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บทที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ส่วนที่ 1. สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
1. ลักษณะทั่วไป
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็นเมือง
ก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 “อุตรดิตถ์” หมายถึง
เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองตานานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นกาเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ “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
ที่ราบลุ่มแม่น้าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้าน่าน และลาน้าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้า
น่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขต อาเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของ อาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ ลับแล และอาเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าทางด้าน
เหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้าปาด
คลองแม่พร่อง ห้วยน้าไคร้ และลาธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขตอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ลับแล น้าปาด ฟากท่า ท่าปลาและอาเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
เขตภูเขาและที่สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขต
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอลับแล น้าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอาเภอบ้านโคก (ประมาณ 60% ของพื้นที่
ทั้งหมด)
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1.3 การใช้พื้นที่
พื้นที่ทั้งหมด 7,838 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร่ เป็นอันดับที่ 11 ของ 17
จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่ 25 ของประเทศ
การใช้ที่ดิน (พ.ศ.2557)
1) พื้นที่การเกษตร 1,248,198 ไร่ คิดเป็น 25.48 % ของพื้นที่ทั้งหมด
1.1) พื้นที่ทานา 680,842 ไร่ คิดเป็น 54.55% ของพื้นที่การเกษตร
1.2) พื้นที่ทาพืชไร่ 314,762 ไร่ คิดเป็น 25.22% ของพื้นที่การเกษตร
1.3) พื้นที่ทาสวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 153,599 ไร่ คิดเป็น 12.31% ของพื้นที่
การเกษตร
1.4) พืน้ ที่สวนผักและไม้ดอกไม้ประดับ 12,663 ไร่ คิดเป็น 1% ของพื้นที่การเกษตร
1.5) พื้นที่การเกษตรอื่นๆ 86,332 ไร่ คิดเป็น 6.92% ของพื้นที่การเกษตร
2) เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 887,6731 ไร่ คิดเป็น 18.12% ของพื้นที่ทั้งหมด
3) พื้นที่ป่าไม้ 2,763,248 ไร่ คิดเป็น 56.40% ของพื้นที่ทั้งหมด
(ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้ง หรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูเพราะ
ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้น และความร้อนสูง ในฤดู
ร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในฤดูฝน
ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูที่เริ่มลงมือเพาะปลูกพืชเมืองร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและ
ไปสิ้นสุดฤดูในเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนด้านที่ต้นลมจะได้รับปริมาณฝนมากกว่าด้าน
ปลายลม ซึ่งฝนที่ตก อยู่นั้นเป็นลักษณะของฝนภูเขา พื้นที่หน้าเขาจะได้รับฝนมากกว่าด้านหลังเขา ฝนที่ตกเป็น
ฝนจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากอ่าวเบงกอล กับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้
ฤดูหนาว เป็นฤดูของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุด
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูหนาวในภาคเหนือมีลักษณะเห็นเด่นชัด กว่าภาคกลาง และภาคใต้ เพราะอยู่ใกล้
แนวเคลื่อนที่ของอากาศหนาวเย็นที่เคลื่อนที่จากเขตความกดอากาศสูงในไซบีเรียและผ่านประเทศจีน
ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุลภาพันธ์และไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ในเดือนกุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มอ่อนกาลังลง ทาให้ลมตะวันออกเฉียง ใต้จากทะเลจีนมีกาลัง
แรงขึ้ น เป็ น ผลให้ เ กิดพายุ ฤดู ร้ อนขึ้น ในภาคเหนือ เป็น ครั้ งคราว ในเดือนมีน าคมและเมษายนอุณ หภู มิใ น
ภาคเหนือขึ้นสูงมาก
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สถิติป ริมาณฝน ณ สถานีอุตุน ิยมวิทยา จ ังหว ัดอุต รดิต ถ์ พ.ศ.2546 - 2558
STATISTICS OF RAINFALL AT METEOROLOGY STATION, UTTARADIT PROVINCE: 2003 - 2015
2546
( 2003 )

รายการ

2547
( 2004 )

2548
( 2005 )

2549
( 2006 )

2550
( 2007 )

2551
( 2008 )

2552
( 2009 )

2553
( 2010 )

2554
( 2011 )

2555
( 2012 )

2556
( 2013 )

2557
( 2014 )

1,367.1
117
83.8

1,345.6
118
90.8

1,224.9
110
102.5

2558
( 2015 )

Item

สถำนีอุตน
ุ ย
ิ มวิทยำอุตรดิตถ์ Uttaradit Meteorology Station
ฝนรวม (มิลลิเมตร)
จำนวนวันฝนตก (วัน)
ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร)

1,289.8
109
94.8

1,676.2
111
193.3

1,364.0
113
94.7

2,241.0
124
263.7

1,083.8
103
66.3

1,305.7
129
79.0

1,183.3
99
69.1

1,156.7
103
116.8

2,112.8
135
141.6

825.6 Total rain (millimeter)
90 Number of rainy days (
65.8 Daily maximum (millimet

่ สำร
ทีม
่ ำ: กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยำ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ
Source: Meteorological Department, Ministry of Information and Communication Technology

1.5 ลุ่มน้้าในจังหวัดอุตรดิตถ์
ลุ่มน้าในจังหวัดอุตรดิตถ์มี 2 ลุ่มน้าคือ ลุ่มน้าน่าน และ ลุ่มน้ายม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
จังหวัดจะอยู่ในเขตลุ่ม น้าน่าน มีเพียงบางส่วนของพื้นที่อาเภอลับแล และ อาเภอพิชัย อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ายม
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
พื้นที่รับน้า
(ตร.กม.)

ปริมาณน้าท่า
ล้าน ลบ.ม.

ความจุที่เก็บกักได้
ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็น %
ที่เก็บกักได้

1.ลุ่มน้าน่านส่วนที่ 3
(0907-เหนือเขื่อนสิริกิติ์)

1,358

305.22

-

-

2.น้าปาด (0912)

2,447

434.18

2.59

0.6

3.คลองตรอน (0913)

1,212

379.87

60.29

15.87

4.แม่น้าน่านส่วนที่ 4 (0911)

2,601

940.04

10

1.06

5.พื้นที่ ต.แม่พูล อ.ลับแล

15.49

6.37

-

-

6.พื้นที่ อ.พิชัย

82.77

24.16

0.44

1.82

2,089.84

73.32

3.51

ลุ่มน้าย่อย
ลุ่มน้าน่าน

ลุ่มน้ายม

รวม

ที่มา: โครงการชลประทานอุตรดิตถ์, พ.ศ. 2560
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แหล่งน้้าส้าคัญ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีแม่น้าน่านไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้าที่ไหลมาจากจังหวัดน่าน เข้ามาทาง อาเภอ
ท่าปลา และอาเภอน้าปาด โดยมีแม่น้าปาด ซึ่งมีต้นน้ามาจากประเทศลาวและเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ไหลผ่าน อาเภอฟากท่า อาเภอน้าปาด ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้าน่าน จากนั้นลาน้าน่านจะไหลผ่านลงมาทิศ
ตะวันตกเข้าเขตอาเภอท่าปลา อาเภอเมือง อาเภอลับแล และไหลลงผ่านบริเวณที่ราบถึงที่ตั้งจัง หวัดอุตรดิตถ์
แล้วไหลผ่าน อาเภอตรอน อาเภอพิชัย ไปยังจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากแม่น้าน่านมักจะเปลี่ยนทางเดินของน้าใน
อดีตบ่อยๆ จึงทาให้เกิดร่องรอยของทางน้าเดิมอยู่เกิดเป็นหนองบึงเล็กๆ ซึ่งจะเห็นได้ชัดในบริเวณที่เป็นราบจาก
อาเภอเมือง อาเภอตรอนและอาเภอพิชัย
นอกจากนี้ยังมีคลอง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้าน่าน เช่น คลองตรอน ซึ่งไหลผ่านพื้นที่บริเวณอาเภอ
ตรอนจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก คลองแม่พร่องไหลมาจากทิศเหนือของอาเภอลับแล ลงมาทางทิศใต้
นอกจากนี้ยังมีคลองน้าริด คลองน้าหมัน และลาห้วยที่เกิดจากภูเขาต่าง ๆ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนื อ ซึ่งจะมีน้าเฉพาะ
ในปัจจุบันนี้ราษฎรได้อาศัยน้าในแม่น้าน่าน คลองตรอนและน้าปาด มาใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม และใช้
ในครอบครัว เพราะมีน้าอยู่ตลอดปี ส่วนลาห้วยต่า ง ๆ จะมีน้าเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีหนองและ
บึงต่างๆ เช่น บึงมาย บึงกะโล่ บึงหล่ม บึงช่อ บึงสกัด และหนองต่างๆ ซึ่งเกิดจากร่องรอยของแม่น้าในอดีตที่
เปลี่ ยนทิศทางเดิมของน้า ซึ่งสามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง แต่ก็มีปริมาณน้าไม่มากนัก ราษฎรยังใช้น้า
บาดาลบริโภคและใช้ในการเกษตรบ้างเล็กน้อย ระดับน้าใต้ดินเฉลี่ยลึกประมาณ 3-5 เมตรเนื่องจากแม่น้าน่านมี
ความสาคัญรองจากแม่น้าปิงของภาคเหนือ ซึ่งไหลลงสู่แม่น้าเจ้าพระยาเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันนี้มีการสร้าง
เขื่อนสิริกิติ์ขึ้นที่อาเภอท่าปลา และมีเขื่อนทดน้าเป็นทอด ๆ จึงนับว่าโครงการลาน้าน่านมีความสาคัญในด้าน
เกษตรกรรมเป็นอย่างมาก แหล่งน้าที่สาคัญแบ่งของจังหวัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) แหล่งน้้าผิวดิน
แหล่งน้าผิวดินที่สาคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่สาคัญ ดังนี้
1.1) แม่ น้ าน่ า น ต้ น น้ าอยู่ ที่ อ าเภอปั ว -อ าเภอท่ า วั ง ผา จั ง หวั ด น่ า น ไหลผ่ า นเข้ า มา
จังหวัดอุตรดิตถ์ที่อาเภอท่าปลา ลงมาทางใต้ของจังหวัด โดยไหลผ่านอาเภอเมืองอาเภอตรอนและอาเภอพิชัย
ไปสู่จังหวัดพิษณุโลก รวมความยาวของแม่น้าที่ไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 160 กิโลเมตร แม่น้าสายนี้
เปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ของประชาชนในจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยน้าจากแม่น้าน่านเป็ นหลักในการ
เกษตรกรรมและการบริโภค ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ปิดกั้นแม่น้า อาเภอท่าปลา เพื่อกักเก็บน้า
ไว้ใช้ในการเกษตรกรรมและผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันเขื่อนอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
1.2) แม่น้ าปาด ต้น ก าเนิ ดของแม่น้ าปาดคื อภู เขาทุ่ง แล้ ง ซึ่ งเป็ นภู เ ขาที่แ บ่ง เขตระหว่า ง
ประเทศไทยกับ สปป.ลาว ลาน้าปาดไหลผ่านตาบลม่วงเจ็ดต้น อาเภอบ้านโคก อาเภอฟากท่า และไหลผ่าน
อาเภอน้าปาดไปบรรจบแม่น้าน่าน ที่บ้านปากปาด อาเภอน้าปาด บริเวณท้ายน้าเขื่อนสิริกิติ์ ความยาวลาน้า
ประมาณ 160.65 กิโลเมตร
1.3) คลองตรอน ต้นน้าเกิดในภูเ มี่ยง ตาบลน้าไผ่ อาเภอน้าปาด ไหลผ่านอาเภอตรอนลงสู่
แม่น้าน่านที่บ้านแก่ง ตาบลบ้านแก่ง อาเภอตรอน ความยาวลาน้าประมาณ 125.50 กิโลเมตร
1.4) คลองฝาง เกิดจากเขาขุนฝาง บ้านเหล่าป่าสา ตาบลผาจุก ไปไปบรรจบแม่น้าน่านที่บ้าน
ปากฝาง ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมือง
1.5) คลองน้าริด ต้นน้าเกิดจากเทือกเขาพลึง อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไหลผ่านบ้าน ปาง
ต้นผึ้งมาบรรจบกับห้วยแม่เฉยที่ผาตั้ง แล้วไหลผ่านบ้านด่านนาขามและบ้านน้าริด ลงสู่ แม่น้าน่านที่ตอนเหนือ
ของมณฑลทหารบกที่ 35 อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
1.6) คลองโพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอลับแล ไหลผ่านบ้านม่อนดินแดง ตาบลท่าเสา
ไปบรรจบแม่น้าน่านที่วัดกลางธรรมสาคร
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1.7) ห้วยแม่พูล -คลองแม่พร่อง ต้นน้าเกิดจากตาบลแม่พูล ไหลผ่านตาบลแม่พูลมาบรรจบ
คลองแม่พร่องที่ตาบลฝายหลวง แล้วไหลผ่านตาบลทุ่งยั้ง ตาบลไผ่ล้อม ลงบึงมายยังเขตตอนใต้ของอาเภอลับแล
ติดกับอาเภอตรอนและอาเภอพิชัย
1.8) คลองละมุง เป็นคลองระบายน้าจากบึงมายและบริเวณทุ่งสามขากับคลองต่างๆ ในเขต
อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ลงสู่คลองละมุง ไหลลงสู่แม่น้าน่าน ที่บ้านปากคลอง ตาบลคอรุม อาเภอพิชัย
ความยาวคลองละมุงประมาณ 35 กิโลเมตร
2) น้้าชลประทาน
แหล่งน้าชลประทานที่สาคัญ คือ
2.1) เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้าน่าน โดยสร้างปิดกั้นแม่น้าน่านที่
บริเวณตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นเขื่อน
เอนกประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานเขื่อนสิริกิติ์เนื้อที่ประมาณ 284.8
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 178,000 ไร่ เก็บน้าได้สูงสุด 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี 2515
2.2) อ่างเก็บน้าคลองตรอน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแมง ต.น้าไคร้ อ.น้าปาด เป็นเขื่อนดินแกนดิ น
เหนียว สันเขื่อนกว้าง 9.00 ม. ยาว 220 ม. สูง 48 ม. มีพื้นที่รับน้าฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 265 ตารางกิโลเมตร
เก็บกักน้าได้สูงสุด 59 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก่อสร้างโดยกรมชลประทานในปี พ.ศ. 2537-2540
ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน
โครงการ
โครงการชลประทานขนาดกลาง
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
โครงการส่งน้าฯ ยม-น่าน
รวม

จ้านวน
(แห่ง)
7
120
132
1

พื้นที่
(ไร่)
59,447
256,034
95,429
52,239
463,149

ปริมาณน้้าเก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
63
15.05
78.05

พื้นที่โครงการชลประทานขนาดกลาง
พื้นที่
(ไร่)
1
ฝายน้าริด
692
2
ฝายป่าไร่
1,600
3
โรงสูบน้าบ้านเกาะ
34,446
4
อ่างเก็บน้าห้วยแม่เฉย
1,681
5
ฝายน้าปาด
1,500
6
อ่างเก็บน้าคลองตรอน
18,028
7
โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์
15,000
รวม
72,947
หมายเหตุ โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกติ ิ์ สูบน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค จานวน 1,500 ไร่
ล้าดับที่

โครงการ
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2. ข้อมูลการเมืองการปกครอง
จั งหวั ดอุตรดิตถ์ แบ่ งพื้ นที่เพื่ อการบริ หารราชการส่ วนภู มิภาคเป็ น 9 อ าเภอ 67 ต าบล 613
หมู่บ้าน โดยมีอาเภอดังนี้ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ตรอน ลับแล ท่าปลา น้าปาด ฟากท่า บ้านโคก และอาเภอ
ทองแสนขัน
การแบ่งเขตการบริหารราชการ 3 ระดับ คือ
1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จานวน 60 หน่วยงาน
2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จานวน 33 หน่วยงาน
3. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 80 แห่ง ประกอบด้วย
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 1 แห่ง
3.2 เทศบาลเมืองฯ
จานวน 1 แห่ง
3.3 เทศบาลตาบล
จานวน 25 แห่ง
3.4 องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 53 แห่ง
ตาราง การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560
อ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ (รวม ทม./ทต.)
ตรอน
ท่าปลา
น้าปาด
ฟากท่า
บ้านโคก
พิชัย
ลับแล
ทองแสนขัน
รวม 9 อ้าเภอ
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์

พื้นที่
ตร.กม.
765.5
314.5
1,681.4
1,448.7
632.7
1,055.9
736.7
448.8
754.4
7,838.6

ต้าบล

หมู่บ้าน

17
5
8
6
4
4
11
8
4
67

158
47
85
49
31
31
98
65
49
613

เทศบาลเมือง/
ต้าบล
11
2
3
1
1
1
2
4
1
26

อบต.
7
5
6
7
4
3
11
6
4
53

ระยะทางห่าง
จากจังหวัด
22 กม.
40 กม.
72 กม.
113 กม.
165 กม.
45 กม.
8 กม.
42 กม.

ประชากร จานวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 ประชากรทะเบียนราษฎร์ จานวนทั้งสิ้น
458,197 คน เป็ นชาย 224,945 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.09 และหญิ ง 233,252 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.91
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 0.98 : 1.02 ประชากรสารวจ 334,692 เป็นชาย 161,595 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.28 และหญิง 173,097 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.71 ประชากรส ารวจน้อยกว่าประชากรทะเบียนราษฎร์
เนื่องจากประชากรสารวจเป็นประชากรที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง และเป็นประชากร
ที่มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ส่วนประชากรทะเบียนราษฎร์เป็นประชากร
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบทั้งตัวอยู่จริงและตัวไม่อยู่ จึงทาให้ข้อมูลมีจานวนแตกต่างกัน
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จ้านวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560
อาเภอ

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

1.เมืองอุตรดิตถ์
72,630
77,211
149,841
32.70
2.ตรอน
16,696
17,635
34,331
7.49
3.ท่าปลา
21,950
21,878
43,828
9.57
4.น้าปาด
18,438
18,345
36,783
8.03
5.ฟากท่า
7,198
7,339
14,537
3.17
6.บ้านโคก
7,430
7,165
14,595
3.19
7.พิชัย
37,363
39,303
76,666
16.73
8.ลับแล
27,168
28,242
55,410
12.09
9.ทองแสนขัน
16,072
16,134
32,206
7.03
รวม
224,945
233,252
458,197
100.00
ที่มา : ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ จากโปรแกรม HDC ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ปิรามิดประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560

อัตราส่วน
ชาย : หญิง
0.97 : 1.03
0.97 : 1.03
1:1
1:1
0.99 : 1.01
1.02 : 0.98
0.97 : 1.03
0.98 : 1.02
1:1
0.98 : 1.02

หลังคาเรือน
57,777
11,377
14,050
13,026
5,321
6,077
25,987
21,548
10,872
166,035
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3. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
3.1 ลักษณะทางสังคม
ประชากรท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัด คือชนพื้นถิ่นไทยสยามและไทยวน ผู้เป็นเจ้าของซากโครงกระดูก
และเครื่องมือหินและสาริดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในจังหวัด ต่อมาพื้นที่ตั้งเมืองอุตรดิตถ์เป็นทางผ่าน
สาคัญมาตั้งแต่สมัย อารยธรรมดองซอน ทาให้มี การเคลื่ อนย้ายผู้คนมาจากที่ต่างๆ มากขึ้น เรื่อยมาในสมัย
ทวารวดีและอาณาจักรขอมดังปรากฏหลักฐานเมืองโบราณที่เวียงเจ้าเงาะ จนมาในสมัยสมัยสุโขทั ยได้มีเมือง
เกิดขึ้นมากมาย เช่น เมืองฝาง เมืองทุ่งยั้ง เมืองตาชูชก และเมืองพิชัย และด้วยการเป็นเส้นทางการค้าทางน้า
ทาให้ชาวเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยโบราณมีที่มาจากหลายเผ่าพันธุ์ แต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจน
ปัจจุบันคือไทยสยามจากอาณาจักรสุโขทัยที่ อาศัยอยู่ในแถบอาเภอพิชัย และไทยวนจากอาณาจักรล้านนาที่
อพยพจากเชียงแสนมาอาศัยอยู่ในแถบอาเภอลับแล ชนสองกลุ่มนี้ตั้งถิ่นฐานขึ้นเป็นเมืองอย่างมั่นคงมาตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการกวาดต้อนผู้คนและการอพยพย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์
ล้านช้าง (ลาว) จากทั้งเมืองเวียงจันทน์และเมืองหลวงพระบาง ลงมาตั้งถิ่นฐานในเขตอาเภอต่างๆ ของจังหวัด
มากขึ้น ได้แก่บริเวณอาเภอน้าปาก อาเภอฟากท่า และอาเภอบ้านโคกในปัจจุบัน และได้มีชาวจีนโพ้นทะเล
อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งทามาค้าขายในแถบเมืองท่ามากเป็นลาดับ จึงทาให้เมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน
กลายเป็นเมืองที่มีกลุ่มชนมากถึง 3 วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
3.2 การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 317 แห่ง มีครู/อาจารย์ จานวน 4,046 คน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 74,490 คน ซึ่งอัตราส่วน นักเรียน ต่อ ครู/อาจารย์ เป็น 18 : 1
จ้านวนครู/คณาจารย์และบุคลากรที่ท้าหน้าที่สอน
ที่
สังกัด
1 ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จ้านวนสถานศึกษา (แห่ง)

จ้านวนครู

20

408

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

11

286

สานักงาน กศน.

9

122

1
275

13
2,844

173

1,179

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

84

687

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

18

978

4

ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

6

334

5

ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1

64

6

อื่นๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

14
10
2
2

383
357
8
18

317

4,046

2
3

ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สกศ.)
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

รวมทั้งสิ้น

9
จ้านวนนักเรียน/นักศึกษา
จ้านวนนักเรียน
ที่
1

สังกัด

ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
สานักงานกศน. จังหวัดอุตรดิตถ์

2
3

ก่อนประถม

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

อุดมศึกษา

รวม

1,351

3,935

3,056

4,489

45

0

0

12,876

1,351

3,331

873

180

0

0

0

5,735

0

604

2,183
301

4,309

45

0

0

7,141

0

301

6,108

18,996 11,678

6,606

16

0

0

43,404

4,274

13,284

2,209

91

0

0

0

19,858

1,834

5,712

1,288

0

0

0

0

8,834

0

0

8181

6515

16

0

0

14,712

0

0

0

0

39

8,802

611

970

81

0

0

0

0

1,662

5

ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สกศ.)
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.)
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)

6

หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา

1,735

3869

1,690

143

0

0

0

7,445

เทศบาล

1,675

3,753

1,206

0

0

0

0

6,634

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

0

0

274

143

0

0

0

417

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0

0

184

0

0

0

0

184

กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

44

166

0

0

0

0

0

210

4

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560

คุณภาพการศึกษา

5,696 3,067

74,490

10

ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560
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3.3 การศาสนา ประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.66
รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และอิสลาม ประมาณ ร้อยละ 0.34
- วัด จานวน 340 แห่ง (พระอารามหลวง 2 แห่ง) - สานักสงฆ์ 95 แห่ง
- โบสถ์คริสต์ 18 แห่ง
- พระภิกษุ 2,149 รูป/สามเณร 155 รูป
วัด สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุและสามเณร เป็นรายอาเภอ พ.ศ.2558
อ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
ตรอน
ท่าปลา
น้าปาด
ฟากท่า
บ้านโคก
พิชัย
ลับแล
ทองแสนขัน
รวม

วัด
86
30
37
31
24
9
57
40
26
340

ส้านักสงฆ์
13
1
14
25
7
20
6
3
6
95

โบสถ์คริสต์
9
1
1
1
2
4
18

มัสยิด
1
1

พระภิกษุ
622
220
176
156
69
69
436
212
189
2,149

สามเณร
70
16
8
-0
1
1
7
45
7
155

ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

3.4. ข้อมูลด้านสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์มีจานวนสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง อยู่ที่
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์จานวน 2 แห่ง และอยู่ตามอาเภอต่างๆ อีกอาเภอละ 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จานวน 89 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน จานวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่สาคัญ คือ แพทย์ 196 คน ทันตแพทย์ 58 คน เภสัชกร 86 คน
พยาบาลวิชาชีพ 1,070 คน พยาบาลเทคนิค 26 คน อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1:2,337 อัตราส่วน
ทันตแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1: 7,899 อัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากรเท่ากับ 1: 5,327 อัตราส่วนพยาบาล
ต่อประชากรเท่ากับ 1:428 และอัตราส่วนพยาบาลเทคนิคต่อประชากรเท่ากับ 1:17,622
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
เครือข่ายบริการสุขภาพ
1 เมืองอุตรดิตถ์
2. ตรอน
3. ท่าปลา
4. น้าปาด
5. ฟากท่า
6. บ้านโคก
7. พิชัย
8. ลับแล
9. ทองแสนขัน
10.รพ.สังกัด
กระทรวงกลาโหม
รวม

จ้านวน รพ.
(แห่ง)

จ้านวนเตียง
(เตียง)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

620
30
30
30
30
30
60
30
30
60

10

950

ระดับการพัฒนา
(service lpan)
A
F2
F2
F1
F2
F2
F2
F2
F2

จ้านวน รพ.สต.
(แห่ง)
21
6
14
10
4
5
13
11
5
0
89

จ้านวน
สสช.
(แห่ง)

จ้านวน ศูนย์
สุขภาพชุมชน:
PCU
2

1
4

5

2

12
อัตราบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากร จังหวัดอุตรดิตถ์
จ้านวนบุคลากรตามปฏิบัติจริง
ล้าดับ
สายงาน
สสจ.อุตรดิตถ์ รพ.อุตรดิตถ์
รวม
อัตราส่วน : ประชากร
1
นายแพทย์
65
131
196
1 : 2337.74
2
ทันตแพทย์
43
15
58
1 : 7899.95
3
เภสัชกร
46
40
86
1 : 5327.87
4
พยาบาลวิชาชีพ
446
624
1070
1 : 428.22
5
พยาบาลเทคนิค
4
22
26
1 : 17622.96
6
นักเทคนิคการแพทย์
20
23
43
1 : 10655.74
7
นักจิตวิทยา, นักจิตวิทยาคลินิก
8
5
13
1 : 35245.92
8
นักรังสีการแพทย์
9
12
21
1 : 21818.9
9
นักกายภาพบาบัด
23
16
39
1 : 11748.64
10 นักกิจกรรมบาบัด
0
5
5
1 : 91639.4
11 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
2
4
1 : 114549.25
12 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
8
8
16
1 : 28637.31
13 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
29
15
44
1 : 10413.57
14 นักวิชาการสาธารณสุข
254
37
291
1 : 1574.56
รวม
957
955
1912
1 : 239.64
ที่มา: 1.ข้อมูลจากกลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ ตุลาคม 2560
2.ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์ โปรแกรม HDC ณ 8 ธันวาคม 2560 จานวน 458,197 คน

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน

จ้านวน

หน่วย

1. คลินิก แพทย์

65

แห่ง

2. คลินิก ทันตแพทย์

19

แห่ง

3. คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์

139

แห่ง

4. คลินิกเทคนิคการแพทย์

8

แห่ง

5. คลินิกกายภาพบาบัด

2

แห่ง

6. สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย
7. ร้านขายยาแผน ปัจจุบัน (ขย.1)
8. ร้านขายยาแผน ปัจจุบัน (เฉพาะยาบรรจุเสร็จ)(ขย.2)
9. ร้านขายยาแผน ปัจจุบัน (เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์)(ขย.3)
10. ร้านขายยาแผน โบราณ
11. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
ที่มา: จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

3
54
25
10
13
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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สถานะสุขภาพ อายุคาดเฉลี่ย : อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(ความยืนยาวของชีวิตตั้งแต่แรก
เกิดตาย) ของประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 เพศชาย มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 77.08 ปี เพศหญิง มี
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 85.29 ปี ในภาพรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิ ดเท่ากับ
81.18 ปี
สาเหตุการป่วย จากสถิติจานวนครั้งและอัตราป่วยต่อประชากร 1,000 คน ของผู้ป่วยนอก
จาแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2557-2560 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูล จาก Data Center ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 จากการ
ประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอก จังหวัดอุตรดิตถ์ช่วงระยะเวลา 3 ปี พบว่า 5 ลาดับแรกของกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุ
การเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา, เบาหวาน, เนื้อเยื่อผิดปกติ,
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่นๆ, ความผิดปกติอื่นๆของฟันและโครงสร้าง ซึ่งแนวโน้ม
5 อันดับโรคแรกมีแนวโน้มคงที่
กลุ่มผู้ป่วยใน มีสาเหตุการเจ็บป่วยที่สาคัญ 10 ลาดับแรกในปี 2560 ได้แก่ โรคปอดบวม, โรค
โลหิตจางอื่น ๆ, การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่ างกาย, โรคหลอดลมอักเสบ
ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น , โรคต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ, การบาดเจ็บ
ภายในกระโหลกศีรษะ, การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้าคร่า และปัญหาที่
อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด, หัวใจล้มเหลว, เบาหวาน, ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด
ซึ่งแนวโน้มของ 10 อันดับโรคมีแนวโน้มลดลง
สาเหตุ การตาย จากข้อมูล การตายจากมรณบัต ร กรมการปกครอง ปี 2557 – 2560
(ณ ตุลาคม 2560) สาเหตุการตายของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการตายที่ สาคัญโดย
ไม่นั บสาเหตุการตายที่มาจากชราภาพหรือไม่ทราบสาเหตุ ได้แก่ อันดับที่ 1 กลุ่ มโรคมะเร็ง(Neoplasms)
อันดับที่ 2 กลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิต(Diseases of the circulatory system) อันดับที่ 3 กลุ่มโรคระบบ
ทางเดินหายใจ(Diseases of the respiratory system) อันดับที่ 4 กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต(Certain
infectious and parasitic diseases) และอันดับที่ 5 กลุ่มการตายจากสาเหตุภายนอก(External causes of
morbidity and mortality)
สถานการณ์ โรคที่ต้องเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา เดือน มกราคม – ธันวาคม ปี 2560
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก
เรียงตามอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ได้แก่ อันดับ 1. Diarrhea 1,139.32, อันดับ 2. Pneumonia 565.66,
อันดับ 3. Influenza 480.11, อันดับ 4. Pyrexia 404.97 อันดับ 5. H.conjunctivitis 173.46, อับดับ 6.
Food Poisoning 134.27, อันดับ 7. Chickenpox 94.85, อันดับ 8. Hand,foot and mouth disease
70.38, อันดับ 9. Dengue fever 52.19, อันดับ 10. Gonorrhoea 14.29
จากประมาณการ ปี 2561 พบว่าอัตราป่วย 5 ลาดับโรคแรก คือ 1. Diarrhea 2. Influenza
3 Pyrexia 4. H.conjunctivitis มีแนวโน้มคงที่เมื่อเทียบกับปี 2560 และ Pneumonia มีแนวโน้มลดลง เมื่อ
เทียบกับปี 2560
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3.5 ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม (เมื อ ง 3 วั ฒ นธรรม) จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี
ขนบธรรมเนีย มประเพณี วัฒนธรรม ที่สาคัญ 3 ลักษณะ คือ 1) ล้ านช้าง 2) ล้านนา 3) สุโ ขทัย หรือ
รัตนโกสินทร์ และมีงานประเพณีที่สาคัญ ดังนี้
 งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นงานเทศกาลเชิดชูเกียรติและ
ราลึกถึงพระยาพิชัยดาบหักที่มีต่อประเทศชาติ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนามกีฬาพระยาพิชัย ดาบหัก หน้าศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 7 - 16 มกราคม ของทุกปี
 งานนมัส การพระแท่ น ศิ ลาอาสน์ พระยื นพุ ทธบาทยุ คล และพระนอน พุ ทธไสยาสน์
สันนิษฐานว่ามีการจัดงานสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันทาบุญตักบาตรและนพพระแท่น
ศิลาอาสน์ ในวันขึ้น 8-15 ค่า เดือน 3 (วันมาฆะบูชา) ของทุกปี ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์(พระอารามหลวง)
 มหกรรมเหล็กน้้าพี้ และของดีทองแสนขัน จัดขึ้นเป็นประจา ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม ของ
ทุกปี
 งานประเพณี อั ฐ มี บู ช า เป็ น พิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพจ าลองของ พระพุ ท ธเจ้ า
ประกอบการแสดง แสง สี เสียง กาหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่า-แรม 8 ค่า เดือน 6 ของทุกปี ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง
อาเภอลับแล
 งานเทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นการจัดงานเพื่อกระตุ้น
ให้ เ กษตรกรปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ล างสาด และส่ ง เสริ มการขายผลไม้ต่ างๆ และผลิ ต ภัณฑ์ สิ น ค้าหนึ่ง ตาบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก มีกาหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน - ต้นเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยมีระยะเวลาการจัดงานประมาณ 10 วัน
 ประเพณี ไหลแพไฟเฉลิมพระเกีย รติ จัดในช่วงวันที่ 3-5 ธันวาคมทุกปี ซึ่งเป็ นการ
แสดงออกถึง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ก่ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช ซึ่ ง อาเภอตรอน
มีแม่น้าน่านไหลผ่าน ประชาวชนจึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืช
พันธุ์ธัญญาหารและสายน้าขึ้นเป็นประจาทุกปี
3.6 ข้อมูลแรงงานและการประกันสังคม (ที่มา : รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3/2560 สานักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์)
ประชากรและก้าลังแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประชากร 432,906 คน เป็นผู้อยู่ในกาลัง
แรงงาน 219,172 คน ผู้มีงานทา 216,030 คน และผู้ว่างงาน 3,142 คน
อัตราการมีส่วนร่วมในก้าลังแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3/2560

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
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การมีงานท้า ผู้มีงานทาในจังหวัดอุตรดิตถ์ 216,030 คน หรือร้ อยละ 98.57 ทางานในภาค
เกษตร ผู้มีงานทา 103,282 คน หรือร้อยละ 47.81 ทางานนอกภาคเกษตร ผู้มีงานทา 112,748 คน ร้อยละ
52.19 โดยทางานในสาขาการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์มากที่สุด 28,467 คน
หรือร้อยละ 25.25 รองลงมา การผลิต 17,110 คน ร้อยละ 15.18 และการบริหารราชการและป้องกันประเทศ
14,115 คน ร้อยละ 12.52 และ ผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ต่ากว่าประถมศึกษา 58,211 คน หรือ
ร้อยละ 26.95
อัตราการมีงานท้าใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3/2560
70
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

การว่างงาน จังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ ว่างงาน 3,142 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.44
จานวนผู้ว่างงานเมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย 1,968 คน ร้อยละ 1.57 และเพศหญิง 1,174 คน ร้อยละ
1.25
อัตราการว่างงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3 ปี 2560
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

การบริการจัดหางานในประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) นายจ้าง
สถานประกอบการได้แจ้งตาแหน่งงานว่าง 265 อัตรา โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 119 คน และการบรรจุงาน
208 คน โดยมีอัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างคิดเป็นร้อยละ 78.49 ส่วนตาแหน่งงานว่างตามระดับ
การศึกษาที่ต้องการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษามีความต้องการคิดเป็นร้อยละ 51.70 (137 อัตรา) รองลงมา
ระดับ ประถมศึกษาและต่ากว่า ร้อยละ 14.72 (39 อัตรา) และระดับ ปวส.ร้อยละ 12.83 (34 อัตรา) ตามลาดับ
ส าหรั บ อาชีพที่มีการบรรจุ งานมากที่สุ ด คือ เสมียน เจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 24.04 (50 คน) รองลงมา
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พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 20.19 (42 คน) และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ร้อยละ 15.38 (32 คน เท่ากัน) อุตสาหกรรมที่มีตาแหน่งงาน
ว่างมากที่สุด คือ การผลิต ร้อยละ 35.47 (94 อัตรา) รองลงมา การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์และจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 32.08 (85 อัตรา) และกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ ร้อย
ละ 6.79 (18 อัตรา)
การจ้างคนพิการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมู ลการรับคนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการ
และหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ประจาปี 2560พบว่า มีการรับคนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภาครั ฐ จ านวน 40 แห่ง 66 ราย ข้อมูลการจดทะเบี ยนคนพิการ (ทาบัตรประจาตัว คนพิการ) ถูกต้องตาม
กฎหมายตามประเภทความพิ ก าร รวมทั้ ง สิ้ น 19,561 ราย (ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2557 –
30 กันยายน 2560)
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาเนินการสารวจข้อมูลด้าน
ประชากรสูงอายุในจังหวัดทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 ผู้ที่มีอายุ 60
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พบว่า จานวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 24.43 ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน
ผู้สูงอายุทั้งสิ้น 105,755 คน เป็นชาย 47,878 คน ร้อยละ 45.27 ของประชากรทั้งหมด และหญิง 57,877 คน
ร้อยละ 54.73
แรงงานต่างด้าว ที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทางาน ข้อมูล ณ
เดือนกันยายน 2560มีจานวน 102 คน แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นประเภทชั่วคราว 71 คน ร้อยละ 69.61
รองลงมา ประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม.(กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง) 29 คน ร้อยละ 28.43 และประเภทตลอด
ชีพ 2 คน ร้อยละ 1.96 โดยแรงงานต่างด้าวบุคคลบนพื้นที่สูง (ยกเว้นประเภทตลอดชีพ) มากที่สุด 29 คน หรือ
ร้อยละ 28.43 รองลงมา สั ญชาติอื่นๆ 25 คน ร้อยละ 24.51 และสัญชาติฟิลิปปิน 19 คน ร้อยละ 18.63
(ยกเว้นประเภทตลอดชีพ) ตามลาดับ
สาหรับแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้มาทางานเป็นการ
ชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานและเป็นการทดแทน
การขาดแคลนแรงงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจานวน 832 คน โดยแยกตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาตได้แก่ (1)
กลุ่มบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 346 คน คิดเป็นร้อยละ 41.59 (2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานตาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับเมียนมา ลาว และกัมพูชา (MOU) 172 คน ร้อยละ 20.67 (3) กลุ่ม
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา 314 คน ร้อยละ 37.74
แรงงานไทยในต่างประเทศ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 จังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้แจ้งความประสงค์
เดินทางไปทางานต่างประเทศ 99 คน โดยแรงงานที่ทางานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และวิธีการเดินทาง พบว่า ไปโดยวิธี (Re-Entry) 59 คน คิดเป็นร้อยละ 76.62 และการเดินทาง
ด้วยตนเอง 18 คน ร้อยละ 23.38 ของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศทั้งหมด
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน การฝึกเตรียมเข้าทางานไตรมาสนี้ พบว่า ไม่มีผู้เข้ารับการฝึกแต่
อย่างใด การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานมีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 483 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน คือ ธุรกิจและบริการ 483 คน ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีการทดสอบทั้งสิ้น 87 คน โดย
กลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบ คือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 87 คน
การคุ้มครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 55 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการ
ตรวจ 409 คน สถานประกอบการที่ตรวจเป็นสถานประกอบการขนาด 1-4 คน มากที่สุด 33 แห่ง รองลงมา
ขนาด 5-9 คน 13 แห่ง ขนาด 10-19 คน ขนาด 20-49 คน 4 แห่ง เท่ากัน และขนาด 50-99 คน 1 แห่ง โดย
สถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 55 แห่ง
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การตรวจความปลอดภัยในการท้างาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น
3 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 43 คน ส่วนใหญ่สถานประกอบการที่ตรวจเป็นสถานประกอบการขนาด 10-19
คน 3 แห่ง พบว่า สถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 3 แห่ง
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการท้างาน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จังหวัดอุตรดิตถ์ มี
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานทั้งสิ้น 79 คน โดยประเภทของความร้ายแรงมากที่สุด คือ
หยุดงานเกิน 3 วัน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 50.64 รองลงมา ตาย 20 คน ร้อยละ 25.32 และหยุดงานไม่เกิน 3
วัน 13 คน ร้อยละ 16.46 ตามลาดับ
การเกิดข้อเรียกร้อง/พิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงไตรมาส 3
ปี 2560 ไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทและข้อขัดแย้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเลิกจ้างแรงงาน สถานประกอบกิจการในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เลิกกิจการ 25 แห่ง ลูกจ้างถูก
เลิกจ้าง 60 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาด 1-9 คน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 96 (24 แห่ง)
ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 49 คน ร้อยละ 81.67 ของจานวนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด และสถานประกอบกิจการ
ขนาด 10 คนขึ้นไป ร้อยละ 4 (1 แห่ง) ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 11 คน ร้อยละ 18.33 โดยประเภทกิจการที่มีการเลิก
จ้างสูงสุด คือ ประเภทกิจการอื่นๆ 16 แห่ง ร้อยละ 64 รองลงมา ร้านค้าเบ็ดเตล็ด การค้าอื่นๆ 4 แห่ง ร้อยละ
16 ร้านขายอาหาร โรมแรม ห้องเช่า 3 แห่ง ร้อยละ 12 และสถาบันการเงิน บริการด้านธุรกิจ 2 แห่ง ร้อยละ 8
การสวัสดิการ มีการส่งเสริมให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด
13 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 159 คน
การประกันสังคม ข้อมูล ณ กันยายน 2560 พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม 1,496 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 47,657 ราย และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่
เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จานวน 1 แห่ง
กองทุนประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560 มีเงินกองทุน 22,343,498 บาท จานวน
ผู้ใช้บริการ 7,014 คน หรือร้อยละ 14.72 ของผู้ประกันตนทั้งหมด ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้
บริการสูงสุ ด ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุ ตร 5,086 คน คิดเป็นร้อยละ 72.52 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด ส าหรับ
ปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่า การจ่ายเงิน กรณีชราภาพมีการจ่ายเงินสูงสุด ถึง 4,464,822 บาท
ร้อยละ 38.20 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
3.7 ข้อมูลคุณภาพชีวิต จากความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)
จากการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัดในปี พ.ศ.2559 มีการเก็บข้อมูล
ครัวเรือน จานวน 116,236 ครัวเรือน จาก 9 อาเภอ 589 หมู่บ้าน และ 127 ชุมชน ซึ่งการสารวจข้อมูลภาพ
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า คนจังหวัดอุตรดิตถ์มีรายได้เฉลี่ยคนละ 78,077 บาทต่อปี อาเภอเมืองอุตรดิตถ์เป็น
อาเภอที่คนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด รองลงมา คือ อาเภอลับแล อาเภอพิชัย อาเภอตรอน อาเภอ
บ้านโคก อาเภอฟากท่า อาเภอน้าปาด อาเภอทองแสนขัน และอาเภอท่าปลา ตามลาดับ
ผลการสารวจข้อมูลภาพรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า คนจังหวัดอุตรดิตถ์มีรายจ่ายเฉลี่ยคนละ
47,020 บาทต่อปี อาเภอพิชัย เป็นอาเภอที่มีคนมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด รองลงมา คือ อาเภอตรอน
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอบ้านโคก อาเภอลับแล อาเภอฟากท่า อาเภอน้าปาด อาเภอทองแสนขัน และอาเภอ
ท่าปลา ตามลาดับ
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รายได้ – รายจ่ายเฉลี่ย ของคนจังหวัดอุตรดิตถ์ (บาท/ปี) ปี 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

พื้นที่
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อาเภอลับแล
อาเภอพิชัย
อาเภอตรอน
อาเภอบ้านโคก
อาเภอฟากท่า
อาเภอน้าปาด
อาเภอทองแสนขัน
อาเภอท่าปลา
รวม

จ้านวน
ครัวเรือน

จ้านวน
ประชากร

รายได้เฉลี่ย
(บาท/ปี)

รายจ่ายเฉลี่ย
(บาท/ปี)

35,745
16,831
18,750
8,377
4,551
3,776
9,820
7,691
10,695
116,236

90,976
45,987
52,961
25,680
11,598
11,666
29,452
21,085
29,642
319,047

89,195
81,822
79,427
76,892
72,754
70,397
68,666
66,810
59,227
78,077

49,669
45,811
56,184
55,594
49,288
42,122
40,539
38,231
30,697
47,020

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 30,000 บาทต่อปี จานวน 262
ครั ว เรื อน อยู่ ในเขตชนบท จ านวน 106 ครัว เรือน และอยู่ในเขตเมือง จานวน 156 ครัว เรือน อาเภอที่มี
ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด ได้แก่ อาเภอท่าปลา จานวน 99 ครัวเรือน ร้อย 0.93 รองลงมาได้แก่ อาเภอทอง
แสนขัน อาเภอฟากท่า อาเภอบ้านโคก อาเภอน้าปาด อาเภอพิชัย อาเภอลับแล อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ
อาเภอตรอน ตามลาดับ
จ้านวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 30,000 บาทต่อปี
เขตชนบท (จปฐ.)
อาเภอ

ครัวเรือนที่
สารวจ
ทั้งหมด

ครัวเรือนที่
ไม่ผา่ น
เกณฑ์

เมืองอุตรดิตถ์
30,435
ตรอน
7,344
ท่าปลา
9,194
น้าปาด
8,786
25
ฟากท่า
3,526
6
บ้านโคก
3,262
12
พิชัย
17,848
37
ลับแล
11,140
ทองแสนขัน
6,670
26
รวมทั้งจังหวัด
98,205
106
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

เขตเมือง (พื้นฐาน)

ภาพรวมจังหวัดอุตรดิตถ์

ครัวเรือนที่
สารวจ
ทั้งหมด

ครัวเรือนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์

ครัวเรือนที่
สารวจ
ทั้งหมด

ครัวเรือนที่
ไม่ผา่ น
เกณฑ์

คิดเป็น
ร้อยละ

5,310
1,033
1,501
1,034
250
1,289
902
5,691
1,023
18,031

11
1
99
4
6
2
33
156

35,745
8,377
10,695
9,820
3,776
4,551
18,750
16,831
7,691
116,236

11
1
99
29
12
14
37
33
26
262

0.03
0.01
0.93
0.29
0.32
0.31
0.20
0.20
0.34
0.23
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4. ข้อมูลเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นกับภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการขายส่ง การขายปลีกเป็นสาคัญ
ตามลาดับ
 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว : ในปี 2558 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เท่ากับ
71,365 บาท เป็นอันดับที่ 12 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ ค่าเฉลี่ย 5 ปีของรายได้
ต่อหัวเท่ากับ 79,324 บาท
: รายได้เฉลี่ ย ประชากรทั้งประเทศต่อหั ว ในปี 2558 เท่ากับ 203,356 บาท เฉลี่ ยภาคเหนื อ
93,058 บาท
: จั งหวัดอุตรดิตถ์ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 131,992 บาท ต่ากว่าค่าเฉลี่ ยของภาคเหนือ
21,694 บาท
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ในปี 2558 ทั้งหมดเท่ากับ 31,509 ล้านบาท / เป็นอันดับที่ 13 ของ
17 จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่ 61 ของประเทศ แบ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
สาขาเกษตรกรรม
9,193
13,369
13,572
11,325
8,197
สาขาอุตสาหกรรม
5,553
5,782
5,689
5,465
4,145
สาขาการขายส่ง การขายปลีก
3,011
3,994
3,872
3,728
3,552
สาขาการศึกษา
3,056
3,111
3,113
3,335
3,292
สาขาตัวกลางทางการเงิน
1,520
1,780
2,092
2,400
2,680
สาขาการบริหารราชการ
2,589
3,354
3,051
2,408
2,382
สาขาก่อสร้าง
1,300
1,733
1,688
1,651
1,599
สาขาอสังหาริมทรัพย์
1,381
1,478
1,818
1,427
1,508
สาขาสุขภาพและสังคม
704
797
863
966
1,057
สาขาไฟฟ้า ประปา
706
767
829
867
921
สาขาการขนส่ง
699
734
718
699
734
สาขาการให้บริการชุมชน
271
308
327
327
332
สาขาประมง
209
217
239
236
250
สาขาเหมืองแร่
309
311
335
354
246
สาขาลูกจ้างในครัวเรือน
75
102
95
94
101
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
37
45
47
51
63
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
30,610
37,882
38,348
35,332
31,059
ประชากร (พันคน)
438
438
437
436
435
รายได้ต่อหัว (บาท/คน/ปี)
69,900
86,586
87,771
80,996
71,365
ที่มา : ข้อมูล GPP เฉลี่ยปี 2554 - 2558 รายสาขาการผลิตข้อมูจาก GPP แบบ Bottom-up
สาขาการผลิต

โครงสร้าง
ปี 2558
26.4%
13.3%
11.4%
10.6%
8.6%
7.7%
5.1%
4.9%
3.4%
3.0%
2.4%
1.1%
0.8%
0.8%
0.3%
0.2%
100.0%

4.1 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด
1) โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภาคเกษตรเป็นหลัก 33% รองลงมาคือ
ภาคอุตสาหกรรม 15% ภาคการค้า 10% ภาคการศึกษา 9% ภาคการบริหารราชการ 8% ภาคการเงิน 6% และภาค
บริการอื่นๆ 19% (ทีม่ า : ข้อมูล GPP แบบ Top-down เฉลี่ยปี 2554 - 2558)
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แผนภูมิโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์

(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% มันสาปะหลัง 1% และอื่นๆ 2%
2. ด้านปศุสัตว์ 14% ได้แก่ สุกร 5% ไข่ไก่ 3% ไก่ 2% ไข่เป็ด 1% กระบือ 1% โค 1% อื่นๆ1%
3. ด้านอื่นๆ 7% ได้แก่ ด้านบริการทางการเกษตร 5% และป่าไม้ 2%
(2) โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นโครงสร้างหลัก 86% ได้แก่ การผลิตน้าตาลจากอ้อย
เป็นการผลิตหลัก 57% เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (โรงกลั่นสุรา) 13% โรงสีข้าว 13% น้าแข็ง 1% และอื่นๆ 2%
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP 6%
3. การผลิตอื่นๆ 8% (คอนกรีต 5% ผลิตภัณฑ์ไม้ 1% เครื่องเรือน 1% อื่นๆ 1%)

4.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจั งหวัดอุตรดิตถ์ ขยายตัวโดยเฉลี่ ยปีละ 1.7% เป็นผลมาจากการขยายตัวของสาขา
อุตสาหกรรม (โครงสร้าง 15% ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 14.0%) จากโรงงานสุรา สินค้า OTOP เส้นก๋วยเตี๋ยวและ
โรงงานผลิตน้าแข็ง โรงสีและโรงงานน้าตาล ส่วนสาขาเกษตรกรรมซึ่งเป็นสาขาหลัก (โครงสร้าง 32%) โดยเฉลี่ย
ขยายตัวติดลบเนื่องจากภัยแล้ง ส่วนภาคการค้า (สาขาขายส่งขายปลีก) มีสัดส่วนโครงสร้างสูง (สัดส่วน 10 %)
แต่ขยายตัวเฉลี่ยต่าเพียงร้อยละ 0.8 โดยกิจกรรมที่ขยายตัวได้แก่ ห้างสรรพสินค้า น้ามันเชื้อเพลิงและวัสดุ
ก่อสร้าง สาหรับภาคการท่องเที่ยว (สาขาโรงแรมและภัตตาคาร) ยังมีสัดส่วนโครงสร้างน้อย (สัดส่วน 0.1% แต่
ขยายตัวเฉลี่ยสูงปีละ 7.4% เนื่องจากปี 2556 ขยายตัวสูงจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 26 "ลับแลเกมส์" ส่วนปี 2558 ขยายตัวจากการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 “อุตรดิตถ์เกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติภาค 5
ครั้งที่ 34 “เมืองอุตรดิตถ์เกมส์”
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ค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2554 - 2558) ของโครงสร้างการผลิตและการขยายตัวของ 16 สาขาการผลิต
สาขาการผลิต
สาขาเกษตรกรรม
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาการขายส่งการขายปลีก
สาขาการศึกษา
สาขาการบริหารราชการ
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาอสังหาริมทรัพย์
สาขาก่อสร้าง
สาขาไฟฟ้า ประปา
สาขาสุขภาพและสังคม
สาขาการขนส่ง
สาขาเหมืองแร่
สาขาการให้บริการชุมชน
สาขาประมง
สาขาลูกจ้างในครัวเรือน
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

ค่าเฉลี่ยปี 2554 – 2558
โครงสร้างเฉลีย่ (%)
ขยายตัวเฉลี่ย
32
-3.3
15
14.0
10
0.8
9
-4.0
8
-2.4
6
12.0
4
1.7
5
10.6
2
3.5
3
5.5
2
-0.5
1
-2.8
1
5.0
1
-6.0
0.3
-5.1
0.1
7.4
100
1.7

4.3 ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี ภ าคการเกษตรเป็ น ภาคหลั ก ในโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด โดย
การเกษตรเพาะปลูก มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32 มีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง อ้อยสับปะรด ทุเรียน ลองกอง ลางสาด และมะม่วงหิมพานต์
ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้อนหลัง 3 ปี
ชนิดพืช
1. ข้าวนาปี
2. ข้าวนาปรัง
3. ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
4. มันสาปะหลัง
5. อ้อย
6. สับปะรด
7. ทุเรียน
8. ลองกอง
9. ลางสาด
10. มะม่วงหิมพานต์
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

ปี 2557/58
589,182.00
343,558.00
170,160.00
26,549.00
53,087.00
10,839.00
40,886.50
30,749.00
13,027.00
27,811.00

ปี 2558/59
528,320.00
193,630.00
180,985.00
28,846.00
52,842.00
11,941.00
34,341.75
30,749.00
13,027.00
27,811.00

ปี 2559/60
500,598.00
245,750.00
147,763.20
43,981.00
46,244.75
10,977.00
34,963.00
27,249.00
10,527.00
24,728.50
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พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าวนาปี/ข้าวนาปรัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,
มันสาปะหลัง, อ้อยโรงงานมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนๆ ในขณะที่พื้นที่ปลูกสั บปะรด ทุเรียน และเม็ดมะม่วง
หิมพานต์ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลผลผลิตต่อไร่พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้อนหลัง 3 ปี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชนิดพืช
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง
สับปะรดโรงงาน
อ้อยโรงงาน
ลองกอง
ลางสาด
ทุเรียน
มะม่วงหิมพานต์

ปี 2555/56 (กก.)
631
707
650
3,314
3,576
12,457
792
1,090
620
242

ปี 2557/58 (กก.)
636
760
646
2,984
3,464.99
12,100
1,120
1,090
939
300

ปี 2558/59 (กก.)
601
510
2,984
3,464.99
11,500
1,000
900
844.82
300

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

4.5 ด้านการค้าชายแดน
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพรมแดนติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
โดยประมาณ 145 กิโลเมตร ในพื้นที่อาเภอบ้านโคก และอาเภอน้าปาด มีช่องทางค้าขายตามแนวชายแดน 15
ช่องทาง เป็นช่องทางที่รถยนต์ผ่านเข้าออกได้ 6 ช่องทาง อยู่ในเขตพื้ นที่อาเภอบ้านโคก โดยประกาศเป็นจุด
ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า จานวน 4 แห่ง คือ
จุดผ่านแดนถาวร จานวน 1 แห่ง คือ
 ช่องภูดู่ บ้านม่ว งเจ็ดต้น หมู่ที่ 2 ตาบลม่วงเจ็ดต้น อาเภอบ้านโคก เปิดค้าขายทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 06.00–20.00 น. อยู่ตรงข้ามกับเมืองปากลายแขวงไซยะบูลี
จุดผ่อนปรน จานวน 1 แห่ง คือ
 ช่องห้วยต่าง หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านโคก อาเภอบ้านโคก เปิดค้าขายสัปดาห์ละ 1 วัน คือ
วันพุธ อยู่ตรงข้ามกับเมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี
ช่องประเพณี จานวน 2 แห่ง คือ
 ช่องบ่อเบี้ย (ช่องมหาราช) บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 ตาบลบ่ อเบี้ย อาเภอบ้านโคก ติดต่อ
ค้าขายกับเมืองทุ่งมีไซ แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ระยะทาง 14 กิโลเมตร (เมืองปากลาย
45 กิโลเมตร) เปิดทาการค้าขายสัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันอาทิตย์
 ช่องห้วยพร้าว หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยมุ่น อาเภอน้าปาด ติดต่อค้าขาย กับ บ้านหนองปาจีด
เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว เปิดทาการสัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันอาทิตย์
การค้าชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ซึ่งได้รับยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2556 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. และมีจุดผ่อนปรนทางการค้าอื่นๆ
อีก เช่น ช่องห้วยต่าง และช่องมหาราช มูลค่าการค้าชายแดนกว่า 200 ล้านบาทต่อปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พัฒนาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นในการให้บริการกับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และ
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และมีเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้านได้
โดยสะดวก ดังนี้
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ปี พ.ศ. 2554 - 2560 (พฤศจิกายน 2560) มูลค่าการค้าชายแดนรวม 3,239.812 ล้านบาท
เฉลี่ยปีละ 450 ล้านบาท โดยมูลค่าการค้ารวมมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบ
อัตราส่วนการส่งออกและนาเข้า จะเห็นว่าในปี 2560 ได้ดุลการค้าสูงที่สุด จานวน 743.626 ล้านบาท และใน
ปี 2556 ได้ดุลการค้าน้อยที่สุด จานวน 24.474 ล้านบาท
เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน ปี 2554 – 2560 (พฤศจิกายน 2560)
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
1. ส่งออก
2. นาเข้า
3. มูลค่ารวม
4. ดุลการค้า

2554
136.623
135.941
272.564
681.221

2555
179.626
111.277
290.903
68.348

2556
193.024
168.550
361.575
24.474

2557
359.849
16.037
375.887
343.811

2558
317.101
136.132
453.233
180.969

2559
668.584
45.081
713.666
623.503

2560
757.805
14.178
771.984
743.626

ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560

สิน ค้า ที่ ส่งออกไป สปป.ลาว ที่ส าคัญ ได้แก่ น้ามัน ปิโ ตรเลี ยม ปูนซี เมนต์ อาหารสั ต ว์
ก๊าซปิโ ตเลีย มเหลว เถ้าลอย เครื่องดื่มชูกาลัง สุกรมีชีวิต กระเบื้อ งปูพื้น ที่นอน สิ นค้าอุปโภคบริโภค
อาหารสด/แห้ ง เสื้ อผ้ า ส าเร็ จ รู ป ผลไม้ เครื่ องใช้ใ นการเกษตร เสื้ อ ผ้ าส าเร็ จรู ป เครื่อ งใช้ ไฟฟ้ า และ
สินค้าอื่นๆ เป็นต้น
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สินค้าที่น้าเข้าจาก สปป.ลาว ที่สาคัญได้แก่ ถั่วลิสงทั้งเปลือก ข้าวโพด เศษเหล็ก ของเก่า
ถ่านไม้ สมุนไพร ไม้ยางลาว ไม้พื้นลาว เศษกระดาษ ซังข้าวโพด ผ้าทอ เครื่องจักสาน เครื่องจักสาน
และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น
การเดินทางผ่านแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ - แขวงไซยะบูลี ช่วงปี 2554 –2560 (พฤศจิกายน
2560)
- บุ ค คลผ่ า นแดน รวม 701,944 คน เฉลี่ ย ปีล ะ 100,200 คน หรือ เดือ นละ 8,300 คน
จานวนราษฎรที่ผ่านเข้า -ออก ด่านชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ด่านถาวรภูดู่ , ช่องห้วยต่าง, ช่องมหาราช,
ช่องห้วยพร้าว) จาแนกเป็นราษฎรไทย ในปี พ.ศ.2558 มีจานวน 65,419 คน ลดลงจากปีก่อน 9,648 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 12.85 ราษฎรลาว 45,996 คน เพิ่ ม ขึ้ น 15,666 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.65 จะเห็ น ว่ า
ในปี 2558 ราษฎรไทยมีอัตราการผ่ านเข้า -ออก ด่านชายแดนที่ล ดลง ลดลง ส่ ว นราษฎรลาวมีอัตราส่ ว น
การผ่านเข้า-ออก ด่านชายแดนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- ยานพาหนะผ่ า นแดนรวม 255,712 คั น เฉลี่ ย ปี ล ะ 36,500 คั น เดื อ นละ 3,000 คั น
โดยยานพาหนะไทยที่ ผ่ า นแดนในปี 2558 มี จ านวนที่ ล ดลงจากปี ก่ อ น ส่ ว นยานพาหนะที่ ผ่ า นแดน
มาจาก สปป.ลาว มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
จ้านวนราษฎรและยานพาหนะ ผ่านเข้า-ออก ด่านชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554 – 2560
รายการ
2554
2555
2556
2557 2558 2559 2560
ราษฎร (คน)
ไทย
ลาว
รวม

58,978
48,991

56,283
44,989

57,328
36,895

75,067 65,419 50,681 49,338
30,330 45,996 42,162 39,487

107,969 101,272 94,223 105,397 111,415 92,843 88,825

ยานพาหนะ (คัน)
ไทย
ลาว

20,133
13,482

22,942
13,443

24,767
10,464

32,056 25,956 20,787 21,904
10,931 14,519 13,675 10,653

รวม

33,615

36,385

35,231

42,987 40,475 34,462 32,557

ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560

4.5 การท่องเที่ยว
นับตั้งแต่ปี 2550-2559 สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีอัตราการ
เติบโตของการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการลดลงของนักท่องเที่ยวบ้างเล็กน้อยตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภัย
ธรรมชาติ ราคาน้ามัน ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ฯลฯ การท่องเที่ยวจะค่อนข้างคึกคัก
เมื่อมีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสาคัญของจังหวัด จัดอบรม ประชุม สัมมนา และการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
มีส่วนช่วยพยุงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเห็นความสาคัญ
ด้านการท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ตลอดจน
พัฒนาสินค้าและบริ การภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเน้นจุดขายด้านความมี
เอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว เช่น อาเภอลับแล เป็น
เมืองท่องเที่ยว “เมืองเขาเล่าว่า...เขตห้ามพูดโกหก” เมืองแห่งวีรบุรุษบ้านเกิดพระยาพิชัย ทุเรียนหลง-หลิน
ลับแล สับปะรดห้วยมุ่น มีให้รับประทานเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น
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สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ (ปี 2550-2559)
ปี
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
ที่มา :

นักท่องเที่ยว (คน)
รวมจ้านวน
+/รวมจ้านวน
๖๐๕,๐๖๒
759.79
733,456
+21.22
846.40
434,333
-40.78
589.81
570,819
+31.42
740.06
578,242
+1.30
753.91
762,212
+31.82
1,145.90
756,933
-0.69
1,199.73
784,214
+3.60
1,347.54
852,411
+8.69
1,551.73
1,018,205
+19.45
1,977.17
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

+/+11.40
-29.25
+25.47
+1.87
+52.00
+4.70
+12.32
+15.15
+27.41

รายได้ (ล้านบาท)
ชาวไทย
+/753.04
836.79
+11.12
583.13
-30.31
730.00
+25.06
746.90
+2.32
1,137.42
+52.28
1,190.38
+4.66
1,337.62
+12.37
1,540.39
+15.16
1,963.30
+27.45

ชาวต่างชาติ
6.75
9.61
6.68
10.06
7.01
8.48
9.35
9.92
11.34
13.87

สินค้าท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์
ตลาดในประเทศ
1) ลับแล “เมืองเขาเล่าว่า...เขตห้ามพูดโกหก” ภายใต้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อ
ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศ “เขาเล่าว่า...” ถือเป็นโครงการไฮไลท์ในการกระตุ้น
การท่องเที่ยวจากการสร้างเรื่องราวจากความเชื่อให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างกระแสให้คนไทยเที่ยวใน
ประเทศ กระตุ้นให้คนอยากเดินทางท่องเที่ยวสักครั้งในชีวิต ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยว
ประกอบอาเภอลับแลเป็น เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ มีอาหารพื้นบ้านเลิศรสและมีอัฒลักษณ์
มีทุเรียนหลง-หลิน ลับแล ทุเรียนพันธุ์ประจาถิ่นที่มีรสชาติอร่อยคุณภาพดีพันธุ์หนึ่งของประเทศไทย
2) อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทยความ
สูงชันที่ท้าทายนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเป็นผู้พิชิตลานสอยดาว ลานสนสามใบทามกลางผืนป่าธรรมชาติที่มี
ความสมบูรณ์สวยงาม มีทุ่งดอกไม้สีม่วงหรือดอกหงอนนาค และดอกไม้ป่าสวยๆ ให้ชมมากมาย เป็นที่กล่าว
ขานถึงป่าฝนธรรมชาติที่สวยที่สุด ดุจดังสวรรค์กลางดิน มี พื้นที่ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าน้าปาด ซึ่งอยู่
ในพื้นที่สองจังหวัดคือ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ และเป็นที่ตั้งของน้าตก ภูสอยดาว น้าตกขนาดกลางมี 5 ชั้น
ภูสอยดาว สกาวเดือน เหมือนฝัน วรรณิการ์ และสุภาภรณ์ แต่ละชั้นมีเส้นทางเดินให้ลัดเลาะชื่นชมความงดงาม
ได้ครบทุกแห่ง
3) อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก วัด พิพิธภัณฑ์ ปูชนียสถาน โบราณวัตถุ ในเขตอาเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
4) งานประเพณีอัฐมีบูชา/งานประเพณีไหลแพไฟ/งานย้อนราลึกเส้นประวัติศาสตร์รัชกาล
ที่ 5/งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์/งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจัง หวัดอุตรดิตถ์/งานมหัศจรรย์
ทุเรียนหลง-หลินลับแล/งานเทศกาลลางสาด-ลองกองหวานอุตรดิตถ์
5) การท่องเที่ยวชายแดนด่านภูดู่ ซึ่งได้รับการยกระดับจากจุดผ่านปรนชั่วคราวภูดู่ เป็นจุด
ผ่านแดนถาวร มีการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ส่งผลให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ -แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว และมีการส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว
3 ประเทศ ได้ แ ก่ เมี ย วดี สหภาพเมี ย นม่ า ร์ -อุ ต รดิ ต ถ์ -แขวงไชยบุ รี สปป.ลาว ซึ่ ง ได้ รั บ การตอบรั บ จาก
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนาไปวางแผนส่งเสริมการตลาดในโอกาสอันใกล้

+/+42.37
-30.49
+50.60
-30.32
+20.97
+10.26
+6.10
+14.31
+22.31
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ตลาดต่างประเทศ
1) เป็ น เมื อ งรอยต่ อ ที่ เ ชื่ อ มโยงเมื อ งมรดกโลก ได้ แ ก่ ก าแพงเพชร สุ โ ขทั ย ศรี สั ช นาลั ย
หลวงพระบาง ที่ใกล้ที่สุด
2) วัดและปูชนียสถาน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น นักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว เดินทางมาตาม
ศรัทธานิยมมาลอดใต้ถุนอุโบสถไม้สักทอง วัดดงสระแก้ว เชื่อว่าเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
การบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์
จาการสารวจข้อมูลบริการด้านที่พักของศูนย์ วิจัยการตลาดด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พบว่า มีที่พักประเภทโรงแรมทั้งสิ้น 45 แห่ง จานวน 2,866 ห้อง รีสอร์ท/บังกะโล 37 แห่ง
จานวน 574 ห้อง เกสท์เฮ้าส์ 4 แห่ง จานวน 40 ห้อง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 3 แห่ง จานวน 83 ห้อง
อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น 14 แห่ง จานวน 440 ห้อง แพท่องเที่ยวจานวน 8 แพ จานวน 43 ห้อง โฮมเสตย์/เรือน
พักแรม 9 แห่ง 89 ห้อง บ้านพักอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง จานวน 695 ห้อง บ้านพักรับรอง 1 แห่ง จานวน 57
ห้อง มีผู้ประกอบการนาเที่ยว จานวน 8 ราย
กลุ่มตลาดและพฤติกรรมท่องเที่ยว
1) อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มเยาวชน-กลุ่มผจญภัย
นิยมเดินทางมาเป็นกลุ่มด้วยตัวเอง
2) วิถีชีวิต/วัฒนธรรมลาวเวียง โฮมเสตย์บ้านหาดสองแคว กลุ่มศึกษาดูงาน
3) Road Route (ศรีสัชนาลัย-ลับแล) กลุ่มเยาวชน กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม
ศึกษาดูงาน
4) Road Route (เมืองอุตรดิตถ์-ลับแล-พิชัย) กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มครอบครัว
5) Road Route (เมืองอุตรดิตถ์-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง) กลุ่มครอบครัว และกลุ่มศึกษาดูงาน
6) Road Route (สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-อุตรดิตถ์-หลวงพระบาง) กลุ่มครอบครัว กลุ่มนักลงทุน
กลุ่มศึกษาดูงาน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองมรดกโลก
7) Road Route (เมียวดี-ตาก-อุตรดิตถ์-ไชยะบุรี) กลุ่มนักลงทุน กลุ่มศึกษาดูงาน
8) เขื่อนสิริกิติ์ กลุ่มครอบครัว

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ทรัพยากรดิน
ศักยภาพของดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถแบ่งเป็นบริเวณต่างๆ ได้ดังนี้
- บริเวณที่เหมาะสมในการทานา แบ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมมาก ได้แก่ บริเวณอาเภอตรอน
และบางส่วนของอาเภอพิชัย ส่วนบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอาเภอลับแล
- บริเวณที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ได้แก่ บริเวณอาเภอพิชัย และบางส่วนของอาเภอเมือง
- บริ เ วณที่ ไม่เหมาะส าหรั บปลู กพืช ไร่ทั่ว ไป แต่เหมาะสมส าหรับ เป็น พื้นที่ส าหรั บเป็ น
ทุ่งหญ้าเลี้ย งสัตว์ห รือปลูกป่า ได้แก่ พื้นที่ส่ว นใหญ่ของอาเภอบ้านโคก อาเภอฟากท่า อาเภอน้าปาด และ
บางส่วนของอาเภอเมืองอุตรดิตถ์และอาเภอลับแล
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สถานการณ์
1. ดินมีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต่าและเสื่อมโทรม ดินมีความอุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาติต่า
ประมาณ 1,481,829.1 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 22.24 ของพื้นที่ดินที่มีปัญหาทั้งหมด พื้นที่ที่มีปัญหาดิน
มีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต่าและเสื่อมโทรม ได้แก่ อาเภอท่าปลา อาเภอน้าปาด อาเภอฟากท่า และอาเภอ
บ้านโคก เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเป็นระยะเวลายาวนาน โดยขาดการปรับปรุงดิน ประกอบกับพื้นที่
ส่วนใหญ่มีความลาดชัน สูงทาให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างกว้างขวาง ความอุดมสมบรูณ์และดิน
จึงเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ
2. ดินตื้น และลูกรังปะปนในเนื้อดิน มีพื้นที่ประมาณ 746,622.1 ไร่ หรือร้อยละ 11.21 พื้นที่
ที่มีปัญหาดินตื้น และลูกรังปะปนในเนื้อดิน ได้แก่ อาเภอท่าปลา อาเภอทองแสนขัน และอาเภอฟากท่า
3. ดินมีการชะล้างพังทลาย เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยพื้นที่ดอน และพื้นที่สูง มีประมาณ 3,803,887 ไร่ หรือร้อยละ 57.10 พื้นที่ที่มี
ปัญหาการชะล้างพังทลาย ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอลับแล อาเภอท่าปลา อาเภอน้าปาด และอาเภอบ้านโคก
จากสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชันสูงประกอบกับปริมาณฝนชุกในแต่ละปี และมีการใช้ทรัพยากรดินและ
ป่าไม้ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ล้วนแต่ทาให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างกว้างขวางและรุนแรง
4. ดินมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย นอกจากความอุดม
สมบู รณ์ ต่ าแล้ ว ความสามารถในการอุ้ ม น้าก็ ต่ าด้ว ย จึง ดู ด ซั บน้ าได้ น้อ ยท าให้ พื ช ที่ป ลู ก มั กขาดน้ าได้ ง่ า ย
โดยเฉพาะในระยะที่ฝนทิ้งช่วง จังหวัดอุตรดิตถ์มีปัญหาดินมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายประมาณ 629,670 ไร่
หรือร้อยละ 9.45
พื้นที่เสียงภัยดินโคลนถล่ม
ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มและเสี่ยงภัยดินถล่มทั้งสิ้น 51 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและต่อเนื่องลงมาถึงภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2550 มีการเกิดดินถล่มขนาด
ใหญ่มากกว่า 10 จังหวัด และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ในปี 2553
กรมทรัพยากรธรณีได้วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดดินถล่ม ซึ่งได้แก่ ลักษณะทางธรณีวิทยา ความลาด
ชัน และพืชพรรณที่ปกคลุม เพื่อจัดทาแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Landslide Hazard Map) โดย
สามารถแบ่งพื้นที่ทมี่ ีโอกาสเกิดดินถล่มออกเป็น 3 อันดับ ได้แก่
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พื้น ที่สี แดงหรื อพื้น ที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ มอันดับ 1 ดินมีโ อกาสถล่ มเมื่อมีปริมาณฝน
มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 อาศา
พื้นที่สีเหลืองหรือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้าฝน
มากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 อาศา
พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้าฝน
มากกว่า 300 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 อาศา
จากข้อมูลสานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดอุตรดิตถ์มี
หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศจากจานวนจังหวัดที่มีห มู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มทั้งหมด 51
จังหวัด โดยมีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มใน 6 อาเภอ 20 ตาบล 121 หมู่บ้าน อาเภอที่มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม
อันดับ 1 มากที่สุดได้แก่ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ รองลงมาคือ อาเภอลับแล อาเภอท่าปลา อาเภอบ้านโคก อาเภอน้า
ปาดและอาเภอฟากท่า หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มอันดับ 1 มีจานวน 88 หมู่บ้าน
5.2 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
1) ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยป่าไม้ห ลายชนิด มีช นิดป่าไม้ประกอบด้ว ย
ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าผลัดใบพบที่ระดับความสูง 500-600 เมตร และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นป่าโปร่ง ทาให้ฝนตก
ตามฤดูกาลปริ มาณน้ าฝนอยู่ ในระดับ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ป่าดงดิบแล้ ง ซึ่งมีไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจที่พบมาก คือ ไม้สัก พื้นที่ป่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีปกคลุมอยู่ในทุกอาเภอ แต่พื้นที่ป่าไม้ที่พบมาก คือ ใน
พื้นที่อาเภอน้าปาด อาเภอฟากท่า อาเภอบ้านโคก อาเภอท่าปลา อาเภอลับแล อาเภอเมือง และอาเภอทอง
แสนขัน ส่วนในเขตอาเภอตรอน และอาเภอพิชัย มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ส่วนหนึ่งกระจายเป็นหย่อมๆ
เนื่อที่ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
เนื้อที่
ปี 2556
(ตร.กม.)
เนื้อที่ป่า
4,385.26
เนื้อที่ไม่ใช่ป่า
3,487.04
รวม 7,872.30

ปี 2557
4,421.20
3,451.10
7,872.30

ร้อยละของพื้นที่
จังหวัด
56.16
43.84
100

ที่มา : ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2557 กรมป่าไม้,พ.ศ. 2557

จากตารางพบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีเนื้อที่ป่าไม้ในปี 2557 จานวน 4,421.20ตารางกิโลเมตร
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีเนื้อที่ป่า จานวน 4,385.26 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของเนื้อที่ป่าที่เพิ่มขึ้น
เมื่อจัดลาดับร้อยละของเนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์เปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคเหนือและในภาพรวมทั้ง
ประเทศ พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์จัดอยู่ในลาดับที่ 7 ของจังหวัดภาคเหนือ และจัดอยู่ในลาดับที่ 8 ของประเทศ
(1.1) พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ เ ป็ น พื้ น ที่ ป่ า ที่ รั ฐ ได้ ก าหนดไว้ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้า ป่าไม้ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ โดยพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ จานวน 3 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ จานวน 5 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน
2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จานวน 2 แห่ง หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง
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พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ลาดับ
1.

อุทยานแห่งชาติลาน้าน่าน

อุตรดิตถ์(63,594)
แพร่ (560,874)

338,432

ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
30 ก.ย. 2541

2.
3.

อุทยานแห่งชาติสักใหญ่
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

324,240
170,625

4 ธ.ค. 2546
28 พ.ค. 2551

4.
5.
6.

เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าแม่จริม
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าน้าปาด
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าลาน้าน่านฝั่งขวา

412,500
320,197
59,375

24 ก.ย. 2541
5 ก.ย. 2544
11 ต.ค. 2543

7.

อุตรดิตถ์
พิษณุโลก(42,173)
อุตรดิตถ์
(170,625)
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก(87,500)
อุตรดิตถ์(59,375)
อุตรดิตถ์

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาใหญ่ - เขาหน้าผา
ตั้ง และเขาตาพรม
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูสันเขียว
หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยผึ้ง-วังยาว
ที่มา : ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก, พ.ศ. 2560

15,000

8 มี.ค. 2527

8.
9.

หน่วยงาน

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่)

หมายเหตุ

(1.2) พื้นที่ป่าสงวน ในปี พ.ศ. 2550 ข้อมูลของกรมป่าไม้ได้ระบุพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีการประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2530 มีจานวนทั้งหมด 15 ป่า โดยสรุปพื้นที่ป่า
เรียงตามปีประกาศได้ดังตาราง
ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสป่า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อป่า
ป่านาอิน ป่านายาง
ป่าบึงซ่าน
ป่าดงช้างดี
ป่าคลองตรอนฝั่งขวา
ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
ป่าปากห้วยฉลอง และป่าห้วยสีเสียด
ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า
ป่าน้าปาด
ป่าจริม
ป่าลาน้าน่านฝั่งขวา
ป่านานกกก
ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้าไคร้
ป่าเขากระทิง
ป่าพระฝาง
ป่าเขาใหญ่
รวม

ปีที่ประกาศ
2507
2507
2509
2510
2510
2512
2514
2515
2521
2522
2527
2528
2529
2529
2530

ที่มา : ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ (อุตรดิตถ์), กรมป่าไม้

พื้นที่ (ไร่ )
118,750
50
18,200
323,556
469,175
94,375
19,975
1,362,806
313,125
361,875
24,850
114,375
11,844
10,687.75
56,410
3,300,044.75
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(1.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ กรมป่าไม้ได้จาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตป่าไม้ในพื้นทีจ่ ังหวัดอุตรดิตถ์ไว้เป็นพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่ สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังตาราง
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ชนิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้
เขตป่าเพื่อการอนุรักษ์
เขตป่าเพือ่ เศรษฐกิจ
รวม

พื้นที่ (ไร่ )
2,682,008.50
618,036.25
3,300,044.75

ร้อยละ
81
19
100.00

ที่มา : ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ (อุตรดิตถ์), พ.ศ. 2550,กรมป่าไม้

2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจานวน 2 แห่ง เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 2 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า
สาหรับสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีสัตว์ป่าสงวนที่สาคัญ คือ เลียงผา ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น
กระทิง เสือโคร่ง เสือดาว เสือไฟ เก้ง กวาง หมูป่า วัวแดง ลิง หมี เป็นต้น ส่วนประเภทนก เช่น นกขุนทอง
กาน้าใหญ่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า เหยี่ยว เป็นต้น ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่าปูรู เต่าเหลือง เต่าเคือย ตะพาบน้า
งูเหลือม งูจงอาง เป็นต้น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม ประกอบด้ วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีแนวสันเขาเป็นอาณาเขต
ติดต่อระหว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดน่าน มี ความสูงจากระดับน้าทะเล ตั้งแต่ 350 เมตรจนถึง 1,100
เมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
ตลอดฤดูฝน ประมาณ 70 มิลิเมตร ต่อปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม มีแหล่งโบราณคดีที่เป็นที่เคารพนับถือ
ได้แก่ ถ้าพระ และถ้าแสนหาร สัตว์ป่าที่ พบร่องรอยบริเวณเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าแม่จริม ได้แก่ ช้าง หมีควาย
วัวแดง เก้ง และหมาใน ส่วนที่เป็นสัตว์ปีกได้แก่ ไก่ป่า และเหยี่ยว เป็นต้น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้้าปาด
สภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปเป็ น ภู เ ขาสู ง สลั บ ซั บ ซ้ อ นต่ อ เนื่ อ งกั น ไป วางตั ว ในแนวทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มียอดเขาสูงที่สาคัญ ได้แก่ เขาแด่น ภูหนองโดน ภูหุด และ ภูหลวง
เป็นต้น สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 1,041 เมตร 1,027 เมตร 1,043 เมตร และ 1,044 เมตร ตามลาดับ
มีลาน้าที่สาคัญ ได้แก่ ลาน้าปาด ซึ่งถือว่าเป็นสาขาที่สาคัญสาขาหนึ่งของแม่น้าน่าน มีต้นกาเนิดอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของพื้นที่ มีสาขาสาคัญ คือ ลาห้วยเทิบ ลาน้าสุม ห้วยทางลาว และลาน้าพังงา เป็นต้น เนื่องจากพื้นที่
มีแหล่งน้า แหล่งอาหาร ที่หลบภัย และโป่งดิน จึงทาให้พื้นที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ เช่น เลียงผา
ช้างป่า หมีขอ หมี เก้ง หมาใน หมูป่า กระจง เม่น เสือปลา อีเห็น และลิงฯลฯ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล้าน้้าน่านฝั่งขวา
พื้นที่เป็นป่าที่สมบูรณ์ติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ ตรงรอยต่อของจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ มี
ลักษณะเป็นภูเขาสูง บางส่วนสูงชัน ตลอดทั่วพื้นที่ติดต่อกันเป็นเทือกยาว มียอดเขาสูงสุดคือ เขาพญาฝ่อ หรือ
ชาวบ้านเรียกพญาพ่อ มีระดับความสูง 1,447 เมตร เนื่องจากพื้นที่เป็นเนินเขาและภูเขาที่สูงชันต่อกันเป็นลูก
คลื่น จะมีที่ราบแคบๆ ตามริมห้วยและยอดเขา ทาให้พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ลุ่มน้าชั้น 1A และชั้น 2 มียอด
เขาที่สาคัญคือ ดอยผาอือ เขาพญาพ่อ ดอยห้วยน้าออก ดอยห้วยเกิน ดอยผาลักไก่ เป็นต้น จึงทาให้เป็นแหล่ง
ต้นน้าลาธารของห้วยโปร่ง ห้วยน้าริด ห้วยน้าลี ไหลผ่านอาเภอท่าปลาลงสู่อ่างเก็บน้าสิริกิติ์ และเป็นแหล่ง
อาหารสัตว์ป่าไม่ต่ากว่า 100 ชนิด บางชนิดมีปริมาณน้อยหรือใกล้หมดไปแล้วที่สารวจพบได้แก่ ช้างป่า กระทิง
วัวแดง เป็นต้น
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5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพน้้า
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิต ถ์ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าผิว
ดินในแหล่งน้า 1 แหล่ง ได้แก่ แม่น้าน่าน จานวน 3 สถานี โดยสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้เก็บตัวอย่างน้า
ในแม่น้าน่าน จานวน 4 ครั้งต่อปี สถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพน้า มีรายละเอียดดังนี้
สถานีเก็บตัวอย่างน้้าแหล่งน้้าผิวดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
แหล่งน้้า
รหัสสถานี
สถานที่เก็บตัวอย่างน้้า
ความถี่ (ครั้ง/ปี)
NA 09
สะพานพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
4
แม่น้าน่าน NA10
สะพานพัฒนาภาคเหนือ 13 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
4
NA11
สะพานบ้านวังขอน ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
4
ตามมาตรฐานแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ นตามประกาศกรมควบคุม มลพิ ษ เรื่อ ง กาหนดประเภทของ
แหล่งน้าในแม่น้าน่าน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 27 ง วันที่
16 มี น าคม 2549 กาหนดให้ แม่น้ าน่ านตั้งแต่บริ เวณบ้ านปากน้ าโพ ตาบลแควใหญ่ อ าเภอเมื องจั งหวั ด
นครสวรรค์ จนถึงแม่น้าน่านบริเวณสะพานแม่น้าน่าน บ้านปอน ตาบลปอน อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็น
แหล่งน้าประเภทที่ 3 จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในแม่น้าน่าน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รอบที่ 2
(กุมภาพันธ์ 2560) เทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน (Water Quality Index , WQI) พบว่า คุณภาพน้าอยู่
ในเกณฑ์ดี
2) คุณภาพอากาศ
จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ จากสถานีตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบปริมาตรสูง (HighVolume) ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2560 จานวน 1 สถานี ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ จานวน 13 ตัวอย่าง พบว่า มีค่าเกินมาตรฐ าน
120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. จานวน 1 วัน (วันที่ 22 มีนาคม 2560) โดยมีค่าเท่ากับ 124.36 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และ
มีค่าไม่เกินมาตรฐาน จานวน 12 วัน โดยซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 39.69 – 79.28 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

6. สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
6.1 ไฟฟ้า
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 153,043 ราย เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ.2557 จ านวน 3,894 ราย คิดเป็ น ร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.61 และมีการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า รวม
482.900 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง อาเภอเมืองอุตรดิตถ์มีผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่ สุด รองลงมาคืออาเภอพิชัย อาเภอตรอน
และอาเภอท่าปลา ตามลาดับ อาเภอที่มีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดคือ อาเภอบ้านโคก
การจ าหน่ ายกระแสไฟฟ้า รวมอยู่ที่ 482,900,653 ล้ า นกิโ ลวัต ต์/ชั่ ว โมง จ าแนกเป็ นการ
จ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ให้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย 204,396,557 ล้ า นกิ โ ลวั ต ต์ / ชั่ ว โมง สถานธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม
201,361,347 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง สถานที่ราชการและสาธารณะ 72,301,132 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง และอื่นๆ
4,841,618 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง
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6.2 การประปา
ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์มีการใช้น้าประปามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.
2558 เป็น 3,248 ราย จาก 2,058 ราย ในปี พ.ศ. 2557 และมีปริมาณน้าผลิตเพิ่มขึ้นจาก 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.
2554
2555
2556
2557
2558

จ้านวนผู้ใช้น้า
ทั้งหมด
(ราย)
2,776
2,890
2,970
3,058
3,248

ก้าลังการผลิตทีใ่ ช้
ปริมาณน้้าผลิต
งาน
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม./วัน)
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880

62,125
57,299
53,497
59,845
60,300

ปริมาณน้้า
ผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
49,026
44,585
42,519
58,102
58,850

ปริมาณน้้าที่
จ้าหน่ายแก่
ผู้ใช้
(ลบ.ม.)
64,665
59,599
53,939
46,308
46,746

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์

6.3 โทรศัพท์
การให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2558 มีจานวนหมายเลขโทรศัพท์
ให้บริการในโครงข่าวของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) 32,576 เลขหมาย เป็นของบริษัทสัมปทานจานวน
11,040 เลขหมาย เป็นหมายเลขสาหรับธุรกิจ 801 หมายเลข บ้านพัก 11,984 เลขหมาย ราชการ 1,367
เลขหมาย
บริการโทรศัพท์ พ.ศ.2556 - 2558
รายการ
2556
2557
2558
เลขหมายโทรศัพท์ที่มี
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
32,999
32,956
32,576
บริษัทสัมปทาน
11,040
11,040
11,040
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
19,997
16,478
15,792
ธุรกิจ
896
805
801
บ้านพัก
15,591
12,648
11,984
ราชการ
1,559
1,381
1,367
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
257
248
248
โทรศัพท์สาธารณะ
1,694
1,396
1,392
บริษัทสัมปทาน
7,293
4,646
3,915
ที่มา : บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)

6.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากการส ารวจของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี จ านวนครั ว เรื อ นที่ มี เ ครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์ 11,576 ครัวเรือน ไม่มี 131,973 ครัวเรือน โทรสาร มี
จ านวน 148 ครั ว เรื อ น ไม่มี 11,428 ครั ว เรือน คอมพิว เตอร์ จานวน 42,414 ครัว เรือน ไม่มี 101,135
ครัวเรือน การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จานวน 57,781 ครัวเรือน ไม่มี 85,768 ครัวเรือน
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ในปี 2558 ประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป มีการใช้คอมพิวเตอร์ จานวน 117,581 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 28.6 โดยมีสัดส่วนคนไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 71.4 มีการใช้อินเตอร์เน็ต จานวน 123,015 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30 และมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ จานวน 309,295 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.4
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ้าแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ.2556-2558
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จ้านวน
ร้อยละ
และการสื่อสาร
2556
2557
2558
2556 2557 2558
การใช้คอมพิวเตอร์
460,946
410,378 410,459 100
100
100
ใช้
135,611
132,019 117,581 29.4 32.2
28.6
ไม่ใช้
325,335
278,359 292,878 70.6 67.8
71.4
การใช้อินเตอร์เน็ต
460,946
410,378 410,459 100
100
100.0
ใช้
105,437
113,285 123,015 22.9 27.6
30.0
ไม่ใช้
355,509
297,093 287,444 77.1 72.4
70.0
การมีโทรศัพท์มือถือ
460,946
410,378 410,459 100
100
100
ใช้
339,761
304,561 309,295 73.7 74.2
75.4
ไม่ใช้
121,185
105,817 101,164 26.3 25.8
24.6
ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ

6.5 การคมนาคม
จังหวัดอุตรดิตถ์มีโครงข่ายถนนที่สามารถติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ได้อย่างสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ มีทางหลวงแผ่ นดิน 2 สาย (สาย
หมายเลข 11 และสายหมายเลข 102) ทางหลวงจังหวัด 30 สาย โดยเมื่อพิจารณาเส้นทางรถโดยสารประจา
ทางระหว่างชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดกับจังหวัดอื่น ๆ มีจานวนรวมกว่า 50 สาย ประกอบด้วย เส้นทางเดิน
รถในชุ ม ชนเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ เส้ น ทางเดิ น รถระหว่ า งจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ในภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และเส้นทางเดินรถภายในจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทาง
ระหว่างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กับอาเภอ ตาบล หมู่บ้านในเขตจังหวัด ชุมชนที่มีรถโดยสารประจาทางผ่านมาก
ที่สุด คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รองมาคือ เทศบาลตาบลในเมือง เทศบาลตาบลวังกะพี้ เทศบาลตาบลทุ่งยั้ง
เทศบาลตาบลศรีพนมมาศ และเทศบาลตาบลหัวดง โดยมีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ระหว่างภาคเหนือและการคมนาคมภายในจังหวัด เป็นจุดที่มีการหยุดพักของรถโดยสารระหว่างทางจานวนมาก
ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเมืองอุตรดิตถ์
และมีเส้นทางแยกจากสถานีบ้านดารา ในเขตอาเภอพิชัย ไปยังสถานีสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มี เส้นทางรถไฟผ่าน 3 อาเภอ คือ พิชัย ตรอน และเมืองอุตรดิตถ์ มีสถานีรถไฟ
รวม 12 สถานี สถานีที่สาคัญมากที่สุด 2 สถานี คือ สถานีศิลาอาสน์ และสถานีอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในเขต อาเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จัดเป็นสถานีรถไฟที่สาคัญของเส้นทางเดินรถสายเหนือ เพราะเป็นจุดขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และ
ผู้โดยสารจานวนมาก รวมทั้งเป็นจุดเติมน้ามันเชื้อเพลิง และสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 2 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดาเนินการรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสสาหรับประชาชน
ทั่วไปและบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาจังหวัดได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องใน
ทุกอาเภอ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากส่ว นราชการและประชาชนในจังหวัด ซึ่งประชาชน กลุ่ ม
ผลประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบาย ได้ให้ข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สภาพปัญหาในจังหวัดอุตรดิตถ์
1.1 การท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยังไม่เป็นที่รู้จัก)
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สาคัญและจาเป็นที่สุดกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่าย อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญ
ของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกโดยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งสามารถนารายได้กลับ
เข้าสู่ประเทศได้อย่างรวดเร็ว
ถึงแม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะมีความสาคัญอย่างยิ่ง แต่การขยายตัวทางการท่องเที่ยวใน
จังหวัดอุตรดิตถ์กลับไม่พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีอยู่ตั้งแต่ในอดีต อาทิปัญหา
เส้นทางการคมนาคม สิ่งแวดล้อมการจัดการการท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์ระบบสาธารณูปโภค ความพร้อม
ของแหล่งท่องเที่ยว และความปลอดภัย รวมไปถึงการสร้างความรั บรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวว่าในจังหวัดมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญที่ไหน และอย่างไรบ้าง
ตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังเป็นที่รู้จักในวงแคบเพียงในระดับประเทศ กล่าวคือ
ตลาดในประเทศ นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดอุตรดิตถ์ในมุมของอาเภอลับแล เป็นเมืองท่องเที่ยว “เมืองเขาเล่าว่า...
เขตห้ามพูดโกหก” เมืองแห่งวีรบุรุษบ้านเกิดพระยาพิชัย ทุเรียนหลง-หลิน ลับแล สับปะรดห้วยมุ่น เขื่อนสิริกิติ์
และภูสอยดาว เป็นต้น สาหรับในตลาดต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่รู้จักจังหวัดอุตรดิตถ์มากนัก
ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ควรใช้โอกาสจากความเป็นเป็นเมืองรอยต่อที่เชื่อมโยงเมืองมรดกโลก ได้แก่ กาแพงเพชร
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หลวงพระบาง ที่ใกล้ที่สุด หรือเส้นทางการท่องเที่ยวตามระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมขนส่งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเส้นทางความนาคมที่สาคัญ ตัดผ่าน 3 เส้นทางหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 11 ช่วงพิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ช่วงพิษณุโลก-อุตรดิตถ์-ด่าน
ชายแดนภูดู่ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 ศรีสัชนาลัย-อุตรดิตถ์ ที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
ภูมิภาค และทางระหว่างประเทศ
แต่ในส่วนของเส้ นทางคมนาคมระหว่างพื้นที่ อาทิ ระหว่างตาบล หมู่บ้าน ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจาก ภารกิจในการบารุงรักษาถนน เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ถูกถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นในการดูแลบารุงรักษาถนน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ
บารุงดูแลรักษาถนนเป็น ภารกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ จานวนมาก และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนได้หากถนนไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
ซึ่งจากการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่อาเภอต่างๆพบว่า งบประมาณเป็นทรัพยากรที่
เป็นเงื่อนไขที่สาคัญ และเป็นปัญหามากที่สุดสาหรับการดูแลบารุงรักษาถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะ อบต. ซึ่งมีงบประมาณดาเนินการอย่างจากัด และขาดการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการ
ก่อสร้างและดูแลรักษา
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1.3 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%มันสาปะหลัง
2% และอื่นๆ 2% จะเห็นได้ว่าโดยสภาพพื้นที่ และภูมิอากาศเหมาะแก่การทาเกษตรกรรมอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสินค้าเกษตรยังคงเป็นสินค้าหลักในโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด
อย่ างไรก็ ตามเกษตรกรในจังหวัดอุ ตรดิตถ์ส่ ว นใหญ่ยัง มีฐ านะยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
เกษตรกรผู้ทานา และทาไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาสาคัญ 2 ประการคือ ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น ปุ๋ย น้ายาฆ่าศัตรูพืช ได้มีราคาแพงขึ้นเกือบทุกปีตามภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาผลผลิต
ตกต่า ทาให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาและชาวไร่ ต้องประสบปัญหาขาดทุน
สาเหตุสาคัญที่สุดที่ทาให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่า คือ ปริมาณผลผลิตมีมากกว่าความต้องการ
บริโภค หรือ มีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ซึ่งวิธีการที่สามารถแกปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่าได้ คือ ต้องควบคุม
ปริมาณการผลิตไม่ให้มีมากเกินกวาความต้องการบริโภค (ควบคุมด้านอุปทานของสินค้า) และ/หรือเพิ่มความ
ต้องการบริโภคให้สอดคล้องกบปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น (เพิ่มอุปสงค์ของสินค้า) ทั้งนี้การเพิ่มความต้องการ
บริโภคสินค้าสามารถทาได้โดยการเพิ่มหรือขยายตลาด แต่หากไม่มีการควบคุมปริมาณการผลิตให้เหมาะสม ใน
ที่สุดเมื่อความต้องการบริโภคถึงจุดอิ่มตัว ก็จะเกิดปัญหาราคาตกต่าเช่นเดิม ดังนั้นการควบคุมปริมาณการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคจึงเป็นแนวทางที่จะสามารถแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่าได้อย่างยั่งยืน
1.4 โครงสร้างประชากร ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงมาก
ข้อมูลการคาดประมาณการประชากรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553-2583 ระบุว่า
ประชากรสูงอายุ 60 ปี จะเพิ่มขึ้นจาก 8.4 ล้านคนในปี 2553 เป็น 20.5 ล้านคนในปี 2583 และในช่วงเวลา
เดียวกันนั้น ประชากรสูงวัยอายุ 80 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านคน เป็น 4 ล้ านคน ในอีก 30 ปีข้างหน้า
เช่นเดียวกับข้อมูลของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่โครงสร้างประชากรกาลังเข้าสู่สงคมผู้สูงอายุ ยิ่งไปกว่านั้นสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรวัยต่างๆ เปลี่ยนไป เดิม
มีประชากรวัยเด็กที่ต้องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าผู้สูงอายุ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้สูงอายุที่ต้อง
พึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าเด็ก อัตราส่วนระหว่างประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุจะลดลงจนเหลือเพียง
2 ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในอีก 30 ปีข้างหน้า
การเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุภาคเหนือมีสัดส่วนสูงขึ้น เป็นผลให้ภาระพึ่งพิง
สูงขึ้น การเตรียมความพร้อมของรัฐเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย แม้ว่าในระดับชุมชน ปัจจุบันจะมีความ
ตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในรู ปของชมรมผู้สูงอายุ แต่
โดยทั่วไปแล้วยังมีจุดอ่อนด้านความตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมตัวในระยะยาว
1.5 ข้อกฎหมาย และการสนับสนุนด้านการระหว่างประเทศ
ด่ า นถาวรภู ดู่ (ประเทศไทย) เปิ ด ด่ า นเมื่ อ วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2556 และด่ า นสากลพู ดู่
(สปป.ลาว) เปิดด่านเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกและนาเข้าสินค้าผ่านชายแดนขยาย
ตัวเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นโอกาสของจังหวัดในการผลิตเพื่อการส่งออกทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ ภาครัฐควรให้การส่งเสริม และอานวยความสะดวกผู้ประกอบการ อาทิ ข้อมูลการตลาด กฎระเบียบ
ทางศุลกากร เป็นต้น อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของ สปป. ลาว คือ
เมืองหลวงพระบาง ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และภาคบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แต่เนื่องด้วยบริเวณตลาดชายแดนภูดู่เป็นพื้นที่ป่าสงวนเป็นส่วนใหญ่ ที่รอการอนุมัติจากกรม
ป่าไม้ ให้เข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าชายแดน ทาให้เป็นอุปสรรคสาคัญของการลงทุนของผู้ประกอบการและ
ภาคเอกชน
1.6 ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ในเดือนตุลาคม–พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงที่ขาดฝนอากาศแห้งแล้ง ลมแรง มักเกิด
อัคคีภัยเป็นประจา ในแต่ละปีมีความเสียหายอันเนื่องมาจากอัคคีภัยจานวนไม่น้อยในขณะเดียวกันช่วงเวลา
ดังกล่าวแม่น้าสายสาคัญต่าง ๆ ก็จะแห้ง ปริมาณน้าลดลง ราษฎรในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ ต้องประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค และน้าใช้ในการเกษตร ปัจจุบันแม้ว่าจังหวัดจะได้ระดมสรรพกาลังในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากบางพื้นที่เป็นหินดินดาน เป็นภูเขาสูง หรือในน้ามีสารฟลูออไรท์
ในปริมาณที่สูง ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ พื้นที่การขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคจึงกระจายไปตาม
อาเภอต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์–ต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี สภาพอากาศจะร้อน
อบอ้าวและมีอุณหภูมิสูงขึ้น ลักษณะดังกล่าวจะก่อให้เกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ง่าย อันอาจจะเกิดจากธรรมชาติ
หรือน้ามือมนุษย์ ไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ล้วนสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตและ
ทรัพย์สิน
จากสถิติภัยแล้งเนื่องจากอิทธิพลของเอลนีโญ (El Nino) ในปี 2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศ
พื้นที่ประสบภัย ทั้งสิ้น 8 อาเภอ จานวนครัวเรือนที่ประสบภัย 62,648 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 42,159 ไร่ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ทั้งนี้ พื้นที่ที่อยู่ นอกเขตชลประทานจะเป็นพื้นที่ท้าการเกษตรที่
ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก คือ ได้รับน้าจากน้าฝน น้าจากหนอง คลอง บึง ที่ได้รับการกักเก็บเอาไว้เป็นหลัก
1.7 ยาเสพติด
จากการสืบสวนหาข่าวและการปราบปรามจับกุมคดียาเสพติดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าอัตรา
การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ตอนในเขตอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอลับแล อาเภอพิชัย และอาเภอน้าปาดที่
มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง ผู้กระทาผิดมีวิธีการที่แยบยลมากขึ้น การทางานของตารวจ
ต้องละเอียดรอบคอบ และต้องตามให้ทันวิธีการต่างๆ อยู่เสมอ แต่ยังมีบุคคลที่ มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มากที่สุดคืออายุระหว่าง 19-25 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 26.35 ปี
อันดับสามคือ อายุระหว่าง 11-18 ปี (ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน) อันดับสี่ คืออายุระหว่าง 36-45 ปี สุดท้ายอายุตั้งแต่
46 ปี ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีภูมิลาเนาในพื้นที่ใกล้เคียงถูกจับกุมเนื่องจากกระทาผิดเกี่ยวกับคดียาเสพ
ติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้ว ยจังหวัดสุ โขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เป็นต้น ส่วน
ใหญ่จะมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาบ้า กระทาผิดในเขตพื้นที่ทั้งหมด 9 อาเภอ (ระดับตาบล)
ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ดาเนินการ คือ ควบคุมแหล่งแพร่ระบาด
โดยการจัดสายตรวจตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง หอพั ก บ้านเช่า ห้องเช่า ร้านวีดีโอเกมส์ และสถานีน้ามัน
เชื้อเพลิง, เพิ่มความถี่ในการออกตรวจของชุดสายตรวจจักรยายยนต์ รถยนต์ ตามสถานบริการ แหล่งบันเทิง
และย่านชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและปราบปรามมิให้ยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่ และควรคุมผู้
เสพที่ผ่านการบาบัด จัดให้ตารวจทาหน้าที่ประสานงานติตดตามช่วยเหลือดูแลผู้เสพ/ผู้ติด ไม่ให้หันกลับไปเสพ
ซ้าอีก, สอดส่องพฤติการณ์ของกลุ่มผู้ค้าที่พ้นโทษ, รอลงอาญา, อยู่ระหว่างการประกันตัว และผู้ค้าที่รายงานตัว
ดาเนินคดีผู้เสพตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
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2. ความต้องการของพื้นที่ (รายอ้าเภอ)
2.1 อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ราษฎรมีทั้งการประกอบอาชีพการทานา ทาสวนผลไม้ และมีรายได้
หลักจากการประกอบอาชีพการเกษตร และการค้าขาย ในแหล่งชุมชนเมือง แต่พื้นที่บางตาบลยังไม่มีการพัฒนา
ทั้งแหล่งน้า และเส้นทางในการคมนาคม ระบบประปาในบางพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง และบางแห่งก็ชารุดทรุดโทรมไป
ตามอายุการใช้งาน ดังนั้น ราษฎรต้องการการพัฒนาแหล่งน้า พัฒ นาเส้นทางคมนาคม และระบบประปา
ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 อ้าเภอพิชัย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทานา ดังนั้น การพัฒนาแหล่งน้า
สาหรับทาการเกษตรจึงเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับราษฎรที่ต้องการกระจายพื้นที่ให้บริการมากขึ้น รวมทั้ง การ
พัฒนาระบบประปาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรที่ชารุดทรุดโทรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
2.3 อ้าเภอตรอน ราษฎรส่วนใหญ่ต้องการการพัฒนาระบบน้าประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค
และพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เพราะเป็นพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ เหมาะแก่การเพาะปลูก และการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมที่ทรุดโทรม
2.4 อ้าเภอลับแล ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทาสวน ทาสวนไม้ผล และทานา และ
เป็นพื้นที่ใกล้เขาซึ่งเกิดน้าป่าไหลหลาก ดังนั้น จึงมีความต้องการด้านการพัฒนาแหล่งน้า เพื่อป้องกันน้าท่วม
การกักเก็บน้า และการป้องกันภัยทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยง การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ ตาม
ศักยภาพที่มีอยู่สูงมาก และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่ชารุดทรุดโทรม
2.5 อ้าเภอท่าปลา ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการปลูกพืชสวนเป็นรายได้หลัก และมี
อาชีพจากการประมง บางพื้นที่อยู่ในพื้นที่เป็นเขายังขาดแหล่งน้าสาหรับใช้ในการเกษตร จึงจาเป็นต้องการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อให้ราษฎรใช้ในการเกษตร การส่งเสริมอาชีพจากผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ขาดแคลนในบางพื้นที่ และเส้นทางคมนาคมที่ชารุดทรุดโทรม
2.6 อ้าเภอฟากท่า อ้าเภอน้้าปาด และอ้าเภอบ้านโคก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการ
ทาพืชสวน พืชไร่ และไม้ผลบางชนิด เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบสูงไม่มีระบบชลประทานต้องอาศัยแหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น จึงมีความต้องการมีการพัฒนาแหล่งน้าตามธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้สาหรับทาการเกษตร
รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริม การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การพัฒนาการค้าชายแดน
และการพัฒนาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในด้านการค้าการลงทุน (รอการอนุมัติ
ให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้) ตลอดจนการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
2.7 อ้าเภอทองแสนขัน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาพืชไร่ ดังนั้น จึงต้องการพัฒนา
แหล่ ง น้ า และระบบการกระจายน้ าเข้ า พื้ น ที่ ก ารเกษตรได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง การพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้
สาธารณูปโภคต่างๆ และเส้นทางคมนาคมที่ชารุดทรุดโทรม
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ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
1. การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนา
จังหวัดเพื่อมาดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จานวน 34 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
224,643,900 บาท ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัด
อุตรดิตถ์ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

จ้านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างบ้านเมือง
ให้น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

14

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
OTOP ให้มี
คุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน และมีการ
บริหารจัดการด้าน
การตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยว

4

4

ยุทธศาสตร์ที่ 4
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งน้า และ
ส่งเสริมพัฒนาพลังงาน
ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

10

งปม.ทั้งหมด
(บาท)
124,662,294

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

เป้าประสงค์

110,746,778

88.84 ประชาชนและ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดนิ และมีความ
มั่นคงและยั่งยืน

16,914,930

81.48 เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
การแปรรูปสินค้า
และผลิตภัณฑ์
OTOP

15,485,871

15,201,848

98.17 เป็นเมือง 3
วัฒนธรรม ที่มี
อัตลักษณ์ และ
ยกระดับคุณภาพ
การท่องเที่ยว

59,138,503

33,151,895

56.06 ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานมีความ
อุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น

20,760,384
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จ้านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เพิ่มศักยภาพ
การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
รวม

2

34

งปม.ทั้งหมด
(บาท)
4,596,848

224,643,900.00

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
4,350,162

180,365,613.70

ร้อยละ

เป้าประสงค์

94.63 ระบบบริหาร
การค้าชายแดน
การลงทุน การ
ท่องเที่ยว
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
มีสูงขึ้น
80.29

2. การด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความต้องการในพื้นที่
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนชนในพื้นที่ตามประเด็นปัญหาความต้องการ ดังนี้
2.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากสถานการณ์ยาเสพติดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าอัตราการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่
ตอนใน เขตอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอลับแล อาเภอพิชัย และอาเภอน้าปาดที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีการ
จับกุมอย่างต่อเนื่อง ผู้กระทาผิดมีวิธีการที่แยบยลมากขึ้น การทางานของตารวจต้องละเอียดรอบคอบ และต้อง
ตามให้ทันวิธีการต่างๆ อยู่เสมอ แต่ยังมีบุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด มากที่สุดคืออายุระหว่าง 19-25 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 26.35 ปี อันดับสามคือ อายุระหว่าง 1118 ปี (ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน) อันดับสี่ คืออายุระหว่าง 36-45 ปี สุดท้ายอายุตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป
แนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ดาเนินการ คือ ควบคุมแหล่งแพร่ระบาด
โดยการจัดสายตรวจตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง หอพัก บ้านเช่า ห้องเช่า ร้านวีดีโอเกมส์ และสถานีน้ามัน
เชื้อเพลิง, เพิ่มความถี่ในการออกตรวจของชุดสายตรวจจักรยายยนต์ รถยนต์ ตามสถานบริการ แหล่งบันเทิง
และย่านชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและปราบปรามมิให้ยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่ และควรคุมผู้
เสพที่ผ่านการบาบัด จัดให้ตารวจทาหน้าที่ประสานงานติตดตามช่วยเหลือดูแลผู้เสพ/ผู้ติด ไม่ให้หันกลับไปเสพ
ซ้าอีก, สอดส่องพฤติการณ์ของกลุ่มผู้ค้าที่พ้นโทษ, รอลงอาญา, อยู่ระหว่างการประกันตัว และผู้ค้าที่รายงานตัว
ดาเนินคดีผู้เสพตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ศอ.ปส.จ.อต. ได้ดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
อุตรดิตถ์ประจาปี 2560 โดยได้ดาเนินการงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
1) ด้านการป้องกัน
ผลการด าเนิ น งานหมู่บ้ านประชารั ฐ ฯ อยู่ใ นขั้ นตอนที่ 9 และดาเนิน การประเมิ นสถานะ
หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ประจาปี 2560 ดังนี้
- ผลการประเมิน ปี 60 รอบที่ 1 ( ต.ค. 59 – มี .ค. 60) หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (สีขาว)
จานวน 338 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 52.48 หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหารุนแรง (สีแดง) จานวน 57 หมู่บ้าน/
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 8.85
- ผลการประเมิน ปี 60 รอบที่ 2 ( ต.ค. 59 – ส.ค. 60) หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (สีขาว)
จานวน 391 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 60.71 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหารุนแรง (สีแดง)
จานวน 44 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 6.83 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันฯ มีผลการดาเนินงาน 100% ทั้งการดาเนินงานในและนอก
สถานศึกษา และสถานประกอบการ
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2) ด้านการบาบัด
ประเภท
ระบบสมัครใจ
ระบบบังคับบาบัด
ระบบต้องโทษ
รวม

เป้าหมาย
(คน)
1,792
235
50
2,077

ผลงาน
(คน)
1,882
110
85
2,077

ร้อยละ
105.02
50.00
170.00
100.00

3) ด้านการปราบปราม
- มาตรการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ในห้วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 2560 มีผลการจับกุม
จานวนทั้งสิ้น 198 คดี ผู้ต้องหา 211 คน ของกลางยาบ้า 35,620 เม็ด ไอซ์ 33.99 กรัม กัญชาแห้ง 63.24
กรัม กัญชาสด 47 ต้น พืชกระท่อม 19,500 กรัม กับ 1 ต้น
- การจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
โดยตรวจปั สสาวะนักเรียน นักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 14,831 คน พบผลบวก 94 คน ส่ง เข้ารับการบาบัดใน
ระบบแมททริกซ์ จานวน 74 คน ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 13 คน อื่นๆ 7 คน
- มาตรการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในวัดและสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
2.2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ห้วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2560 ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศร้อนจัด
ในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ในส่วนของปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ของชลประทานพบว่า มีอ่างเก็บน้าขนาด
ใหญ่บางแห่งไม่สามารถสนับสนุนการใช้น้าในภาคการเกษตรได้ แต่ยังคงจัดสรรน้าเฉพาะการอุปโภค-บริโภค
และรักษาระบบนิเวศได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา (ปี 2559) จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ประสบภัยแล้งจานวน 8 อาเภอ 44
ตาบล 259 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 58.56 จากข้อมูลสถิติสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึง มีความจาเป็นที่
จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาภัยที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ทันต่อเหตุการณ์
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ ก าชั บ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการ
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบภัยแล้ง และเตรียมการรับสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิด
ผลกระทบหรือความเสียหายต่อประชาชนน้อยที่สุด โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัย
แล้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหว่ างหน่วยงานต่างๆ และให้ทุกอาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์/อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นพร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ประจาศูนย์ฯ และแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
2) ให้ทุกอาเภอติดตามสถานการณ์ รวบรวม ข้อมูลข่าวสาร และประเมินสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและดาเนินการ ตามมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการให้ความช่วยเหลือ อาทิ จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของอาเภอให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดย
กาหนดภารกิจและแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมทุกมิติ มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงทั้งในระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จัดเตรียมกาลังคน สารวจ
วัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้า เครื่องสูบน้า เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งไว้ ให้
พร้อมใช้การได้ทันที ให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนแจกจ่ายน้าให้ราษฎรตามข้อมูล
หมู่บ้ านชุมชนที่มีความเสี่ ย งต่อการประสบปัญหาภัยแล้ งที่ได้ส ารวจไว้แล้ ว และกาหนดจุดแจกจ่ายน้า ณ
สถานที่ที่สะดวกกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เป็นต้น
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3) ประชาสัมพันธ์สร้ างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนทั้งในภาพรวม และในพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้ตระหนักถึงสถานการณ์และทราบข้อมูลปริมาณน้า รวมถึงมาตรการการบริหาร
จัดการน้าที่กาลังจะดาเนินการ โดยเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และรับทราบได้อย่างทั่วถึง และ
รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้า และใช้น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
อย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งพิจารณาในการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้าและการ
เชื่อมโยงกับตลาด
นอกจากการดาเนินการตามมาตรการขอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จังหวัดอุตรดิตถ์
ยังได้มีการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการเร่งด่วน ดังนี้
1) จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้อนุมัติให้ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยได้ดาเนินการขุดเจาะบ่อน้าบาดาลในพื้นที่ของ
จังหวัด รวมทั้งสินจานวน 30 บ่อ
2) จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (เชิงป้องกันและยับยั้ง วงเงิน 10 ล้านบาท) โดยดาเนินการในพื้นที่ 7 อาเภอ
27 ตาบล จานวน 19 โครงการ
2.3 การด้าเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์
สืบเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ในปี พ.ศ.2514 ทาให้ต้องมีการอพยพราษฎรในพื้นที่อ่างเก็บ
น้าเขื่อนสิริกิติ์ มาอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดสรรของนิคมสร้างตนเองลาน้าน่าน และได้จัดสรรแบ่งแปลงให้กับผู้อพยพ
เข้ามาทากินในพื้นที่ตาบลร่วมจิ ต ตาบลน้าหมัน ตาบลจริม และตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา ซึ่งนิคมสร้าง
ตนเองลาน้าน่านจัดสรรแบ่งแปลงให้แก่ผู้อพยพเพื่อเข้าอยู่อาศัย ทากินจานวน 160,540 ไร่ แต่มีพื้นที่บางส่วน
ของนิคมฯที่จัดสรรทับซ้อนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลาน้าน่านฝั่งขวา
จานวน 1,013 ราย เนื้อที่ 7,215 ไร่
ต่อมา ในปี 2546 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้มีมติว่าพื้นที่ดังกล่าว
ราษฎรมิได้เข้าทาประโยชน์โดยพลการ แต่เกิดจากหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ก่อนมีการประกาศเขตป่า
สงวนแห่งชาติลาน้าน่านฝั่งขวา และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯกันอย่ างต่อเนื่อง โดยให้กรมป่าไม้และ
กรมประชาสงเคราะห์(เดิม) ร่วมกันสารวจรังวัดแล้วเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการเพิกถอนต่อไป
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
และปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเร่งรัดติดตามและประสานการช่วยเหลือกรณีดังกล่าว รวม
ไปถึงการติดตามร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าลาน้าน่านฝั่งขวาบางส่วน ในท้องที่ตาบลจริม
ตาบลท่าปลา ตาบลร่วมจิต อาเภอท่าปลา และตาบลขุนฝาง อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จั งหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.....
พร้อมนี้จังหวัดอุตรดิตถ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และมอบแนวทางการ
อยู่ ร่ วมกัน ระหว่างประชาชน ป่า และเจ้ าหน้าที่ เพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาทในพื้นที่ และอยู่ร่ว มกันตาม
แนวทางที่ได้ตกลงกันระหว่างชาวบ้านกับรัฐ
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ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 พลเอก สุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรั ต น์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามใน“ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าลาน้าน่านฝั่ง
ขวา บางส่วน ในท้องที่ตาบลจริม ตาบลท่าปลา ตาบลร่วมจิต อาเภอท่าปลา และตาบลขุนฝาง อาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560” เรียบร้อยแล้ว และลงประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 134 ตอนที่
66 ก หน้าที่ 10 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
2.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ ที่สามารถทารายได้ให้กับ
ประเทศในลาดับต้นๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายประการ ท่ามกลางเศรษฐกิจในประเทศ/เศรษฐกิจ
โลกที่ซบเซา หรือภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาตั้งแต่ปี 2559 รวมไปถึงราคาผลลิตที่ตกต่า ซึ่งภาค
การท่องเที่ยวถือเป็นภาคเดียวที่ยังมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุตรดิตถ์ กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน ” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว”
โดยเน้น ทานุบารุง รักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิต สินค้าบริการ การเพิ่มรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ภาคเหนือ) ซึ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง พัฒนายกระดับการท่องเที่ยว คุณภาพ ตลอดจน ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเที่ยว
ทั้งสิ้ น 13,194,300 บาท คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 5.8 ของงบพัฒ นาจัง หวัด ปี 2560 (224,882,700 บาท) โดยมี
กิจกรรม/โครงการที่สาคัญ อาทิ
1) การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าดอนหลวง เฉลิมฉลอง 100 ปี หมู่ที่ 1 ตาบลผาเลือด อาเภอ
ท่าปลา งบประมาณ 1,690,000 บาท โดยอาเภอท่าปลาได้จัดงาน “แข่งเรือประเพณีวันสงกรานต์ ต้นลาน้า
น่าน ณ ท่าดอนหลวง ม.1 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา มีประชาชนร่วมเชียร์การแข่งเรือ 5 ฝีพาย การชกมวย การชก
มวยทะเล และราวงย้อนยุคกันอย่างสนุกสนาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และยังเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจแห่งใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประชาชนในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้า
คลายร้อน นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังสามารถนาอาหาร เครื่ องดื่มมาบริการให้นักท่องเที่ยว เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
2) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว และงานเทศกาล งบประมาณ 5,000,000 บาท เป็นโครงการ
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุนทุกปี เพื่อนามาจัดงานสาคัญของจังหวัด ได้แก่ งานพระยาพิชัยดาบหักและ
งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ งานเทศกาลลางสาดและลองกองหวาน งานกระเทียมอาเภอน้าปาด งานบ้านเกิด
พระยาพิชัย ดาบหั ก งานนมัส การพระแท่นศิล าอาสน์ งานอัฐ มีบูช า และงานอื่นๆ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนในจังหวัด ร่วมกันจัดงานเหล่านี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดี และ
การท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้นาสินค้ามาจาหน่ายในงาน
เทศกาลต่างๆของจังหวัด
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3) ตักบาตรสองแผ่นดินส่งเสริมวัฒนธรรมสัมพันธ์ งบประมาณ 487,000 บาท ดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริ มท่องเที่ย วชายแดนจั งหวั ดอุตรดิตถ์ ระหว่างอาเภอบ้านโคกและเมืองปากลาย จัดงานบริเวณด่าน
ชายแดนภูดู่ มีนักท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทย และ สปป. ลาวเข้าร่วมเป็นจานวนมาก นอกจากส่งผลดีในด้านการ
ท่องเที่ยวแล้ว ยังส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ
4) พัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ที่
สญ.1 (ต้นขนุน) จ.อุตรดิตถ์ งบประมาณ 12,900,000 บาท โดยดาเนินการปรับปรุงบ้านพัก อาคารกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดจนสิ่ งอานวยความสะดวก การปรับปรุงภูมิ ทัศน์ เพื่อรองรับนักท่ องเที่ย วที่จะเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
5) การส่ งเสริ มหมู่บ้ านเพื่อ การท่ องเที่ย วเชิงวั ฒ นธรรม งบประมาณ 2,500,000 บาท
ดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยนาร่องที่บ้านหาดสองแคว อาเภอตรอน ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนลาวเวียง มีการพัฒนาสินค้า ผู้ประกอบการ และพัฒนา Home Stay ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ซึ่งในปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ จะดาเนินการในทุกอาเภอ อาเภอละ 1 หมู่บ้าน
6) “เที่ยวอุตรดิตถ์ง่ายเพียงปลายนิ้ว ” เป็นการสร้างช่องทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อ
ออนไลน์ทุกชนิด ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค อินสตราแกรม ไลน์แอท (line @) ที่นักท่องเที่ยสามารถคลิ๊กเข้าชมข้อมูล
เส้นทางการท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดที่พัก ร้านอาหารต่างๆ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
การนาประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
2.5 การแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่้า (กรณีสับปะรดห้วยมุ่น)
จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่เพาะปลูกสับปะรด ในปีการผลิต 2560 จานวน 40,389.580 ไร่ พื้นที่
ให้ผลผลิต จานวน 28,272.65 ไร่ ประมาณการผลผลิต จานวน 141,363.24 ตัน ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าปี
2559 ถึง 2.5 เท่าตัว ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2560 โดยขณะนี้ ผลผลิตออกสู่
ตลาดแล้วร้อยละ 35 และประมาณการผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้วันละ 500 - 600 ตัน ประกอบกับ
ผลผลิตสับปะรดที่เป็นแหล่งผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน ทาให้ผลผลิตกระจุกตัวในตลาดและประสบปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่า ซึ่งราคาสับปะรดในขณะนี้ที่เกษตรกรจาหน่ายได้ ณ จุดรั บซื้อในพื้นที่ เป็นสับปะรดโรงงาน ใน
ราคากิโลกรัมละ 2.00 - 2.50 บาท และสับปะรดบริโภคผลสด กิโลกรัมละ 4.00 - 5.00 บาท สาหรับสับปะรด
ส่งออกราคากิโลกรัมละ 5 บาท
จังหวัดอุตรดิตถ์มีการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) ในระยะสั้น ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอทุกอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกตาบล หมู่บ้าน และองค์เอกชนทุกแห่ง
ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ อุดหนุนสับปะรดห้วยมุ่นโดยรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 7 บาท รวมจาหน่ายไปกว่า 250
ตัน นอกจากนี้ได้ประสานผู้ประกอบการโรงงาน พ่อค้าคนกลาง และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์
ในการเข้าไปรั บที่ซื้อแหล่ งผลิต รวมไปถึงการประสานงานพ่อค้าคนกลางส่ งออกสับปะรดไปยังประเทศจีน
ที่เมืองกวางโจ เซี่ยงไฮ้ หนานหนิง
2) ในระยะยาว ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ร่วมกับองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย (อต.)
รับซื้อไปจาหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสทั่วประเทศ โดยได้กาหนดสเปคตามที่ห้างต้องการซึ่งจะได้นา
ข้อมูลไปเป็นแนวทางการผลิตกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแนะนาต่อไป
ด าเนิ น มาตรการป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ก ารปลู ก โดยการขึ้ น ทะเบี ย น
เกษตรกรและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตราฐานข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และส่งเสริมให้ กลุ่ ม
เกษตรกรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและหากดาเนินการได้เป็นผลสาเร็จก็จะไม่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด
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3) มาตรการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการต่อไปในทุกผลผลิต
1. ให้องค์ความรู้ชาวสวนให้รักษาคุณภาพ มาตรฐานส่งออกได้
2. ห้ามรุกป่าจะจัดการเด็ดขาดและจะไม่ช่วยเหลือ
3. สร้างองค์กรชาวสวนให้เข้มแข็ง เพื่อตัดตอนต่อรองค้าขายเป็น ประสานตลาดสารวจความ
ต้องการ สามารถประเมินตลาดได้
4. ประสานตลาด สารวจ ความต้องการ สามารถประเมินตลาดได้
2.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (สินค้าน้าร่อง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์)
เมล็ดมะม่ว งหิมพานต์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของอาเภอท่าปลา มีกลุ่ มเกษตรกรปลูกกันเป็น
จานวนมาก และมีการนามาแปรรูปเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดอบเกลือ ทารายได้ให้แก่กลุ่ม OTOP ในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจานวนมาก แต่บางปีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก มีราคาตกต่า ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูก
และแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ประกอบกับกลุ่มเมล็ดมะม่วงที่ผ่านการแปรรูปและลงทะเบียนเป็นสินค้า
OTOP ที่ตราสินค้ามีหลากหลาย และยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริ โภค จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (เมล็ดมะม่วงหิมพานต์) ตรา Queen ส่งผลให้
Brand Queen เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้าง ทาให้กลุ่มผู้ ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (เมล็ดมะม่วง
หิมพานต์ตรา Queen) ของอาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์มีอาชีพ มีรายได้ เข้าสู่กลุ่มสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และกลุ่ม OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดจาหน่าย เมื่อเปรียบเทียบกับยอดจาหน่าย
ปีที่ผ่านมา

45

บทที่ 2 ประเด็นการพัฒนา
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์
ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์
1. มิติด้านเศรษฐกิจ

ในของปี 2560 มีการฟื้นตัวของภาคเกษตรกรรมที่ดีกว่าที่คาดที่ร้อยละ 15.6 เนื่องจากพืชผล
ส่วนใหญ่ของจังหวัดขยายตัวสูงจากภัยแล้งที่คลี่คลาย มีน้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประกอบกับอากาศเอื้ออ้า
นวยต่อการจับ ดอก อาทิข้าว อ้อย สับปะรด มันสาปะหลัง หอมแดงและทุเรียน รวมถึ งภาคอุตสาหกรรมมี
บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 11.8 จากอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เปิด
ดาเนินการมากขึ้น รวมถึงโรงงานน้าตาลและโรงสีข้าวที่มีผลผลิตเกษตรเข้าโรงงานมากขึ้น ส่วนภาคบริการ
โดยรวมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.9 จากภาคค้าส่งค้าปลีกตามกาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ
การเกษตรซึ่งเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลัก 33% รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม 15% ภาค
การค้า 10% ภาคการศึกษา 9% ภาคการบริหารราชการ 8% ภาคการเงิน 6% และภาคบริการอื่นๆ 19%
โดยเฉพาะพืชหลักคือ ข้าว ขยายตัวจากข้าวนาปีที่เริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงปลายปี โดยผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 39.6 เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้ น เนื่องจากมีน้าในการเพาะปลูกเพียงพอเหมาะสม นอกจากนี้ มี
การขยายตัวของสับปะรด
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การคาดการณ์เศรษฐกิจโดยสานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ คาดว่า ในปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.4 หรือในช่วงร้อยละ2.9 - 3.9 ซึ่งขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 6.8 (หรือ
ร้ อยละ 6.3 - 7.3) จากอุต สาหกรรมก่อสร้ างและอุตสาหกรรมแปรรูปจากปัจจัยสนับสนุ นด้านการลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐานตามแผนงานของภาครัฐและผลผลิตภาคเกษตรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.9 (หรือร้อย
ละ 4.4 - 5.4) โดยเฉพาะอ้อยและผลไม้จากการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก สาหรับภาคบริการคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
3.0 (หรือร้อยละ 2.5 - 3.5) จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ภาคก่อสร้าง และการเติบโตต่อเนื่องของภาค
ค้าส่งค้าปลีกจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วน ภาคการใช้จ่ายปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.1
(หรื อ ร้ อยละ 4.6 - 5.6) ประกอบด้ ว ยการขยายตั ว ของการบริโ ภคร้ อยละ 3.3 จากการฟื้น ตัว ของรายได้
เกษตรกรและกาลั งซื้อที่เพิ่มขึ้น จากโครงการบัตรสวัส ดิการแห่ งรัฐ ส่ ว นการลงทุนของภาคธุรกิจคาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 4.6 จากปัจจัยสนับสนุนด้านโครงการก่อสร้างภาครัฐและการฟื้นตัวของภาคการบริโภค ส่วน
การใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 การค้าชายแดนคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 20.0 จากการส่งออก
น้ามันเชื้อเพลิงและสินค้าก่อสร้างสาหรับการก่อสร้างเขื่อนไชยบุรีเฟส 2 ไปจนถึงปี 2562 สาหรับอัตราเงินเฟ้อ
ของจังหวัดในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ตามแนวโน้มราคาน้ามันของตลาดโลก
เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวทุกด้าน โดยภาคเกษตรได้ปัจจัยสนับสนุนจากผลผลิตข้าวโพด และ
สับปะรดที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูกและสภาพอากาศเอื้ออานวย ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมขยายตัว ภาค
บริการขยายตัวในด้านการค้า การก่อสร้าง การเงิน และการแพทย์ ส่วนภาคใช้จ่าย ภาคเอกชนบริโภคและ
ลงทุนมากขึ้น ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวดี
(1) ด้านการผลิต ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ภาคเกษตร
ขยายตัวจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสับปะรดจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออานวย
ส่วนกระบือ และโคเนื้อยังคงหดตัวร้อยละ -8.5 และ -27.1 ตามลาดับ มีเพียงสุกรที่ยังคงขยายตัวร้อยละ 23.0
จากความต้องการตลาดที่ยังคงเพิ่มขึ้น
(2) ภาคอุตสาหกรรม โดยรวมขยายตัวจากการผลิตสุรากลั่น ส่วนอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่ง
สะท้อนจากการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 11 ในขณะที่การผลิตสินค้า OTOP เหมืองแร่และการ
ผลิตไฟฟ้าหดตัวร้อยละ -74.4 ร้อยละ -23.9 และร้อยละ -26.8 ตามลาดับ
(3) ภาคบริการ โดยรวมขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการขยายตัวของภาคค้าส่งค้าปลีก
ร้อยละ 38.7 ภาคก่อสร้างร้อยละ 17.1 ภาคธนาคารร้อยละ 6.4 และด้านการแพทย์ร้อยละ 1.4
(4) ภาคการท่ อ งเที่ ย วกลั บ มาหดตั ว โดยจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วหดตั ว ร้ อ ยละ -5.9 และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมภัตตาคารลดลงร้อยละ -14.4
(5) ภาคการใช้จ่าย การบริโภค ขยายตัวร้อยละ 7.8 พิจารณาจากการขยายตัวของทุกเครื่องชี้
ได้แก่ ภาษีมูล ค่าเพิ่มหมวดค้าส่ งค้าปลี กร้อยละ 38.7 รถยนต์นั่งจดทะเบียนร้อยละ 4.6 จักรยานยนต์จด
ทะเบียนร้อยละ 28.9 และการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนร้อยละ 3.7
(6) การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 6.1 สะท้อนจากการขยายตัวของธุรกิจและทุนจด
ทะเบียนที่เพิ่มขึ้น
(7) การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 12.9 เป็นผลมาจากงบลงทุนขยายตัวร้อยละ 45.4 จาก
การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินโครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้ารี สาหรับงบประจาหดตัวร้อยละ -0.2
(8) การค้าชายแดน ในเดือนนี้โดยรวมหดตัวร้อยละ -25.7 มูลค่าการส่งออก 45.4 ล้านบาท
หดตัวร้อยละ -25.7 สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์และเถ้าลอย
(9) ส่วนมูลค่าการนาเข้า 1.9 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -24.6
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ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สาคัญคือ ภัยธรรมชาติ ที่โดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้นทุก 3
ถึง 5 ปี ประกอบกับโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นภาคเกษตรถึงร้อยละ 30 ดังนั้น เมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติจะท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรหดตัว รายได้เกษตรกรตกต่าและกระทบกาลังซื้อของจังหวัด ซึ่งจะเห็น
ว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดมีความอ่อนไหวต่อดินฟ้าอากาศมากเกินไป เมื่อพิจารณาภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัด ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร จึงไม่สามารถขยายตั วชดเชยภาคเกษตรเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติได้ดังนั้น “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ” ของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทาง “ไทยแลนด์ 4.0”
จึงมีความจ้าเป็น คือควรส่งเสริมภาคบริการให้มีมูลค่าหรือบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น อาทิ พัฒนาการขนส่ง
และคมนาคม ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาสินค้า OTOP และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตร เกษตรปลอดสารพิษเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลผลิต เป็นต้น
ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ของ “จุดผ่านแดนถาวรภูดู่” ได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด ในการเติบโตของภาคบริการในบริบท “ไทยแลนด์ 4.0” ได้แก่ การเติบโตของบริการด้านการท่องเที่ยว
ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การขยายตัวของภาคการค้าทั้งสินค้าก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภค
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการเป็นแหล่ งเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคทั้งทางถนนและทางราง โดยทางรางมีสถานีรถไฟศิลาอาสน์เป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าเพื่อเชื่อมต่อถนน
กับทางราง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือซึ่งสอดคล้องกับแผนการสร้างรถไฟรางคู่สายเหนือในอนาคต
2. มิติด้านสังคมและความมั่นคง
ปัจ จุบั นจั งหวัดอุต รดิตถ์ ภาคเหนือ และทั้งประเทศในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสาคัญ คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจานวนประชากรในวัย
ทางานและวัยเด็กลดลง เนื่ องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้
ประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาว การดาเนินนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลสาเร็จ
ตลอดจนความก้าวหน้าในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ ประชาชนมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวขึ้น
และมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพ ตลอดจนการวางแผน
ครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลสาเร็จดังกล่าวทาให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์และอัตราการเกิดมีแนวโน้ม
ที่ลดลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร กล่าวคือ ประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มที่ลดลง
ประเด็นความสาคัญเร่งด่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องให้ความสาคัญ คือ (1) ต้องทาให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี (2) ระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชน เอกชน และภาครัฐ (3) การจ้างงานผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกว่าไม่เป็นภาระพึ่งพิ ง และ (4) การสร้างความเข้มแข็งของโครงข่ายคุ้มครองทางสังคม เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มทีไ่ ม่สามารถออมได้หรือมีการออมต่า โดยส่งเสริมให้องค์กรชุมชนจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมประชากรกลุ่ม
ดังกล่าว
ประเด็นด้านการศึกษา พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีคุณภาพการศึกษาที่ยังต่ากว่าในระดั บประเทศ
ในหลายสาขาวิชาและทุกระดับชั้น ถึงแม้ว่าอัตราการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจะมีร้อยละที่สูง หรือมี
นักเรียนจานวนหนึ่งที่สามารถทาคะแนนได้มากในสาขาวิชาต่างๆ แต่ก็มิได้สะท้อนว่าคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับดี เพราะเด็กส่วนใหญ่หรือค่าเฉลี่ยยังมีผลการเรี ยนต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยสถานการณ์ปัญหา
หลักของการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปได้ดังนี้
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1) โครงสร้างทางการศึกษา พบว่า การศึกษาเป็นแบบรวมศูนย์จากส่วนกลาง ทาให้ท้องถิ่นไม่
สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้เหมาะสมกับพื้นที่ตนเองได้อย่างเต็มที่ และไม่มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาภาคประชาชน ดังนั้นทาให้นักเรียนนักศึกษามิได้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่
2) เน้น ความเป็น เลิศทางวิช าการจนบั่นทอนคุณภาพของผู้เรียน ด้วยการประเมินผลและ
ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่ยังไม่หลากหลาย เน้นการวัดผลจากคะแนนสอบเท่านั้น คัดแต่คนเรียนเก่ง จนอาจ
ละเลยศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเมื่อหลักสูตรผูกติดอยู่กับหลักสูตรกลาง จึงทาให้องค์ความรู้ท้องถิ่น
และความสามารถของนักเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมค่อยๆ สูญหายไป
3) เน้นการผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจเป็นหลัก จึง
ขาดความหลากหลายของผู้เรียน ลดทอนความสุขจากการเรียนรู้ และการเชื่อมโยงกับส่วนรวม สังคมและโลก
จุดมุ่งหมายทางการศึกษากลายเป็นปริญญาบัตรมากกว่าการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ปั ญหาการแพร่ ร ะบาดยาเสพติด สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ใ น
ปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะกลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากมีขบวนการค้ายา
เสพติดใหม่ การขยายตัวของยาเสพติดของกลุ่มตัวยาใหม่ รวมทั้งปัจจัยเงื่อนไขจากปัญหาพื้นฐานทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อต่อการขยายตัวของปัญหา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง (Heartland) ซึ่งมีสถาน
บริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต หอพัก/ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ซึ่งจะเป็น
แหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งอาชญากรรมอื่นๆ ได้ โดยมีสถานการณ์ยาเสพติดด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการผลิต การลาเลียงและนาเข้ายาเสพติดมีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะยาบ้าและยาเสพ
ติดอื่นๆ ทั่วพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแนวโน้มการนาเข้ายาเสพติดจากประเทศ
ลาวมากขึ้น รวมทั้งมีข้อมูลการจับกุมผู้ต้องหาชาวลาวพร้อมของกลาง
2. ด้านการแพร่ระบาด แนวโน้มการแพร่ระบาดยาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ์มีสถิติการแพร่
ระบาดสูงในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอพิชัย และอาเภอลับแล ปัจจุบันความยากง่ายในการหาซื้อยาเสพติด ร้อย
ละ 60 สามารถซื้อยาเสพติดได้ง่าย โดยบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ ยวข้องยาเสพติด ผู้จาหน่ายส่วนใหญ่เป็นชาย
อายุ 17-35 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอลับแล อาเภอพิชัย และอาเภอตรอน
จากสถิติเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าอัตราการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่
ตอนในเขตอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอลับแล อาเภอพิชัย และอาเภอน้าปาดที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีการ
จับกุมอย่างต่อเนื่อง ผู้กระทาผิดมีวิธีการที่แยบยลมากขึ้น การทางานของตารวจต้องละเอียดรอบคอบ และต้อง
ตามให้ทันวิธีการต่างๆ อยู่เสมอ แต่ยังมีบุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพฤติการณ์เกี่ ยวข้องกับ
ยาเสพติด มากที่สุดคืออายุระหว่าง 19-25 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 26.35 ปี อันดับสามคือ อายุระหว่าง 1118 ปี (ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน) อันดับสี่ คืออายุระหว่าง 36-45 ปี สุดท้ายอายุตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมี
บุคคลที่มีภูมิลาเนาในพื้นที่ใกล้เคียงถูกจั บกุมเนื่องจากกระทาผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกอบด้วยจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เป็นต้น ส่วนใหญ่จะมีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง
กับยาบ้า กระทาผิดในเขตพื้นที่ทั้งหมด 9 อาเภอ
ด้านความมั่น คง ปั ญหาการลั กลอบท าลายทรัพยากรป่าไม้ ถึงแม้ จังหวัด อุตรดิต ถ์จะไม่ มี
ลักษณะเป็นนายทุนลักลอบทาลายป่าไม้ จะมีลักษณะเป็นรายเล็ก รายน้อย หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ต้อง
ดาเนินการป้องกันปราบปรามอย่างจริงจัง ตลอดจนการสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการพัฒนาให้คน
อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน เพื่อชี้ให้เห็นว่าหากป่าไม้อุดมสมบูรณ์ราษฎรก็มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้โดยไม่ต้องทาลาย หรือการใช้หลักการแรงงานเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาดาเนินการ
ปัญหาความมั่นคงชายแดน ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของจังหวัดทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติ มี
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งกั น กั บ แขวงไชยะบุ รี โดยการเดิ น ทางประชุ ม พบปะการเยี่ ย มเยื อ นการเชื่ อ ม
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ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทาให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สาเร็จยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ควรต้องดาเนินการ
อย่างสม่าเสมอต่อไป
นอกจากนี้การที่มีพื้นที่ชายแดนทาให้มีคนบางกลุ่มข้ามไปมาทาผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบ
ตัดไม้ตามชายแดน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเข้มงวดกวดกัน และประสานความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจน
ในอนาคตต้องมีการดาเนินการป้องกันปราบปรามการกระทาในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นการค้ามนุษย์
อาชญากรรมข้ามชาติ
3. มิติด้านสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุตรดิตถ์มีสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่อาเภอตอนบนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขา
ส่วนพื้นที่ตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ จากข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2552 พื้นที่ป่าของ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากพื้นที่ 4,339 ตร.กม. เป็น 4,934 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 13.711 ของเนื้อ
ที่ป่าที่เพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่อยู่ในลาดับที่ 7 ของภาคเหนือ และลาดับ 8 ของประเทศ โดยการที่ทุกภาคส่วน
ร่วมกันบริหารจัดการ เพื่อการอนุรักษ์และดูแลรักษาป่าตลอดจนการปลูกป่าเพิ่มเติม
การบริหารจัดการที่ดิน สภาพที่ดินของจังหวัดอุตรดิตถ์มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การ
ทาการเกษตรตั้งแต่พืชสวน พืชไร่ และการทานา โดยด้านในบางพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชที่มีลีกษณะเด่น
เฉพาะถิ่น เช่น สับปะรดห้วยมุ่น ดังนั้นการใช้ประโยชน์และการบารุงรักษาสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
เพื่อให้ปลูกพืชที่มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะถิ่นได้ยาวนาน
การบริหารจัดการขยะ เนื่องจากขยะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ยังอยู่ในเกณฑ์ต่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พยายามจัดหารูปแบบ
ในการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและลดปัญหาขยะและปัญหามลพิษที่จะตามมา เช่น การหา
วิธีการจัดการ การกาหนดโซนพื้นที่เก็บไปทาลาย เป็นต้น
ปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่มีแหล่งกาเนิดจากชุมชน แนวโน้ม
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2557 จากปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณ 225.47 ตัน/วัน และ
ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 332.69 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.55 โดยเฉพาะเมื่อ
มีการขยายตัวของชุมชนทาให้มีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบลหลายแห่ง ทาให้มี
แนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 74.02 ตัน/วัน ในปี พ.ศ. 2552 เป็น
121.40 ตัน/วัน ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์มีส่วนราชการส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลทั้งหมด 26 แห่ง
ประกอบด้วย เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตาบล 25 แห่ง ในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลเมืองประมาณ 32 ตัน/วันและ ในเทศบาลตาบลอื่นๆ 121.40 ตันต่อวัน และเมื่อนาปริมาณมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นมาคานวณหาอัตราการผลิตขยะมูลฝอย พบว่า ภาพรวมของเทศบาลตาบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ มี
อัตราการผลิตมูลฝอยเฉลี่ย 0.89 กก./คน/วัน ส่วนในองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสิ้น 53 แห่ง มีปริมาณขยะ
มูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 179.29 ตัน/วัน โดยมีอัตราการผลิตมูลฝอยเฉลี่ย 0.77 กก./คน/วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล จานวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 12 แห่ง
นาขยะมูลฝอยมาร่วมกาจัดกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีอื่นๆ รวมแล้วสรุปเป็นจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการจัดการขยะมูลฝอย มีจานวน
47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.49 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีให้บริการจัดการขยะมูลฝอย มีจานวน 32 แห่ง
อาเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการให้บริการจัดการการขยะมูลฝอยมากที่สุด ได้แก่ อาเภอฟากท่า และ
อาเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการให้บริการจัดการขยะมูลฝอยน้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอท่าปลา
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สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มและเสี่ยงภัยดินถล่มทั้งสิ้น 51 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่
ในภาคเหนือ ภาคตะวันตกและต่อเนื่องลงมาถึงภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2550 มีการเกิดดินถล่ม
ขนาดใหญ่มากกว่า 10 จังหวัด และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ในปี
2553 กรมทรัพยากรธรณีได้วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดดินถล่ม ซึ่งได้แก่ ลักษณะทางธรณีวิทยา
ความลาดชันและพืชพรรณที่ปกคลุม เพื่อจัดทาแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Landslide Hazard
Map) โดยสามารถแบ่งพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มออกเป็น 3 อันดับ ได้แก่
1. พื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณฝน
มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 อาศา
2. พื้นที่สีเหลืองหรือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้าฝน
มากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 อาศา
3. พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้าฝน
มากกว่า 300 มิลลิเมตรต่อวัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 อาศา
จากข้อมูลสานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดอุตรดิตถ์
มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศจากจานวนจังหวัดที่มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มทั้งหมด 51
จังหวัด โดยมีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มใน 6 อาเภอ 20 ตาบล 121 หมู่บ้าน อาเภอที่มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม
อันดับ 1 มากที่สุดได้แก่ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ รองลงมาคือ อาเภอลับแล อาเภอท่าปลา อาเภอบ้านโคก อาเภอ
น้าปาดและอาเภอฟากท่า หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มอันดับ 1 มีจานวน 88 หมู่บ้าน
ภัยแล้ง
ในเดือนตุลาคม–พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงที่ขาดฝนอากาศแห้งแล้ง ลมแรง มักเกิด
อัคคีภัยเป็นประจา ในแต่ละปีมีความเสียหายอันเนื่องมาจากอัคคีภัย จา
ในขณะเดียวกันช่วงเวลา
ดังกล่าวแม่น้าสายสาคัญต่าง ๆ ก็จะแห้ง ปริมาณน้าลดลง ราษฎรในพื้นที่ อาเภอต่าง ๆ ต้องประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค และน้าใช้ในการเกษตร ปัจจุบันแม้ว่าจังหวัดจะได้ระดมสรรพกาลังในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
เนื่องจากบางพื้นที่เป็นหินดินดาน เป็นภูเขาสูง หรือในน้ามีสาร
ฟลู ออไรท์ในปริ มาณที่สู ง ไม่ส ามารถใช้อุปโภคบริโ ภคได้ พื้นที่การขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโ ภคจึง
กระจายไปตามอาเภอต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ –ต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวและมีอุณหภูมิสูงขึ้น ลักษณะดังกล่าวจะก่อให้เกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ง่าย อัน อาจ
จะเกิ ด จากธรรมชาติ ห รื อ น้ ามื อ มนุ ษ ย์ ไม่ ว่ า จะจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ ล้ ว นสร้ า งความเสี ย หายต่ อ
สภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน
สถิติภัยแล้งจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี
พื้นที่
จานวนครัวเรือนที่ พื้นที่การเกษตร
จานวนสัตว์
มูลค่า
พ.ศ.
ประสบภัย
ประสบภัย
เสียหาย
ทีร่ ับผลกระทบ
ความเสียหาย
(อาเภอ)
(ครัวเรือน)
(ไร่)
(ตัว)
(บาท)
2556
9
49,417
49,774,134.65
2557
9
61,850
40,836,318
2558
8
62,648
42,159
22,100
9,073,124
ที่มา:สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
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ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
ด้วยในห้วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูแล้ง
ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีน้าค้างแข็งเกิดขึ้นได้ใน
บางพืน้ ที่ รวมทั้งเกิดภาวะความแห้งแล้งในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย และในห้วงเวลาดังกล่าวมักมีการเผา
กาจัดวัชพืช เป็นจานวนมากทาให้เกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์
สาเหตุการเกิดหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนนั้นมีสาเหตุ
หลายประการ บางสาเหตุเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะป้องกันได้โดยเป็นปัจจัยภายนอกและเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เช่นสภาพอากาศที่ทาให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ แต่สาเหตุสาคัญส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมหรือ
การกระทาของมนุษย์ ได้แก่ การเผาป่า การเผาในที่โล่ง และพฤติกรรมในเมืองที่สร้างมลภาวะ เช่น การเผาขยะ
การปล่อยควันดา
ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
จากผลการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ระบุว่าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีโอกาสที่จะเผชิญต่อภัย
แผ่นดินไหวในอนาคตได้ โดยรอยเลื่อนมีพลัง จังหวัดอุตรดิตถ์มีรอยเลื่อนมีพลัง ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์
เป็นรอยเลื่อน ที่มีแนวการวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ และมีมุมเอียงเทไปทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 140 กิโลเมตร รอยเลื่อนนี้เริ่มปรากฏตั้งแต่อาเภอฟากท่า ยาวลงมาในพื้นที่
อาเภอน้าปาด อาเภอทองแสนขัน และต่อเนื่องถึงอาเภอพิชัย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีลักษณะของกลุ่มรอยเลื่อน
เป็นแนวยาวและแคบๆ โดยมีความกว้างของเขตรอยเลื่อนไม่เกิน 4 กิโลเมตร ซึ่งพาดผ่านเข้าไปในแอ่งตะกอนที่
ถูกปิดทับด้วยชั้นหนาของตะกอนน้าพายุคปัจจุบัน รอยเลื่อนอุตรดิตถ์มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิประเทศของพื้นที่นี้
ให้มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ได้แก่ พื้นที่อาเภอฟากท่า มีลักษณะเป็นผาลอยเลื่อนที่เป็นแนวตรงหัน
หน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งมีผาสามเหลี่ยม บริเวณบ้านฟากนา ปรากฏฐานของผารอยเลื่อนที่
ชันมาก และบริเวณปากห้วยไพร เนินตะกอนน้าพารูปพัดถูกรอยเลื่อนตัดเลื่อนเหลื่อมกันแบบเหลื่อมซ้าย ส่วน
พื้นที่บ้านปางหมิ่น อาเภอทองแสนขัน พบว่า ส่วนรอยเลื่อนที่ยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลเมตร ปรากฏ
บริเวณรอยต่อของเชิงเขาที่แบ่งชั้นตะพักกับที่ราบลุ่มออกจากกันชัดเจน และมีความแตกต่างระดับของพื้นที่ 2
เมตร นอกจากนี้ยังพบว่า มีธรณีสัณฐานของธารเหลื่อมซ้ายของลาห้วยสาขาของห้วยน้าลอกเป็นระยะทาง 2
เมตร รอยเลื่อนนี้มีลักษณะการเลื่อนตัวหลักแบบเลื่อนระดับเหลื่อมซ้ายผสมผสานด้วยเลื่อนลงในแนวดิ่งแบบ
ปกติ และสาหรับพื้นที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านของจังหวัดอุตรดิตถ์มี 4 อาเภอ 11 ตาบล 62 หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่
4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอฟากท่า อาเภอน้าปาด อาเภอทองแสนขัน และอาเภอพิชัย
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4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
S1
S2
S3
S4
S5
S6

จุดแข็ง (Strengths)
เป็นแหล่งปลูกไม้ผล และมีผลิตผลทางการเกษตรที่
หลากหลายตลอดปี
มีเขื่อนสิริกติ ิ์เป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และเป็นแหล่ง
ผลิตกระแสไฟฟ้าสาคัญของประเทศโดยมีแม่น้าน่าน
เป็นแม่น้าสายหลักของจังหวัด
ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่ สามารถเชื่อมโยงการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ
มีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม
เป็นเมือง ๓ วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ (ล้านนา
ล้านช้าง และไทยกลาง) มีความผสมผสานและ
น่าสนใจ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ น้า อากาศ อยู่ในระดับดี

w1
w2
w3
w4
w5
w6

S7

ธรรมชาติสวยงาม มีความโดดเด่น และหลากหลาย
ที่สามารถพัฒนาเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้

w7

S8

เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์

w8

S9

มีแหล่งแร่เหล็กน้าพี้ที่มคี ุณค่าทางวัฒนธรรม

w9
w10

O1
O2

โอกาส (Opportunity)
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและหน่วยงาน
ส่วนกลาง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน

T1
T2

จุดอ่อน (Weaknesses)
การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร
และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง/ไม่เป็นทีร่ ู้จัก
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ชารุดทรุดโทรม
บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และอาจเกิดอุทกภัย
และดินโคลนถล่ม
ระบบชลประทานและแหล่งน้ายังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ทางการเกษตร
การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม สินค้า OTOP และบริการขาด
ประสิทธิภาพ
สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ยังกระจุกตัวอยู่ในเขต
เมือง ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงในอาเภอที่ห่างไกล
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูส่ ังคม
ผู้สูงอายุ
กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่
วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
ความเจริญทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวในตัวเมือง ทา
ให้มีความเหลื่อมล้าสูง
มีอัตราการว่างงานสูง
อุปสรรค (Threats)
ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง น้า
ท่วม ดินโคลนถล่ม
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทาให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลง
รวมทั้งตลาดสินค้าการเกษตรราคาตกต่า
ไม่แน่นอน
ข้อจากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ทางาน

O3

นโยบายในการส่งเสริมการค้าชายแดน และการเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

T3

O4

แนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการเดินทางมาเพื่อ
สักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวของอุตรดิตถ์
มีแนวโน้มขยายการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น อาทิ
ด้านที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอานวย ความสะดวกอื่นๆ
เช่น ธุรกิจ รถเช่า
ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC , EWEC และ LIMEC

T4

ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
ปัญหาการจราจร ความเหลื่อมล้าทางสังคม

T5

ระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับข้อมูล
ผ่านสื่อต่างๆ มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมทาง
ลบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
เป็นพื้นทีท่ างผ่านในการลักลอบ ลาเลียงผ่านยาเสพติด
จากตอนบนของประเทศ

O5
O6

T6
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การพัฒนารถไฟทางคู่

O8

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ ทาให้
ช่วยในการแพร่กระจายข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

O9

นโยบาย Zoning พื้นที่การเกษตร ทาให้เกิดความ
ชัดเจนในการพัฒนาการเกษตร
นโยบายประชารัฐ

O10

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของจังหวัดอุตรดิตถ์ดังกล่าวสามารถ
นามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์เพื่อกาหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนาหลักดังนี้
แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์ (TOWS Matrix)
External Opportunities
(O)
1.
2.
3.
4.
Internal Strengths(S)
1.
2.
3.
4.
Internal Weaknesses (W)
1.
2.
3.
4.

SO
"Maxi-Maxi" Strategy
Strategies that use
strengths to maximize opportunities.
WO
"Mini-Maxi" Strategy
Strategies that minimize
weaknesses by taking advantage of
opportunities.

External Threats
(T)
1.
2.
3.
4.
ST
"Maxi-Mini" Strategy
Strategies that use
strengths to minimize threats.

WT
"Mini-Mini" Strategy
Strategies that minimize
weaknesses and avoid threats.
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1) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ
(SO Strategy- "Maxi-Maxi" Strategy)
กลยุทธ์เชิงรุก
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunity)
S1
S2
S3
S4

S5
S6
S7

เป็นแหล่งปลูกไม้ผล และมีผลิตผลทางการเกษตรที่
หลากหลายตลอดปี
มีเขื่อนสิริกติ ิ์เป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และเป็นแหล่ง
ผลิตกระแสไฟฟ้าสาคัญของประเทศโดยมีแม่น้าน่าน
เป็นแม่น้าสายหลักของจังหวัด
ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่ สามารถเชื่อมโยงการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ
มีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม

O1

เป็นเมือง ๓ วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ (ล้านนา
ล้านช้าง และไทยกลาง) มีความผสมผสานและ
น่าสนใจ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ น้า อากาศ อยู่ในระดับดี

O5

O2
O3
O4

O6

S8

ธรรมชาติสวยงาม มีความโดดเด่น และหลากหลาย O7
ที่สามารถพัฒนาเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้
เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์
O8

S9

มีแหล่งแร่เหล็กน้าพี้ที่มคี ุณค่าทางวัฒนธรรม

นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและ
หน่วยงานส่วนกลาง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
นโยบายในการส่งเสริมการค้าชายแดน และการเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
แนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการเดินทางมา
เพื่อสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับสินค้า
ทางการท่องเที่ยวของอุตรดิตถ์
มีแนวโน้มขยายการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น อาทิ
ด้านที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอานวย ความสะดวก
อื่นๆ เช่น ธุรกิจ รถเช่า
ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC , EWEC และ
LIMEC
การพัฒนารถไฟทางคู่

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ ทา
ให้ช่วยในการแพร่กระจายข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์
O9 นโยบาย Zoning พื้นที่การเกษตร ทาให้เกิดความ
ชัดเจนในการพัฒนาการเกษตร
O10 นโยบายประชารัฐ

จากการวิเคราะห์จากจุดแข็งร่วมกับการใช้ประโยชน์จากโอกาส จังหวัดอุตรดิตถ์ควรกาหนด
กลยุทธ์ เชิงรุก กล่าวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
ความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้าง
รายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจจากโอกาสนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลาง
ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นโยบายการ
ท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย อาทิ “เมืองเขาเล่าว่า....” และ “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ” เป็นต้น นอกจากนี้ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงกับธุรกิจใน
ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการนาภูมิปัญญามาต่อยอด และขยายการลงทุนธุรกิจ
ท่องเที่ยวมากขึ้น
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์มี พื้นที่ป่าไม้ 2,763,248 ไร่ คิดเป็น
56.40% ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบกับการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ น้า อากาศ อยู่ในระดับดี เป็นจุดแข็งที่
ทาให้จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถใช้จุดแข็งประกอบกับโอกาสแนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์กับพื้นที่ได้
2) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลดปัจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง
(ST Strategy- "Maxi-Mini" Strategy)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
จุดแข็ง (Strengths)
อุปสรรค (Threats)
S1
S2

S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

เป็นแหล่งปลูกไม้ผล และมีผลิตผลทางการเกษตรที่ T1
หลากหลายตลอดปี
มีเขื่อนสิริกติ ิ์เป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และเป็นแหล่ง T2
ผลิตกระแสไฟฟ้าสาคัญของประเทศโดยมีแม่น้าน่าน
เป็นแม่น้าสายหลักของจังหวัด
ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่ สามารถเชื่อมโยงการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ
มีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม
เป็นเมือง ๓ วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ (ล้านนา
ล้านช้าง และไทยกลาง) มีความผสมผสานและ
น่าสนใจ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ น้า อากาศ อยู่ในระดับดี

T3
T4
T5
T6

ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง น้า
ท่วม ดินโคลนถล่ม
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทาให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลง รวมทั้ง
ตลาดสินค้าการเกษตรราคาตกต่า
ไม่แน่นอน
ข้อจากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทางาน
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
ปัญหาการจราจร ความเหลื่อมล้าทางสังคม
ระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับข้อมูลผ่าน
สื่อต่างๆ มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมทางลบ
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
เป็นพื้นทีท่ างผ่านในการลักลอบ ลาเลียงผ่านยาเสพติด
จากตอนบนของประเทศ

ธรรมชาติสวยงาม มีความโดดเด่น และหลากหลาย
ที่สามารถพัฒนาเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้
เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์
มีแหล่งแร่เหล็กน้าพี้ที่มคี ุณค่าทางวัฒนธรรม

ผลจากการวิเคราะห์โดยการพัฒ นาจุ ดแข็งร่วมกับการลดอุปสรรคจากภายนอก สรุปได้ว่า
จังหวัดอุตรดิตถ์ควรกาหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข กล่าวคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตที่สาคัญของ
จังหวัดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบภายนอก เช่น การแข่งขันทางด้านสินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตมีราคา
สูงขึ้น ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลง รวมทั้งตลาดสินค้าการเกษตรราคา
ตกต่า ไม่แน่นอน รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ประกอบกับค่านิยมระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภค
นิยม การรับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมทางลบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน จึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จะต้องปรั บปรุ งการผลิต ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การรักษาเอกลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงเสน่ห์และ
คุณค่า ตลอดจนการอนุรักษ์/ ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติให้ มีความสมบูรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน
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3) การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส
(WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
จุดอ่อน (Weaknesses)
w1
w2
w3
w4

w5
w6
w7
w8
w9

การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร
และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง/ไม่เป็นทีร่ ู้จัก
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ชารุดทรุดโทรม
บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และอาจเกิดอุทกภัย
และดินโคลนถล่ม
ระบบชลประทานและแหล่งน้ายังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ทางการเกษตร

O1

การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม สินค้า OTOP และบริการขาด
ประสิทธิภาพ
สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ยังกระจุกตัวอยู่ในเขต
เมือง ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงในอาเภอที่ห่างไกล
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูส่ ังคม
ผู้สูงอายุ
กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่
วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น

O5

ความเจริญทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวในตัวเมือง ทา
ให้มีความเหลื่อมล้าสูง
w10 มีอัตราการว่างงานสูง

O2
O3
O4

O6
O7

โอกาส (Opportunity)

นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและ
หน่วยงานส่วนกลาง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
นโยบายในการส่งเสริมการค้าชายแดน และการเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
แนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการเดินทางมา
เพื่อสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับสินค้า
ทางการท่องเที่ยวของอุตรดิตถ์
มีแนวโน้มขยายการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น อาทิ
ด้านที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอานวย ความสะดวก
อื่นๆ เช่น ธุรกิจ รถเช่า
ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC , EWEC และ
LIMEC
การพัฒนารถไฟทางคู่

O8

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ ทา
ให้ช่วยในการแพร่กระจายข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์
O9 นโยบาย Zoning พื้นที่การเกษตร ทาให้เกิดความ
ชัดเจนในการพัฒนาการเกษตร
O10 นโยบายประชารัฐ

ผลจากการวิเคราะห์โดยการลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส สรุปได้ว่าจังหวัด อุตรดิตถ์
ควรกาหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน กล่าวคือ ในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ การให้ความสาคัญกับโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ชารุดทรุดโทรม ซึ่งยังขาดการออกแบบและบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงโอกาสจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านคมนาคม การ
วางแผนและกาหนด แนวทางการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทาง/นโยบายของ
ส่วนกลาง
ด้านสังคม ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสถานพยาบาลที่
ได้มาตรฐาน ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงในอาเภอที่ห่างไกล เป็นปัญหาของจังหวัด
อุตรดิตถ์ต้องเผชิญร่วมกับจังหวัดอื่นๆ และจะเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร ซึ่งสิ่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องดาเนินการคือ ฝึกอบรมแรงงานสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น และมีการคุ้มครองทางสังคมให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ การวางระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างสมดุล
โดยเฉพาะรายได้หลังวัยเกษียณ นอกจากนี้ยังอาจใช้โอกาสด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สิ่งอานวย
ความสะดวกเหล่านี้ค่อนข้างจากัด ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ที่อยู่ไกลจากบ้าน
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หรือไม่มีรถโดยสารเดินทางไปต่างสถานที่ ทาให้ผู้สูงอายุจานวนมากมีความยากลาบากในการเข้าถึงสวัสดิการ
จากส่วนกลาง
ความเหลื่อมล้าระหว่างประชากรเมืองและประชากรชนบทอย่างเห็นได้ชัดซึ่งส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการ
ทางด้านการศึกษา หรื อสุ ขภาพ ที่ยั งมีคุณภาพไม่เท่ าเทียมกัน จึงจาเป็นต้องความส าคัญกับการยกระดั บ
มาตรฐานแรงงานในพื้น ที่เพื่อให้ ส อดคล้ องกับโอกาสทางเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงานที่
ขยายตัวมากขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาค การส่งเสริมและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีของเด็ก และเยาวชนเพื่อลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงและ
การเข้าสู่วงจรของยาเสพติด
4) การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค
(WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ
จุดอ่อน (Weaknesses)
อุปสรรค (Threats)
w1
w2

w3

การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร
T1
และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง/ไม่เป็นทีร่ ู้จัก
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
T2
สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ชารุดทรุดโทรม

บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และอาจเกิดอุทกภัย
และดินโคลนถล่ม
w4 ระบบชลประทานและแหล่งน้ายังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ทางการเกษตร
w5 การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม สินค้า OTOP และบริการขาด
ประสิทธิภาพ
w6 สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ยังกระจุกตัวอยู่ในเขต
เมือง ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงในอาเภอที่ห่างไกล
w7 ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูส่ ังคม
ผู้สูงอายุ
w8 กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่
วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
w9 ความเจริญทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวในตัวเมือง ทา
ให้มีความเหลื่อมล้าสูง
w10 มีอัตราการว่างงานสูง

T3
T4
T5
T6

ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง น้า
ท่วม ดินโคลนถล่ม
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทาให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลง รวมทั้ง
ตลาดสินค้าการเกษตรราคาตกต่า
ไม่แน่นอน
ข้อจากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทางาน
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
ปัญหาการจราจร ความเหลื่อมล้าทางสังคม
ระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับข้อมูลผ่าน
สื่อต่างๆ มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมทางลบ
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
เป็นพื้นทีท่ างผ่านในการลักลอบ ลาเลียงผ่านยาเสพติด
จากตอนบนของประเทศ

ผลจากการวิเคราะห์ การลดจุดอ่อนโดยหลี กเลี่ ยงการเผชิญภัยคุกคาม สรุปได้ว่า จังหวั ด
อุตรดิตถ์ควรกาหนดกลยุทธ์เชิงรับ กล่าวคือ การป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่ง
จากการเป็นพื้นที่ทางผ่านในการลักลอบ ลาเลียงผ่านยาเสพติดจากตอนบนของประเทศ และปัญหากลุ่มเด็ก
เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจและการ
ว่างงาน ทาให้เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างยิ่งกับการเข้าสู่วงจรยาเสพติดของเด็กและเยาวชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
จาเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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ส่วนที่ 2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดความส้าเร็จ และประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด :
“จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย การ
ท่องเที่ยวมีการพัฒนา และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น”
2. ตัวชี้วัดความส้าเร็จ :
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี
1. ประชาชน และชุมชนมีความ - อัตราการขยายตัวของ GPP
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี
มีความมั่นคงและยั่งยืน
เป้าประสงค์รวม

เป้าหมายรายปี
2561 2562 2563 2564
- GPP จังหวัด 37,654 3% 4% 5% 6%
ล้านบาท
(ค่าเฉลี่ยปี 2555-2557)
ข้อมูลค่าฐาน

- จานวนครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ
ลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี

- จานวนครัวเรือน
ตกเกณฑ์รายได้
415 ครัวเรือน
(ค่าเฉลี่ยปี 2557-2559)

30%

40%

50%

60%

- สัดส่วนคดียาเสพติด/
ประชากรแสนคนลดลง
ร้อยละ 2 ต่อปี
2. เพิ่มขีดความสามารถในการ - อัตราขยายตัวของ GPP
แข่งขันด้านเกษตรกรรม
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ต่อปี
และผลิตภัณฑ์ OTOP

- คดียาเสพติด 200
คดี/ประชากรแสนคน

3%

5%

7%

9%

- มูลค่า GPP ภาค
เกษตรประมาณ
13,086 ล้านบาท/ปี
(ค่าเฉลี่ยปี 2555-2557)

3%

4%

5%

6%

- รายได้การจาหน่ายสินค้า
OTOP เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

- มูลค่าการจาหน่าย
สินค้า OTOP 811
ล้านบาท (ค่าเฉลีย่ ปี
2557-2559)

10%

15%

20%

25%

- อัตราขยายตัวของ GPP
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

- มูลค่า GPP
ภาคอุตสาหกรรม
ประมาณ 5,786 ล้าน
บาท/ปี (ค่าเฉลี่ยปี
2555-2557)

3%

4%

5%

6%
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3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม
ที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับ
คุณภาพการท่องเที่ยว

4. ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และพลังงานมี
ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

- รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ1 ต่อปี

- รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 1,366 ล้าน
บาท/ปี
(ค่าเฉลี่ยปี 2556-2558)

2%

3%

4%

5%

- จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

- จานวนนักท่องเที่ยว
797,862 คน/ปี
(ค่าเฉลี่ยปี 2556-2558)
- แหล่งกักเก็บน้าได้รับ
การพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

2%

3%

4%

5%

2

2

2

2

- พื้นที่ปา่ 2,763,248
ไร่ (56.40% ของพื้นที่)
(ค่าปี 2557)
- มูลค่าการค้าชายแดน
ประมาณ 396 ล้าน
บาท/ปี
(ค่าเฉลี่ยปี 2556-2558)
- จานวนคนผ่านเข้าออกด่านชายแดน
จ.อต. จานวน
111,415 คน
(ค่าปี 2558)

0.25%

0.50%

0.75%

1%

5%

10%

15%

20%

5%

10%

15%

20%

- แหล่งกักเก็บน้าได้รับการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
- พื้นที่ปา่ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.25 ต่อปี

5. ระบบบริหารการค้าชายแดน - มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
การลงทุน การท่องเที่ยว
ร้อยละ 5 ต่อปี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมี
สูงขึ้น
- จานวนคนผ่านเข้า-ออก
ด่านชายแดนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และแผนงานภายใต้ประเด็นการพัฒนา
1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน
1.1 การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
1.2 การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มั่นคง และปลอดภัย
2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการ
บริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน
1.1 การพัฒนาการเกษตร ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการตลาดที่ครอบวงจร
1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมี
การตลาดที่ครอบวงจร
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3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผนงาน
3.1 การน าทุ น ทางวั ฒ นธรรม ภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ นการส่ ง เสริ มและสนั บสนุ น การ
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
3.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ และแหล่ ง น้ า และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาพลั ง งานที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
แผนงาน
4.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.2 การพัฒนาแหล่งน้า และบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน
4.3 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
แผนงาน
5.1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน
5.2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

61

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
จังหวัดอุตรดิตถ์
--------------------การดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

๑) สารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธี
ใด ดังตอไปนี้
 มอบใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือ
บุคคลอื่นใดทาการศึกษาสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในทองถิ่นในจังหวัด
 มอบใหฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ดาเนินการหรือรวมกับหนวยงาน
อื่น ทาการศึกษาสารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่น
ในจังหวัด
 แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทาหนาที่
ประสานงานเพื่อใหไดข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในทอง
ถิ่นในจังหวัด
 ดาเนินการอื่นตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดาเนินการ
............................................
๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทา
การอยู ในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการ
บริหารสวนกลางและผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดใน
จังหวัด รวมทั้ง ผู แทนภาคประชาสังคม และผู แทนภาคธุรกิจเอกชน
เพื่อรับฟงความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก
ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่
๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓
และมาตรา ๒๔ แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดทาและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด

ไม่ได้
ดาเนินการ







ข้าพเจ้ าขอรั บรองว่ า ข้อความดั งกล่ าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ ทั้งนี้ ได้ แนบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย
(ลงชื่อ)............................................................
(นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
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ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)
(ยกเว้น กลุ่มจังหวัดที่จัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฉบับใหม่)

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

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561 – 256๔)
(ฉบับทบทวน)

เป้าหมายการ
พัฒนา

“จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย
การท่องเที่ยวมีการพัฒนา และ
การค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น”

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

- อัตราการขยายตัวของ GPP
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี
- จานวนครัวเรือนตกเกณฑ์ฯลดลง
ร้อยละ 10 ต่อปี
- สัดส่วนคดียาเสพติด/ประชากร
แสนคนลดลงร้อยละ 2 ต่อปี
- อัตราขยายตัวของ GPP
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี
- รายได้การจาหน่ายสินค้าOTOP
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
- อัตราขยายตัวของ GPP
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
ต่อปี
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ1 ต่อปี
- จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 1 ต่อปี
- แหล่งกักเก็บน้าได้รับการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
- พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อ
ปี
- มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 5 ต่อปี
- จานวนคนผ่านเข้า-ออกด่าน
ชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน
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ประเด็นการพัฒนา

1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่
สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้
มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน
และมีการบริหารจัดการด้าน
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ และแหล่งน้า และ
ส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน
และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้าน

