดังกล่าวมากขึ้น ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งมีการ
ปรับปรุงสถานพักแรม ให้มีขนาดเล็กลง และบางแห่งมีการปรับปรุงการให้บริการสถานพักแรมจากรายวันเป็น
รายเดือน 

2. มิติด้านสังคมและความม่ันคง 
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  ด้านการศึกษา นักเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทางการวัดผลทางการศึกษา
อยู่ในระดับกลาง ค่อนไปทางระดับบนของประเทศ ซึ่งจากข้อมูลเชิงลึกโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปรากฏว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560 ของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ 2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ 
  ผลการติดตามและประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลการอ่านออกเขียนได้ และสื่อสารได้ อยู่ในระดับดีมาก  
  นอกจากนี้ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการคัดเลือก
โรงเรียนที่มีศักยภาพและสามารถดึงดูดนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรวมกันได้  ทําให้มี
จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ เพ่ิมโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนที่ดี โรงเรียนมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
  ทั้งนี้ โรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาครบ
ทุกโรงเรียน เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนในการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในโรงเรียนนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปลูกฝ๎งให้นักเรียนมีความเข้าใจ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเอง จนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถนําไป
เป็นหลักคิดในการดํารงชีวิตต่อไปในอนาคต 

 ด้านรายได้และการประกอบอาชีพ พบว่าสัดส่วนคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและมีรายได้อยู่ร้อยละ 
99.21 และในส่วนของคนอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอาชีพและมีรายได้ ร้อยละ 89.91 โดยมีผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งต้องการ
ความช่วยเหลือดูแลจากลูกหลานเพ่ือจะดํารงชีวิตหรือใช้ชีวิตประจําวันต่อไปได้ ผู้สูงอายุเหล่านี้จําต้องพ่ึงพิงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ ซึ่งจํานวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อาจนํามาซึ่งป๎ญหาและความท้าทายทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
ซึ่งภาครัฐและเอกชนต้องมีการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือ โดยในการแก้ไขป๎ญหาแนวโน้มการลดลงของกําลัง
แรงงานในจังหวัด ภาครัฐควรมีมาตรการเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของประชากรในกลุ่ม
ประชากรสูงวัย โดยการทําให้ระบบการจ้างงานมีความยืดหยุ่นมากข้ึน  จุดประสงค์เพ่ือแก้ไขป๎ญหาแรงงานและ
การสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องการมีงานทําเพ่ือเป็นรายได้ในการเลี้ยงชีพ เช่น ในส่วนของการจ้างงาน
ภาคราชการควรมีการขยายเพดานการเกษียณอายุให้มีขอบเขตที่ครอบคลุมกับกลุ่มลูกจ้างหลายกลุ่มข้ึน เป็นต้น 
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  ด้านสุขภาพ จากข้อมูลการวิเคราะห์ของสํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  จากการ
ประมวลผลข้อมูลผู้ปุวยนอก จังหวัดอุตรดิตถ์ช่วงระยะเวลา 3 ปี พบว่า 5 ลําดับแรกของกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุ
การเจ็บปุวยของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนํา, เบาหวาน, เนื้อเยื่อผิดปกติ,
ความผิดปกติอ่ืนๆ ของฟ๎นและโครงสร้าง , การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆ สาเหตุ
ปุวย 5 อันดับโรคแรกมีแนวโน้มคงที่ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดอัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคไม่เรื้อรัง 5 โรคสําคัญ   
ซึ่งมีอัตราเพิ่มถึงร้อยละ 7.08 ในขณะที่ระดับประเทศมีอัตราเพ่ิมอยู่ที่ร้อยละ 4.45 
  ป๎ญหาของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเหล่านี้ (โดยเฉพาะเบาหวาน ความดันโลหิต และหลอดเลือดใน
สมอง) เป็นภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย และมักจะไม่แสดงอาการให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งสามารถเริ่มดูแลตัวเอง
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้ เช่น ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง และ 
หลีกเลี่ยงความเครียด และเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับมืออีกขั้นหนึ่ง  ซึ่งหากไม่สามารถปูองกันหรือลดป๎ญหา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ จะส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล           
ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาโรคต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มี
สัดส่วนร้อยละ 2.44 ซึ่งสูงกว่าในระดับประเทศ ทําให้จังหวัดอุตรดิตถ์ควรให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษา
สุขภาพการปูองกันโรค มากกว่าการรักษาพยาบาล 
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  ด้านความยากจน และความเหลื่อมล้้า พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) เพ่ือประเมินความเท่าเทียมในการกระจายรายได้ของประชากรในพ้ืนที่      
ที่ 0.46 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 0.42 อยู่ในอันดับ 62 โดยที่จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุดคือ
จังหวัดชัยนาท (ถ้าค่า Gini coefficient เข้าใกล้ 0 แสดงว่าความเท่าเทียมกันของรายได้มีมากขึ้น ถ้า Gini 
coefficient เท่ากับ 0 หมายความว่า มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ยิ่งค่า Gini coefficient เข้า
ใกล้ 1 มากเท่าไร แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ยิ่งมีมากข้ึน) 

    
  สอดคล้องกับข้อมูลในระดับประเทศ ที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังเผชิญกับป๎ญหาการกระจาย
รายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมไทยแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังเผชิญกับป๎ญหา การกระจายรายได้มา
อย่างต่อเนื่อง จนทําให้เกิดความแตกแยกของสังคม และการเมือง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุน ทําให้
เสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ 
  ในระดับประเทศ นโยบายเศรษฐกิจที่จะนําไปสู่การแข่งขันที่เป็นธรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ คน 
ไม่ว่ารวยหรือจน สามารถได้ประโยชน์ ระบบภาษีของประเทศสามารถเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ําได้จาก
การเก็บภาษีคนรวยในอัตราท่ีสูงกว่าคนจนหรือคนมีรายได้น้อย รวมทั้งมีภาษีที่จะเก็บจากทรัพย์สินหรือฐานของ
ความมั่งค่ัง เช่น บ้าน ที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ํา การใช้จ่ายของภาครัฐ ที่สามารถช่วยเปิดโอกาสให้คน
รายได้น้อยสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับฐานะของตนเอง เช่น เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
การมีงานทํา การเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินเพ่ือทําธุรกิจ สิ่งเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้คนที่เริ่มต้นยากจน 
สามารถมีโอกาสในการศึกษา มีงานที่ดีทํา และเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือทําธุรกิจ นํามาสู่การเติบโตของรายได้และฐานะ 
  ในขณะเดียวกันระดับจังหวัด ต้องมีแผนงาน/โครงการ เพ่ือนํามาแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว โดย
มุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 ของจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าเฉลี่ยที่ 8,388 บาท/
เดือน ซึงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประดับประเทศที่ 9,368 บาท/เดือน โดยแผนงาน/โครงการที่ควรเน้นคือโครงการ
ประเภทการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และกระจายความเท่าเทียม รวมไปถึงการขยายโอกาสที่จะเข้าถึงบริการ
สาธารณะของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นระบบการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การศึกษา การสาธารณะสุขที่กระจายตัว
และท่ัวถึง เป็นต้น 
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  ด้านความม่ันคง พบว่าป๎ญหาหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์คือป๎ญหายาเสพติด ซึ่งสถานการณ์
ป๎ญหายาเสพติดภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ในป๎จจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 ส่วนใหญ่ใช้เป็นพ้ืนที่พัก
คอยและกระจายยาเสพติด ป๎ญหาหลักคือการแพร่ระบาดของยาบ้าในพ้ืนที่ โดยกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้
ยาเสพติดสูงสุดเป็นกลุ่มอาชีพรับจ้าง ว่างงาน และเกษตรกร อายุระหว่าง 15 -24 ปี รวมถึงการแพร่ระบาดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา พ้ืนที่เฝูาระวังป๎ญหาการค้าและการแพร่ระบาด ได้แก่ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ อ.ลับแล อ.พิชัย อ.น้ําปาด และ อ.ทองแสนขัน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติดปีงบประมาณ 2559  – 2561 พบว่า 
สถานการณ์การค้า ยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20  ป๎จจัยหลักของการเพ่ิม
ดังกล่าว คือ ยาเสพติดมีราคาลดลง และกลุ่มผู้เสพ (รายใหม่) ในพ้ืนที่มีความต้องการอยากลองเสพยาเสพติด   
เพ่ิมมากขึ้น กลุ่มนักค้าในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักค้ารายย่อย ไปจนถึงรายกลาง ที่เชื่อมโยงกับ กลุ่มนักค้า       
ยาเสพติดทางภาคเหนือตอนบน และจะลําเลียงยาเสพติดเข้ามาพักคอยในพื้นท่ีเป็นระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้น   
ก็จะกระจายไปยังพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก 

ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในอนาคตของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ การแพร่ระบาดยาเสพติด 
(ยาบ้า ไอซ์ กัญชา) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เพราะยาเสพติดราคาถูกลงและกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้วิธี ให้เครดิต แก่ผู้
จําหน่ายรายย่อย โดยพ้ืนที่ที่มีการจับกุมมาก ได้แก่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล และ อําเภอพิชัย        
ซึ่งยาบ้ายังคงเป็นยาเสพติดหลักที่มีการค้าในพ้ืนที่มากที่สุด และกลุ่มผู้ค้าที่มีหมายจับได้หลบหนีหมายจับไป
อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทย และเมียนม่าร์สั่งยาเสพติดมาพักไว้กับเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน จึงทําให้ยาเสพติดมีราคาถูก และส่งผลให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดมากขึ้น 
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3. มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ปุาไม้ 2,763,248  ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 55.85 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประกอบกับการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ น้ํา อากาศ อยู่ในระดับดี    
และถึงแม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์มีเพียง 440 ตัน/วัน ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเกือบ
เท่าตัว แต่สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องมีเพียงร้อยละ 49.77 หรือครึ่งหนึ่งของ
ขยะทั้งหมด 

การดําเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยได้มากขึ้น ทําให้ป๎ญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยังมีป๎ญหากําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลั กษณะอยู่มาก
ตกค้างน้อยลง แต่ยังมีป๎ญหากําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มาก แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ก่อสร้างระบบกําจัดที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น นอกจากนี้ การลดประมาณการใช้ การคัดแยกขยะ ไปจนถึงการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยที่จะแก้ไขสภาพป๎ญหาที่เกิดขึ้น โดยเป็น
การมุ่งเน้นให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันนําขยะมูลฝอยมากําจัดร่วมกัน ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแก้ไขป๎ญหาได้ในระยะ
ยาว และเพ่ือเป็นการลดภาระของรัฐบาลด้านการลงทุนและการบริหารจัดการ 

ด้านภัยธรรมชาติ พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีสัดส่วนพ้ืนที่ที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย และภัย
แล้งสูงถึงร้อยละ 72.22 ของพ้ืนที่ (หมู่บ้าน) ทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งในเดือนมีนาคม–พฤษภาคมของทุกปี จังหวัด
อุตรดิตถ์เป็นช่วงที่ขาดฝนอากาศแห้งแล้ง ลมแรง ช่วงเวลาดังกล่าวแม่น้ําสายสําคัญต่าง ๆ ก็จะแห้ง ปริมาณน้ํา
ลดลง ราษฎรในพ้ืนที่อําเภอต่าง ๆ ต้องประสบป๎ญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําใช้ในการเกษตร 
เนื่องจากบางพ้ืนที่เป็นหินดินดาน เป็นภูเขาสูง หรือในน้ํามีสารฟลูออไรท์ในปริมาณที่สูง ไม่สามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้ พื้นที่การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคจึงกระจายไปตามอําเภอต่าง ๆ 
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 4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 เป็นแหล่งปลูกไมผ้ล และมผีลติผลทางการเกษตรที่
หลากหลายตลอดป ี

w1 การท่องเที่ยวยังไมไ่ด้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร
และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคยีง/ไม่เป็นท่ีรู้จัก 

S2 มีเขื่อนสิริกติิ์เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และเป็นแหล่ง
ผลิตกระแสไฟฟูาสําคัญของประเทศโดยมีแม่น้ําน่าน
เป็นแม่น้ําสายหลักของจังหวัด 

w2 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ท่ัวถึง/ชํารุดทรุดโทรม 

S3 ศักยภาพของด่านถาวรภดูู่  สามารถเชื่อมโยงการคา้  
การลงทุน  และการท่องเที่ยวได้หลายมติิ 

w3 มีสัดส่วนพ้ืนท่ีที่ประสบภัยแล้ง/อทุกภัย จํานวนมาก 

S4 มีพื้นท่ีปุาไม้ที่อุดมสมบรูณ์ มีคุณคา่ทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

w4 ระบบชลประทานและแหล่งน้ํายังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ทางการเกษตร 

S5 เป็นเมือง  ๓  วัฒนธรรม  ที่มีอัตลกัษณ์  (ล้านนา  
ล้านช้าง  และไทยกลาง)  มีความผสมผสานและ
น่าสนใจ 

w5 โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญเ่ป็นเกษตรกรรม ซึ่ง
ต้องพึ่งพาธรรมชาต ิ

S6 คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ นํ้า อากาศ อยู่ในระดับดี  w6 ความเจรญิทางเศรษฐกิจยังกระจกุตัวในตัวเมือง ทํา
ให้มีความเหลื่อมล้ําสูง 

S7 แหล่งแร่เหล็กน้ําพ้ี w7 ป๎ญหาการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูส่ังคม
ผู้สูงอาย ุ

S8 ตั้งอยู่บนระเบยีงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC , EWEC และ 
LIMEC 

w8 กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงมแีนวโน้มการเข้าสู่
วงจรป๎ญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น  

 
โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threats) 

O1 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและหน่วยงาน
ส่วนกลาง 

T1 ผลกระทบท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง นํ้า
ท่วม ดินโคลนถล่ม 

O2 แผนพัฒนาภาคเหนือ : ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และการเชื่อมโยงกับอนุภมูิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

T2 ป๎จจัยการผลติมีราคาสูงขึ้น ทําใหต้้นทุนการผลิต
สูงขึ้นและความสามารถในการแขง่ขันลดลง 
รวมทั้งตลาดสินค้าการเกษตรราคาตกต่ํา 
ไม่แน่นอน 

O3 แนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรยีนรู้ และการเดินทางมาเพื่อ
สักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ ซึ่งสอดคล้องกับสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวของอุตรดิตถ์ 

T3 ข้อจํากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ทํางาน 

O4 มีแนวโน้มขยายการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น อาทิ 
ด้านที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอํานวย ความสะดวกอ่ืนๆ 
เช่น ธุรกิจ รถเช่า 

T4 ผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
ป๎ญหาการจราจร ความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

O5 เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ตา่งๆ ทําให้
ช่วยในการแพร่กระจายข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 

T5 ระบบการใช้ชีวิตแบบบรโิภคนยิม การรับข้อมลู
ผ่านสื่อตา่งๆ มีผลต่อค่านยิมและพฤติกรรมทาง
ลบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 

O6 การพัฒนารถไฟทางคู่ กรุงเทพ-เดน่ชัย-เชียงราย T6 เป็นพื้นทีท่างผา่นในการลกัลอบ ลําเลียงผา่นยาเสพตดิ
จากตอนบนของประเทศ 

 
 
 
  



79 
 

 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ TOWS Matrix 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของจังหวัดอุตรดิตถ์ดังกล่าวสามารถ

นํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์เพ่ือกําหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนาหลักดังนี้ 
 

แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์ (TOWS Matrix) 

 

External Opportunities  
(O) 
1. 
2. 
3. 
4. 

External Threats  
(T) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Internal Strengths(S) 
1. 
2. 
3. 
4. 

SO 
"Maxi-Maxi" Strategy 
Strategies that use 

strengths to maximize opportunities. 

ST 
"Maxi-Mini" Strategy 
Strategies that use 

strengths to minimize threats. 

Internal Weaknesses (W) 
1. 
2. 
3. 
4. 

WO 
"Mini-Maxi" Strategy 

Strategies that minimize 
weaknesses by taking advantage of 

opportunities. 

WT  
"Mini-Mini" Strategy 

Strategies that minimize 
weaknesses and avoid threats. 

 
  1) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ 
  (SO Strategy- "Maxi-Maxi" Strategy) 

กลยุทธ์เชิงรุก 
จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunity) 

S1 เป็นแหล่งปลูกไม้ผล และมีผลิตผลทางการเกษตรที่
หลากหลายตลอดป ี

O1 นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลและหน่วยงาน
ส่วนกลาง 

S2 มีเขื่อนสิริกิติ์เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และเป็นแหล่งผลิต
กระแสไฟฟูาสาํคัญของประเทศโดยมีแม่น้ําน่านเป็นแม่น้ําสาย
หลักของจังหวัด 

O2 แผนพัฒนาภาคเหนือ : ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
การเชื่อมโยงกบัอนุภูมภิาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

S3 ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่  สามารถเชื่อมโยงการค้า  การ
ลงทุน  และการท่องเท่ียวได้หลายมิติ 

O3 แนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการเดินทางมาเพื่อสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงสอดคล้องกับสินค้าทางการท่องเที่ยวของอุตรดิตถ์ 

S4 มีพื้นที่ปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

O4 มีแนวโน้มขยายการลงทุนธุรกจิท่องเท่ียวมากขึ้น อาทิ ด้านที่
พัก ร้านอาหาร และสิ่งอาํนวย ความสะดวกอื่นๆ เช่น ธุรกจิ 
รถเช่า 

S5 เป็นเมือง  ๓  วัฒนธรรม  ที่มอีัตลักษณ ์ (ล้านนา  ลา้นช้าง  
และไทยกลาง)  มีความผสมผสานและนา่สนใจ 

O5 เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทําให้ช่วย
ในการแพร่กระจายข่าวสารและการประชาสัมพันธ ์

S6 คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ น้าํ อากาศ อยู่ในระดับดี  O6 การพัฒนารถไฟทางคู่ กรุงเทพ-เด่นชัย-เชียงราย 

S7 แหล่งแร่เหล็กน้ําพี ้   

S8 ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC , EWEC และ LIMEC   
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จากการวิเคราะห์จากจุดแข็งร่วมกับการใช้ประโยชน์จากโอกาส จังหวัดอุตรดิตถ์ควรกําหนด
กลยุทธ์  เชิงรุก กล่าวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ 
ความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือสร้าง
รายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจจากโอกาสนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลาง 
ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นโยบายการ
ท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย อาทิ “เมืองเขาเล่าว่า....” และ “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP     
นวัตวิถี เป็นต้น นอกจากนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการนําภูมิป๎ญญามา  
ต่อยอด และขยายการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวมากข้ึน 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ปุาไม้ 2,763,248  ไร่ คิดเป็น 
56.40% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประกอบกับการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ น้ํา อากาศ อยู่ในระดับดี เป็นจุดแข็งที่
ทําให้จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถใช้จุดแข็งประกอบกับโอกาสแนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ เพ่ือประโยชน์กับพ้ืนที่ได้ 
  นอกจากนี้ แผนพัฒนาภาคเหนือ ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาภาคในประเด็นการใช้โอกาสจาก
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
ซึ่งพ้ืนที่ควรเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน เพ่ือเชื่อมโยงประเทศ/หน่วยเศรษฐกิจต่างๆใน GMS 
เข้าด้วยกัน ป๎จจุบัน GMS มีระเบียงเศรษฐกิจ 3 ส่วน ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (East-West 
Corridor) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้ (North-South Corridor) และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค 
(Southern Corridor) ในแง่ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ระเบียงเศรษฐกิจเป็นเสมือนเส้นทางเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนของไทยเข้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น สถานภาพ ความก้าวหน้า และระดับการพัฒนาของ
พ้ืนที่หรือเมืองที่ระเบียงเศรษฐกิจทอดผ่านจึงส่งผลต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของพ้ืนทีโ่ดยตรง 

  2) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลดปัจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง 
  (ST Strategy- "Maxi-Mini" Strategy) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) 

S1 เป็นแหล่งปลูกไม้ผล และมีผลิตผลทางการเกษตรที่
หลากหลายตลอดป ี

T1 ผลกระทบที่เกิดจากภยัธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง น้าํท่วม ดิน
โคลนถล่ม 

S2 มีเขื่อนสิริกิติ์เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และเป็นแหล่งผลิต
กระแสไฟฟูาสาํคัญของประเทศโดยมีแม่น้ําน่านเป็นแม่น้ําสาย
หลักของจังหวัด 

T2 ป๎จจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและ
ความสามารถในการแข่งขันลดลง รวมทั้งตลาดสินค้า
การเกษตรราคาตกต่ําไม่แน่นอน 

S3 ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่  สามารถเชื่อมโยงการค้า  การ
ลงทุน  และการท่องเท่ียวได้หลายมิติ 

T3 ข้อจํากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน 

S4 มีพื้นที่ปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

T4 ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาแบบกา้วกระโดด ปญ๎หาการจราจร 
ความเหลื่อมล้าํทางสังคม 

S5 เป็นเมือง ๓ วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ ์ (ล้านนา ล้านชา้ง และ
ไทยกลาง)  มีความผสมผสานและนา่สนใจ 

T5 ระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ มี
ผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมทางลบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 

S6 คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ น้าํ อากาศ อยู่ในระดับดี  T6 เป็นพื้นทีท่างผา่นในการลกัลอบ ลาํเลียงผา่นยาเสพติดจากตอนบน
ของประเทศ 

S7 แหล่งแร่เหล็กน้ําพี ้   

S8 ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC , EWEC และ LIMEC   
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  ผลจากการวิเคราะห์โดยการพัฒนาจุดแข็งร่วมกับการลดอุปสรรคจากภายนอก สรุปได้ว่า
จังหวัดอุตรดิตถค์วรกําหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข กล่าวคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตที่สําคัญของ
จังหวัดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบภายนอก เช่น การแข่งขันทางด้านสินค้าเกษตร  ป๎จจัยการผลิตมีราคา
สูงขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลง รวมทั้งตลาดสินค้าการเกษตรราคา
ตกต่ํา ไม่แนน่อน รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน  
  ตัวเลขด้านผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์ในพืชเศรษฐกิจสําคัญ  แม้ว่าการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรจะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น (อัตราการเพ่ิมของผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็นอันดับ 1 
ของประเทศ) เนื่องจากผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมที่ใช้สินค้าเกษตรสามารถใช้สินค้าเกษตรในราคาที่ต่ําลง       
แต่เกษตรกรกลับมีรายได้ลดลง ดังนั้นการใช้นโยบายเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินค้าทั้งสองชนิดดังกล่าว       
จึงเปรียบเสมือนการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค พ่อค้า หรือผู้ใช้สินค้าเกษตร โดยการสร้างต้นทุนให้แก่
เกษตรกรซึ่งมักมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ด้อยกว่า จึงเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้ําด้านเศรษฐกิจ  
  ดังนั้นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร จึงไม่ใช่การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ แต่
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตร ควรมุ่งหมายให้ภาคธุรกิจเป็นแกนนําในการสร้างนวัตกรรม 
โดยมีบทบาทหลักในการกําหนดโจทย์วิจัย เนื่องจากเป็นผู้เข้าใจความต้องการของตลาดซึ่งมีความละเอียดอ่อน
จากความใกล้ชิดกับผู้บริโภค อีกทั้งอยู่ในฐานะผู้ที่นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทําให้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น
สามารถนําไปใช้เชิงพาณิชย์ได้จริง นอกจากนี้ยังควรเป็นเจ้าของเงินทุนหลักในการพัฒนานวัตกรรม เพราะจะทํา
ให้มีแรงจูงใจในการผลักดันการสร้างนวัตกรรมให้สําเร็จมากกว่าภาครัฐหรือภาควิชาการ  พัฒนาสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นวัตกรรมสินค้าเกษตร ซ่ึงจะช่วยยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร อันจะ
มีส่วนในการลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว 

ประกอบกับค่านิยมระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ มีผลต่อ
ค่านิยมและพฤติกรรมทางลบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน การรักษาเอกลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ให้คงเสน่ห์และคุณค่าต่อไปในอนาคต  
 

  3) การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส 
  (WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) 

W1 การท่องเท่ียวยังไม่ได้รับการพัฒนาอยา่งครบวงจรและ
เช่ือมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง/ไม่เป็นที่รู้จัก 

 นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลและหน่วยงาน
ส่วนกลาง 

W2 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยัง
ครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ชํารุดทรุดโทรม 

 แผนพัฒนาภาคเหนือ : ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
การเชื่อมโยงกบัอนุภูมภิาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

W3 มีสัดส่วนพื้นที่ที่ประสบภยัแล้ง/อุทกภัย จํานวนมาก  แนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการเดินทางมาเพื่อสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงสอดคล้องกับสินค้าทางการท่องเที่ยวของอุตรดิตถ์ 

W4 ระบบชลประทานและแหล่งน้ํายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทางการเกษตร 

 มีแนวโน้มขยายการลงทุนธุรกจิท่องเท่ียวมากขึ้น อาทิ ด้านที่
พัก ร้านอาหาร และสิ่งอาํนวย ความสะดวกอื่นๆ เช่น ธุรกจิ 
รถเช่า 

W5 โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ซ่ึงต้องพึ่งพา
ธรรมชาติ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทําให้ช่วยใน
การแพร่กระจายข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 

W6 ความเจริญทางเศรษฐกิจยังกระจกุตัวในตัวเมือง ทําให้มีความ
เหลื่อมล้ําสูง 

 การพัฒนารถไฟทางคู่ กรุงเทพ-เด่นชัย-เชียงราย 

W7 ป๎ญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   
W8 กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่วงจร

ป๎ญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น 
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ผลจากการวิเคราะห์โดยการลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส สรุปได้ว่าจังหวัด อุตรดิตถ์
ควรกําหนดกลยุทธ์เชิงปูองกัน กล่าวคือ ในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ การให้ความสําคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ชํารุดทรุดโทรม ซึ่งยังขาดการออกแบบและบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงโอกาสจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านคมนาคม การ
วางแผนและกําหนด แนวทางการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทาง/นโยบายของ
ส่วนกลาง 
  ด้านสังคม ป๎ญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และป๎ญหาสถานพยาบาลที่
ได้มาตรฐาน ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงในอําเภอที่ห่างไกล  เป็นป๎ญหาของจังหวัด
อุตรดิตถ์ต้องเผชิญร่วมกับจังหวัดอ่ืนๆ และจะเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร ซึ่งสิ่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องดําเนินการคือ ฝึกอบรมแรงงานสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น และมีการคุ้มครองทางสังคมให้ผู้สูงอายุพ่ึงพาตนเองได้  การวางระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างสมดุล 
โดยเฉพาะรายได้หลังวัยเกษียณ นอกจากนี้ยังอาจใช้โอกาสด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ สิ่งอํานวย
ความสะดวกเหล่านี้ค่อนข้างจํากัด ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ที่อยู่ไกลจากบ้าน 
หรือไม่มีรถโดยสารเดินทางไปต่างสถานที่ ทําให้ผู้สูงอายุจํานวนมากมีความยากลําบากในการเข้าถึงสวัสดิการ
จากส่วนกลาง 
  ความเหลื่อมล้ําระหว่างประชากรเมืองและประชากรชนบทอย่างเห็นได้ชัดซึ่งส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการ
ทางด้านการศึกษา หรือสุขภาพ ที่ยังมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน จึงจําเป็นต้องความสําคัญกับการยกระดับ
มาตรฐานแรงงานในพ้ืนที่เพ่ือให้สอดคล้องกับโอกาสทางเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงานที่
ขยายตัวมากข้ึนอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาค  

การส่งเสริมและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีของเด็ก และเยาวชนเพ่ือลดป๎ญหาพฤติกรรมเสี่ยง
และการเข้าสู่วงจรของยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จังหวัดควรให้ความสําคัญ โดยเริ่มมจากครอบครัว     
ควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรม สั่งสอน ให้รู้ถึงโทษภัยของ     
ยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพ่ือน คอยส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬา เพ่ือ
ปูองกันไม่ให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด ทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรักความเข้าใจ และสัมพันธภาพ
อันดีต่อกัน ที่พ่ึง เป็นที่ปรึกษาและให้กําลังใจแก่กันและกัน  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐควรมี
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยสารเสพติดอย่างสม่ําเสมอครูควรเอาใจใส่ในการดูแลนักเรียน  เป็นที่ปรึกษาที่ 
พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและลดป๎จจัยเสี่ยงทางสังคมของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่ ซึ่งป๎จจุบันสังคมไทยเต็มไปด้วยป๎ญหาความรุนแรง แม่วัยใส เด็กติดเกม ยาเสพติด เด็กแว้น /
สก๊อย นักดื่มหน้าใหม่ ยุวอาชญากร และอ่ืนๆ อันจะส่งผลให้เกิดป๎ญหาสังคมอ่ืนๆตามมาต่อไป 
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  4) การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค 
  (WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy) 

กลยุทธ์เชิงรับ 
จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 

W1 การท่องเท่ียวยังไม่ได้รับการพัฒนาอยา่งครบวงจรและ
เช่ือมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง/ไม่เป็นที่รู้จัก 

T1 ผลกระทบที่เกิดจากภยัธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง น้าํท่วม ดิน
โคลนถล่ม 

W2 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยัง
ครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ชํารุดทรุดโทรม 

T2 ป๎จจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและ
ความสามารถในการแข่งขันลดลง รวมทั้งตลาดสินค้า
การเกษตรราคาตกต่ําไม่แน่นอน 

W3 มีสัดส่วนพื้นที่ที่ประสบภยัแล้ง/อุทกภัย จํานวนมาก T3 ข้อจํากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน 

W4 ระบบชลประทานและแหล่งน้ํายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทางการเกษตร 

T4 ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ป๎ญหา
การจราจร ความเหลื่อมล้าํทางสังคม 

W5 โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ซ่ึงต้องพึ่งพา
ธรรมชาติ 

T5 ระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ มี
ผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมทางลบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 

W6 ความเจริญทางเศรษฐกิจยังกระจกุตัวในตัวเมือง ทําให้มีความ
เหลื่อมล้ําสงู 

T6 เป็นพื้นที่ทางผ่านในการลักลอบ ลําเลียงผ่านยาเสพติดจาก
ตอนบนของประเทศ 

W7 ป๎ญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

W8 กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่วงจร
ป๎ญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น 

  

 
  ผลจากการวิเคราะห์การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญภัยคุกคาม สรุปได้ว่า จังหวัด
อุตรดิตถค์วรก าหนดกลยุทธ์เชิงรับในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของจังหวัด อาทิ  

การป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ซึ่งจากการเป็นพ้ืนที่ทางผ่านใน
การลักลอบ ล าเลียงผ่านยาเสพติดจากตอนบนของประเท  และปัญหากลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงมี
แนวโน้มการเข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาเ รษฐกิจและการว่างงาน ท าให้เป็นปัจจัย
เสี่ยงอย่างยิ่งกับการเข้าสู่วงจรยาเสพติดของเด็กและเยาวชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัยอย่างยั่งยืน ในการแก้ไขเพ่ือบรรเทาปัญหา
ทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ า จะต้องท าให้ลุ่มน้ ามีน้ าอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ (Supply) เพ่ือประโยชน์ในการผลิต
และการอุปโภคบริโภค (Demand) สนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พร้อมไปกับการ
ป้องกันอุทกภัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืนๆ ในระยะยาว ควรเป็นการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การสร้างเสถียรภาพของน้ าต้นทุน เพ่ือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าและภัยแล้งซ้ าซาก การเพ่ิมขีดความสามารถการระบายน้ าและพัฒนาพ้ืนที่แก้มลิง การรักษาคุณภาพ
น้ าแหล่งน้ าและสร้างความตระหนักในคุณค่าของน้ า 
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1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด :  

“จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลอดภัย การท่องเที่ยวมีการพัฒนา และการค้าชายแดนมีมูลค่า
สูงขึ้น” 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
เปูาหมายการพัฒนา  
ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
 
 
ทิศทางการพัฒนา
ภาคเหนือ 

 

เปูาหมายการพัฒนา  
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่นา้โขง 

 

 
 
 
 
 
แผนพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 
– 2565) (ประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด) 

 

เปูาหมายการพัฒนา  
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
มีผลผลิตทางการเกษตรที่
ปลอดภัย การทอ่งเที่ยวมี
การพัฒนา และการค้า
ชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น 

 

 

 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม 

ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

พัฒนาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
และกระจาย
ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง…. 

ใช้โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ
การเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC 
เพื่อขยายฐาน 
เศรษฐกิจของภาค 

ยกระดับเป็นฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย
เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขป๎ญหา
ความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน
ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานภาคบริการ 

อนุรักษ์และฟื้นฟูปุา
ต้นน้าให้คงความ
สมบูรณ์ จัดระบบ
บริหารจัดการน้า
อย่างเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ให้ทั่วถึง.... 

เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่า
อยู่ สร้างชุมชน
และครอบครัว
เข้มแข็ง เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

พัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน และมี
การบริหารจัดการ
ด้านการตลาดที่มี
ประสิทธภิาพ 

พัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม      
ภูมิป๎ญญาทอ้งถิ่น 
และทรัพยากร  
ธรรมชาติ เพื่อ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอยา่ง
ยั่งยืน 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
แหล่งน้ํา และ
ส่งเสริมพัฒนา
พลังงานที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มศักยภาพ 
การค้า การลงทุน 
ระบบ Logistic 
และความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อน
บ้าน 



85 
 

 

2. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ : 
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ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดของ

แผนงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2561-2565
 -รายได้เฉล่ียต่อหัว ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15
กลุ่มประชากร
ร้อยละ40 เพิ่มขึ้น
ไมต่่่ากว่าร้อยละ15
ต่อปี
 - ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.46                   0.45                     0.44                      0.43                   0.42                0.44                     
ความไมเ่สมอภาค
ด้านรายได้ลดลง
เท่าค่าเฉล่ีย
ประเทศ (0.42)
เมือ่ส้ินสุดแผน
 - จ่านวนคดี ร้อยละ 3 ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 ร้อยละ 9 ร้อยละ 11 ร้อยละ 7
ยาเสพติดลดลง
ร้อยละ 2 ต่อปี

 - อตัราขยายตัว ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 ร้อยละ 5
GPP ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ต่อปี

 - รายได้การ ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20
จ่าหน่ายสินค้า
otop เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

 - รายได้จาการ ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 4
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี
 - จ่านวนนักท่อง ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 4
เที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

แผนงานที่ 6 

ธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

แผนงานที่ 7  - พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.75 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 0.75
การอนุรักษ์ ฟื้นฟปู่าต้นน้่า ร้อยละ 0.25 ต่อปี

โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน

แผนงานที่ 8
การพฒันาแหล่งน้่า และการ  - สัดส่วนพื้นที่ ร้อยละ 70 ร้อยละ 65 ร้อยละ 60 ร้อยละ 55 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60
บริหารจัดการน้่าอย่างย่ังยืน (หมูบ่้าน) ที่ประสบ

อทุกภัย และภัย
แล้งลดลงเหลือ
ร้อยละ 50
ส้ินสุดแผน

แผนงานที่ 9 
การส่งเสริมพลังงานทดแทน การ สัดส่วนของขยะ ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 15
บริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยี มลูฝอยชุมชนที่
ที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม ได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้อง
ร้อยละ 5 ต่อปี

แผนงานที่ 10  - มลูค่าการค้า ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 20
การพฒันาศักยภาพ ชายแดนเพิ่มขึ้น
การค้า การลงทุน ร้อยละ 5 ต่อปี
กบัประเทศเพื่อนบ้าน  - จ่านวนคนผ่าน ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 20
แผนงานที่ 11 เข้า-ออกด่าน
การเสริมสร้าง ชายแดนเพิ่มขึ้น
ความสัมพนัธ์กบั ร้อยละ 5 ต่อปี
ประเทศเพื่อนบ้าน

การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวทาง

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากร
ธรรมชาติ  แหล่งน้่า และส่งเสริมพฒันาพลังงาน

ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เพิ่มศักยภาพการค้าการ 
ลงทุน และความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบ้าน

ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ และ
ย่ังยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พฒันาทุนทางวัฒนธรรม แผนงานที่ 5 การน่าทุนทาง
ภูมปิัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ในการส่งเสริมสนับสนุนการ

คุณภาพ ได้มาตรฐาน และมกีาร
ตลาดที่ครบวงจร

แผนงานที่ 4
การพฒันาผลิตภัณฑ์ OTOP 
SMEs และอตุสาหกรรมให้มี

ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมกีารบริหารจัดการ ปลอดภัย มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน 
ด้านการตลาดที่มปีระสิทธิภาพ และมกีารตลาดที่ครบวงจร

ปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พฒันาเกษตรกรรม แผนงานที่ 3
อตุสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มคุีณภาพ การพฒันาการเกษตรให้มคีวาม

แผนงานที่ 2
การเสริมสร้างบ้านเมอืงให้มี
ความน่าอยู่ มัน่คง และความ

เพิ่มรายได้ และมคุีณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมอืงให้ แผนงานที่ 1
น่าอยู่ สร้างชุมชนและ ครอบครัวเข้มแข็ง การพฒันาคนทุกเพศ ทุกวัย 
เพื่อให้มคุีณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัว ชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ค่าเป้าหมาย
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3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และแผนงานภายใต้ประเด็นการพัฒนา 
1. เสริมสร้างบ้านเมืองใหน้่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ี
โดยมีเปูาประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม 

ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติป๎ญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการ
แก้ป๎ญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่าง   
สงบสุข มีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัยในสังคมชุมชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงาน 

1.1 การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมรายได้ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

  1.2 การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มั่นคง และปลอดภัย 

2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

โดยมีเปูาประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ บริหารจัดการผลผลิตทั้งภาคเกษตร อย่างเป็นระบบครบ
วงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปร
รูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ส่งเสริมการทําเกษตรแบบผสมสาน วนเกษตร เกษตร
อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการนํา   
อัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้าในระดับสากล 

แผนงาน 
1.1 การพัฒนาการเกษตร ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการตลาดที่ครอบวงจร 
1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมี

การตลาดที่ครบวงจร 

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน 

โดยมีเปูาประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ พัฒนาเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และให้ความสําคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว 

แผนงาน 
3.1 การนําทุนทางวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น มาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 
 3.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยมีเปูาประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ลุ่มน้ําน่านและลําน้ําสาขา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาปุาต้น
น้ํา ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยการฟ้ืนฟูสภาพปุา การปูองกันและปราบปรามไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไป
ทําลายปุา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่างๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  บริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาล ตั้งแต่ต้นน้ํา 
กลางน้ํา ปลายน้ํา ให้สามารถแก้ไขป๎ญหาน้ําแล้ง น้ําท่วม น้ําเสีย การขาดแคลนน้ําภาคการผลิต น้ําอุปโภค
บริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

แผนงาน 
 4.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาต้นน้ํา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4.2 การพัฒนาแหล่งน้ํา และบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน 
 4.3 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ์กับประเทศ   
เพ่ือนบ้าน 

โดยมีเปูาประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ผลักดันให้มีการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพ 
อํานวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งด่านศุลกากร ศูนย์กระจาย
สินค้า รวมไปถึงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาความความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนระหว่าง
จังหวัดอุตรดิตถก์ับประเทศเพ่ือนบ้าน 

แผนงาน 
 5.1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 5.2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
--------------------- 

การด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑) สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธี
ใด ดังตอไปนี้ 
  มอบใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือ

บุคคลอื่นใดทําการศึกษาสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในทองถิ่นในจังหวัด 

  มอบใหฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ดําเนินการหรือรวมกับหนวยงาน
อ่ืน ทําการศึกษาสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่น
ในจังหวัด 

  แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทําหนาที่ 
ประสานงานเพ่ือใหไดข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในทอง
ถิ่นในจังหวัด 

 ดําเนินการอ่ืนตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดําเนินการ
............................................ 

 

 

 

 

 

 

๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งท า
การอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการ
บริหารสวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดใน
จังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ    ๒๕๓๔ ซึ่งแก
ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 
๗) พ    ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
และมาตรา ๒๔ แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ    ๒๕๕๑ 

  

๓) การประชุมของ ก บ จ  เพื่อจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ    ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก บ ภ  ก าหนด 

  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก บ จ ) มาพร้อมนี้ด้วย 

 

 (ลงชื่อ)............................................................ 
       (นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล) 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) 
(ยกเว้น กลุ่มจังหวัดที่จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฉบับใหม่) 

 
 

 
 

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

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(ฉบบัทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

“จังหวัดอุตรดติถ์ เป็นเมืองที่ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มผีลผลิตทางการเกษตร
ที่ปลอดภัย การท่องเที่ยวมีการพฒันา 
และการค้าชายแดนมมีูลค่าสูงขึ้น” 

 - คงเดิม -  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

- อัตราการขยายตัวของ GPP เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ   ต่อปี 
- จ านวนครัวเรือนตกเกณฑฯ์ลดลง    
ร้อยละ    ต่อป ี
- สัดส่วนคดียาเสพติด/ประชากรแสนคน
ลดลงร้อยละ   ต่อปี 
- อัตราขยายตัวของ GPP  
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ   ต่อปี 
 - รายได้การจ าหน่ายสินค้าOTOP 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
- อัตราขยายตัวของ GPP
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ   ต่อปี 
- รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ
  ต่อปี 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ   
ต่อปี 
- แหล่งกักเก็บน้ าไดร้ับการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
- พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ    5 ตอ่ปี 
- มูลค่าการคา้ชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
ต่อปี 
- จ านวนคนผ่านเข้า-ออกด่านชายแดน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 

- รายไดเ้ฉลี่ยต่อหัวกลุม่ประชากร
ร้อยละ 4  เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อย
ละ  5 ต่อป ี
- ค่าสัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค
ด้านรายไดล้ดลงเท่ากับค่าเฉลี่ย
ของประเท เมื่อสิ้นสดุแผน (  4 ) 
- จ านวนคดียาเสพติดลดลง ร้อยละ 
  ต่อปี 
- อัตราการขยายตัว GPP ภาค
เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ   ต่อปี 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินค้า 
OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
- รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ   ต่อปี 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ   ต่อปี 
- พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ    5 ตอ่
ปี 
- สัดส่วนพ้ืนท่ี ท่ีประสบอุทกภัย 
และภยัแล้งลดลงเหลือร้อยละ 5  
เมื่อสิ้นสุดแผน 
- สัดส่วนของขยะมลูฝอยชุมชนที่
ได้รับการจัดการถูกต้อง ร้อยละ 5 
ต่อป ี
- มูลค่าการคา้ชายแดนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 ต่อปี 
- จ านวนคนผ่านเข้า-ออกด่าน
ชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
 

เพื่อให้ตัวช้ีวัดมี
ความชัดเจน ใน
มิติของการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ี
มากยิ่งข้ึน 
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ประเด็นการพัฒนา    เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้าง
ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
   พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ผลิตภณัฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัย
ได้มาตรฐาน และมีการบรหิารจดัการ
ด้านการตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ 
3  พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
4  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ 
และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5  เพิ่ม ักยภาพ การค้า การลงทนุ และ
ความสัมพันธ์กับประเท เพื่อนบ้าน 

   เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ 
สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง 
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
2. พัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ OTOP ให้
มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 
และมีการบริหารจดัการดา้น
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
4. อนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ และแหล่งน้ า และ
ส่งเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
5  เพิ่ม ักยภาพ การค้า การลงทนุ 
ระบบ Logistic และความสัมพันธ์
กับประเท เพื่อนบ้าน 

ภาคเอกชน มี
ความเห็นว่าควร
เพิ่มประเด็นเรื่อง
ระบบ Logistic 
ในประเด็นท่ี 5 
เนื่องจากเป็น
วาระส าคัญที่
จังหวัดควรให้
ความส าคญั
เพราะสอดคล้อง
กับประเด็นการ
พัฒนาภาคเหนือ 
เรื่อง การใช้
โอกาสจากเขต
เ รษฐกิจพิเ ษ 
และการเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC 
และ AEC เพื่อ
ขยาย
ฐานเ รษฐกิจ
ของภาค 

 


