1.ขอมูลทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
( พิษณุโลก เพชรบูรณ อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก )
ขอมูลทั่วไปของกลุมจังหวัด
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดและประเทศใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี พิจิตร ลพบุรี
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ จังหวัดชัยภูมิ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ จังหวัดกาญจนบุรี และสหภาพพมา

แผนที่อาณาเขตของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 โดยทั่วไปประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่กลุมจังหวัด เปน
ที่ราบลุมแมน้ําและที่ราบลูกฟูก ( rolling plains ) ไดแก พื้นที่ในบริเวณ ตอนกลางของจังหวัดตางๆ ใน
กลุมจังหวัด ซึ่งมีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน เชน แมน้ํานาน แมน้ํายม แมน้ําปง แมน้ําปาสัก ฯลฯ ทางดานทิศ
ตะวันตกของกลุมจังหวัดในเขตอําเภอทาสองยาง อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ อําเภอ อุมผาง จังหวัดตาก
ภูมิประเทศมีลักษณะเปนทิวเขาปกคลุมดวยปาไม มีเทือกเขาสูงสลับซับซอนกันไปมา มีพื้นที่ราบสําหรับทําการ
เกษตรกรรมบางเล็กนอย โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งทอดตัวยาวลงมาจากภาคเหนือเปนแนวเขตแดนกั้นระหวาง
ประเทศไทยกับสหภาพพมา
ทางดานทิศตะวันออกของกลุมจังหวัด บริเวณตอนบน มีลักษณะพื้นที่เปนภูเขาและที่สูง โดยมีเทือกเขา
หลวงพระบางทอดตัวยาวลงมากั้นเขตแดนระหวางประเทศไทย – ลาว ชวงตั้งแต อําเภอบานโคกอําเภอฟากทา
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ มาถึงอําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และทอดยาวตอเนื่อง
ไปจนถึงอําเภอหลมสัก อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ กลายเปนทิวเขาเพชรบูรณ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 สามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู คือ
1. ฤดูรอน เริ่มตนประมาณปลายเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน อากาศจะรอนและแหงแลงพอสมควร
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 40.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 11.9 องศาเซลเซียส
2. ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ในชวงป พ.ศ.
2551 - 2553
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเทากับ 1,338 มิลลิเมตรตอป จํานวนวันที่ฝนตก 118 วัน และปริมาณฝนสูงสุด 87 มิลลิเมตร
3. ฤดูหนาว เริ่มตนประมาณเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนมีนาคม โดยในเขตพื้นที่บริเวณภูเขาและที่สูง
สภาพอากาศจะคลายคลึงกับในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งมีอากาศหนาวเย็น ในชวงเดือนธันวาคม – เดือนมกราคม
ในเขตภูเขาสูงหรือยอดดอยสภาพอากาศจะหนาวเย็นมาก จนเกิดเปนปรากฏการณน้ําคางแข็งหรือที่เรียกวา “แม
คนิ้ง” เกิดขึ้น และทําใหมีนักทองเที่ยวแวะเวียนเขามาสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นนี้เปนจํานวนมากทุกๆ ป
1.4 ขนาดพื้นที่
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีพื้นที่รวมกันประมาณ 54,325.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
33,953,502 ไร คิดเปนรอยละ 32.02 ของพื้นที่ภาคเหนือ และรอยละ 10.58 ของพื้นที่ประเทศไทย
ทั้งหมด โดยจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในกลุมจังหวัด คือ จังหวัดตาก รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก
อุตรดิตถ และสุโขทัย ตามลําดับ
จังหวัด
พื้นที่จังหวัด
รอยละ
(ของกลุมจังหวัด)
ตารางกิโลเมตร
ไร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
สุโขทัย
ตาก
รวม

10,815.85
6,759,909
19.90
12,668.41
7,917,760
23.35
7,838.59
4,899,120
14.43
6,596.09
4,122,557
12.14
16,406.65
10,254,156
30.18
54,325.60
33,953,502
100
ที่มา : กรมการปกครอง / สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( ขอมูลป 2555 )
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1.5 การปกครอง
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 แบงเขตการปกครองออกเปน 47 อําเภอ 424 ตําบล และ 4,368
หมูบาน มีหนวยงานที่ตั้งอยูในพื้นที่หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น แยกออกเปนองคการบริหารสวนจังหวัด
5 แหง เทศบาล 89 แหง องคการบริหารสวนตําบล 381 แหง
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
สุโขทัย
ตาก
รวม

เขตการปกครอง
อําเภอ
9
11
9
9
9
47

ตําบล
93
117
67
86
63
424

หมูบาน
1,032
1,261
562
843
493
4,191

อบจ.
อบต.
เทศบาล
1
89
13
1
105
22
1
62
17
1
72
20
1
53
17
5
381
89
ที่มา : กรมการปกครอง ( ขอมูลป 2555 )

1.6 ประชากร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีประชากรจํานวน
1,708,126 คน คิดเปนรอยละ 49.79 ของ
ประเทศ และรอยละ 24.48 ของภาคเหนือ โดยจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ
รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตากและอุตรดิตถ ตามลําดับ ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย
ประมาณ 24 คน / ตารางกิโลเมตร
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
สุโขทัย
ตาก
รวม

จํานวนประชากร ( คน )
จํานวนครัวเรือนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
421,572
437,416
421,572
322,731
494,251
501,556
494,251
333,150
272,263
267,290
272,263
162,217
293,789
308,674
293,789
206,097
226,251
234,149
226,251
199,869
1,708,126 1,749,085
1,708,126
1,224,064
ที่มา : กรมการปกครอง (ณ มกราคม 2558)
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2. โครงสรางเศรษฐกิจ
สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 (Gross Provincial Product : GPP) มีมูลคาเทากับ
276,070 ลานบาท ผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เทากับ 80,649 บาท/คน/ป จังหวัดที่มีสัดสวนมูลคา
ผลิตภัณฑสูงที่สุด คือ จังหวัดพิษณุโลก คิดเปนรอยละ 31.08 รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ คิดเปนรอยละ
25.59 จังหวัดสุโขทัย คิดเปนรอยละ 16.09 จังหวัดตาก คิดเปนรอยละ 13.80 และจังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนรอย
ละ 13.44
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
สุโขทัย
ตาก
อุตรดิตถ
กลุมจังหวัดฯ

มูลคาผลิตภัณฑของกลุมจังหวัด
สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ
GPP ( ลานบาท ) เฉลี่ย / หัว ( บาท/คน/ป )
ภายในกลุมจังหวัดฯ
85,792
94,477
31.08
70,651
75,769
25.59
44,432
70,941
16.09
38,093
73,431
13.80
37,103
84,804
13.44
276,071
80,649
100
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมูลป 2555 )

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 โดยแยกเปน
1. มูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตร
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
สุโขทัย
อุตรดิตถ
ตาก
กลุมจังหวัดฯ

มูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรกรรมของกลุมจังหวัด สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ
GPP ( ลานบาท )
ภายในกลุมจังหวัดฯ
31,611
32.30
24,414
24.95
19,841.63
20.28
12,380
12.65
9,610
9.82
79,856.63
100
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมูลป 2555 )

จังหวัดพิษณุโลก มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคเกษตรกรรมมากเปนอันดับ 1 ของกลุมจังหวัด โดย
มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรกรรม 31,611 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 32.30 ของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคการเกษตรทั้งหมดของกลุมจังหวัด
จังหวัดเพชรบูรณ มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคเกษตรกรรมรองเปนอันดับ 2 ของกลุมจังหวัด โดย
มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรกรรม 24,414 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.95 ของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคการเกษตรทั้งหมดของกลุมจังหวัด
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จังหวัดสุโขทัย มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคเกษตรกรรมรองเปนอันดับ 3 ของกลุมจังหวัด โดยมี
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรกรรม 19,841.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.28 ของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคการเกษตรทั้งหมดของกลุมจังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคเกษตรกรรมรองเปนอันดับ 4 ของกลุมจังหวัด โดย
มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรกรรม 12,380 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.65 ของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคการเกษตรทั้งหมดของกลุมจังหวัด
จังหวัดตาก มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคเกษตรกรรมรองเปนอันดับ 5 ของกลุมจังหวัด โดยมี
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรกรรม 9,610 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.82 ของมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภาคการเกษตรทั้งหมดของกลุมจังหวัด

โครงสร้ างการผลิตภาคเกษตรกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เพชรบูรณ์
24.95%
ตาก
9.82%

สุโขทัย
20.28%

อุตรดิตถ์
12.65%

อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
32.30%

พิษณุ โลก
สุ โขทัย
ตาก
เพชรบูรณ์

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( ขอมูลป 2555 )
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2. มูลคาผลิตภัณฑภาคนอกการเกษตร
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
สุโขทัย
ตาก
กลุมจังหวัดฯ

มูลคาผลิตภัณฑภาคนอกการเกษตรของกลุม
ั
GPP (ั ลานบาท
)
54,180,.45
46,236.31
24.722.91
24,590.17
28.482.51
178,212.34

สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ
ภายในกลุมจังหวัดฯ
30.40
25.95
13.87
13.80
15.98
100

จังหวัดพิษณุโลก มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคนอกการเกษตรกรรมมากเปนอันดับ 1 ของกลุม
จังหวัด โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรกรรม 54,180,.45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.40
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรทั้งหมดของกลุมจังหวัด
จังหวัดเพชรบูรณ มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคนอกการเกษตรกรรมรองเปนอันดับ 2 ของกลุม
จังหวัด โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรกรรม 46,236.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.95
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรทั้งหมดของกลุมจังหวัด
จังหวัดตาก มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคนอกการเกษตรกรรมรองเปนอันดับ 3 ของกลุมจังหวัด
โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรกรรม 28.482.51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.98 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรทั้งหมดของกลุมจังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคนอกการเกษตรกรรมรองเปนอันดับ 4 ของกลุม
จังหวัด โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรกรรม 24.722.91 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.80
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรทั้งหมดของกลุมจังหวัด
จังหวัดสุโขทัย มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคนอกการเกษตรกรรมรองเปนอันดับ 5 ของกลุม
จังหวัด โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรกรรม 24,590.17 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.80
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรทั้งหมดของกลุมจังหวัด
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มูลค่ าผลิตภัณฑ์ ภาคนอกการเกษตรกรรม กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่ าง 1
ตาก, 15.98
สุโขทัย, 13.8
อุตรดิตถ์, 13.87

พิษณุโลก, 30.4
เพชรบูรณ์, 25.95

พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ตาก

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( ขอมูลป 2555 )

3. ศักยภาพการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีศักยภาพในการเปนแหลงผลิตทางการเกษตร คือ ขาว ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ออยโรงงาน และผลไมที่จังหวัดอุตรดิตถ นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ตามแนวการพัฒนา East - West Economic Corridor โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปนเมืองศูนยกลางในการพัฒนา
เพื่อรองรับการเปน “ศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน” มีแหลงทองเที่ยวที่เปนมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร
ไดแก อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แหลงทองเที่ยว เชิง
ธรรมชาติและนิเวศ และประเพณีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ อาทิ ประเพณีอุมพระดําน้ํา ของจังหวัดเพชรบูรฯลฯ
ณ
สําหรับบริการพื้นฐานมีโครงขายคมนาคมทั้งทางขนสงทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ ที่สนับสนุน การขนสง
ผูโดยสารและสินคา มีแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ 3 แหง คือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์
จังหวัด
อุตรดิตถ และเขื่อนแควนอยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคความรูในการพัฒนาพื้นที่
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 เนนการเสริมจุดแข็งที่มีศักยภาพทางการเกษตร
และการทองเที่ยว โดยตอยอดการพัฒนาดวยฐานความรูและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและ
สรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิตเดิม พรอมทั้งแกไขจุดออนดานการผลิตทรัพยากรมนุษย และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใชโอกาสดานศักยภาพที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงระหวางภาคและเชื่อมโยงการพัฒนา
ตามแนวเสนทาง North-South Economic Corridor
และ East-West Economic Corridor และเปนประตู เชื่อมโยงสูชายแดนทางดานประเทศสหภาพพมา และ
สปป.ลาว โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ คือ
การสรางมูลคาเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและ
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อุตสาหกรรม มุงเนนใหภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร การทองเที่ยว Logistic การคาชายแดน
เปนฐานสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดไดอยางยั่งยืน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
(1) พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน
(2) พัฒนาโครงขายการคา การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
(3) พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ
(4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
จากศักยภาพและแนวทางการดําเนินงานของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ภาคีการพัฒนา
ทุกภาคสวนไดรวมกันกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ที่เชื่อมโยงในพื้นที่ ดังนี้คือ
1. ดานการเกษตร
2. ดานการทองเที่ยว
3. ดานการคาชายแดน อุตสาหกรรมและ
logistics
1. ดานการเกษตร
พื้นที่สวนใหญของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 เปนที่ราบเหมาะแกการเพาะปลูก และมีแมน้ํา
สายสําคัญไหลผานหลายสาย เชน แมน้ํานาน แมน้ํายม แมน้ําปง แมน้ําปาสัก ฯลฯ ทําใหเปนแหลงผลิตขาว และ
พืชไรที่สําคัญของประเทศ โดยพบวาจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่การเกษตรประมาณครึ่งหนึ่ง ของ
จังหวัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 53 และ รอยละ 51 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด จังหวัดพิษณุโลกมีสัดสวนพื้นที่การเกษตร
ประมาณรอยละ 41 ของจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถมีพื้นที่การเกษตร คิดเปนประมาณรอยละ 38 ของจังหวัด และ
จังหวัดตากมีพื้นที่การเกษตรคิดเปนรอยละ 14 ของจังหวัด ตามลําดับ
เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตรรายจังหวัด
เนื้อที่การใช
เนื้อที่การใชประโยชน
ประโยชน
นอก
จังหวัด
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ปาไม
ทางการเกษตร
การเกษตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
สุโขทัย
ตาก
รวม

6,759,909
3,057,817
1,217,485
2,484,607
7,917,760
3,281,289
2,092,418
2,544,053
4,899,120
1,248,295
575,259
3,075,566
4,122,557
1,823,264
888,132
1,411,161
10,254,156
1,403,265
908,510
7,942,381
33,953,502
10,813,930
5,681,804
17,457,768
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( ขอมูลป 2555 )

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง1 ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ถั่วเขียว ออย และไมผลตางๆ โดยในป พ.ศ. 2555 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
สาขาการเกษตร มีมูลคารวมสูงถึง 79,856.63 ลานบาท
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จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
สุโขทัย
ตาก
กลุมจังหวัดฯ

ผลิตภัณฑที่สําคัญ

ดานการเกษตร
ขาว พืชผัก ( คะนา ผักบุง ) กลวยตาก
พืชผัก ( กะหล่ําปลี แตงโมเนื้อ ) ขาว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มะขามหวาน
ขาว ไมผล ( ทุเรียน ลางสาด ลองกอง )
ขาว ออย
พืชผัก ( กะหล่ําปลี ผักกาดขาว )
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไมผล ( ลําไย กลวยไข )
ขาว พืชผัก ( กะหล่ําปลี ผักกาดขาว คะนา

ดานอุตสาหกรรม
อาหารเครื่องดื่ม ( ธัญพืช น้ําตาล
อาหารเครื่องดื่ม้ ( น้ําตาล เนื้อสัตว )
เจาะน้ํามัน / แก็ส
อาหารเครื่องดื่ม ( น้ําตาล ธัญพืช
อาหารเครื่องดื่ม้ ( เนื้อสัตว ธัญพืช )
เครื่องแตงกาย เหมืองแรโลหะ
อาหารเครื่องดื่ม ( เนื้อโคพันธุตาก )
อาหารเครื่องดื่ม ( น้ําตาล ธัญพืช
เจาะน้ํามัน / แก็้ ส เครื่องแตงกาย
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( ขอมูลป 2555)

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีแนวทางในการพัฒนาดานการเกษตรโดย
สนับสนุนการสราง
มูลคาเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร มุงเนนใหภาคเกษตร
และ
อุตสาหกรรมเปนฐานการสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดไดอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม พัฒนาระบบ
Logistics
สําหรับสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนาการผลิต
พลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑดานการเกษตร และอุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาเกษตร ใหตรงกับความตองการของตลาด
2. ดานการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีจุดเดนในเรื่องของแหลงทองเที่ยวที่คอนขางหลากหลาย อาทิ
เชน แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรมและประเพณี แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ฯลฯ ซึ่งกระจายอยูตาม
พื้นที่จังหวัดตางๆ ซึ่งในแตละปจะมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัดเปนจํานวนมาก และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป พ.ศ. 2555 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีรายไดจากการทองเที่ยว สูงถึง
17,418 ลานบาท จํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 5.1 ลานคน
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
สุโขทัย
ตาก
กลุมจังหวัดฯ

การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
จํานวนนักทองเที่ยว ( คน )
รายไดจากการทองเที่ยว ( ลานบาท )
1,500,340
5,647
1,356,323
4,380
559,620
1,145
643,853
2,147
1,102,147
4,099
5,162,283
17,418
ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ( ขอมูลป 2555 )
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กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีแนวทางในการพัฒนาดานการทองเที่ยวโดยมุงเนนการ สราง
คุณคา ( Value Creation) การทองเที่ยวและผลิตภัณฑทองถิ่นของกลุมจังหวัด เพื่อยกระดับการทองเที่ยว
และผลิตภัณฑทองถิ่นใหเปนแหลงรายไดที่สําคัญของกลุมจังหวัด โดยการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัดใหเปนเอกลักษณและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติสงเสริมพัฒนาดานการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว การตลาดและบุคลากร สรางความปลอดภัย
และมาตรฐานของการทองเที่ยวดานที่พัก อาหาร และการเดินทาง รวมทั้งการปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของ
นักทองเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองคความรูการศึกษาวิจัยเพื่อสรางคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยว
และ
ผลิตภัณฑทองถิ่น
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
จังหวัด
ประเภทของแหลงทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร /
เชิงนิเวศ / ธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวอื่นๆ
พิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ
อช.ภูหินรองกลา
พิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี
ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ
อช.ทุงแสลงหลวง
เขื่อนแควนอยบํารุงแดน
อนุสาวรียพอขุนศรีอินทราทิตย
น้ําตกสกุโณทยาน
เพชรบูรณ
พุทธอุทยานเพชรบุระ
เขาคอ
วัดพระธาตุผาแกว
อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ
ภูทับเบิก
ไรกํานันจุล
อนุสรณสถานฯ เขาคอ
อช. น้ําหนาว
วัดพระพุทธบาทชนแดน
อุตรดิตถ อนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก
อช.ภูสอยดาว
เขื่อนสิริกิติ์
วัดพระแทนศิลาอาสน
อช.ลําน้ํานาน
บอเหล็กน้ําพี้
เมืองลับแล
สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
อช. ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนา
อช. รามคําแหง
อนุสาวรียพอขุนรามคําแหงฯ
ตาก
ศาลพระเจาตากสินฯ
อช. ลานสาง
อ. แมสอด
วน. ไมกลายเปนหิน
เขื่อนภูมิพล
น้ําตกทีลอซู
ตรอกบานจีน
3. ดานการคาชายแดน อุตสาหกรรมและ logistics
การคาชายแดน
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีพื้นที่ติดตอกับชายแดนประเทศเพื่อนบาน 2 แหง คือ ทาง
ดานการคาชายแดนแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ติดตอกับประเทศสหภาพพมา และทางดานการคา
ชายแดนภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป. ลาว
) โดยเฉพาะดานการคาชายแดนแมสอดมีสัดสวนมูลคาการคาชายแดนคิดเปนประมาณรอยละ 50-60 ของมูลคา
การคาชายแดนในภาคเหนือทั้งหมด และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป
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ดานการคาชายแดน
ดานแมสอด ( มูลคา
ดานภูดู ( มูล)คารวม )

ป 2554
18,513
270

มูลคาการคาชายแดน ( ลานบาท )
ป 2555
ป 2556
34,869
43,828
234

357

ป 2557
63,673
400

ที่มา : ดานศุลกากรแมสอด / ศูนยสงเสริมการคาชายแดนไทย – สปป. ลาว (ขอมูลป พ.ศ. 2557)
ในดานอุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เชน อุตสาหกรรม
น้ําตาล อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมทางดาน อาหารเครื่องดื่ม( ธัญพืช เนื้อสัตว ) ฯลฯ
โดยในป พ.ศ. 2555 ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ทางดานอุตสาหกรรม มีมูลคาประมาณ
101,990 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 16.22 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด
สาขา
ดานการคา

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด ( ลานบาท )
ป 2553
ป 2554
ป 2555
24,767
24,533
31,443

ดานอุตสาหกรรม

86,826

90,680

101,990

ดานการบริการ

363,72

40,233

44,779

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมูลป พ.ศ. 2555)
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีแนวทางในการพัฒนาทางดานการคาชายแดน อุตสาหกรรม
และ logistics โดยมุงเนนการพัฒนาเพื่อเปนศูนยกลางการคา การบริการ เชื่องโยงภายในกลุมจังหวัด ภาค และ
ประเทศเพื่อนบาน ใหความสําคัญกับการสรางโอกาสใหเกิดการขยายตัวและการเชื่อมโยงทางดานการคาและการ
บริการภายในกลุมจังหวัด ภาค และกับประเทศเพื่อนบาน โดยพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ Logistics
เพื่อสนับสนุนการคาและการบริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปน
ศูนยกลางการคมนาคมเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจการบริการใหมที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อเปน
แหลงรายไดใหมของกลุมจังหวัด พัฒนา ศักยภาพของผูประกอบการและบุคลากรของกลุมจังหวัดเพื่อรองรับการ
เปนศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีนและเสริมสรางความรวมมือในระดับพื้นที่เพื่อขยายการคาชายแดน
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
เมื่อพิจารณาจากขอมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ดังที่กลาวขางตน
ไดแก สภาพทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศ ที่อาจสงผลตอการพัฒนาของกลุมจังหวัด ทําใหสามารถนํามาวิเคราะห
และสังเคราะห เพื่อแสดงใหเห็นจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ดังนี้
จุดแข็ง (Strength: S)
1) ทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยงตามแนว North-South และ East-West Corridor รวมถึงการมี
โครงขายคมนาคมพื้นฐานที่รองรับการเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางอากาศ
2) มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนา
3) เปนแหลงผลิตการเกษตรที่สําคัญของภาคเหนือตอนลางและของประเทศ
4) มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนทั้งในจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ
5) มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนมรดกโลก และยังมีแหลงทองเที่ยงทาง
ธรรมชาติที่สวยงามกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของกลุมจังหวัด
จุดออน (Weaknesses : W)
1) ขาดการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนองคความรู เพื่อสนับสนุนการเกษตร การคา และการบริการ
2) ยังไมมีการจัดตั้งศูนยเพื่อรองรับการพัฒนาดานการคา การบริการและทองเที่ยว อาทิ ศูนยจําหนายและ
กระจายสินคา และศูนยขอมูลการพัฒนาดานการทองเที่ยว
3) บริการการทองเที่ยวยังสรางรายไดจํากัดและกิจกรรมการทองเที่ยวยังขาดความตอเนื่องตลอดทั้งป
โอกาส (Opportunities : O)
1) เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ( Greater Mekong Subregion : GMS) ทําให
สามารถขยายตลาดการคา บริการทองเที่ยว และฐานการผลิตดานการเกษตร
2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ใหพัฒนาจังหวัดในกลุมพื้นที่ “สี่แยกอินโดจีน” ทําให
ไดรับผลดีจากโครงการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงตาม
แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor)
3) การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับประเทศมีแนวโนมดีขึ้น
4) การเชื่อมโยงภาคการผลิตอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 กับกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 2
5) การเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
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อุปสรรค (Threat : T)
1) กฎ ระเบียบการคาผานแดนประเทศเพื่อนบานยังมีขอจํากัดและขั้นตอนที่เขมงวดไมเอื้ออํานวยการคา
ชายแดน
2) นโยบายการเปดการคาเสรีอาจสงผลกระทบตอสินคาภาคเกษตรทั้งการบริโภคในกลุมจังหวัดและการ
สงออกสินคาไปยังตลาดตางประเทศ
3) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชสารเคมีในภาคเกษตรมีแนวโนมที่รุนแรงและขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้น
4) กลุมจังหวัดใกลเคียงในภาคเหนือและประเทศเพื่อนบานมีศักยภาพดานบริการทองเที่ยวที่สําคัญ
5) พื้นที่บางสวนยังประสบปญหาภัยธรรมชาติ ไดแก อุทกภัยและภัยแลงซ้ําซาก
จุดแข็ง-โอกาส (SO)
จุดแข็ง
1) ทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยงตามแนว NorthSouth และ East-West Corridor
รวมถึงการมีโครงขายคมนาคมพื้นฐานที่รองรับการ
เชื่อมโยงทั้งทางบกและทางอากาศ
2) มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับและสนับสนุนการพัฒนา
3) เปนแหลงผลิตการเกษตรที่สําคัญของภาคเหนือ
ตอนลางและของประเทศ
4) มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดน
ทั้งในจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ
5) มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่
โดดเดนเปนมรดกโลก และยังมีแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงามกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
กลุมจังหวัด

โอกาส
1) เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
(Greater Mekong Subregion: GMS)
ทําใหสามารถขยายตลาดการคา บริการทองเที่ยว และ
ฐานการผลิตดานการเกษตร
2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ใหพัฒนา
จังหวัดในกลุมพื้นที่ “สี่แยกอินโดจีน”
3) ทําใหไดรับผลดีจากโครงการพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงตามแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor)
4) การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธและความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศมีแนวโนมดีขึ้น
5) การเชื่อมโยงภาคการผลิตอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 กับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
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จุดแข็ง-อุปสรรค (ST)
จุดแข็ง
1) ทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยงตามแนว North-South
และ East-West Corridor
รวมถึงการมีโครงขายคมนาคมพื้นฐานที่รองรับการเชื่อมโยง
ทั้งทางบกและทางอากาศ
2) มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับและ
สนับสนุนการพัฒนา
3) เปนแหลงผลิตการเกษตรที่สําคัญของภาคเหนือตอนลางและ
ของประเทศ
4) มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนทั้งในจังหวัด
ตากและจังหวัดอุตรดิตถ
5) มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่โดดเดน
เปนมรดกโลก และยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของกลุมจังหวัด

จุดออน-โอกาส (WO)
จุดออน
1) ขาดการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนองคความรู
เพื่อสนับสนุนการเกษตร การคา และการบริการ
2) ยังไมมีการจัดตั้งศูนยเพื่อรองรับการพัฒนาดานการคา
การบริการและทองเที่ยว อาทิ
ศูนยจําหนายและกระจายสินคา และศูนยขอมูลการ
พัฒนาดานการทองเที่ยว
3) บริการการทองเที่ยวยังสรางรายไดจํากัดและกิจกรรม
การทองเที่ยวยังขาดความตอเนื่องตลอดทั้งป
4) พื้นที่บางสวนยังประสบปญหาภัยธรรมชาติ ไดแก
อุทกภัยและภัยแลงซ้ําซาก

อุปสรรค
1) กฎ ระเบียบการคาผานแดนประเทศเพื่อนบาน
ยังมีขอจํากัดและขั้นตอนที่เขมงวดไมเอื้ออํานวย
การคาชายแดน
2) นโยบายการเปดการคาเสรีอาจสงผลกระทบตอ
สินคาภาคเกษตรทั้งการบริโภคในกลุมจังหวัด
และการสงออกสินคาไปยังตลาดตางประเทศ
3) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใช
สารเคมีในภาคเกษตรมีแนวโนมที่รุนแรงและ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
4) กลุมจังหวัดใกลเคียงในภาคเหนือและประเทศ
เพื่อนบานมีศักยภาพดานบริการทองเที่ยวที่
สําคัญ

โอกาส
1) เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ทําให
สามารถขยายตลาดการคา บริการทองเที่ยว และ
ฐานการผลิตดานการเกษตร
2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ให
พัฒนาจังหวัดในกลุมพื้นที่ “สี่แยกอินโดจีน”
3) ทําใหไดรับผลดีจากโครงการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West
Corridor)
4) การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธและความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับประเทศมีแนวโนมดีขึ้น
5) การเชื่อมโยงภาคการผลิตอุตสาหกรรมของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 กับกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 2
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จุดออน-อุปสรรค (WT)
จุดออน
1) ขาดการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนองคความรู
เพื่อสนับสนุนการเกษตร การคา และการบริการ
2) ยังไมมีการจัดตั้งศูนยเพื่อรองรับการพัฒนาดานการคา
การบริการและทองเที่ยว อาทิ
ศูนยจําหนายและกระจายสินคา และศูนยขอมูลการ
พัฒนาดานการทองเที่ยว
3) บริการการทองเที่ยวยังสรางรายไดจํากัดและกิจกรรม
การทองเที่ยวยังขาดความตอเนื่องตลอดทั้งป
4) พื้นที่บางสวนยังประสบปญหาภัยธรรมชาติ ไดแก
อุทกภัยและภัยแลงซ้ําซาก

อุปสรรค
1) กฎ ระเบียบการคาผานแดนประเทศเพื่อนบานยังมี
ขอจํากัดและขั้นตอนที่เขมงวดไมเอื้ออํานวยการคา
ชายแดน
2) นโยบายการเปดการคาเสรีอาจสงผลกระทบตอ
สินคาภาคเกษตรทั้งการบริโภคในกลุมจังหวัดและ
การสงออกสินคาไปยังตลาดตางประเทศ
3) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชสารเคมี
ในภาคเกษตรมีแนวโนมที่รุนแรงและขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้น
4) กลุมจังหวัดใกลเคียงในภาคเหนือและประเทศเพื่อน
บานมีศักยภาพดานบริการทองเที่ยวที่สําคัญ

ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือลาง 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ
สุโขทัย และเพชรบูรณ มีศักยภาพเปนแหลงผลิตทางการเกษตร คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวและออยโรงงานและ
ไมผลที่จังหวัดอุตรดิตถ นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานตามแนวพัฒนา East-West
Economic Corridor โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปนเมืองศูนยกลางความเจริญรองรับการเปนศูนยกลางบริการสี่
แยกอินโดจีน มีแหลงทองเที่ยวที่เปนมรดกโลกเชิงประวัติศาสตรสุโขทัยและศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย แหลง
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศนและประเพณีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณอาทิประเพณีอุมพระดําน้ําของ
จังหวัดเพชรบูรณ สําหรับบริการพื้นฐานมีโครงขายคมนาคมทั้งการขนสงทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟที่
สนับสนุนการขนสงผูโดยสารและสินคา มีแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญ 3 แหง คือ เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก เขื่อน
สิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ และเขื่อนแควนอยจังหวัดพิษณุโลก มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคความรูในการพัฒนาพื้นที่ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
เนนการเสริมจุดแข็งที่ศักยภาพทางการเกษตร และการทองเที่ยวโดยตอยอดการพัฒนาดวยฐานความรูและ
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิตเดิม พรอมทั้งแกไขจุดออนดานการ
ผลิต ทรัพยากรมนุษย และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใชโอกาส ดานศักยภาพที่ตั้งที่
สามารถเชื่อมโยงระหวางภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม North – South Economic Corridor และ East
– West Economic corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนเมียนมาร และ สปป. ลาว โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
1) สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตร มุงเนนใหภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเปนฐานการสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดไดอยางยั่งยืน
โดยสนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม พัฒนาระบบ Logistics สําหรับสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
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สนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ดานการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรใหตรงกับความตองการของตลาด
2) พัฒนาเพื่อเปนศูนยกลางการคา การบริการ เชื่องโยงภายในกลุมจังหวัดภาคและประเทศ
เพื่อนบาน ใหความสําคัญกับการสรางโอกาสใหเกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการทางคาและการบริการ
ภายในกลุมจังหวัด ภาค และกับประเทศเพื่อนบาน โดยพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และระบบ
Logistics เพื่อสนับสนุนการคาและการบริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางการคมนาคมเชื่อมโยง
สนับสนุนธุรกิจการบริการใหมที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อเปนแหลงรายไดใหมของกลุมจังหวัด
พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ และบุคลากรของกลุมจังหวัด เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการบริการสี่แยก
อินโดจีน และเสริมสรางความรวมมือในระดับพื้นที่เพื่อขยายการคาชายแดน
3) สรางคุณคา (
Value Creation) การทองเที่ยวและผลิตภัณฑทองถิ่นของกลุมจังหวัด เพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวและผลิตภัณฑทองถิ่นใหเปนแหลงรายไดที่สําคัญของกลุมจังหวัด โดยการฟนฟูและพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดใหเปนเอกลักษณและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติ
สงเสริมพัฒนาดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว การตลาดและ
บุคลากร สรางความปลอดภัยและมาตรฐานของการทองเที่ยวดานที่พัก อาหาร และการเดินทางรวมทั้งการ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองคความรู การศึกษาวิจัยเพื่อสรางคุณคาของ
ทรัพยากรการทองเที่ยว และผลิตภัณฑทองถิ่น
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ที่มุงเนนการสรางความสมดุลของระบบนิเวศ
เพื่อสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหาร
จัดการน้ําใหทั่วถึงและเปนระบบ เพิ่มสมรรถนะแหลงกักเก็บน้ําเดิม และแหลงกักเก็บน้ําใหม ตามศักยภาพและ
ความจําเปนของพื้นที่ สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม โดยการมีสวนรวมของชุมชน ตลอดจนพัฒนา
ระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถลม ภัยแลง เละอุทกภัย
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
วิสัยทัศน

“ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”

พันธกิจ
1. ยกระดับรายไดและกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ
สรางสรรค
3. สรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตร
1 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตร และสินคาชุมชน
2. พัฒนาโครงขายการคา การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เปาประสงค
1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพิ่มที่ยั่งยืน
2. เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศเพื่อใชศักยภาพแหลงที่ตั้งและ
ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน
3. พัฒนาการคาการลงทุนและความรวมมือชายแดนไทย-พมา / ไทย-ลาว
4. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร กีฬาและสุขภาพ
5.
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการถายทอดความรู
2. จํานวนกลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับมาตรฐาน
4. เสนทางเชื่อมโยง
E - W - E - C ที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
5. จํานวนเครือขายการคาการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุมประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน
6. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้น
7. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
8. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
9. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู
10. จํานวนหมูบานและชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
11. จํานวนหมูบาน/ชุมชน ที่ไดรับการพัฒนาองคความรูในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
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12. จํานวนเครือขายหมูบาน / ชุมชน ที่มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
กลยุทธ
1. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. พัฒนาการคมนาคมและระบบ
Logistics
3. พัฒนาและสงเสริมการคา การตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
4. สงเสริมการเตรียมความพรอมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (
AEC)
5.
เสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการและการลงทุน
6. สงเสริม พัฒนา และอนุรักษการทองเที่ยว
7. สงเสริมการตลาดเพื่อการทองเที่ยว
8. สงเสริมและพัฒนาองคความรูเพื่อการทองเที่ยวและบริการ
9. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
10. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานการผลิต / การคา / การบริการ
อยางมีคุณภาพและคุมคา
11. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
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ยุทธศาสตรพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน
การพัฒนาองคกร
และองคความรู

ประสิทธิภาพ
การจัดการ

พัฒนาองคความรูแก
กลุมผูผลิต เกษตรกร
เครือขายและสถาบัน
เกษตรกร

พัฒนากระบวนการผลิต
และการแปรรูป โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตใหได
มาตรฐานตามความ
ตองการของตลาด

พัฒนาฐานการผลิตให
เขมแข็งและมีเสถียรภาพ
บนพื้นฐานการพัฒนา
ผลิตภาพและการ
สรางสรรค

จัดระบบการบริหาร
จัดการกลุมผูผลิต
เกษตรกร เครือขาย
และสถาบันเกษตรกร

สงเสริมการบริหาร
จัดการกลไกการตลาด

สรางมูลคาเพิ่ม
ผลผลิตทางการ
เกษตร

ยกระดับรายไดและการ
กระจายรายไดแกชุมชน
ทองถิ่น

พัฒนาและฟนฟูปจจัย
การผลิต โดยลดการใช
สารเคมี

คุณภาพการ
ใหบริการ

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ
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ยุทธศาสตรพัฒนาโครงขายการคา การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
การพัฒนาองคกร
และองคความรู

ประสิทธิภาพ
การจัดการ

มีศูนยขอมูลที่เชื่อม
ระหวางภาคเอกชน
กับภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ดานการคาการลงทุน
ของกลุมจังหวัดฯ
สูอินโดจีน

เชื่อมโยงเสนทางพมา
แมสอด บานโคก ลาว
เพื่อรองรับการคา
การลงทุน และการ
ทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดฯ

สงเสริมสถาบัน
การศึกษาในกลุม
จังหวัดฯ พัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนา
ดานการคา
การลงทุน
การทองเที่ยว
และการบริการ

ยกระดับจุดผอนปรน
บานภูดู อ. บานโคก
ใหเปนดานผานแดน
ถาวร

คุณภาพการ
ใหบริการ

พัฒนาใหพื้นที่เปน
ศูนยกลางของการ
จัดกิจกรรมการคา
ระหวางประเทศใน
กลุมอินโดจีนและ
อาเซียน

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

การเชื่อมโยงดาน
เศรษฐกิจและสังคมกับ
ประเทศเพื่อนบาน
และประเทศสมาชิก
อาเซียน
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ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ
การพัฒนาองคกร
และองคความรู

ประสิทธิภาพ
การจัดการ

คุณภาพการ
ใหบริการ

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

ถายทอดองคความรู
และพัฒนาดาน
ประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

สงเสริมใหมีการจัด
กิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบที่สามารถ
เขาถึงและจูงใจกลุม
นักทองเที่ยวเปาหมาย

ยกระดับแหลง
ทองเที่ยวใหได
มาตรฐาน

พัฒนาฐานการผลิตดาน
บริการใหเขมแข็งและมี
เสถียรภาพบนพื้นฐาน
การสรางสรรค

พัฒนาบุคลากรและ
เครือขายดานการ
ทองเที่ยว

เชื่อมโยง
หัตถอุตสาหกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
แหลงเรียนรูชุมชนเขา
กับการทองเที่ยว

การประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวยอนอดีตผาน
การจัดทําสารคดีหรือ
เนื้อหาเชิงประวัติศาสตรใหแกกลุมลูกคา

ยกระดับรายไดและการ
กระจายรายได
แกชุมชนทองถิ่น

พัฒนาระบบและ
เครือขายขอมูลการ
ทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด

สรางแบรนด
กลุมจังหวัดดานการ
ทองเที่ยวใหชัดเจน
(ประวัติศาสตรหนา
หนึ่ง)
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ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
การพัฒนาองคกร
และองคความรู

ประสิทธิภาพ
การจัดการ

คุณภาพการ
ใหบริการ

สงเสริมการใชองค
ความรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาระบบจัดการ
ปญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุล

พัฒนาเครือขายเพื่อ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่

บริหารจัดการ ปองกัน
และแกไขปญหาจาก
ภัยธรรมชาติ

ลดผลกระทบปญหา
จากภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

