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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 -2570)

บทสรุปผู้บริหาร
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก มีเนื้อที่ 54,325.604 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,953,502 ไร่ สามารถจาแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นพื้นที่ป่าไม้ 16,754,410 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.35 พื้นที่การเกษตร 10,818,115 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
31.87 และพื้นที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 6,380,977 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.79 มีประชากร 3,326,565 คน เพศชาย
1,609,529 คน เพศหญิง 1,717,036 คน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีลักษณะพิเศษเป็นจุดตัดของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (NSEC) กับ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่างด้านการค้า การลงทุน การศึกษา การ
สาธารณสุข และการเกษตร จังหวัดพิษณุโลกได้รับการประกาศเป็น MICE City ทาให้เป็นศูนย์กลางด้านการประชุม การจัด
นิทรรศการและด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง มีการคมนาคมที่สะดวก มีถนนเชื่อมโยงไปยังภาคเหนือตอนบน
และภาคกลาง ภาคตะวั น ตกและตะวั น ออก เชื่ อ มไปยั งประเทศในกลุ่ มอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง มี รถไฟเชื่ อมโยง
กรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือตอนบน และจะมีการเพิ่มรถไฟความเร็วสูงกับระบบรางคู่ มีสนามบินรองรับการเดินทาง
และการพาณิชย์ 5 แห่ง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) ปี 2562 จานวน 346,837
ล้านบาท และมูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ ย ต่อหั ว (GPP per Capita) ปี 2562 จานวน 102,936 บาท
สาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ ภาคบริการมีมูลค่า 184,560 ล้านบาท คิดเป็น 53.21 % ภาคการเกษตร มีมูลค่า 110,019
ล้านบาท คิดเป็น 31.72 % และภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 52,257 ล้านบาท คิดเป็น 15.07 % พื ชเศรษฐกิจส าคัญ
ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และถั่วเหลือง สวนผัก/ไม้
ดอก/ไม้ประดับ สินค้าเกษตรที่สาคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ มะขามหวาน จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ มะม่วงน้าดอกไม้
จั งหวั ดอุ ต รดิ ต ถ์ ได้ แก่ ทุ เรี ย น มี ก ารขึ้น ทะเบี ย นสิ่ งบ่ งชี้ ท างภู มิ ศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ซึ่ ง
เปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะและแหล่งที่มาของสินค้า ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียน GI แล้ว
ดังนี้ จังหวัดสุโขทัย มีสังคโลกสุโขทัย,ส้มแม่สิน จังหวัดพิษณุโลก มีกล้วยตากบางกระทุ่ม จังหวัดเพชรบูรณ์ มีมะขามหวาน
เพชรบู รณ์ ,ข้าวไร่ ลื มผั วเพชรบู รณ์ จังหวัดตาก มี แปจ่อเขียวแม่สอด อุตรดิตถ์ มี สั บปะรดห้ ว ยมุ่น ,ทุเรียนหลงลั บ แล
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วมี ก าลั งเติ บ โตลดลงเนื่ อ งสถานการณ์ โ ควิ ด -19 โดยในปี 2563 ผู้ ม าเยี่ ย มเยื อ น มี จ านวน
5,988,919 คน ลดลงจากปี 2562 จานวน 4,609,323 คน คิดเป็นร้อยละ 43.49 รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2563 มี
มูลค่า 15,629.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 มูล ค่า 14,027.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.30 ด้านการศึกษา มี
โรงเรียน 2,132 แห่ง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 34 แห่ง ด้านสาธารณสุข มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์การแพทย์ (Medical
Hub) ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ และการแพทย์แผนไทย ความงาม และสมุนไพร การพัฒนาความก้าวหน้าของคน
ปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.6005 จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก
และตากมีความก้าวหน้าของคนอยู่ในลาดับที่ 29,41,43,49,59 ของประเทศ
ประเด็นการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ใช้ SWOT ANALYSIS ท าให้ เห็ น จุ ดแข็ง 9 ด้าน จุดอ่อน 6 ด้าน โอกาส 6 ด้ าน และอุป สรรค 5 ด้าน น าไปสู่ การ
กาหนดวิสัยทัศน์ว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ กับระเบียง
เศรษฐกิ จ ตะวัน ออก - ตะวั น ตกที่ เข้ ม แข็ ง ” โดยมี ป ระเด็ น การพั ฒ นา 5 ด้ าน ใช้ วิ ธี Tows Matrix จั บ คู่ ระหว่ า ง
สภาพแวดล้อมภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอก กาหนดกลยุท ธ์ในการพัฒนา 15 ด้าน และใช้การวิเคราะห์ Logical
Framework เป็นการแสดงความสัมพันธ์ในเชิงเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน และประสานกันในการดาเนินการตามแผน
เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ การดาเนินการ ปัจจัยที่กระทบต่อความสาเร็จ และการวัดผลงานและความสาเร็จของ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

๔

2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และสรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนระดับ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 เป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน

 เป้าหมาย (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถชี ีวิตใน

หลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ (1) ต่อยอดอดีต (2)
ปรับปัจจุบัน (3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต
 ประเด็น (1) การเกษตรสร้างมูลค่า
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(3) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(4) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
- ประเด็นย่อย (1) 1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2. เกษตรปลอดภัย
3. เกษตรแปรรูป 4. เกษตรอัจฉริยะ
- ประเด็นย่อย (2) 1. อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
2.สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
- ประเด็นย่อย (3) 1. เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
- ประเด็นย่อย (4) 1. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

ศตวรรษที่ 21 (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็นย่อย 1. ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3. ช่วงวัย
แรงงาน 4. ช่วงวัยผู้สูงอายุ


แผนระดับ 2

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเกษตร

ประเด็น ศักยภาพคนตลอด

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
เศรษฐกิจ

(ให้กรอก
 เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การ
ช่วงชีวิต
เฉพาะแผนที่  เป้าหมายประเด็นของแผน
สร้างเกษตรมูลค่าสูง
 เป้าหมายประเด็นของแผน
สอดคล้อง แต่
แม่บทฯ
แม่บทฯ คนไทยทุกช่วงวัยมี
อย่างน้อยต้อง
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
คุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่าง
ระบุความ
ประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
สมดุล ทัง้ ด้านร่างกาย
สอดคล้องกับ
(2)
ผลิ
ต
ภาพการผลิ
ต
ของภาค
แผนแม่บทฯ
สติปัญญา และคุณธรรม
เกษตรเพิม่ ขึ้นเฉลีย่
และแผนพัฒนา
จริยธรรม เป็นผู้ท่มี ีความรู้และ
เศรษฐกิจและ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการ
สังคมแห่งชาติ)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ (1) เศรษฐกิจ

มูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง
- แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
เกษตรด้วยเทคโนโลยี

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่
1 เสริม สร้ างความมั่ น คงของ
สถาบันหลักของชาติ และการ
ป ก ค รอ งระบ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พ ระม ห ากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
ประมุข
 แผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความ
มั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบาย
ที่ 3.7.3 การเสริมสร้างความ

- เป้าหมายแผนย่อย ส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
- แนวทางการพัฒนา การ
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
*หมายเหตุ เลือกประเด็นหลักได้
1 ประเด็น

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การ

 ยุทธศาสตร์ที่ (4) ปัจจัย

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
- เป้าหมายแผนย่อย การ
พัฒนาและยกระดับคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง
และมีคณ
ุ ภาพฯ
- แนวทางการพัฒนา การ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯที่
เป็นระบบ

สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
กาลังคนมีสมรรถนะสูงตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- แนวทางการพัฒนา ระบบ
การศึกษาและพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีคุณภาพ คนทุก
ช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

มั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พ ระม ห ากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
ประมุข


แผนพัฒนาภาคเหนือ

แผนงานพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้า
โขง 6 ประเทศ ของ ธนาคาร
พัฒนาแห่งเอเชีย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
แผนระดับ 3 เป็นส่วนหนึ่งของภาคเหนือที่มี 4
(ให้กรอก
กลุ่มจังหวัด ใช้แนวทางการพัฒนา
เฉพาะแผนที่ ของแผนพัฒนาภาคเหนือเป็น
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตัดกับ
สอดคล้อง แต่ กรอบในการจัดทาแผนพัฒนากลุม่ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกอย่างน้อยต้อง
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ตะวันตก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ระบุความ
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งมีการ
สอดคล้องกับ
พัฒนาร่วมกันใน 9 ด้าน และมี
แผนพัฒนา
ภาค)
เส้นทางการเชื่อมโยงทั้ง 6 ประเทศ
จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

แผนการพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคม ของ กระทรวง
คมนาคม
1.ทางหลวงหมายเลข 12 แม่สอด
(เขตเศรษฐกิจ พิเศษ)-สุโขทัยพิษณุโลก-หล่มสัก-น้าหนาวขอนแก่น-กาฬสินธุ–์ มุกดาหาร
2.ทางหลวงหมาย เลข 117 ตอน
จ.อุตรดิตถ์ - ด่านภูดู่
3.ทางหลวงหมาย เลข 21 หล่มสักหล่มเก่า-ภูเรือ–เลย
4.ถนนสายสะเดาะพง-หนองแม่นา
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์



แผนการพัฒนาขนส่งทางราง
ของกระทรวงคมนาคม
1. การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง
ปากน้าโพ - เด่นชัย
2. การก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่
โครงการ รถไฟทางคู่ แม่สอด ตาก - กาแพงเพชร - นครสวรรค์

แผน MICE City ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ของ TCEB.
จังหวัดพิษณุโลกได้รับการ
ประกาศเป็น MICE City ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการประชุม จัดนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวของภาคเหนือ
ตอนล่าง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 สามารถใช้ประโยชน์ได้

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด

สาระสาคัญ
แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

“ พัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อความผาสุกของประชาชน ”

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(2) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว ต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(3) ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุม่ จังหวัดต้องไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย
ของปี 2562 (0.6005) 0.6605


1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้
ประเด็นการ
โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอานวย มาตรฐานและยั่งยืน เป็น
พัฒนากลุ่ม
ความสะดวกเพื่อรองรับการ
ศูนย์กลางการประชุมและจัด
จังหวัด
พัฒนา
นิทรรศการ


1. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการ

ลงทุน
แผนงาน


1. พัฒนาการท่องเที่ยว การ

ประชุมและจัดนิทรรศการ

2. พั ฒ น าโครงข่ ายคม น าคม 2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

ระบบโลจิส ติ กส์ และสิ่งอานวย การท่องเที่ยว
ความสะดวก



โครงการ
สาคัญ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
เกษตรสอดคล้องกับการตลาด
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสุขภาพครบวงจร


1. พัฒนาการเกษตรด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ส่ งเส ริ ม การแป รรู ป สิ น ค้ า



1. โครงการส่งเสริมและ

1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

พัฒนาการค้าการลงทุนทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศให้
เป็นระบบ

การประชุมและจัดนิทรรศการสู่
ระดับนานาชาติ
2. โครงการส่งเสริมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



1. พัฒนาศักยภาพทรัพยากร

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

มนุษย์เพื่อรองรับการขับเคลื่อน
กลุ่มจังหวัด

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เกษตรและขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ 2. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ให้ทั่วถึง
ทางภูมิศาสตร์



5. การบริหารจัดการ





2. พัฒนาแหล่งน้า



1. โครงการพัฒนาการเกษตรด้วย 1.

โครงการพั ฒ น าศั ก ยภ าพ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ทรัพยากรมนุษ ย์เพื่อรองรับการ บริหารจัดการ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ขั บ เคลื่ อ นกลุ่ ม จั ง หวัด ให้ บ รรลุ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การเกษตร
เป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย 2. โครงการส่ ง เสริ ม การแปรรู ป 2. โครงการส่ ง เสริ ม การบริ ก าร 2.โครงการพัฒนาแหล่งน้าให้ใช้
สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และ สาธารณสุขให้ทั่วถึงเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
คมนาคม ระบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ยกระดับสู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ดีถ้วนหน้าของประชาชน
โลจิส ติ กส์ และสิ่งอ านวยความ ทันสมัย
ทางภูมิศาสตร์
สะดวกให้มีความพร้อม
2. โครงก ารพั ฒ น าโครงข่ าย
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1. ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมา
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้
การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่าง
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบการปรับปรุง
กลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัด และกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ได้กาหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด โดยการจัดตั้งสานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่ มจั งหวัดในจั งหวัดที่เป็ นศู นย์ ปฏิ บั ติการกลุ่ มจังหวัด เพื่อเป็ นเจ้ าภาพในการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงและ
ขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ กลุ่ ม จั งหวั ด ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ บั งเกิ ด ผล โดยท าหน้ าที่ เป็ น ส านั กงานเลขานุ การของ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุ โขทัย และจังหวัดตาก มีเนื้อที่ประมาณ 54,325.604 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
33,953,502 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง
ดังนี้
จังหวัด

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

ขนาด
(ตาราง
กิโลเมตร)

อาณาเขต
เหนือ

10,815.854 จังหวัดอุตรดิตถ์
และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
12,668.42 จังหวัดเลย

ใต้

ตะวันตก

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดเพชรบูรณ์,
จังหวัดเลย

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดพิษณุโลก และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดสุโขทัย,
จังหวัดกาแพงเพชร,
จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดพิษณุโลก,
จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดพิจิตร
จังหวัดสุโขทัย

อุตรดิตถ์

7,838.59 จังหวัดแพร่และ
จังหวัดน่าน

จังหวัดพิษณุโลก

สุโขทัย

6,596.09 จังหวัดแพร่ และ
จังหวัดอุตรดิตถ์
16,406.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน,
จังหวัดเชียงใหม่,
จังหวัดลาพูน
และจังหวัดลาปาง

จังหวัดกาแพงเพชร
และจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุทัยธานี
และจังหวัดกาญจนบุรี

ตาก

ตะวันออก

จังหวัดตาก และ
จังหวัดลาปาง
ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
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ทิศเหนือ

ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง
จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดกาแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และ
จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

แผนที่แสดงอาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยพื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 ของกลุ่มจังหวัด
เป็ น ที่ ราบลุ่ มแม่น้ าและที่ ราบลู กฟูก (Rolling Plain) ในพื้น ที่บ ริเวณตอนกลางของกลุ่ มจังหวัด ได้แก่ พื้นที่
บางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก และมีลุ่มน้าสาคัญในพื้นที่ประกอบด้วยลุ่มน้าปิง ลุ่มน้ายม
ลุ่มน้าน่าน และลุ่มน้าป่าสัก นอกจากนี้ เส้นทางน้าของแม่น้าในพื้นที่ยังทาให้เกิดเป็นที่ราบขั้นบั นได (terraces)
และที่ราบน้าท่วมถึง (flood plain) อีกด้วย
ด้านทิศตะวัน ตกของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ในเขตพื้นที่อาเภอแม่ส อด อาเภอ
แม่ระมาด อาเภอพบพระ อาเภอท่าสองยาง และอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศจะมีลักษณะเป็นทิวเขา
ปกคลุม ด้วยป่าไม้ โดยมีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปมา มีพื้นที่ราบสาหรับทาการเกษตรกรรมบ้างเล็กน้อย
และมีเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งทอดตัวยาวจากภาคเหนือตอนบนลงมาตลอดแนวด้านตะวันตกโดยมีแม่น้าเมยเป็น
เส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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ด้านทิศตะวันออกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 บริเวณตอนบนมีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขา
และที่สูง โดยมีเทือกเขาหลวงพระบางทอดตัวยาวลงมาเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ช่วงตั้งแต่อาเภอน้าปาด อาเภอฟากท่า อาเภอบ้านโคก ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงมา
จนถึงอาเภอชาติตระการ อาเภอนครไทย ของจังหวัดพิษณุโลก และทอดยาวต่อเนื่องลงไปจนถึงอาเภอหล่มสัก
อาเภอหล่ ม เก่า อ าเภอเขาค้อ อาเภอน้ าหนาว ของจังหวัด เพชรบู รณ์ กลายเป็น เทือ กเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็ น
เทือกเขาที่ทอดตัวยาวเป็นรูปเกือกม้ารอบพื้นที่ด้านเหนือของจังหวัด และทอดตัวขนานกันไปทั้งสองข้างของจังหวัด
โดยมีแนวเขาด้านตะวันออกเป็นแนวกั้นเขตกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ด้านนี้จะมีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา
สลับกับเนินเตี้ยๆไปจนจรดที่ราบลุ่มแม่น้าและมีที่ราบแคบๆ ทอดยาวตามแนวร่องเขาในบริเวณเขตอาเภอหล่มสัก
ผ่านหลายอาเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งที่ราบนี้มีแม่น้าป่าสักไหลผ่านลงไปทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่าน
อาเภอศรีเทพ ที่อยู่ด้านล่างสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์และไหลไปสู่ภาคกลางต่อไป
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภู มิอากาศ แบ่ งออกได้เป็ น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดู ฝน และฤดูหนาวอากาศร้อนจั ดในฤดู
ร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และบนพื้นที่ภูเขาจะมีอากาศเย็น
ตลอดทั้งปี
ตารางแสดงสถิติอุณหภูมิของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561-2563
อุณหภูมติ ่า สุดเฉลี่ย
Average minimum
จังหวัด
temperature
2561 2562 2563
พิษณุโลก
23.90 20.7 20.9
เพชรบูรณ์
22.90 20.3 20.8
อุตรดิตถ์
23.80 21.3 21.4
สุโขทัย
23.40 20.9 21.1
ตาก
20.9
18.1 18.3
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่
Average maximum
temperature
2561 2562
2563
36
36.9
37.1
36.5
37.9
37.9
37.3
38.4
38.2
36.2
37.6
37.7
34.7
35.4
36.1

อุณหภูมเิ ฉลีย่
Average temperature
2561
28
27.6
27.9
27.9
25.5

2562
28.6
28.6
28.8
28.7
26.1

2563
28.7
28.5
28.8
28.7
26.4
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1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลสถิติในด้านการใช้ที่ดินของทุก จังหวัด
ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า เนื้อที่ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวน 33,953,502 ไร่
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.59 ของจ านวนเนื้ อ ที่ ทั้ งประเทศ (320,696,888 ไร่ ) โดยเนื้ อที่ ของกลุ่ มจั งหวั ด ภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1 สามารถจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ดังนี้
1. เนื้อที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จานวน 16,754,410 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
49.35 ของเนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด
2. เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จานวน 10,818,115 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.87 ของ
เนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด
3. เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร หมายถึง เนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการหักเนื้อที่ป่าไม้ และ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ออกจากเนื้อที่ทั้งหมด เช่น เนื้อที่ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงที่อยู่
อาศัย สิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ถนน ทางหลวง ทางรถไฟ สนามบิน แม่น้า
ล าคลอง หนองบึ ง อ่ างเก็ บ น้ า สถานที่ ราชการ ที่ อื่ น ๆ ที่ ไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ ทางการเกษตร เป็ นต้ น จ านวน
6,380,977 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.79 ของเนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดเหนือตอนล่าง 1
ตารางการใช้ที่ดินของประเทศไทย เป็นรายภาค และรายจังหวัด ปี 2562

ภาค/จังหวัด

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ /
ทางการเกษตร (ไร่)

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ /
นอกการเกษตร (ไร่)

เนื้อที่ / ทั้งหมด (ไร่)

เนื้อที่ / ป่าไม้(ไร่)

Total land (rai)

Forest land (rai)

Agricultural land use
(rai)

Non-agricultural
land use (rai) Region/
Province

7,784,534
1,234,333
2,759,385
2,467,895
2,508,263
16,754,410

1,404,387
1,825,603
1,249,902
3,058,671
3,279,552
10,818,115

1,065,235
1,062,621
889,833
1,233,343
2,129,945
6,380,977

102,484,073

149,252,451

68,960,364

ตาก
10,254,156
สุโขทัย
4,122,557
อุตรดิตถ์
4,899,120
พิษณุโลก
6,759,909
เพชรบูรณ์
7,917,760
กลุ่มจังหวัด
33,953,502
ภาคเหนือตอนล่าง 1
รวมทั้งประเทศ
320,696,888
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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1.5 โครงสร้างพื้นฐาน
1.5.1 การคมนาคม
(1) การคมนาคมขนส่งทางบก
ระบบคมนาคมขนส่งทางถนน

แนวเหนือ-ใต้
เส้ น ทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิ น (สายเหนื อ ) เป็ น ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 1 โดยเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กาแพงเพชร ตาก ลาปาง และสุดปลายทางที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวม
ระยะทางประมาณ 1,005 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 11 ตากฟ้า-วังทอง-อุตรดิตถ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
(สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักแนวเหนือ–ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาค
กลางกับจังหวัดในภาคเหนือ ทางหลวงหมายเลข 11 มีบทบาทสาคัญในด้านการคมนาคมขนส่งเพราะเป็นเส้นทาง
มุ่งหน้าสู่จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตก เช่น อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และ สปป.ลาว รวมทั้งแบ่งเบา
การจราจรถนนพหลโยธิน ที่ ไปทางกาแพงเพชร ตาก และล าปาง รถประจาทางบางเส้ นทางก็ใช้ทางหลวง
หมายเลข 11 ไปทางจังหวัดพิษณุโลก ลาปาง และเชียงใหม่เช่นกัน
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เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี – เพชรบูรณ์ - เลย) เป็นทางหลวงแผ่นดินสาย
ประธานแนวเหนือ -ใต้ ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัด
เลย สายทางเริ่มต้นที่สามแยกพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และสิ้นสุดที่อาเภอเมืองเลย จังหวัด
เลย มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 412.874 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่เชื่อมการขนส่ง
จราจรระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก และเป็นทางหลวงสายรองในช่วงจังหวัด
พิษณุโลกถึงจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวตะวันออก-ตะวันตก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)–
มุกดาหาร (เขตแดนไทย/ลาว) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมสาคัญที่เชื่อม
ระหว่างภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย สายทางเริ่ม ต้ น ที่ ส ะพานมิ ตรภาพไทยพม่า อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางตลอดทั้งสาย
รวม 793.391 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมระหว่างเมืองเมาะลาเลิง ประเทศ
พม่า และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ทางหลวงหมายเลข 12 ถือเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่สาคัญ เพราะ
รองรับยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) หรือเป็น
ถนนสายเอเชียหมายเลข 16 (AH 16)
การเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
- อุตรดิตถ์เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดในการเดินทางจากพรมแดนประเทศไทยสู่หลวงพระบาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพรมแดนติดกับเมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป. ลาว ทางอาเภอบ้านโคกและน้าป าด เมื่อ
พ.ศ. 2552 ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกระดับช่องภูดู่ ตาบลม่วงเจ็ดต้น อาเภอบ้านโคก เป็นด่านชายแดนสากล
ดังนั้นการเดินทางผ่านแดนเข้าออกสู่ประเทศลาวสามารถทาได้อย่างสะดวก ณ ที่ทาการด่าน ตามระเบียบของ
กระทรวงการต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศลาว การเดิ นทางสู่ประเทศลาวเริ่มจากด่านภูดู่ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ถึงหลวงพระบาง เป็นระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง
- อาเภอแม่สอด จ.ตากเป็นเส้นทางที่สะดวกเดินทางจากพรมแดนประเทศไทยสู่ประเทศพม่า
ที่เมียวดี เชื่อมการขนส่งข้ามแดนไทย-พม่า เป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้ากับกลุ่มเศรษฐกิจลุ่ม
น้าโขงและอ่าวเบงกอล (GMS and BIMSTEC) และจุดเชื่อมการขนส่งแนวถนนระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออกตะวัน ตก (East-west Economic Corridor) ตามแผนความร่ว มมือ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของไทยกั บ ประเทศใน
ภูมิภ าคเอเชียใต้และอิน โดจีน รวมถึงการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดน เขตนิคมอุตสาหกรรม การ
เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วเข้าทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) เข้านครสวรรค์แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านเข้า
กาแพงเพชรและตรงไปจังหวัดตาก จากอาเภอเมืองตากใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถึงอาเภอแม่สอด
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ระบบคมนาคมขนส่งทางรถไฟ
การคมนาคมทางรถไฟที่ให้ บริการแก่ประชาชนทั่ว ไปผ่ านพื้นที่ในกลุ่ มจังหวัด ภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1 ได้แก่
กรุงเทพ - เชียงใหม่ เริ่มแยกจากสถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านพื้นที่จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คือ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอาเภอบางกระทุ่มอาเภอเมืองพิษณุโลก และอาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดสุโขทัย ผ่านอาเภอศรีนครและอาเภอสวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อาเภอตรอน และอาเภอพิชัย
กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ สถานีศิลาอาสน์เป็นสถานีเดียว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีขบวนรถต้นทาง
และปลายทาง คือ ขบวนรถเร็วที่ 105/106 (กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ -กรุงเทพ ซึ่งแต่เดิมคือขบวนรถเร็ว 53/54)
และขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 (พิษณุโลก-ศิลาอาสน์-พิษณุโลก) ต่อมาการรถไฟฯ ได้มีการขยายเส้นทางขบวน
รถด่วนพิเศษที่ 3/4 จากกรุงเทพ – สวรรคโลก – กรุงเทพ เป็น กรุงเทพ-สวรรคโลก – ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ แต่
ขบวนที่ 4 จะเริ่มจัดทาขบวนใหม่ตั้งแต่ส ถานีรถไฟสวรรคโลกแล้วไปจอดรอรถไฟที่ส ถานีศิล าอาสน์ก่อนจะ
เดินทางไปกรุงเทพ ในปัจจุบันสถานีรถไฟศิลาอาสน์เ ป็นย่านสับเปลี่ยนรถไฟ ย่านสินค้า จุดตัดตู้โบกี้รถไฟขึ้นสู่
ภาคเหนือ ศูนย์รวบรวมตู้สินค้า (Container Yard) จุดสิ้นสุดสถานีรถไฟทางราบ สถานีเริ่มต้นการส่งห่วงตราทาง
สะดวก

แผนภาพเส้นทางเดินรถไฟภาคเหนือ
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(2) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ
สนามบิน
1. ท่าอากาศยานพิษณุโลก (Phitsanulok Airport) ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก เดิมเป็นสนามบินของกองบิน 46 กองทัพอากาศ ต่อมาสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้
ขอใช้พื้น ที่จากกองทัพอากาศเพื่อเปิดบริการให้แก่เครื่องบินพาณิช ย์ โดยก่อสร้างเป็นอาคารที่พัก ผู้โดยสาร
หอบังคับการบิน และใช้พื้นที่ทาประโยชน์อื่นๆ จานวน 70 ไร่ โดยประมาณ
2. ท่าอากาศยานแม่สอด มี RUNWAY จานวน 1 เส้ นทาง ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100
เมตร ทางขับ TAXIWAY จานวน 3 เส้นทาง และมีลานจอด APRON จานวน 2 แห่ง แยกเป็นลานจอดเก่าขนาดกว้าง
60 เมตร ยาว 180 เมตร และลานจอดใหม่ ขนาดกว้าง 85 เมตร ยาว 180 เมตร และอาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ 12,000
ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง
3. ท่าอากาศยานตาก ตั้งอยู่ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระยะทางห่างจากตัวเมืองตาก 15
กิโลเมตร
4. ท่าอากาศยานสุโขทัย ตั้งอยู่อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระยะทางห่างจากตัวเมือง
สุโขทัย 32 กิโลเมตร
5. ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางห่างจากตัวเมือง
เพชรบูรณ์ 31 กิโลเมตร
จากข้อมูลในตารางพบว่า สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุด
ในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2563 คือ ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก มี จานวนผู้โดยสาร
ทั้งสิ้น จานวน 372,021 คน รองลงมา คือ ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก มี จานวนผู้โดยสาร 77,503 คน
และท่าอากาศยานสุโขทัยมีผู้โดยสารจานวน 42,603 คน ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ และท่า อากาศยานตาก ไม่มี
ผู้ใช้บริการ
ตารางแสดงสถิติจานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
Passenger
Airport

จานวนผู้โดยสาร

ปี 2561
ปี 2562
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
672,084
699,991
ท่าอากาศยานแม่สอด
193,473
197,132
ท่าอากาศยานสุโขทัย
84,480
80,479
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
1,082
ท่าอากาศยานตาก
ที่มา : กรมท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ปี 2563
372,021
77,503
42,603
-
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1.5.2 สาธารณูปโภค
(1) ไฟฟ้า
สถิติจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พบว่า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีสถิติการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัดฯ ปี พ.ศ. 2563 จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
จานวน 1,133,690 ราย พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้มีจานวนรวมทั้งสิ้น 4,127,767,758 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
ใช้ในบ้ านที่อยู่ อาศัย จานวน 1,732,870,839 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดเล็ ก จานวน 747,904,647
กิโลวัตต์/ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดกลาง จานวน 731,786,293 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดใหญ่ จานวน
719,532,228 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ทั้งนี้ มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อบ้านอยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 41.98 กิจการขนาดเล็ ก
ร้อยละ 18.12 กิจการขนาดกลาง ร้อยละ 17.73 กิจการขนาดใหญ่ ร้อยละ 17.43 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
จาหน่ายและใช้ทั้งหมด
ตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2563
พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

จานวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย)

พื้นที่

บ้านที่อยู่อาศัย

กิจการ
ขนาดเล็ก

กิจการ
ขนาดกลาง

กิจการ
ขนาดใหญ่

ทั่วประเทศ

19,942,767

135,308,781,694

34,905,544,128

14,074,669,976

22,408,887,207

56,150,612,387

กลุ่มจังหวัดฯ

1,133,690

4,127,767,758

1,732,870,839

747,904,647

731,786,293

719,532,228

อุตรดิตถ์

163,810

537,048,572

256,844,804

89,901,086

89,507,169

38,628,067

ตาก

165,279

695,922,258

263,437,403

109,021,677

129,557,924

175,720,104

สุโขทัย

205,645

587,256,888

321,422,799

121,500,407

95,439,232

29,604,854

พิษณุโลก

299,110

1,368,215,856

574,085,343

260,136,311

223,024,817

256,305,676

เพชรบูรณ์

324,068

1,066,914,105

478,194,146

175,388,137

196,145,731

196,841,349

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

(2) ประปา
จากสถิติ ข้อมู ลผู้ ใช้ น้ าของส านัก งานสถิ ติแห่ งชาติ ในปี พ.ศ. 2564 (ข้อมู ล ณ
เดือนมิถุนายน 2564) พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีผู้ใช้น้าจานวน 193,093 คน กาลังผลิตที่ใช้งาน
จานวน 227,075 ลู กบาศก์เมตร /วัน ปริ มาณน้าผลิ ตจริง จ านวน 5,340,692 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้า
จาหน่าย จานวน 3,685,734 ลูกบาศก์เมตร
ตารางแสดงการใช้น้าประปาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2564
จังหวัด
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

จานวน
ผู้ใช้น้า (คน)
51,270
36,635
53,000
47,569
4,619
193,093

กาลังผลิต
ที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
91,340
36,220
52,805
43,210
3,500
227,075

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค (ข้อมูล เดือน มิถุนายน 2564)

ปริมาณน้าผลิต
(ลบ.ม.)
1,688,259
961,922
1,480,446
1,110,544
99,521
5,340,692

ปริมาณน้าผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
1,595,009
918,690
1,243,359
1,064,064
98,381
4,919,503

ปริมาณน้า
จาหน่าย
(ลบ.ม.)
1,159,486
723,962
931,689
788,937
81,660
3,685,734
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(3) อินเตอร์เน็ต
ในปี 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนครัวเรือนที่เข้าถึงการเชื่อม
อินเตอร์เน็ต จานวน 896,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.34 ของครัวเรือนทั้งหมด จังหวัดที่มีการเข้าถึงการ
เชื่อมอิน เตอร์เน็ ตมากที่สุดคือจั งหวัดพิษณุ โลก จานวน 254,700 ครัวเรือน รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์
จานวน 246,000 ครัวเรือน จังหวัดสุโขทัย จานวน 157,200 ครัวเรือน จังหวัดตาก จานวน 119,700 ครัวเรือน
และจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 118,800 ครัวเรือน ตามลาดับ
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาแนกตามภาค จังหวัด และเขตการปกครอง
Table Number of households classified by having devices of information and communication technology, region, province and area (contd.)

ภาค จังหวัด

ครัวเรือน

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Household by having devices
of information and communication technology (หน่วยเป็นพัน : In Thousands)

โทรศัพท์พื้นฐาน
1/ คอมพิวเตอร์
Fixed Telephone
Computer
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
Have
None
Have
None
อุตรดิตถ์
149.0
1.6
147.3
25.3
123.7
ตาก
157.0
5.7
151.3
25.9
131.1
สุโขทัย
209.8
3.2
206.6
35.5
174.3
พิษณุโลก
302.0
3.5
298.4
79.2
222.7
เพชรบูรณ์
298.2
5.8
292.4
39.6
258.6
กลุ่มจังหวัด
1,115.9
19.8
1,096.0
205.4
910.4
หมายเหตุ : 1/ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง
และเขตการ
ปกครอง

ทั้งสิ้น
Total
household

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Connect to Internet
เชื่อมต่อ
ไม่เชื่อมต่อ
Connect
Not connect
118.8
30.1
119.7
37.3
157.2
52.6
254.7
47.2
246.0
52.2
896.5
219.4

Note : 1/Personal computer, Notebook, Laptop, Netbook and Tablet
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ (สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563)

1.6 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมกลุ่ มจั งหวัด ภาคเหนื อ ตอนล่ าง 1 (พิ ษ ณุ โลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก) ด้านการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง - อินโดจีน - เมาะลาไย
(Luangprabang - Indochina - Mawlmyine Economic Corridor : LIMEC) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
จึงมีเป้าหมายยกระดับโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ จากกลุ่ม จังหวัดฯ สู่ภูมิภาคและอาเซียน
การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1. โครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐาน ทางหลวงหมายเลข 12 เส้ นทางแม่ส อด (เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ) - สุโขทัย - พิษณุโลก -หล่มสัก - น้าหนาว - ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ – นาไคร้ - มุกดาหาร มีระยะทางรวม
ทั้งสิ้น 777 กิโลเมตร ปัจจุบันขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว 427 กิโลเมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง 133 กิโลเมตร
ยังคงเหลือเส้นทางถนนขนาด 2 ช่องจราจรอีกเพียง 81 กิโลเมตร
2. โครงการก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
- การก่อสร้างทางถนนหลวงหมายเลข 117 ตอน จ.อุตรดิตถ์ - ด่านภูดู่ ระยะทางทั้งหมด
148 กิโลเมตร จะปรับปรุงให้เป็ นทางมาตรฐานชั้น 1 และมีแผนจะขอรับงบประมาณในปี 2564 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศ วกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และรอการพิจารณา
รายงานขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการฯ
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- การก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 21 หล่มสัก - หล่มเก่า - ภูเรือ – เลย ได้ดาเนินการ
ขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว 10 กิโลเมตร คงเหลือขนาด 2 ช่องจราจรอีก 128 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีแผนจะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็น
ระยะๆ ตั้งแต่ปี 2563 - 2566
- ถนนสายสะเดาะพง - หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 5.163 กิโลเมตร
กรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2562 เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
โดยจะพัฒนาเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ
3. การพัฒนาขนส่งทางราง
- การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้าโพ - เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร กาหนดแล้วเสร็จปี
2566 ขณะนี้ อยู่ ระหว่างขั้นตอนการขออนุ มัติโครงการ และ EIA อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อม
แห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณา
- การก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ โครงการรถไฟทางคู่ แม่ส อด - ตาก - กาแพงเพชร นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร โครงการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ นครสวรรค์ - กาแพงเพชร - ตาก
ระยะทาง 186 กิโลเมตร มี 24 สถานี และ ตาก – แม่สอด ระยะทาง 68 กิโลเมตร ขยายโครงข่ายรถไฟให้
ครอบคลุมพื้นที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้า เช่น นครสวรรค์, กาแพงเพชร และ ตาก ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรม
ใหญ่ของประเทศเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเปิดประตูในการขนส่งสินค้า แก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน
โดยเฉพาะช่วงผ่านเขา ตาก - แม่สอด ซึ่งมีรถบรรทุกในการเดินทางไปชายแดนแม่สอดเป็นจานวนมาก และมี
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง
4. การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ
- การพั ฒ นาท่ าอากาศยานพิ ษ ณุ โลกและพั ฒ นาตลาดธุรกิ จการบิ น เพื่ อยกระดั บสู่ การ
ให้บริการการบินระหว่างประเทศ
5. การพัฒนาด้านแหล่งน้า
- การพั ฒ นาระบบชลประทานลุ่ ม น้ าป่ าสั ก โดยการเสริมความจุอ่างเก็บ น้ าคลองล ากง
จังหวัดเพชรบูรณ์ และพัฒนาโครงข่ายระบบโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้า
- การก่อสร้างประตูระบายน้าคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์
- การก่อสร้างเขื่อนทดน้าท้ายเมืองพิษณุโลก ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองพิษณุโลก
- ระบบผันน้าจากเขื่อนภูมิพลไปฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก เชื่อมโยงจังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดกาแพงเพชร
- การขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก – ศรีสัชนาลัย - สวรรคโลก
1.7 แผนงานพัฒนาอื่นๆที่สาคัญต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 LIMEC ภาคเหนื อ ตอนล่ าง ภาคเอกชนทั้ ง 3 ประเทศบนระเบี ย งเศรษฐกิ จ นี้ ได้ แ ก่
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย , สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม
แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว , สภาหอการค้าและ
อุตสาหกรรมรัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมา และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐมอญ สหภาพเมียนมา ได้
ลงนามร่ว มกัน ในบั น ทึ กความเข้าใจในการขับเคลื่ อนและสนั บสนุนการดาเนินงานโครงการ ภายใต้ระเบี ยง
เศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลาไยโดยมีเป้าหมายและทิศทางการทางานอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ร่วมกัน จานวน 4 ประการ ได้แก่
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1. แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน
2. จัดประชุมย่อยระหว่างภาคเอกชนในแต่ละประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
3. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการ
4. ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจนี้ให้เกิดการยอมรับและเกิดโครงการต่างๆร่วมกันในอนาคต
ล่าสุดได้มีการประกาศปฏิญญาเพชรบูรณ์ (Phetchabun Declaration) อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ภายใต้
เจตนารมณ์ “ความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน 3 ประเทศ ซึ่งต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจกันและจะเติบโตไป
ด้ว ยกัน ” ครอบคลุ ม การเชื่ อ มโยงและเสริ ม สร้างความเข้ม แข็ งมั่ น คงทางด้ านเศรษฐกิจ การค้ า การลงทุ น
การศึกษา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว

เชื่อมโยงการค้า 3 ประเทศ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง – อินโดจีน - เมาะลาไย เป็นการ
เชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน ได้ แ ก่ แขวงไซยะบุ รี และแขวงหลวงพระบาง ของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐกะเหรี่ยง และรัฐมอญ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งระเบียงเศรษฐกิจ
นี้เป็นแนวเส้นทางที่เชื่อมโยง 3 ประเทศเข้าด้วยกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ
และโลจิสติกส์ จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า ประชากร และสารสนเทศ ระหว่าง 3 ประเทศ อันจะ
นามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสามประเทศ ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
เรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 117 และเส้นทางรองเชื่อมโยงจุด
ผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการปรับปรุงมาตรฐานทาง ขยาย 2 ช่องจราจร พร้อมช่องจราจรไต่เขา
และ 4 ช่องจราจร (พื้นที่ชุมชน) ปรับปรุงขยายสะพาน และระบบรางระบายน้า
การเชื่อมโยงเส้นทางการค้าของภาคเหนือตอนล่าง และประเทศเพื่อนบ้าน (LIMEC) ประกอบด้วย
1. การพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
2. การประชุมนานาชาติ ไทย-เมียนมา-สปป.ลาว
3. การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จัดแสดงสินค้า ณ ประเทศเพื่อนบ้าน
4. การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าอาหารทะเลภาคเหนือตอนล่าง
5. การศึกษาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก สุโขทัย-ศรีเทพ-หลวงพระบาง
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เริ่มจาก เมาะลาไย เมียวดีของเมียนมา ผ่านด่านชายแดนแม่สอด
เข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างก่อนจะผ่านแดนที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเข้าสู่แขวงไซยะบุรีที่ด่านสากลภูดู่
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ต่อไปยังแขวงหลวงพระบางของ สปป.ลาว โดยเส้นทางดังกล่าวยังเป็นจุดตัดของแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้
(North - South Economic Corridor) และเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West
Economic Corridor) อีกด้วย
ในแต่ละพื้นที่ของแนวระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ต่างมีศักยภาพและจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป
ในส่วนของประเทศไทย จุด แข็ง ของกลุ่ม จัง หวัด ภาคเหนือ ตอนล่า งทั้ง 5 จัง หวัด ที่เ ด่น ชัด คือ ความเป็น
ศูน ย์ก ลางของโลจิ สติกส์ สินค้าเกษตรที่หลากหลาย และความพร้อมด้านการบริการทางการแพทย์ รวมถึงมี
สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับนักศึกษาจากทั้งฝั่ง สปป.ลาวและเมียนมาได้ นอกจากนี้ยังมีเมือง
มรดกโลกอย่างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย รวมถึงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน
ผู้บริหารท้องถิ่น และ ผู้แทนเกษตรกร ในการขับเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อิ น โดจี น - เมาะล าไย(Luangprabang - Indochina - Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) โดยที่
ประชุมครม. ได้เห็นชอบการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง – อินโดจีน - เมาะลาไย ไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้าอิระวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS)
 แผนงานพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง 6 ประเทศ
(Greater Mekong Subregion-GMS) ได้แก่ ประเทศไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และมณฑลตอนล่าง
ของประเทศจีน (ยูนนานและกวางสี) เริ่มในปี 2535 โดยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนา
แห่ ง เอเชี ย (Asian Development Bank-ADB) เพื่ อ จั ด ท ากรอบแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจในลักษณะเกื้อกูลกัน บนพื้น ฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ โดยใช้การ
สนับสนุนทั้งทางการเงินและทางวิชาการจาก ADB เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาค เริ่มจากการเชื่อมโยง
โครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งและพลังงาน
แผนงาน GMS มีความร่วมมือครอบคลุม 9 สาขา ได้แก่ 1) คมนาคมขนส่ง 2) โทรคมนาคม
3) พลังงาน 4) ท่องเที่ยว 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) การอานวย
ความสะดวกการค้า 8) การลงทุน และ 9) เกษตร
ในปัจจุบันทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้าโขง ได้กาหนดแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 แนวพื้นที่ ได้แก่
1. แนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC) เชื่อมโยงพม่า - ไทยลาว - เวียดนาม ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ได้แก่ เมาะละแหม่ง - เมียวดี / แม่สอด - พิษณุโลก - ขอนแก่น กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร / สะหวันนะเขต – ดองฮา - ดานัง
2. แนวเหนือ - ใต้ (North - South Economic Corridor : NSEC) 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เชื่อมโยง
จีน - พม่า / ลาว - ไทย (คุนหมิง - เชียงรุ่ง - ต้าหลั่ว - เชียงตุง - ท่าขี้เหล็ก / แม่สาย - กรุงเทพฯ และคุนหมิง - เชียงรุ่ง บ่อเต้น - หลวงน้าทา - ห้วยทราย / เชียงของ - กรุงเทพฯ) ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร
3. แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) เชื่ อ มโยงไทย - กั ม พู ชา เวียดนาม 3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ / ปอยเปต - พนมเปญ - โฮจิมินห์ ซิตี้ - วังเตา ระยะทาง
1,005 กิโลเมตร กรุงเทพฯ - ตราด / เกาะกง - สแรแอมปึล -กัมปอต - ฮาเตียน - กามู - นาเชา ระยะทาง 907
กิโลเมตร กรุงเทพฯ - เสียมราฐ - สตรึงเตร็ง - รัตนคีรี - Oyadav - Play Ku - Quy Nhon ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร
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จังหวัดของไทยซึ่งตั้งอยู่ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridors) มี 26 จังหวัด ดังนี้
• แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
• แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ประกอบด้วย 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
เชียงใหม่ ลาปาง นครสวรรค์ อยุธยา ลาพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร (ตาก พิษณุโลก)
กรุงเทพฯ
• แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี
 MICE แนวทางการใช้งานไมซ์ (MICE) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค : กรณีนาร่อง
ภาคเหนือตอนล่าง เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดพิษณุโลก คือ ต้องการพัฒนาจังหวัดให้
เป็นจุดหมาย ปลายทางของการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับประเทศ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
และเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. สร้ างรายได้ ให้ แ ก่ ป ระเทศด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมไมซ์ เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ และขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรม หลักของประเทศ โดยพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่า และเพิ่มจานวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2. พัฒ นาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานและมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการ
พัฒนา อุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
3. กระตุ้นให้เกิดการลงทุน กระจายรายได้ไปสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ
4. สร้างความเจริญจากอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม
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2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 ด้านเศรษฐกิจ
1) ภาพรวมเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ในระยะ 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
กลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP จานวน 346,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 4.08 (ปี 2561 มีมูลค่า GPCP จานวน 333,241 ล้านบาท) จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงที่สุดใน
กลุ่ มจั งหวัด คือ พิษณุ โลก มีมูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวม 101,788 ล้ านบาท คิดเป็น ร้อยละ 29.35 ของทั้งกลุ่ ม
จังหวัด รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 83,808 ล้านบาท จังหวัดตาก 68,372 ล้านบาท จังหวัดสุโขทัย 51,293
ล้านบาท และจังหวัดอุตรดิตถ์มี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยที่สุด คือ 41,576 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.99
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคหนือตอนล่าง 1
แบบปริมาณลูกโซ่ พบว่ามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.15
ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES)
GPP จังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ล้านบาท)
จังหวัด/พ.ศ.
ปี 2560r
ปี 2561r
ปี 2562p
พิษณุโลก
94,336
98,554
101,788
ตาก
49,606
59,451
68,372
อุตรดิตถ์
40,746
42,471
41,576
เพชรบูรณ์
77,201
80,588
83,808
สุโขทัย
49,572
52,178
51,293
กลุ่มจังหวัด
311,461
333,241
346,837
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลปี 2562)
ภาพรวมเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1
GROSS PROVINCIAL CLUSTER PRODUCT CHAIN
VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002)

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม แบบปริมาณลูกโซ่ (ล้านบาท)
ปี 2560r
ปี 2561r
ปี 2562p
166,161
176,656
178,696

อัตราขยายตัว (ร้อยละ)
ปี 2561r
ปี 2562p
5.9
1.15

ด้ า นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด เฉลี่ ย ต่ อ หั ว (GPP per Capita) ของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ 102,936 บาท/คน/ปี โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยต่อหัวมากที่สุดใน
กลุ่ ม จั งหวั ด คื อ จั งหวัด ตาก มี ค่ าเฉลี่ ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมอยู่ ที่ 128,124 บาท/คน/ปี รองลงมาคื อ จั งหวั ด
พิษณุโลก 113,593 บาท/คน/ปี จังหวัดอุตรดิตถ์ 100,872 บาท/คน/ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ 91,498 บาท/คน/ปี
และจังหวัดสุโขทัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 83,865 บาท/คน/ปี ตามลาดับ
ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP per Capita)
GPP per Capita (Baht)
ปี 2560r
ปี 2561r
พิษณุโลก
105,213
109,939
ตาก
93,336
111,668
อุตรดิตถ์
97,163
102,151
83,440
87,536
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
80,603
85,071
กลุ่มจังหวัด
91,939
98,634
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลปี 2562)
จังหวัด/พ.ศ.

ปี 2562p
113,593
128,124
100,872
91,498
83,865
102,936
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โครงสร้ า งทางเศรษ ฐกิ จ ของภ าคเหนื อ ต อนล่ า ง 1 มี 3 ภาคหลั ก คื อ ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
สาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมราย
กลุ่มจังหวัด สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของกลุ่มจังหวัดเท่ากับ 346,837 ล้านบาท ซึ่งเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 พึ่งพาภาค
บริการเป็นหลักโดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการอยู่ที่ 184,560 ล้านบาท หรือคิดเป็น 53.21 % รองลงมาคือ
ภาคการเกษตร มีมูลค่า 110,019 ล้านบาท คิดเป็น 31.72 % และภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 52,257 ล้านบาท
คิดเป็น 15.07 %
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ณ ราคาประจาปี(ล้านบาท)
เกษตร

2560r

2561r

2562p

94,048

106,386

110,019

94,048

106,386

110,019

49,492

49,931

52,257

4,514

3,321

2,663

36,878

39,296

41,750

7,228

6,349

6,734

872

965

1,111

167,921

176,923

184,560

การก่อสร้าง

13,410

13,859

14,088

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

41,931

46,149

48,533

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

4,833

5,580

6,278

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

2,080

2,355

2,625

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

2,295

2,699

3,191

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

20,498

21,151

22,424

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

13,155

13,916

14,162

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค

392

412

595

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

1,049

1,100

1,134

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ

22,651

24,157

24,961

การศึกษา

31,948

30,561

31,054

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

10,281

11,238

11,313

909

1,056

1,285

2,489

2,691

2,917

311,461

333,241

346,837

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
อุตสาหกรรม
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
บริการ

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
+ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ ทุกสาขา+

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลปี 2562)
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2) การเกษตร
2.1) เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลสถิติในด้านการใช้ที่ดินของทุกจังหวัด
ทั ่ว ประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 พบว่ า เนื้ อที่ ใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตรทั้ งหมดของกลุ่ ม จั งหวั ด ฯ มี จ านวน
10,818,115 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.25 ของจานวนเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ (149,252,451 ไร่) โดย
สามารถจาแนกการใช้ที่ดินเป็นสัดส่วน ดังนี้ เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จานวน 10,818,115 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 31.86 ของเนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด โดยจาแนกเป็นเนื้อที่นาข้าว จานวน 5,253,255 ไร่ เนื้อที่ พืชไร่
จานวน 3,928,340 ไร่ เนื้อที่สวนไม้ ผลไม้และไม้ยืนต้น จานวน 862,067 ไร่ เนื้อที่สวนผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ
จานวน 100,234 ไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ จานวน 674,219 ไร่

เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ภาค/จังหวัด

เนื้อที่ทั้งหมด
Total land

สวนไม้ผลไม้
นาข้าว Paddy พืชไร่ Upland
ยืนต้น
land
field crop Fruit trees and
perennial trees
149,252,451
68,722,388
30,736,029
36,936,484
32,505,134
15,748,246
10,284,637
4,010,253

รวมทั้งประเทศ
ภาคเหนือ
กลุ่มจังหวัดฯ
10,818,115
5,253,255
3,928,340
ตาก
1,404,387
315,927
845,473
สุโขทัย
1,825,603
1,215,214
394,517
อุตรดิตถ์
1,249,902
681,400
315,808
พิษณุโลก
3,058,671
1,779,236
726,661
เพชรบูรณ์
3,279,552
1,261,478
1,645,881
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2563)

862,067
91,666
128,758
153,646
346,383
141,614

สวนผัก
ไม้ดอก/
ไม้ประดับ

เนื้อที่ประโยชน์ทาง
การเกษตรอื่นๆ
Others

1,402,143
447,885

11,455,407
2,014,113

100,234
18,549
9,575
12,689
14,751
44,670

674,219
132,772
77,539
86,359
191,640
185,909
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2.2) พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ พืชเศรษฐกิจสาคัญกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และถั่วเหลือง สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้
ประดับ เช่น ข้าวโพดหวาน หอมแดง กระเทียม มะเขือเทศ ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง สรุปได้ดังนี้
ตารางผลผลิตพืชสาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
พืชสาคัญ
(f:ข้อมูล
พยากรณ์)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
2561

2562

ผลผลิต (ตัน)
2563(f)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

2561

2562

2563(f)

2561

2562

2563(f)

ข้าว
ข้าวนาปี

4,244,112 4,382,682 4,420,795

2,374,412

2,427,528

2,466,175

559

554

558

ข้าวนาปรัง

1,789,898 1,532,128

988,018

1,168,051

975,369

579,720

653

637

587

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

2,002,797 1,944,895 1,994,084

1,471,234

1,355,869

1,375,275

735

697

690

อ้อยโรงงาน

994,472

11,901

10,919

7,298

มันสาปะหลัง

588,530

614,088

640,464

1,985,016

3,373

3,388

3,153

สับปะรด

61,221

46,454

36,544

214,262

148,026

103,562

3,500

3,187

2,834

ถั่วเหลือง

16,110

17,032

19,481

3,792

4,124

4,754

235

242

244

สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ
ข้าวโพด
23,745
หวาน
หอมแดง
7,570

23,923

23,097

61,138

58,985

57,707

2,575

2,466

2,498

6,484

6,163

16,077

13,632

13,346

2,124

2,102

2,166

พืชไร่

1,210,045 1,125,948 11,834,903 13,212,957 8,217,685
2,080,415 2,019,162

สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น

กระเทียม

6,930

6,530

5,900

5,441

4,967

4,871

785

761

826

มะเขือเทศ

1,023

1,246

1,142

3,708

4,380

3,931

3,625

3,515

3,442

ข้าวโพดอ่อน

143

117

148

184

147

192

1,287

1,256

1,297

หน่อไม้ฝรั่ง

5,058

3,518

na

2,756

1,659

na

545

472

na

18,500

na

na

15,523

na

na

839

na

na

มันฝรั่ง

หมายเหตุ: na (ไม่มีข้อมูล)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรที่สาคัญ ในกลุ่มจังหวัดดังนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ มะขามหวาน ผลผลิตในปี 2563
มีจานวน 52,216 ตัน มูลค่า 3,899 ล้านบาท จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ มะม่วงน้าดอกไม้ มูลค่าผลผลิตปี 2564
200,514,840 บาท จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ทุเรียน ปี62/63 มูลค่า 1,823.50 ล้านบาท
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(1) ข้ า วนาปี : เนื้ อ ที่ เก็ บ เกี่ ย ว ผลผลิ ต และผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ปี 2563 พบว่ า กลุ่ มจั งหวั ด
ภาคเหนื อตอนล่ าง 1 มี เนื้ อที่ เก็ บ เกี่ ย วข้ าวนาปี จ านวน 4,420,795 ไร่ สามารถเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ตได้ จ านวน
2,466,175 ตัน ผลผลิตเฉลี่ ย ต่อ ไร่ จานวน 541.2 กิโลกรัม/ไร่ จังหวัดที่มีผ ลผลิ ต (ตั น) มากที่สุ ด คือ จังหวัด
พิษณุโลก รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตาก ตามลาดับ แต่ห ากดูที่
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย (กก.) ต่อไร่พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด และจังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ย
(กก.) ต่อไร่น้อยที่สุด คือ จังหวัดตาก
ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
จังหวัด
2561

1,333,796
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ 1,064,325
534,692
อุตรดิตถ์
993,644
สุโขทัย
317,655
ตาก
กลุ่มจังหวัดฯ 4,244,112

2562

2563(f)

1,341,936 1,367,184
1,105,396 1,117,591
529,032
537,575
1,051,782 1,049,170
354,536
349,275
4,382,682 4,420,795

ผลผลิต (ตัน)

2561

2562

773,435
600,741
320,584
543,793
135,859
2,374,412

774,482
619,863
313,034
572,091
148,058
2,427,528

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
2563(f)

2561

2562

2563(f)

799,536
580
628,786
564
320,283
600
572,436
547
145,134
428
2,466,175 543.8

577
561
592
544
418
538.4

585
563
596
546
416
541.2

(2) ข้ า วนาปรั ง : เนื้ อ ที่ เก็ บ เกี่ ย ว ผลผลิ ต และผลผลิ ต ต่ อ ไร่ปี 2563 พบว่า กลุ ่ม จัง หวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จานวน 988,018 ไร่ ได้ผลผลิต (ตัน) จานวน 579,720 ตัน ได้
ผลผลิ ตเฉลี่ย ต่อ ต่อไร่ จ านวน 579.8 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผ ลผลิตข้าวนาปรัง เฉลี่ ยต่อไร่ มากที่สุด คือ
จังหวัดอุตรดิตถ์ รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ตามลาดับ
ข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
จังหวัด
2561

2562

841,015
763,706
พิษณุโลก
38,842
22,401
เพชรบูรณ์
313,547
290,578
อุตรดิตถ์
583,952
439,516
สุโขทัย
12,542
15,927
ตาก
กลุ่มจังหวัดฯ 1,789,898 1,532,128

2563(f)
399,476
25,093
237,527
314,892
11,030
988,018

2561
558,955
23,273
209,403
369,231
7,189
1,168,051

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

2562
2563(f) 2561
497,596 235,742
665
13,563
14,832
599
189,655 150,200
668
265,615 173,021
632
8,940
5,925
573
975,369 579,720 627.4

2562 2563(f)
652
590
605
591
653
632
604
549
561
537
615
579.8

(3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี 2563 พบว่า กลุ่มจังหวัดฯ มี
เนื้อทีเ่ ก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 1,994,084 ไร่ ได้ผลผลิต (ตัน) จานวน 1,375,275 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ จานวน 679.4 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตัน) มากที่สุด คือจังหวัดเพชรบูรณ์
รองลงมาคือจังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ตามลาดับ แต่หากดูที่ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก
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ข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

จังหวัด

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

2561
2562
2563(f)
2561
2562 2563(f) 2561
พิษณุโลก
293,929 301,682 304,817 216,833 210,033 212,787 738
เพชรบูรณ์
862,725 792,631 829,062 668,902 579,333 582,706 775
อุตรดิตถ์
205,983 200,746 201,608 144,186 132,277 134,461 700
สุโขทัย
67,365
61,777
70,455 46,124 40,088 45,788
685
ตาก
572,795 588,059 588,142 395,189 394,138 399,533 690
กลุ่มจังหวัดฯ 2,002,797 1,944,895 1,994,084 1,471,234 1,355,869 1,375,275 717.6

2562
696
731
659
649
670
681.0

2563(f)
698
703
667
650
679
679.4

(4) มั น ส าปะหลังโรงงาน : เนื้อที่ เก็บ เกี่ยว ผลผลิ ต และผลผลิ ตต่อไร่ปี 2563 จากข้อมู ล
พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่ทสี่ ามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสาปะหลังโรงงานจานวน 640,464
ไร่ ได้ผลผลิต (ตัน) จานวน 2,019,162 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) จานวน 3,149 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มี
ผลผลิ ต มั น ส าปะหลั งโรงงานเฉลี่ ย ต่ อ ไร่ ม ากที่ สุ ด คื อ จั งหวัด ตาก รองลงมาคื อ จั งหวัด พิ ษ ณุ โลก จั งหวั ด
เพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ตามลาดับ
ข้อมูลการปลูกมันสาปะหลัง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ตาก
กลุ่มจังหวัดฯ

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
2561
157,361
194,174
26,469
80,948
129,578
588,530

2562
160,202
208,827
27,947
83,233
133,879
614,088

ผลผลิต (ตัน)
2563(f)
163,938
230,257
27,472
84,733
134,064
640,464

2561
506,638
672,883
85,697
268,186
451,612
1,985,016

2562
529,526
724,830
92,669
271,012
462,378
2,080,415

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
2563(f)
519,398
723,077
87,799
253,555
435,333
2,019,162

2561
3,220
3,465
3,238
3,313
3,485
3,344

2562
3,305
3,471
3,316
3,256
3,454
3,360

2563(f)
3,168
3,140
3,196
2,992
3,247
3,149

ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์)

(5) อ้อยโรงงาน : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2563 จากข้อมูล พบว่า กลุ่ม
จัง หวัด ภาคเหนือ ตอนล่า ง 1 มีเนื ้อ ที ่เก็บ เกี่ย วผลผลิต อ้อ ยจานวน 1,125,948 ไร่ ได้ผลผลิ ต (ตัน) จานวน
8,217,685 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จานวน 7,088 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่มากที่สุด คือ
จังหวัดสุโขทัย รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลก รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก
ตามลาดับ
ข้อมูลการปลูกอ้อยโรงงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
จังหวัด
2561
2562
2563(f)
2561
2562
พิษณุโลก
134,262 149,595 139,586 1,611,140 1,660,506
เพชรบูรณ์
427,665 573,998 521,554 5,084,952 6,164,737
อุตรดิตถ์
116,160 127,172 123,465 1,375,334 1,421,773
สุโขทัย
302,743 344,094 327,891 3,602,643 3,802,233
ตาก
13,642
15,186
13,452 160,834 163,708
กลุ่มจังหวัดฯ 994,472 1,210,045 1,125,948 11,834,903 13,212,957

2563(f)
1,011,998
3,781,270
862,741
2,475,577
86,099
8,217,685

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
2561 2562 2563(f)
12,000 11,100
7,250
11,890 10,740
7,250
11,840 11,180
6,988
11,900 11,050
7,550
11,790 10,780
6,400
11,884 10,970
7,088
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2.3) การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร
สิ่ งบ่ งชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (Geographical Indications หรื อ GI) คื อ เครื่อ งหมายที่ ใช้ กั บ
สินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีคุฯภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่
ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะและแหล่งที่มาของสินค้า
ปัจจุบันจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI แล้ว แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
 สุโขทัย
- สังคโลกสุโขทัย เป็นเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดี มีลักษณะเป็นเนื้อดิน (Earth Ware)
หรือเนื้อแกร่ง (Stone Ware) มี 2 ประเภท คือ ประเภทไม่เคลือบ จะมีสีน้าตาลแกมแดง สีเทาจนถึงเทาเข้ม
ประเภทเคลื อ บ จะเคลื อ บสี ข าว สี น้ าตาล สี เขีย ว เคลื อ บสองสี หรือ เขีย นลายใต้ เคลื อ บ ลวดลายอั น เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะได้แก่ รูปปลา กงจักร และดอกไม้ มีการตกแต่งลวดลาย สีสัน เป็นศิลปะแบบจีน ซึ่งสันนิษ ฐาน
ว่ามีชาวจีนเข้ามาทาเครื่องปั้นดินเผาที่นี่ หรือบางหลักฐานกล่าวว่าพ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้นาช่างเผาถ้วยจีน
เข้ามาสุโขทัยจานวนมาก งานเครื่องปั้นดินเผาในสมัยสุโขทัยจึงเจริญอย่างมาก ทาให้การผลิตสังคโลกสุโขทัยมี
ความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนเป็นภูมิปั ญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและได้รับการพัฒนามาเป็น
เวลานานกว่า 700 ปี
- ส้มแม่สิน เป็นส้มพันธุ์ส้มเขียวหวาน ผลค่อนข้างกลมแป้นเล็กน้อย เนื้อในผลมีสีส้ม
อมทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น ผนังกลีบบาง ถุงส้มนิ่ม สีเปลือกขึ้นอยู่กับฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาวสีทอง
ฤดูร้อนสีน้าตาลมีกระ และฤดูฝนสีเขียวปนสี น้าตาล โดยปลูกในพื้นที่ตาบลแม่สิน และตาบลแม่สา อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 พิษณุโลก
- กล้วยตากบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากที่ผลิตกล้วยน้าว้า
พันธุ์มะลิอ่อง, พันธุ์นวลจันทร์,พันธุ์ปากช่อง 50 และพันธุ์พื้นเมือง ที่มีลักษณะลูกกลม เปลือกบาง ผิวสวย เนื้อ
ละเอียด ไม่มี เม็ด และรสหวาน ที่ปลูกและแปรรูปในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และตาบลท่าฬ่อ อาเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิ ตร และ ด้วยลักษณะภูมิป ระเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิ ตย์มากกว่า
บริเวณอื่นๆ และภูมิอากาศ ที่อยู่ในเขตร้อน และอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านจากมหาสมุทรแปซิฟิก
และมหาสมุทรอินเดีย จึงส่งผลทาให้ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยตากที่มีความนุ่ม กลิ่นหอม รสหวาน และไม่มีเม็ด ปริมาณ
ผลผลิต 986,150 กิโลกรัม
นอกจากนี้ยังมีมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง ที่เตรียมขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เป็ น สิ ท ธิข องชุ ม ชน คนพิ ษ ณุ โลก และยั งมี สิ น ค้ าที่ มี ศั ก ยภาพที่ เตรีย มขอขึ้น ทะเบี ย น GI ในอนาคต ได้ แ ก่
สับปะรด น้าตาลสด ส้มซ่า แห้วนา ทุเรียน เงาะ
 เพชรบูรณ์
- มะขามหวานเพชรบู รณ์ เป็ น สิ น ค้ าผลไม้ ที่ มี ชื่ อ เสี ยง เป็ น ที่ รู้จัก กั น โดยทั่ ว ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ จากความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินและสภาพอากาศที่เหมาะสม ทาให้ผลผลิต
มะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณภาพดี มีรสชาติที่โดดเด่น เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ผลผลิตมะขามหวาน
จากนอกพื้นที่จานวนมากได้ถูกจาหน่าย หรือผสมจาหน่ายในชื่อของมะขามหวานเพชรบูรณ์ สร้างความสับสนแก่
ผู้บ ริโภค และส่งผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ขึ้นทะเบียนมะขามหวานเพชรบูรณ์ เป็นสินค้าอันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI
อันเป็นเครื่องหมายรับรองถึงคุณภาพของสินค้าที่มีคุณภาพดีจากแหล่งผลิตที่มีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม ซึ่งเป็น
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ที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวนกว่า
๓๐ ราย ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง GI ติดบนหีบห่อของมะขามหวานเพชรบูรณ์ ซึ่งเครื่องหมาย
นี้ จะเป็นการรับรองได้ว่าสินค้ามะขามหวานดังกล่าว เป็นมะขามหวานเพชรบูรณ์ที่แท้จริงจากแหล่งผลิตคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐาน
- ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ เป็นข้าวเหนียวดาพันธ์พื้นเมือง ปลูกในดินที่มี ความอุดม
สมบูรณ์สูง ทาให้ข้าวไร่ลืมผัวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่สารแอนโทไซยานิน
และแกมมาโอไรซานอล วิตามิน บี 1 วิตามิน บี 2 และวิตามิน อี กรดไขมันโอเมกา และ ธาตุอาหารอื่นๆเช่น
แคลเซียม แมงกานีซ
 ตาก
- แปจ่อเขียวแม่สอด แปจ่อเขียว คือพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งชื่อแปจีลักษณะฝักคล้าย
ถั่วลันเตา เมล็ดมีขนาดเล็กเมื่อผ่านการทอดจะมีรสชาติหอม มัน กรอบ เนื้อเเน่น เป็นสินค้าที่หาทานได้ยาก
อาหารพื้นเมืองของอาเภอแม่สอด ถั่วแปจ่อ จะหากินได้ตามฤดูกาลเท่านั้น ในปีหนึ่งชาวสวนจะเก็บเมล็ดมาส่งได้
ประมาณสองเดือนกลางเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม
 อุตรดิตถ์
- สับปะรดห้วยมุ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ เปลือกบาง ตาตื้น เนื้อหนา สีเหมือน
น้าผึ้ง หอมหวาน เวลารับประทานไม่กัดลิ้น ผลมีรูปทรงกลม น้าหนักของขนาดแต่ละลูกจะอยู่ประมานที่ 1.53.5 กิโลกรัม ตอนสุกสามารถปลอกเปลือกรับประทานได้เลย หรือนาไปแปรรูปเช่น กวน อบแห้ง พาย แยม ฯลฯ
สับปะรดห้วยมุ่นได้รับการพัฒนาและการดูแลการผลิตทุกๆด้านเป็นสับปะรดคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย GAP
- ทุเรียนหลงลับแล มีลักษณะเด่น คือ มีผลทรงกลม หรือกลมรี ขนาดเล็ก เปลือกบาง
เนื้อมาก สีเหลืองเข้ม เนื้อแห้งละเอียดเหนียว มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก จุดกาเนิดของทุเรียน
หลงลับแลอุตรดิตถ์มาจากทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีความพิเศษแตกต่างจากทุเรียนพื้นเมืองทั่วไป คือ เป็น
ทุเรียนที่มีรสชาติดี เมล็ดลีบ ซึ่งภายหลังจากส่งเข้าประกวดทุเรียนและได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เกษตรกรจึงได้รับ
การส่งเสริมให้ปลูกและขยายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง
3) อุตสาหกรรม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ในปี 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ 33,897 ล้านบาท อัตราการขยายตัวร้อยละ 1.76 โดยจังหวัดที่มี
อัตราการขยายตัวมากที่สุด คือ จังหวัดตาก รองลงมาคือจังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์
ตามลาดับ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
แบบปริมาณลูกโซ่ (ล้านบาท)
ปี 2560r
ปี 2561r
ปี 2562p
พิษณุโลก
6,612
7,285
7,469
ตาก
7,425
7,258
8,031
อุตรดิตถ์
4,853
5,235
5,404
เพชรบูรณ์
8,898
9,743
9,101
สุโขทัย
3,256
3,790
3,892
กลุ่มจังหวัด
31,044
33,311
33,897
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลปี 2562)

อัตราขยายตัว (ร้อยละ)

จังหวัด/พ.ศ.

ปี 2561r
10.18
-2.25
7.87
9.50
16.40
7.30

ปี 2562p
2.53
10.65
3.23
-6.59
2.69
1.76

23

ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมจานวน 4,205 แห่ง
จานวนเงินทุนรวมทั้งสิ้น 104,216 ล้านบาท มีคนงานทั้งสิ้น จานวน 88,225 คน เมื่อเปรียบเทียบปี 2560-2562
พบว่า จานวนคนงานมีอัตราลดลงทุกปี รวมถึงจานวนโรงงานและจานวนเงินทุนมีจานวนลดลงจากปี 2561 จึงมี
ผลให้อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมปี 2562 ขยายตัวน้อยกว่า ปี 2561 เป็นอย่างมาก

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

4) การค้า/SME
จากเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย (Benchmarking) ตัวชี้วัดด้านการค้า
และธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2561-2563 กาไรของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 19.57 สัดส่วนมูลค่าของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ที่ร้อยละ 16.77 อันดับที่ 9 จาก 18 กลุ่มจังหวัด และต่ากว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 14.31 ของค่าเฉลี่ ย ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 -2561 การเติบโตของวิสาหกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีมูลค่ากาไรถึง 28,748 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ
5.14 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2563 มีมูลค่า 9,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.06
เมื่อพิจารณาจานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน
กลับพบว่ามีอัตราลดลงทุกปี โดยในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จานวน 898 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.37 แต่ยัง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ 4,816 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.30
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ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

5) การค้าชายแดน
การค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศ
เพื่อนบ้าน 2 แห่ง คือ ทางด่านการค้าชายแดนแม่สอด อาเภอแม่ สอด จังหวัดตาก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาและทางด่านการค้าชายแดนภูดู่ อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อกับ สปป.ลาว
จังหวัดตาก เป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาที่สาคัญ เนื่องจากมีพื้นที่ชายแดน
เป็นระยะทางยาว และมีด่านการค้าชายแดนที่ สาคัญคือ ด่านศุลกากรแม่สอด ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) เชื่อมต่อกับเมืองเมียวดี ข องเมีย นมา
และยังเป็นจุดเชื่อมระหว่างแนว EWEC และ NSEC (North-South Economic Corridor) ทาให้มีการพัฒนา
โครงขายการคมนาคมทางบก และทางอากาศ เพื่อรองรับการสนับสนุนการขนส่ งทั้งผู้โดยสาร สินค้าและบริการ
ประกอบกับ มีส ะพานมิ ตรภาพไทย-เมี ย นมาแห่ งที่ 1 และแห่ งที่ 2 จึงมี ศักยภาพสู งในการเป็นประตูการค้ า
ระหว่างไทยกับเมียนมา สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันเบนซิน, น้ามันดีเซล, เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้า
ผืนและด้าย
ด่านศุลกากรแม่สอด
ด่า นศุล กากรแม่ส อด เป็น ด่า นศุล กากรทางบกอยู ่ต ิด เขตแดนไทยกับ เมีย นมา ตั ้ง ขึ ้น ตาม
กฎกระทรวง การคลัง (ฉบับ ที ่ 3) ลงวัน ที ่ 28 มิถ ุน ายน พ.ศ.2463 ในอดีต เป็น ด่านฝากอาเภอแม่ส อด มี
นายอาเภอแม่สอดทาหน้าที่นายด่านศุลกากรแม่สอดโดยตาแหน่ง จนกระทั่งปี พ.ศ.2498 กรมศุลกากรได้แต่งตั้ง
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เจ้าหน้าที่ศุลกากรไปปฏิบัติหน้าที่ด้านศุลกากร โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านพรมแดนบ้านท่าสายลวด ซึ่งก่อสร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2493-2494 ต่อมาในปี พ.ศ.2501-2502 ได้ใช้เป็นที่ทาการด่านศุลกากรแม่สอด เป็นการชั่วคราว
มูล ค่า การค้า ชายแดนระหว่า งไทยกับ ประเทศเพื ่อ นบ้า น ในปี 2563 มีม ูล ค่า การค้า รวม
74,496.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 5,079.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.38
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (รายด่าน)
มูลค่าการค้าชายแดนไทย – เมียนมา (รายด่าน)
ด่านศุลกากรแม่สอด
ด่าน
ด่านศุลกากรแม่สอด
(ศภ.3)
ด่านพรมแดนแม่สอด
(สะพานมิตรภาพ
ไทย - พม่า)
จุดบริการช่องทาง
อนุมัติในพื้นที่
อาเภอแม่สอด
จุดบริการช่องทาง
อนุมัตินอกพื้นที่
อาเภอแม่สอด
รวม

2561 (มูลค่าล้านบาท)
2562 (มูลค่าล้านบาท)
2563 (มูลค่าล้านบาท)
ส่งออก
นาเข้า มูลค่ารวม ส่งออก นาเข้า มูลค่ารวม ส่งออก นาเข้า มูลค่ารวม
71,887.61

74.93

71962.54 70,436.46

13.29

70,449.74 63,648.87

0.00

63,648.87

0.00

2,195.26

2195.26

0.00

6,247.61

6,247.61

0.00

9,435.86

9,435.86

0.00

3,027.12

3027.12

0.00

2,295.41

2,295.41

0.00

1,011.53

1,011.53

0.00

729.25

729.25

0.00

583.13

583.13

0.00

399.91

399.91

71,887.61

6,026.56

77,914.17 70,436.46 9,139.44 79,575.89 63,648.87 10,847.30 74,496.17

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ (สถิติการค้าชายแดนผ่านแดน ปี 2561 – 2563 ม.ค.-ธ.ค.)

จังหวัดอุตรดิ ตถ์ มีชายแดนติดต่อกับแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว 2 อาเภอ คือ อาเภอบ้านโคกและ
อาเภอน้าปาด ระยะทางแนวชายแดน ประมาณ 135 กิโลเมตร โดยติดกับ 4 เมือง ของแขวงไซยะบุรี คือ เมือง
ปากลาย เมืองทุ่งมีไซ เมืองบ่อแตน และเมืองแก่นท้าว มีช่องผ่านแดน ที่สาคัญ 4 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวร ด่าน
ภูดู่ จานวน 1 แห่ง คือ ช่องภูดู่ บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 2 ตาบลม่วงเจ็ดต้น อาเภอ บ้านโคก (ด่านประเพณี 3 จุด
ช่องห้วยตาด ช่องห้วยพร้าว ช่องบ่อเบี้ย)
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
พื้นที่การติดต่อ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชายแดนติดต่อกับแขวงไซยบูลี สปป.ลาว 2 อาเภอ คือ อาเภอบ้านโคก
และอาเภอน้าปาด ระยะทางแนวชายแดน ประมาณ 145 กิโลเมตร
แชวงไซยบูลี มีเมืองชายแดนที่ติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 เมือง คือ เมืองทุ่งมีไซ เมืองปากลาย
เมืองบ่อแตน เมืองแก่นท้าว
ข้อมูลการค้าขายชายแดน
ด้านสินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์
การเกษตร เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย/สารเคมี อาหารสด/แห้ง เสื้อผ้าสาเร็จรูป เป็นต้น
ด้านสินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เศษเหล็ก ของเก่าเหล้า บุหรี่ ไวน์ เบียร์สินค้า
อุปโภค บริโภค โทรศัพท์มือถือ ถ่านไม้ เครื่องจักรสาร เป็นต้น
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ความจาเป็นในการยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ เป็นจุดผ่านแดนถาวร
เพื่อเพิ่มมูลค้าการค้าขายชายแดน การค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยว ให้แก่ทั้ง 2 ประเทศมาก
ขึ้นเพราะด่านภูดู่ - ด่านผาแก้ว สามารถเชื่อมต่อ เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกประมาณ 309 กิโลเมตร ไป
แขวงไซยะบู ลี 194 กิโลเมตร ไปนครเวียงจันทร์ 238 กิโลเมตร และมาจังหวัดอุตรดิตถ์ 156 กิโลเมตร ไป
เชียงใหม่ 405 กิโลเมตร ไปกรุงเทพ 547 กิโลเมตร ไปชายแดนแม่สอด (ตาก) – เมียวดี (พม่า) ประมาณ 422
กิโลเมตร
รายได้จากการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมในการนาเข้า - ส่งออกสินค้า และค่าธรรมเนียม
ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าภูดู่ เป็นของจังหวัดน่าน ไม่ใช่รายได้ของจังหวัด อุตรดิตถ์ เนื่องจากจุดผ่อนปรนการค้า
ภูดู่ อยู่ในความดูแลของ ด่านศุลากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดน่าน
การเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะทาให้มีนักท่องเที่ยว สามารถเข้า - ออกผ่าน ด่านภูดู่ ด่านผ่าแก้ว
ได้สะดวกมากขึ้น และจะกระตุ้นจูงใจให้พ่อค้าไทย เดินทางไปค้าชาย ในเมืองต่างๆ ของสปป.ลาวเพิ่มมากขึ้น
จุดผ่ านแดนถาวร ช่วยจัดระเบียบการค้านอกระบบให้ เข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ทาให้ เจ้าหน้าที่
ศุลกากรสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็น ระบบ สามารถควบคุม ตรวจสอบ
ป้องปรามการส่งออก-นาเข้าสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าต้องห้าม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง สามารถควบคุม และตรวจสอบบุคคลผ่านแดนเข้า-ออก ได้สะดวก รัดกุมมากยิ่งขึ้น
ด่านภูดู่ สามารถเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ เช่น
- เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก และเมืองเมี ยวดี ประเทศพม่า กับ
สปป.ลาว ระยะทาง 422 กม.
- เชื่อมโยงอุตรดิตถ์-นครหลวงเวียงจันทร์ ด้วยระยะทางเพียง 394 กม.
- เชื่อมต่อการขนส่งทางราง โดยมีรถไฟจากสถานีรถไฟศิลาอาสน์ ไปเชียงใหม่ , กรุงเทพฯ
ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือสัตหีบ ได้สะดวกรวดเร็ว
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (รายด่าน)
มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว (รายด่าน)
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง

2561 (มูลค่าล้านบาท)
ส่งออก
นาเข้า มูลค่ารวม

2562 (มูลค่าล้านบาท)
ส่งออก
นาเข้า มูลค่ารวม

2563 (มูลค่าล้านบาท)
ส่งออก
นาเข้า มูลค่ารวม

ด่านศุลกากรทุ่งช้าง(ศภ. 3)
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่

5,066.28
695.40

24,056.21 29,122.49
30.29
725.69

3,831.59 22,494.49 26,326.08
1,110.41
31.63
1,142.04

4,043.60 21,029.89 25,073.49
1,044.12
37.50
1,081.62

รวม

5,761.68

24,086.50 29,848.18 4,942.00

ด่าน

22,526.12 27,468.12

5,087.72 21,067.39 26,155.11

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ (สถิติการค้าชายแดนผ่านแดน ปี 2561 – 2563 ม.ค.-ธ.ค.)

6) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
จากลักษณะภู มิศาสตร์ที่เป็นพื้นที่ชายแดน และเป็นพื้นที่ที่มีมีศักยภาพพอสมควรใน
เรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค รวมถึงความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
ดังนั้น ลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องการดาเนินการ คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border
Economic Zone) ซึ่งเป็ น เขตเศรษฐกิจ พิ เศษรูปแบบหนึ่งที่ มีเขตพื้ นที่ ติดชายแดน โดยส่ ว นใหญ่ กาหนดไว้
สาหรับการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมส่งเสริม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
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ประกอบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรือ อุตสาหกรรมส่งเสริม ภายในเขตดังกล่าวประกอบด้วยศูนย์บริการด้าน
ศุ ล กากร แบบ One Stop Service เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ การส่ งออกและน าเข้ า สิ น ค้ า ชายแดน
คลั งสิ น ค้า และอาคารพาณิ ช ย์ และส่ งเสริ มสิท ธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภ าษีเช่นเดียวกับ นิคมอุตสาหกรรมทั่วไป
(General Industrial Estate) การยกเว้นภาษีนาเข้า การยกเว้นภาษีเงินได้ การตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและศูนย์
กระจายสินค้าด้าน Logistics เป็นต้น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอ (อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด)
7) การท่องเที่ยว
7.1) แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจของจั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก จั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลกมี แ หล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญที่มีชื่อเสียงมากมายหลายหลายรูปแบบทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วั ฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต
และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิห าร อุทยานแห่ งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ พระราชวังจันทร์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน
บ้านน้าจวง โฮมสเตย์บ้านเทอดชาติ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค
 สถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ น่า สนใจของจังหวั ดเพชรบู รณ์ จังหวัดเพชรบู รณ์ มีแ หล่ ง
ท่องเที่ยวที่น่ าสนใจหลายรูปแบบทั้งวัดวาอารามโบราณสถานสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่ ง
ท่องเที่ย วทางธรรมชาติหลายแห่ง ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดพระธาตุผ าซ่อนแก้ว อนุสาวรีย์พ่อขุน ผาเมือง พระ
ตาหนักเขาค้อ ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน ทุ่งปอเทือง ถ้าใหญ่น้าหนาว (ภูน้าริน) เขาค้อ ภูหิน ร่องกล้า อุทยาน
แห่ งชาติน้าหนาว อุทยานแห่ งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และ
อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข็กน้อย ภูทับเบิก ไร่กานันจุล เป็นต้น
 สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจของจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี แ หล่ ง
ท่องเที่ย วที่น่ าสนใจหลากหลายรูป แบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัดวาอารามโบราณสถาน สถานที่
ท่องเที่ย วเชิง ประวัติศาสตร์ และด้านชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ได้แก่ อุทยาน
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แห่งชาติและวนอุทยาน น้าตก แหล่งกักเก็บน้าตามธรรมชาติยอดดอย และถ้า สถานที่ท่องเที่ยวทางชายแดน
พิพิธภัณฑ์ วัดโบราณ เมืองโบราณ แหล่งโบราณคดีและสถาปัตยกรรมสาคัญ เป็นต้น
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยมีแหล่งท่องเที่ยวที่
น่ าสนใจหลากหลายรูป แบบทั้งแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัดวาอารามโบราณสถานสถานที่ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์อุทยานแห่ งชาติและวนอุทยาน น้ าตก พิ พิธภั ณฑ์ วัดโบราณ เช่น อุท ยานประวัติศาสตร์สุ โขทั ย
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคาแหง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ถ้าเจ้าราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สวรรควรนายก ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก สนามบินสุโขทัย อุทยานแห่งขาติรามคาแหง อุทยานแห่งชาติ
ศรีสัชนาลัย ชุมชนเครื่องสังคโลก ต.เมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา อ.ศรีสัชนาลัย เป็นต้น
 สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจของจั ง หวั ด ตาก จั งหวั ด ตากมี แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วที่
น่าสนใจมากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางหน้าประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม วัด
วาอารามและด่านการค้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้แก่ น้าตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุ้มผางอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม้กลายเป็นหิน เนิน
พิศวง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน อุทยานประวัติศาสตร์เมืองตากเก่า เขื่อนภูมิพล ตลาดริมเมย อาเภอแม่สอดและ
สะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นต้น
7.2) สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น
การสร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดให้ เป็ นเอกลั กษณ์และเป็ นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ส่ งเสริมพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการ
ท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร และการเดินทาง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึง
การพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 จานวนผู้มาเยี่ยมเยือน
จากผลกระทบของโควิ ด -19 ที่ ต่ อ เนื่ อ งมาตั งแต่ ป ลายปี 2562 ส่ งผลให้ อุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวที่กาลังเติบโตลดลง โดยในปี 2563 จานวนผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวน
รวม 5,988,919 คน ซึ่งลดลงจากปี 2562 จานวน 4,609,323 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 43.49 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนลดลงมากที่สุดคือ จังหวัด
อุตรดิตถ์ลดลงร้อยละ 49.47 รองลงมาคือจังหวัดตากลดลงร้อยละ 44.07 จังหวัดพิษณุโลกลดลงร้อยละ 43.41
จังหวัดสุโขทัยลดลงร้อยละ 41.91 และจังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงร้อยละ 40.05 ตามลาดับ
จานวนผู้เยี่ยมเยือนรวมทั้งชาวไทย
ปี 2561
ปี 2562(R)
และชาวต่างประเทศ (คน)
ตาก
2,211,283
2,255,255
พิษณุโลก
3,304,883
3,346,393
เพชรบูรณ์
2,362,288
2,411,076
สุโขทัย
1,461,838
1,501,482
อุตรดิตถ์
1,074,129
1,084,036
กลุ่มจังหวัดฯ
10,414,421
10,598,242
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี 2563(P)
1,261,423
1,893,737
1,445,446
758,626
629,687
5,988,919

%การ
เปลี่ยนแปลง
-44.07
-43.41
-40.05
-41.91
-49.47
-43.49
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 รายได้จากการท่องเที่ยว
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ในปี 2563 มี มู ล ค่ า
15,629.64 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปี 2560-2562 พบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เมื่อปี 2563 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวลดลงจากปี 2562 มูลค่า -14,027.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -47.30 ซึ่งมีผลมาจากวิกฤตการเกิด
โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
รายได้การท่องเที่ยว
(ล้านบาท) จากผู้เยี่ยมเยือน
ปี 2560
ปี 2561
รวมทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
ตาก
6,604.26
7,092.85
พิษณุโลก
7,904.34
8,330.90
เพชรบูรณ์
7,101.23
7,533.70
สุโขทัย
3,510.33
3,753.98
อุตรดิตถ์
2,071.57
2,216.41
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
27,191.73
28,927.84
ตอนล่าง 1
ทั่วราชอาณาจักร
2,470,724
2,698,310
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี 2562(R)

ปี 2563(P)

%การ
เปลี่ยนแปลง

7,293.47
8,555.02
7,680.85
3,886.93
2,240.80
29,657.07

3,745.06
4,593.99
4,288.18
1,830.9
1,171.51
15,629.64

-48.65
-46.30
-44.17
-47.72
-52.90
-47.30

2,727,904

792,534.21

-70.95
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8) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
8.1) รายได้ ต่อครัวเรือนจากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปี 2562 รายได้เฉลี่ยและเงินออมของครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนรายได้อยู่
ที่ประมาณ 21,252 บาท เงินออมอยู่ที่ 5,296 บาท สัดส่วนเงินออมคิดเป็นร้อยละ 24.92 ของรายได้เฉลี่ย เมื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้และเงินออม ตั้งแต่ปี 2558-2562 พบว่ามีแนวโน้มของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

8.2) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2563 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนอยู่ที่ประมาณ 16,494.84 บาทต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนของครัวเรือนมากที่สุดคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ที่ 19,724.79 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ จังหวัดพิษณุโลก
19,387.40 บาทต่อเดือน จังหวัดตาก 14,719.82 บาทต่อเดือน จังหวัดอุตรดิตถ์ 14,544.46 บาทต่อเดือน และ
จังหวัดสุโขทัย 14,097.73 บาทต่อเดือน ตามลาดับ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายจังหวัด หน่วย: บาท
จังหวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
อุตรดิตถ์

14,666.28

16,355.07

14,544.46

ตาก

12,527.72

13,910.20

14,719.82

สุโขทัย

14,548.42

15,166.31

14,097.73

พิษณุโลก

18,048.53

18,124.65

19,387.40

เพชรบูรณ์

17,528.49

16,222.51

19,724.79

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
15,463.89
15,955.75
16,494.84
หมายเหตุ:
1. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จาเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
ประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน ที่ดิน เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค รวมค่าภาษี ของขวัญ และเงินบริจาค เบี้ยประกันภัย เงินซื้อสลากกินแบ่ง ดอกเบี้ย
เงินกู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีไ่ ม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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8.3) หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า
ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.95 โดยจังหวัดพิษณุโลกมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุด คือ 203,701.76
บาท/ครัวเรือน รองลงมาคือจังหวัดสุโขทัย 203,013.90 บาท/ครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ 187,732.54 บาท/
ครัวเรือน จังหวัดอุตรดิตถ์ 184,058.54 บาท/ครัวเรือน และจังหวัดตาก 87,069.83 บาท/ครัวเรือน ตามลาดับ
ภาวะหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลงอาจสะท้อนได้ว่าครัวเรือนมีการระมัดระวังการก่อหนี้มากขึ้น
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2558 - 2562 หน่วย: บาท
จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
อุตรดิตถ์

ตาก

สุโขทัย

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
หนี้สินทั้งสิ้น
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร
เพื่อใช้ทาการเกษตร
เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน
อื่น ๆ
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร
เพื่อใช้ทาการเกษตร
เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน
อื่น ๆ
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร
เพื่อใช้ทาการเกษตร
เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน
อื่น ๆ
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร
เพื่อใช้ทาการเกษตร
เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน
อื่น ๆ
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร
เพื่อใช้ทาการเกษตร
เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน
อื่น ๆ

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

2558

2560

2562

185,094.02
149,575.80
56,265.00
10,674.30
36,380.60
1,589.90
43,689.30
976.70
145,791.20
61,943.20
18,795.50
13,204.80
4,827.40
46,284.10
736.20
218,301.70
64,260.60
31,120.10
85,392.60
2,698.90
32,967.10
1,862.50
263,134.80
96,042.30
38,551.10
92,366.70
2,933.10
33,241.70
148,666.60
45,793.10
24,923.90
66,064.60
589.30
11,128.70
167.00

190,137.05
156,686.24
47,333.28
21,830.05
42,156.93
4,348.19
39,317.58
1,700.21
127,988.45
44,850.91
18,642.27
19,579.29
6,386.15
38,337.68
192.15
230,997.89
65,121.40
36,517.27
70,387.89
2,199.84
53,942.92
2,828.58
273,212.39
104,231.98
42,068.94
91,685.28
1,638.93
30,115.50
3,471.76
161,800.29
74,523.94
15,788.79
61,608.63
2,809.46
5,526.20
1,543.25

173,115.31
184,058.54
78,182.16
3,956.60
58,297.25
6,571.94
35,602.56
1,448.03
87,069.83
28,627.83
19,740.91
9,936.40
1,576.38
25,613.16
1,575.15
203,013.90
55,457.61
23,213.69
67,096.18
1,342.58
55,372.88
530.96
203,701.76
89,053.67
20,312.65
65,913.20
655.11
21,864.41
5,902.73
187,732.54
68,732.26
14,031.30
60,327.96
2,503.20
36,895.80
5,242.02
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 ด้านสังคมและความมั่นคง
1) เขตการปกครอง
จานวน (แห่ง)
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

อบจ.

เทศบาล
นคร

เทศบาล
เมือง

เทศบาล
ตาบล

อบต.

พิษณุโลก

9

93

1,048

1

1

1

24

76

เพชรบูรณ์

11

117

1,439

1

-

3

22

102

อุตรดิตถ์

9

67

613

1

-

1

25

53

สุโขทัย

9

86

843

1

-

3

18

69

ตาก

9

63

562

1

1

1
17
49
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564)/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอเมืองพิษณุโลก อาเภอชาติตระการ อาเภอพรหม
พิราม อาเภอบางกระทุ่ม อาเภอเนินมะปราง อาเภอบางระกา
อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอนครไทย และอาเภอวังทอง แบ่งเป็น 93
ตาบล 1,048 หมู่บ้าน โดยมีเทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาล
นครพิษณุโลก เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอรัญญิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตาบล 24 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบล 76 แห่ง

จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ อาเภอวิเชียรบุรี อาเภอบึงสามพัน อาเภอเขาค้อ อาเภอหล่มสัก
อาเภอหล่มเก่า อาเภอชนแดน อาเภอหนองไผ่ อาเภอวังโป่ง อาเภอศรีเทพ
และอาเภอน้าหนาว แบ่งเป็น 117 ตาบล 1,439 หมู่บ้าน มีเทศบาลเมือง 3
แห่ง คือ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ ง เทศบาลตาบล 22 แห่ ง และองค์การ
บริหารส่วนตาบล 102 แห่ง
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จั งหวัด อุ ต รดิ ต ถ์ แบ่ งการปกครองออกเป็ น 9 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอบ้านโคก อาเภอตรอน อาเภอ
ท่าปลา อาเภอน้าปาด อาเภอฟากท่า อาเภอทองแสนขัน อาเภอ
พิ ชั ย และอ าเภอลั บ แล แบ่ ง เป็ น 67 ต าบล 613 หมู่ บ้ า น มี
เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตาบล 25 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล 53 แห่ง

จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ ดังนี้
อาเภอเมืองสุโขทัย อาเภอศรีสัชนาลัย อาเภอสวรรคโลก อาเภอ
คีรีมาศ อาเภอบ้านด่านลานหอย อาเภอศรีนคร อาเภอศรีสาโรง
อาเภอกงไกรลาศ และอาเภอทุ่งเสลี่ยม แบ่งเป็น 86 ตาบล 843
หมู่บ้าน มีเทศบาลเมือง 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาล
เมืองศรีสัชนาลัย และเทศบาลเมืองสวรรคโลก องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ ง เทศบาลตาบล 18 แห่ง และองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล 69 แห่ง

จังหวัดตาก แบ่งการปกครองออกเป็น 9
อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองตาก อาเภอท่าสองยาง อาเภอ
แม่ระมาด อาเภอพบพระ อาเภออุ้มผาง อาเภอบ้านตาก
อาเภอสามเงา อาเภอแม่สอด และอาเภอวังเจ้า แบ่งเป็น 63
ตาบล 562 หมู่บ้าน มีเทศบาลนคร 1 แห่งคือ เทศบาลนคร
แม่ ส อด เทศบาลเมื อ ง 1 แห่ ง คื อ เทศบาลเมื อ งตาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตาบล 17 แห่ง
และองค์การบริหารส่วนตาบล 49 แห่ง
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2) ประชากร
จากข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีประชากร
จานวนทั้งสิ้น 3,326,565 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของประชากรทั้งประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศชาย 1,609,529 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.38 เพศหญิง 1,717,036 คน คิดเป็นร้อยละ 51.62 จังหวัดที่มีประชากร มากที่สุดในกลุ่ ม
จังหวัดฯ คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรรวมจานวน 902,989 คน รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก จานวน
882,114 คน จั งหวัดสุ โขทั ย จ านวน 610,920 คน จังหวัดตาก จานวน 500,653 คน และจังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ มี
ประชากรน้อยที่สุด คือ 429,889 คน
ตารางแสดงจานวนประชากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ตาก
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1
ทั้งประเทศ

ประชากร
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม

ปี 2561
442,296
424,595
866,891
502,287
492,253
994,540
232,483
222,920
455,403
307,148
290,109
597,257
322,716
331,716
654,676
1,806,930
1,761,593
3,568,767
33,857,708
32,556,271
66,413,979

ปี 2562
423,304
441,943
865,247
501,641
490,810
992,451
231,583
221,583
453,103
306,230
288,842
595,072
328,727
336,893
665,620
1,791,485
1,780,071
3,571,493
33,953,835
32,605,100
66,558,935

ปี 2563
456,056
426,058
882,114
462,563
440,426
902,989
223,522
206,367
429,889
320,565
290,355
610,920
254,330
246,323
500,653
1,717,036
1,609,529
3,326,565
34,875,449
33,145,537
68,020,986

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

3) แรงงาน
อัตราการว่างงานและผู้ที่มีงานทา
จากการสารวจภาวะการของประชากรจาแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2564 พบว่า สถิติของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัด
ตาก มีจานวนประชากรวัยแรงงานที่อายุ 15 ปีขึ้นไปจานวนทั้งหมด 2,740,480 คน เป็นเพศชาย 1,307,149 คน
เป็ น เพศหญิ ง 1,433,331 คน เป็ น ผู้ ไม่ อยู่ ในก าลั งแรงงาน 976,684 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 35.64 ของจ านวน
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้น ไป เป็ น ผู้ อยู่ ในกาลัง แรงงาน จานวน 1,763,796 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 64.36 โดย
แบ่งเป็นผู้มีงานทา จานวน 1,698,756 คน คิดเป็นร้อยละ 96.31 ผู้ว่างงาน จานวน 23,326 คน คิดเป็นร้อยละ
1.32 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน และผู้ที่รอฤดูกาล จานวน 41,715 คน คิดเป็นร้อยละ 2.37 ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
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และมีงานทาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 918,389 คน คิดเป็นร้อยละ 54.13 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน และ
เพศหญิง จานวน 780,368 คน คิดเป็นร้อยละ 45.87 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
ตารางสถิติ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ รายจังหวัด
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2564
ประชากร
จังหวัด
และเพศ

อายุ 15 ปี

ขึ้นไป
กลุ่ม
จังหวัดฯ

กาลังแรงงานรวม

รวม

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
ผู้มีงาน
รวม
ทา
ผู้ว่างงาน

2,740,480 1,763,796 1,722,081 1,698,756

23,326

กาลัง
แรงงาน
ที่รอ
ฤดูกาล

รวม

ทางานที่
บ้าน

เรียน
หนังสือ

อื่น ๆ

41,715

976,684

262,925

221,241

492,517

อุตรดิตถ์

363,219

217,447

212,073

208,201

3,872

5,374

145,772

47,453

28,727

69,592

ชาย

172,184

121,299

116,443

113,603

2,840

4,856

50,885

3,348

13,286

34,250

หญิง

191,035

96,148

95,631

94,598

1,032

518

94,887

44,105

15,441

35,341

ตาก

387,781

243,204

231,448

229,578

1,870

11,756

144,577

46,514

37,240

60,823

ชาย

188,284

135,754

128,142

126,697

1,445

7,612

52,530

1,461

20,491

30,578

หญิง

199,497

107,450

103,306

102,882

424

4,144

92,047

45,053

16,749

30,245

สุโขทัย

511,591

342,957

342,609

336,248

6,362

348

168,634

38,003

31,594

99,037

ชาย

238,787

182,367

182,020

177,736

4,284

348

56,420

1,951

12,933

41,535

หญิง

272,804

160,590

160,590

158,512

2,078

-

112,214

36,051

18,661

57,502

พิษณุโลก

738,906

478,628

478,035

469,971

8,064

593

260,278

70,451

71,988

117,838

ชาย

352,056

257,180

257,180

252,878

4,302

-

94,876

3,982

31,565

59,329

หญิง

386,850

221,448

220,854

217,093

3,762

593

165,402

66,470

40,423

58,509

เพชรบูรณ์

738,983

481,560

457,916

454,758

3,158

23,644

257,423

60,504

51,692

145,227

ชาย

355,838

263,493

248,409

247,475

933

15,085

92,345

1,595

23,854

66,896

หญิง

383,145

218,067

209,507

207,283

2,225

8,559

165,078

58,909

27,838

78,331

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อพิจารณาจากสถิติ จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามกลุ่ม
อายุ เพศ เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี 2563 จานวนผู้มี
งานทาทั้งหมดทั้งที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เป็นรายภาค และจังหวัด
พ.ศ. 2561- 2563 มีจานวน 1,746,452 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 40,140 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 โดย
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ จานวน 1,217,906 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 31,796 คน คิดเป็นร้อยละ 2.68
และแรงงานในระบบปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 5,201 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90
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จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เป็นรายภาค
และจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2563
จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประเภทแรงงาน
รวม
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ

อุตรดิตถ์

รวม
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ

ตาก

รวม
ในระบบ
นอกระบบ

สุโขทัย

รวม
ในระบบ
นอกระบบ

พิษณุโลก

รวม
ในระบบ
นอกระบบ

เพชรบูรณ์

รวม
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ

เพศ
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง

2561 (คน)
1,773,256
970,858
825,517
598,201
283,103
245,175
1,244,978
687,756
557,222
223,822
125,360
98,462
57,915
29,945
27,971
165,906
95,415
70,491
256,006
143,123
112,883
71,792
40,303
31,489
184,214
102,820
81,394
331,794
178,250
153,543
95,981
52,279
43,702
235,813
125,972
109,841
479,138
251,129
228,009
162,894
83,364
79,530
316,244
167,765
148,479
482,496
272,996
209,500
139,694
77,212
62,483
342,801
195,784
147,017

2562 (คน)
1,706,312
937,790
805,916
576,191
279,908
240,294
1,186,110
657,880
528,229
211,381
117,029
94,353
58,816
30,320
28,495
152,566
86,708
65,857
238,434
136,764
101,670
74,829
48,404
26,425
163,605
88,360
75,245
336,589
175,442
161,147
96,578
47,333
49,245
240,011
128,109
111,902
459,791
248,592
211,200
177,437
91,202
86,235
282,354
157,389
124,965
460,117
259,963
200,154
112,543
62,649
49,894
347,574
197,314
150,260

2563 (คน)
1,746,452
945,222
831,369
581,392
284,203
244,343
1,217,906
661,019
556,886
214,881
117,741
97,140
62,994
31,992
31,002
151,887
85,748
66,138
236,342
139,103
97,238
88,251
53,595
34,656
148,091
85,509
62,582
330,515
170,509
160,006
99,040
52,601
46,439
231,475
117,908
113,567
482,632
256,386
226,246
174,775
90,426
84,350
307,856
165,960
141,896
482,082
261,483
220,599
103,485
55,589
47,896
378,597
205,894
172,703
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4) การศึกษา
1) สถานศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนโรงเรียน 2,132 แห่ง จาแนกตาม
สั งกั ด ดั งนี้ สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน จ านวน 1,897 แห่ ง สั งกั ดส านั กบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 122 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 81
แห่ง และสังกัดอื่น จานวน 32 แห่ง (โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน) มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 34
แห่งแบ่งตามจังหวัด ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 9 แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 แห่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 6
แห่ง จังหวัดสุโขทัย จานวน 4 แห่ง และจังหวัดตาก จานวน 6 แห่ง
2) จ านวนปี การศึ กษาเฉลี่ ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป ของกลุ่ ม จังหวัดภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2558–2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนปีการศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
7.6 ปี ซึ่งถือว่ายังต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ค่าเฉลี่ย 76 จังหวัด) โดยเฉพาะจังหวัดตากที่จานวนปีการศึกษา
เฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัดอยู่ที่ 6.8
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / ภาค
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ค่าเฉลี่ย 76 จังหวัด

จานวนปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี)
ปี 2558
6.5
8.2
7.3
8.4
7.0
7.5
7.9

ปี 2559
6.6
8.2
7.4
7.6
8.0
7.6
8.0

ปี 2560
7.0
8.3
7.3
7.9
8.0
7.7
8.0

ปี 2561
6.8
8.1
7.4
7.9
7.9
7.6
8.1

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

3) อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายกลุ่มจังหวัด) ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เปรียบเทียบปี 2561-2563 พบว่ามีต่ากว่าค่าเฉลี่ยทุกปีโดยปี 2562 มีอัตราเข้า
เรียนร้อยละ 89.56 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 94.57 และในปี 2563 มีอัตราเข้าเรียนร้อยละ 93.35 เพิ่มขึ้นจากปี
2562 คิดเป็นร้อยละ 4.23

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
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5) สาธารณสุข
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร ระหว่างปี 2559 – 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มี
อัตราส่ วนลดลงอย่ างต่อเนื่ อง แสดงให้ เห็ นว่าจานวนแพทย์มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2562 แพทย์ 1 คน ต้อง
รับผิดชอบประชากร จานวน 1,953 คน โดยจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรดีที่สุด อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก แพทย์ 1 คน ต่อประชากร จานวน 1,063 คน ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ยังมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรน้อยกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งมีจานวนอยู่ที่ 2,045 คน
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / ภาค
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ค่าเฉลี่ย 76 จังหวัด

ปี 2559
2,801
1,418
4,803
3,924
2,530
2,573
2,541

อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (คน (ปชก.))
ปี 2560
ปี 2561
2,522
2,408
1,128
1,086
4,022
3,721
3,504
3,041
2,249
2,174
2,156
2,038
2,254
2,165

ปี 2562
2,199
1,063
3,367
2,996
2,134
1,953
2,045

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

ด้านสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการประกันสุ ขภาพของประเทศ (ความครอบคลุมสิทธิ
ในระบบประกันสุขภาพ) (ร้อยละ) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตั้งแต่ ปี 2556-2563 พบว่ามีอัตราการ
เข้าถึงสิทธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี
สั ดส่ วนประชากรทีเ่ ข้าถึงสิ ทธิสวัสดิการประกันสุ ขภาพของประเทศ (ความครอบคลุ มสิ ทธิในระบบประกันสุ ขภาพ) (ร้อยละ)
จังหวัด / กลุ่ มจังหวัด
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ตาก
94.87
94.15
94.32
94.28
94.46 na
92.52
92.61
พิษณุโลก
44.12
96.15
96.15
96.15
93.13 na
99.47
99.49
เพชรบูรณ์
95.31
96.81
96.89
96.88
102.81 na
98.32
98.43
สุโขทัย
97.03
97.00
97.75
97.76
98.58 na
99.10
99.08
อุตรดิตถ์
96.29
95.82
95.82
95.92
96.31 na
98.94
98.92
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
95.77
96.09
96.26
96.27
97.30 na
97.73
97.79

ตอนล่าง 1

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

สถานการณ์โควิด
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง วิกฤตการณ์นี้
ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะสั้นเป็นเรื่องของการรับมื อกับผลกระทบของ
วิก ฤต จะท าอย่ างไรที่ จ ะเยี ย วยาผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบมากไม่ ให้ ล าบากจนเกิ น ไปและในระยะยาวคื อ ในเชิ ง
พฤติกรรม โดยให้ความสาคัญกับเรื่องสุขภาพและเทคโนโลยี ความเป็นไปได้หลังวิกฤตินี้ก็คือการที่สังคมใช้วิกฤต
เป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของเทคโนโลยีและชีวิต ความรุนแรงของปัญหาเกิดขึ้นในหลายมิติ ไม่
เฉพาะเรื่องสาธารณสุข แต่ยังรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ลามไปเป็นปัญหาสังคม ปัญหานี้ไม่สามารถ
จัดการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นใน
หลายๆ ประเทศขณะนี้ จากข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทาการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 เกี่ ย วกั บ การดู แ ล/ป้ อ งกั น สุ ข ภาพ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ.ศ. 2563 รายกลุ่มจังหวัด พบว่าประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
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ตอนล่าง 1 มีการดูแลป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ดังกล่าว อยู่ที่ ร้อยละ 88.5 ขณะที่ร้อยละ 11.5 ระบุว่าไม่มี
การดูแล/ป้องกันสาหรับผู้ที่มีการดูแล/ป้องกันฯ ได้มีการตื่นตัว โดยมีวิธีการดูแล/ป้องกันฯ 3 อันดับแรก ได้แก่
สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน (ร้อยละ 69.5) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ แออัด คนหนาแน่น แหล่ง
ท่องเที่ยว (ร้อยละ 63.0) และล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ (ร้อยละ 59.1)
ตารางแสดงร้อยละของประชาชน จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแล/ป้องกันสุขภาพจาก สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นรายภาค และกลุ่มจังหวัด

ที่มา : http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib12/2563
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6) ความยากจน
จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าในปี
2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนคนจน จานวน 280,600 คน คิดเป็นสัดส่วนคนจนร้อยละ 9.10
จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนมากที่สุด คือ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัด
พิษณุโลก ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปี 2561 จะเห็นได้ว่ามีจานวนคนจนและสัดส่วนคนในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ลดลง สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แสดงสัดส่วนคนจน และจานวนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2560-2562
ปี 2560
ประเทศ/
จังหวัด/ภาค

สัดส่วน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(ร้อยละ)

จานวน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(พันคน)

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

12.72

372.50

ปี 2561
เส้น
ความ
ยากจน
(บาท/
คน/
เดือน)
2,325.00

ปี 2562

สัดส่วน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(ร้อยละ)

จานวน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(พันคน)

เส้นความ
ยากจน
(บาท/
คน/
เดือน)

สัดส่วน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(ร้อยละ)

จานวน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(พันคน)

เส้นความ
ยากจน
(บาท/คน/
เดือน)

15.89

471.40

2,390.60

9.10

280.60

2,382.60

อุตรดิตถ์
10.46
45.3
2,370
17.43
75.3
2,453
6.09
25.1
2,413
ตาก
27.18
136.9
2,345
28.97
145.0
2,399
21.13
112.8
2,395
สุโขทัย
15.37
94.8
2,311
16.12
99.0
2,355
7.75
47.4
2,395
พิษณุโลก
5.02
44.8
2,319
8.87
78.9
2,390
4.81
43.1
2,380
เพชรบูรณ์
5.55
50.7
2,280
8.05
73.2
2,356
5.70
52.2
2,330
ที่มา: ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ,ประมวลผลโดย สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะ
สังคม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตราการพึ่งพิง จากระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย โดยเปรียบเทียบ วัย แรงงาน
และวัยนอกแรงงาน ซึ่งเป็ น ประชากรเด็กและผู้ สูงอายุ พบว่าในปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่าอัตราการพึ่ งพิงมี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2560 มีอัตราการพึ่งพิง ร้อยละ 51.73 ปี 2561 อัตราร้อยละ 52.61 และปี 2563
อัตราร้อยละ 53.71 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.10

ปี พ.ศ.

เด็ก (คน)

ผู้สูงอายุ (คน)

2560
585,401
577,082
2561
574,783
601,378
2562
562,407
627,900
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

แรงงาน (คน)

อัตราพึ่งพิง (ร้อยละ)

2,247,110
2,235,697
2,216,230

51.73
52.61
53.71
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7) อาชญากรรมและปัญหายาเสพติด
7.1 อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน (รายกลุ่มจังหวัด)
ปี 2560-2562 อั ต ราการเกิ ด คดี อ าชญากรรมต่ อ ประชากรแสนคน ของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 พบว่าอัตราเกิดคดีอาชญากรรมมีน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มจั งหวัดอื่นๆและต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ และในปี 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
อยู่ที่อัตรา 77 เป็นลาดับที่ 8 จาก 18 กลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดพิษณุโลกมีอัตราการ
เกิดอาชญากรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก โดยทุกจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดมีอีตราการเกิดอาชญากรรมต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีค่าสถิติสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ คิดเป็นร้อยละ 18.89

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค

อัตราการเกิดคดีอาญาต่อประชากรแสนคน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
92
67
61
114
100
107
69
56
66
73
82
69
94
72
77
88
75
77
115
96
90

ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
รวม 76 จังหวัด
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

7.2 จานวนคดียาเสพติด
ในปี 2562 กลุ่ ม ภาคเหนื อตอนล่ าง 1 มี จ านวนคดี ย าเสพติ ด (รายกลุ่ ม จังหวัด ) ค่ าสถิ ติ อ ยู่ ที่
11.274 คดี อัน ดับ ที่ 14 จาก 18 กลุ่มจังหวัด มีอัตราค่าสถิติคดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 9,771 คดี คิดเป็นร้อยละ
15.38 เมื่อเปรียบเทียบสถิติกับปี 2561 พบว่า มีจานวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.49
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ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

8) ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index-HAI)
การพัฒนาความก้าวหน้าของคนปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ( พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ ตาก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.6005 โดยสรุปตามลาดับความก้าวหน้าการพัฒนาของ
คนรายจังหวัดได้ดังนี้
ลาดับที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์มีความก้าวหน้าการพัฒนาของคนมากที่สุด ค่าดัชนี HAI = 0.6213 อยู่ในลาดับที่ 29
ของประเทศ
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ลาดับที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าดัชนี HAI = 0.6102 อยู่ในลาดับที่ 41 ของประเทศ

ลาดับที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ค่าดัชนี HAI = 0.6068 อยู่ในลาดับที่ 43 ของประเทศ

ลาดับที่ 4 จังหวัดสุโขทัย ค่าดัชนี HAI = 0.5899 อยู่ในลาดับที่ 49 ของประเทศ
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ลาดับที่ 5 จังหวัดตาก ค่าดัชนี HAI = 0.5743 อยู่ในลาดับที่ 59 ของประเทศ

ข้อมูลจาก สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของคนตามดั ช นี HAI ได้ ชี้ ใ ห้ เห็ น ถึ งสถานการณ์ ใ นการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของคนในประเด็นต่างๆ ที่ควรให้ความสาคัญและเร่งดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
โดยสร้างความตระหนักการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมทั้งในเรื่องการออกกาลังกาย การบริโภคอาหาร และ
เสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการพัฒนา สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ดี อาทิ การจัดบริการให้คาปรึกษาที่เข้าถึงง่าย การดูแลสภาพแวดล้อม บ้านและชุมชนที่ปลอดภัยเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดี
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ โดยปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ สถานศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก รวมทั้งให้การช่วยเหลืออุดหนุนและสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเพื่อ
เพิ่มอัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา
3. การยกระดับรายได้ โดยสนับสนุนการมีที่ดินทากินนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจ้างงาน นอกฤดูกาลใน
พื้นที่ที่มีการทางานต่าระดับ/ว่างงาน ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพื่อให้สามารถ จัดการรายได้เงินทุน
และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อการ
เกษียณอายุ เพื่อให้มีความมั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
5. การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีความเปราะบาง และพื้นที่
ในเขตเมืองเพื่อให้เป็นสถาบันที่ดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง โดยสร้างและพัฒนาผู้นา การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
การส่งเสริมต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ ชุมชนที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและติดตามช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง ให้สามารถดูแลสมาชิก ทั้งเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
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 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ป่าไม้
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี เนื้ อ ที่ ป่ า ไม้ ร วมกั น ทั้ ง สิ้ น ประมาณ
16,754,409.19 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.91 ของพื้นที่ทั้งหมด จังหวัดที่มีสัดส่วนเนื้อที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่
จังหวัดมากที่สุด คือจังหวัดตาก (ร้อยละ 71.98) รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 55.85) จังหวัดพิษณุโลก
(ร้อยละ 37.29) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 32.52) และจังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 29.61) ตามลาดับเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 29.71 ของเนื้อที่ป่าไม้ในภาคเหนือ และเป็น
ร้อยละ 16.35 ของป่าไม้ทั้งประเทศ

323,528,699.65

102,484,072.71

เนื้อที่ป่า (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่
จังหวัด
31.68

ภาคเหนือ
107,489,799.49
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
34,255,023.13
ตอนล่าง 1
ตาก
10,814,124.30
สุโขทัย
4,169,171.30
อุตรดิตถ์
4,941,115.24
พิษณุโลก
6,618,283.87
เพชรบูรณ์
7,712,328.42
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ กรมป่าไม้

56,392,370.41
16,754,409.19

52.46
48.91

47.54
51.09

7,784,533.71
1,234,333.08
2,759,385.06
2,467,894.55
2,508,262.79

71.98
29.61
55.85
37.29
32.52

28.02
70.39
44.15
62.71
67.48

ประเทศ/ภาค/จังหวัด
รวมทั้งประเทศ

เนื้อที่จังหวัด (ไร่)

เนื้อที่ป่า

เนื้อที่ไม่ใช่ป่า
68.32
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จังหวัด /
กลุ่มจังหวัด

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด
(ร้อยละ)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

72.06
36.56
31.59
29.34
55.85
48.55

72.10
36.96
32.40
29.56
55.89
48.86

71.98
37.29
32.52
29.61
55.85
48.91

อัตราเปลีย่ นแปลงของพื้นที่ปา่ ไม้
(ร้อยละ)

เนือ้ ที่ป่า/1 (ไร่)

7,793,128.63
2,419,703.80
2,436,038.23
1,223,254.04
2,759,388.28
6,631,512.98

ปี 2561

ปี 2562

ปี
2560

7,797,515.53
2,446,304.08
2,498,433.18
1,232,449.45
2,761,505.74
16,736,207.98

7,784,533.71
2,467,894.55
2,508,262.79
1,234,333.08
2,759,385.06
16,754,409.19

0.17
0.11
0.69
-0.20
-0.12
0.16

ปี
2561

ปี
2562

0.06
1.10
2.56
0.75
0.08
0.63

-0.17
0.88
0.39
0.15
-0.08
0.11

ที่มา : ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ สานักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้

เมื่อพิจารณาสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดจากสถิติปี 2560-2562 พบว่า สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่
จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 จากปี 2561
2) ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีทรัพยากรดินที่มี ลักษณะเด่น คือ มีการพัฒนาของดินไม่
มากนั ก และยั งคงมี ธ าตุ อ าหารที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อพื ช อยู่ในปริม าณค่ อ นข้ างสู ง จึงเป็ น ดิ น ที่ มี ศั กยภาพทาง
การเกษตรค่อนข้างสูง
ลักษณะดิน ทั่วไปในกลุ่มจังหวัดฯ เช่น ดินตะกอน เกิดจากอิทธิพลของน้าพัดตะกอนมา
ทับถม ปรากฏอยู่บริเวณสองฝั่ งแม่น้าน่าน และแม่น้ายม, ดินร่วนกึ่งดินทราย, ดินมีลูกรังปน, ดินร่วนและดิน
ทรายที่มีการระบายน้าดี, ดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบายน้าดี เนื้อดินบนหยาบและมีเนื้อดินละเอียดหรือ
หยาบปานกลางอยู่ในชั้นดินล่าง ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ภายในเขตที่ราบของหุบเขา, ดินที่มีหินปูนและเป็นดิน
ตื้น , ดิน ที่เกิด ตามที่สูงชัน เป็น ดิน ตื้น ที่มีหิน ปนอยู่ม าก พบกระจายอยู่ทั่ว ไปตามเขตภูเขาสูง และที่ราบสูง
เป็นดินที่มีป่าไม้ปกคลุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2562 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ นของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่ าง 1 มีสั ด ส่ วนดังนี้ เนื้อ ที่
ทั้งหมดประมาณ 33,953,502 ไร่ เนื้อที่ป่าไม้ จานวน 16,754,409 ไร่ เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จานวน
10,818,115 ไร่ นาข้าว จานวน 5,253,255 ไร่ พืชไร่ จานวน 3,928,340 ไร่ สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น จานวน
862,067 ไร่ สวนผักและไม้ดอก จานวน 100,234 ไร่ เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆจานวน 674,219 ไร่
และเนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตรจานวน 6,380,978 ไร่
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สถิติการใช้ที่ดิน จาแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2562
หน่วย: ไร่
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

อุตรดิตถ์

ตาก

สุโขทัย

ประเภทเนื้อที่
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร

2560
33,953,502
16,631,513
10,819,372
5,254,388
3,929,022
861,278
100,278
674,406
6,502,617
4,899,120
2,759,388
1,249,462
681,227
315,698
153,550
12,654
86,333
890,270
10,254,156
7,793,129
1,404,416
315,725
845,494
91,736
18,568
132,893
1,056,611
4,122,557
1,223,254
1,824,668
1,215,381
394,179
128,081
9,579
77,448
1,074,635

2561
33,953,502
16,736,208
10,818,923
5,253,503
3,928,840
861,868
100,290
674,422
6,398,371
4,899,120
2,761,506
1,249,736
681,100
315,913
153,680
12,687
86,356
887,878
10,254,156
7,797,516
1,404,163
315,545
845,601
91,664
18,558
132,795
1,052,477
4,122,557
1,232,449
1,826,271
1,215,631
394,662
128,821
9,581
77,576
1,063,837

2562p
33,953,502
16,754,409
10,818,115
5,253,255
3,928,340
862,067
100,234
674,219
6,380,978
4,899,120
2,759,385
1,249,902
681,400
315,808
153,646
12,689
86,359
889,833
10,254,156
7,784,534
1,404,387
315,927
845,473
91,666
18,549
132,772
1,065,235
4,122,557
1,234,333
1,825,603
1,215,214
394,517
128,758
9,575
77,539
1,062,621
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จังหวัด
พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

ประเภทเนื้อที่
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร

2560
6,759,909
2,419,704
3,058,803
1,779,303
726,789
346,178
14,757
191,776
1,281,402
7,917,760
2,436,038
3,282,023
1,262,752
1,646,862
141,733
44,720
185,956
2,199,699

2561
6,759,909
2,446,304
3,058,015
1,779,004
726,555
346,001
14,759
191,696
1,255,590
7,917,760
2,498,433
3,280,738
1,262,223
1,646,109
141,702
44,705
185,999
2,138,589

2562p
6,759,909
2,467,895
3,058,671
1,779,236
726,661
346,383
14,751
191,640
1,233,343
7,917,760
2,508,263
3,279,552
1,261,478
1,645,881
141,614
44,670
185,909
2,129,945

หมายเหตุ: p คือ ตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) แหล่งน้า
3.1) แหล่งน้าผิวดิน
แหล่งน้าผิวดิน ตามธรรมชาติ ในกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีลุ่มน้าที่
สาคัญจานวน 6 ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าปิง วัง ยม น่าน ลุ่มน้าป่าสัก และลุ่มน้าสาละวิน ลุ่มน้าเหล่านี้มีสาคัญต่อ
การเกษตรและการอุปโภคบริโภค
แหล่งน้ าผิ วดิน ที่ ส ร้ างขึ้ น แหล่ งน้ าชลประทาน ขนาดใหญ่ ที่ ส าคัญ ในกลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่
 เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่ อาเภอสามเงา จังหวัดตาก สร้างขึ้นเพื่อใช้สาหรับกัก
เก็บน้าใช้อุปโภคบริโภค และผลิตกระแสไฟฟ้า อ่างเก็บน้าสามารถรองรับน้าได้สูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร
สร้างปิดกั้นลาน้าปิง ที่บริเวณเขาแก้ว อาเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลิตไฟฟ้าได้ 743,800 กิโลวัตต์
 เขื่อนสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์
เพื่อการเกษตรกรรม การผลิตพลังงานไฟฟ้า และเพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ราบภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง
สามารถเก็บกักน้าได้ประมาณ 10,550 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ 50,000 กิโลวัตต์ หรือปีละ 670 ล้าน
กิโลวัตต์ชั่วโมง
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 เขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บนแม่น้าน่าน อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มี
ลักษณะเป็นเขื่อนทดน้า (Diversion Dam) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 16 เมตร ระดับสันเขื่อน 52.50
เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง ความยาว 156 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ามีประตูควบคุม จานวน 5 บาน
สร้างปิดกั้นแม่น้าน่าน ที่บ้านหาดใหญ่ อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สร้างเพื่อทดและส่งน้าให้แก่พื้นที่
บริเวณฝั่งขวาของแม่น้าน่านในเขต 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร และส่วนบนของจังหวัดนครสวรรค์จานวน
572,400 ไร่และพื้นที่บ ริเวณฝั่งซ้ายตอนบนของแม่น้าน่านบริเวณทุ่งสานในเขตจังหวัดพิษณุ โลกอีก จานวน
94,700 ไร่ และเพื่ อ บรรเทาอุ ท กภั ย จากแม่ น้ ายมบริเวณพื้ น ที่ ในเขตโครงการฯ นอกจากนี้ ห ากได้ ก่อ สร้าง
โครงการพิ ษ ณุ โลกระยะที่ 2 จะช่ว ยเหลื อพื้ น ที่ เพาะปลู กบริเวณฝั่ งซ้ายตอนล่ างของแม่น้ าน่ านอี ก จานวน
753,750 ไร่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์
 เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เป็นเขื่อนขนาดเล็กชนิดดินถมแกนดิน เหนียวปิดทับ
ด้านหน้าหินทิ้ง สร้างปิดกั้นลาน้ าปิ ง ห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้า 5 กิโลเมตร ความยาวเขื่อน 200
เมตร สูง 12 เมตรจากท้องน้า ความกว้างสัน เขื่อน 10 เมตร อ่างเก็บน้ามีความจุ 4.92 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น
เขื่อนขนาดเล็กอยู่ห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้า 5 กิโลเมตร ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน คือส่วนที่
เป็นคอนกรีต ประกอบด้วยอาคารระบายน้า และส่วนที่เป็นเขื่อนดิน ลักษณะของเขื่อนเป็นดินถมแกนดินเหนียว
ปิดทับหน้าด้วยหินทิ้ง ความยาวเขื่อน 200 เมตร ทาหน้าที่กักน้าจากการปล่อยจากเขื่อนภูมิพล เพื่อสูบกลับที่
ทางานสัมพันธ์กับเครื่องสูบน้ากลับตัวที่ 8 และระบายน้าตามความต้องการของประชาชนต่อไป
 เขื่อนแควน้ อยบ ารุงแดน ตั้งอยู่ ที่ ตาบลคัน โช้ ง อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี
ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้าอเนกประสงค์ขนาดใหญ่สามารถเก็บกักน้าได้ 769 ล้าน ลบ.ม. โดยมีพื้นที่ผิวน้าที่ระดับ
เก็บกักประมาณ 38,368 ไร่ และเป็นเขื่อนทิ้งหินดาดคอนกรีต สูง 75 เมตร ยาว 681 เมตร สร้างปิดกั้นแม่น้า
แควน้อย
3.2) แหล่ งน้ าใต้ ดิ น แหล่ งน้ าบาดาลที่ ให้ น้ ามาก ได้ แก่ แหล่ งน้ าบาดาลที่ เป็ นหิ นร่วนใน
ภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ายมและแม่น้าน่าน จากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงตอนเหนือของ
จังหวัดนครสวรรค์ สาหรับหินแข็งในภาคเหนือนั้นครอบคลุมท้องที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทางด้านตะวันออก
ของจั งหวัดน่ านและจั งหวัด อุ ตรดิ ต ถ์เป็ น หิ น ทราย และหิ น ดิ น ดาน ซึ่ งหิ น เหล่ านี้ ไม่ กัก เก็บ น้ าจึ งให้ น้ าน้ อ ย
คุณภาพน้าบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้าจืด แต่มักมีปริมาณสารละลายเหล็กอยู่สูง
ในช่ ว งหลายทศวรรษที่ ผ่ า นมา สถานการณ์ ด้ า นแหล่ ง น้ าของประเทศไทย ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดการใช้น้าจากแหล่งต่างๆ ในปริมาณที่
มากขึ้นหลายเท่าตัว ประกอบกับปัญหาด้านการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและชุมชน อีกทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งน้าในวงกว้าง ซึ่งแหล่งน้าบาดาลก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูน้าใต้ดินในระดับตื้น
จึงได้มีโครงการเติมน้าใต้ดินเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาลคืนสู่สมดุลตามธรรมชาติ
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พื้นที่ดาเนินการในจังหวัดพิษณุโลก
1. โครงการเติ มน้ าใต้ดินระดับตื้น ในเขตพื้ นที่ อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุ โลกใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนิ นการก่ อสร้ างระบบเติ มน้ ารูปแบบบ่ อวงเติ มน้ า จ านวน 500 บ่ อ และเจาะบ่ อ
สังเกตการณ์ตรวจวัดระดับน้าบาดาล จานวน 50 บ่อ
2. โครงการเติมน้าใต้ดินในพื้นที่ตาบลทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
จานวน 10 บ่อ
1) อาเภอเมืองพิษณุโลก จานวน 2 บ่อ
2) อาเภอเนินมะปราง จานวน 1 บ่อ
3) อาเภอบางกระทุ่ม จานวน 1 บ่อ
4) อาเภอบางระกา จานวน 6 บ่อ
3. การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสถานการณ์ขาดแคลนน้าฤดูแล้ง ปี 2563/
2564 งบกลาง จานวน 56 บ่อ
1) อาเภอเมืองพิษณุโลก จานวน 17 บ่อ
2) อาเภอนครไทย จานวน 1 บ่อ
3) อาเภอบางกระทุ่ม จานวน 8 บ่อ
4) อาเภอเนินมะปรางจานวน 4 บ่อ
5) อาเภอบางระกา จานวน 5 บ่อ
6) อาเภอพรหมพิราม จานวน 12 บ่อ
7) อาเภอวังทอง จานวน 6 บ่อ
8) อาเภอวัดโบสถ์ จานวน 3 บ่อ
พื้นที่ดาเนินการในจังหวัดอุตรดิตถ์
1. โครงการเติมน้าใต้ดินในพื้นที่ตาบลทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง จานวน 10 บ่อ
1) อาเภอตรอน จานวน 1 บ่อ
2) อาเภอพิชัย จานวน 5 บ่อ
3) อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จานวน 3 บ่อ
4) อาเภอเมืองลับแล จานวน 1 บ่อ
2. การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสถานการณ์ขาดแคลนน้าฤดูแล้ง ปี 2563/
2564 งบกลาง จานวน 23 บ่อ
1) อาเภอตรอน จานวน 4 บ่อ
2) อาเภอทองแสนขัน จานวน 1 บ่อ
3) อาเภอพิชัย จานวน 6 บ่อ
4) อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จานวน 10 บ่อ
5) อาเภอลับแล จานวน 2 บ่อ
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พื้นที่ดาเนินการในจังหวัดสุโขทัย
1. โครงการเติมน้าใต้ดินในพื้นที่ตาบลทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง จานวน 43 บ่อ
1) อาเภอกงไกรลาศ จานวน 5 บ่อ
2) อาเภอคีรีมาศ จานวน 2 บ่อ
3) อาเภอทุ่งเสลี่ยม จานวน 2 บ่อ
4) อาเภอบ้านด่านลานหอย จานวน 5 บ่อ
5) อาเภอเมืองสุโขทัย จานวน 2 บ่อ
6) อาเภอศรีนคร จานวน 2 บ่อ
7) อาเภอศรีสัชนาลัย จานวน 2 บ่อ
8) อาเภอศรีสาโรง จานวน 7 บ่อ
9) อาเภอสวรรคโลก จานวน 3 บ่อ
2. การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสถานการณ์ขาดแคลนน้าฤดูแล้ง ปี 2563/
2564 งบกลาง จานวน 56 บ่อ
1) อาเภอกงไกรลาศ จานวน 5 บ่อ
2) อาเภอคีรีมาศ จานวน 6 บ่อ
3) อาเภอทุ่งเสลี่ยม จานวน 1 บ่อ
4) อาเภอเมืองสุโขทัย จานวน 6 บ่อ
5) อาเภอศรีนคร จานวน 3 บ่อ
6) อาเภอศรีสัชนาลัย จานวน 5 บ่อ
7) อาเภอศรีสาโรง จานวน 6บ่อ
8) อาเภอสวรรคโลก จานวน 11 บ่อ
พื้นที่ดาเนินการในจังหวัดตาก
1. โครงการเติมน้าใต้ดินในพื้นที่ตาบลทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง จานวน 5 บ่อ
1) อาเภอบ้านตาก จานวน 1 บ่อ
2) อาเภอพบพระ จานวน 2 บ่อ
3) อาเภอสามเงา จานวน 2 บ่อ
2. การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสถานการณ์ขาดแคลนน้าฤดูแล้ง ปี 2563/
2564 งบกลาง จานวน 1 บ่อ
1) อาเภอเมืองตาก จานวน 1 บ่อ
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4) ขยะ
สถิติปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 30 มิถุนายน 2563) พบว่าจังหวัดที่มีปริมาณขยะเกิดขึ้นสูงสุดต่อวัน คือ จังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น จานวน 819.72 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 26.61 ของปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
รองลงมาคือ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้
ประโยชน์ มากที่สุ ด คือ จั งหวัด สุโขทัย จ านวน 394.49 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 69.58 รองลงมาคือ จังหวัด
อุตรดิตถ์ร้อยละ 62.83 จังหวัดตากร้อยละ 61.86 จังหวัดพิษณุโลกร้อยละ 55.78และจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ
41.77 ตามลาดับ
ผลการดาเนินงาน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

สสภ.

3

พื้นที่
ดาเนินการ

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
ปี 2563
(ตัน/วัน)

ปริมาณ
ขยะมูล
ฝอยที่
กาจัด
ถูกต้อง
(ตัน/วัน)

%

ดาเนินการโดย

อปท.

เอกชน
2

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ที่นากลับมา
ใช้
ประโยชน์
(ตัน/วัน)

%

ปริมาณขยะ
มูลฝอยได้รับ
การจัดการ
อย่างถูกต้อง
(ตัน/วัน)

%

457.21

55.78%

736.40

89.84%

พิษณุโลก

819.72

279.19 34.06%

13

ตาก

715.53

184.65 25.81%

/

442.62

61.86%

627.27

87.67%

อุตรดิตถ์

434.48

65.78 15.14%

/

272.98

62.83%

338.76

77.97%

สุโขทัย

566.96

130.75 23.06%

2

0

394.49

69.58%

525.24

92.64%

เพชรบูรณ์

544.28

113.40 20.83%

3

-

227.33

41.77%

340.73

62.60%

ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อ พิ จ ารณาจากสถิ ติป ริ มาณขยะที่ เกิ ดขึ้ น ปี 2560-2562 ที่ ผ่ านมา พบว่ากลุ่ มจังหวัด ภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1 ปี 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย 3,472 ตัน/วัน ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.20
จังหวัดที่ลดลงมากที่สุดคือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์
ตามลาดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

ปี 2560
523
897
951
576
440
3,387

ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย (ตันต่อวัน)
ปี 2561
ปี 2562
639
626
903
883
953
951
580
574
439
438
3,514
3,472
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5) มลพิษ
1. สถานการณ์คุณภาพอากาศ
จากการติ ด ตามสถานการณ์ ป ริม าณฝุ่ น ละออง PM2.5 และจุด ความร้อ น
(Hotspot) ของกลุ่ ม จั งหวัด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 (ตาก พิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์ สุ โขทั ย และเพชรบู รณ์ ) จาก
แหล่งข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษและสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

2. สถิติและแนวโน้มจานวนจุดความร้อน
จุ ด ความร้ อ นสะสมจากดาวเที ย ม Suomi NPP (vllRs) วั น ที่ 1 มกราคม - 31
พฤษภาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ของปี 2563 – 2564 พบว่า จังหวัดที่มี
จุดความร้อนสะสม (Hotspot) ลดลงจากปี 2563 มากที่สุดคือจังหวัดสุโขทัย ลดลงร้อยละ 59.21 รองลงมาคือ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ลดลงร้อยละ 56.96 จังหวัดพิษณุโลก ลดลงร้อยละ 50.60 จังหวัดตาก ลดลงร้อยละ 49.54
และจังหวัดเพชรบูรณ์ ลดลงน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 32.41

ที่มา : สานักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
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จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม Suomi NPP (vllRs) ปี 2563-2564
จาแนกตามพื้นที่ที่มีจุดความร้อนสะสม สุงสุด วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564

ที่มา : สานักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเกิด จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม ปี 2564 จาแนกตามลักษณะพื้นที่
พบว่า การเกิดจุดความร้อนสะสมมากที่สุดคือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จานวน 6,640 จุด จังหวัดที่มีจุดความร้อน
สะสมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากที่สุดคือ จังหวัดตาก 3,952 จุด รองลงมาคือจังหวัดอุตรดิตถ์ 1,060 จุด เพชรบูรณ์
657 จุด พิษณุโลก 514 จุด และจังหวัดสุโขทัย 457 จุด ตามลาดับ
6) สถานการณ์ภัยพิบัติ
จากข้อมูลสถิติสัดส่วนพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัยและภัยแล้งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ในปี 2559-2563 พบว่า ในปี 2563 สัดส่วนพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ของกลุ่ม
จังหวัดฯ มีจานวน ลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 47.16 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย
และภัย แล้ งลดลงมากที่สุ ดคือ จั งหวัดพิษ ณุ โลกลดลง ร้อยละ 78.23 รองลงมาคือ สุ โขทั ย ตาก เพชรบูรณ์
ตามลาดับ ส่ วนจั งหวัดอุตรดิตถ์นั้ น กลั บ พบว่ามี สัดส่วนพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัยและภัยแล้ ง ร้อยละ
63.30 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 39.58
สัดส่วนพื้นที่ (หมู่บา้ น) ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง (ร้อยละ)
จังหวัด
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/ลด

ตาก

89.78

89.43

80.65

86.74

52.85

na

na

28.47

ลด 46.13

พิษณุโลก

47.52

55.15

69.37

49.62

77.58

na

na

16.89

ลด 78.23

เพชรบูรณ์

89.11

33.52

5.62

36.44

39.33

na

na

27.94

ลด 28.96

สุโขทัย

84.58

94.66

10.20

68.56

91.46

na

na

37.13

ลด 59.40

อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

68.30

75.82

43.63

72..22

45.35

na

na

63.30

เพิ่ม 39.58

75.73

62.92

36.03

56.78

60.49

na

na

31.96

ลด 47.16

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
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3. ประเด็นปัญหา/ความต้องการของพื้นที่
กลุ่ ม จั งหวัด ภาคเหนื อตอนล่ าง 1 ได้ น ากระบวนการในการเก็ บ รวบรวมปั ญ หาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยผ่ านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒ นาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ผ่านกลไกการระดมความคิดเห็ นและรับข้ อเสนอแนะรวมทั้งปั ญ หาความต้ องการจากผู้ แทนส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนนาเสนอข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในส่วนของการวิเคราะห์บริบทของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้
พื้นที่
เพชรบูรณ์

ประเด็น
- ด้านการเกษตร/การท่องเที่ยว (มรดกโลก, ธรรมชาติ) /
- ด้านการค้าการลงทุน (การแปรรูปสินค้าเกษตร)

สุโขทัย

- ด้านเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย
- การท่องเที่ยว (มรดก/อุทยานแห่งชาติ) วิถีธรรมชาติ
- ด้านอุตสาหกรรม (อ้อย/โรงงานน้าตาล) ไม่เด่นชัด
- การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สุโขทัยไปหลวงพระบาง

ตาก

- ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ทีลอซู) และผลักดันการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ไม้กลายเป็นหิน (ซากไม้เป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก)
- ด้านการส่งเสริมการค้าเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (แม่สอด)
- การแปรรูปอาหารสัตว์ (ข้าวโพด มันสาปะหลัง) เพื่อการส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน

อุตรดิตถ์

- ด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มปริมาณผลผลิต ควรส่งเสริมการเกษตรแบบ
ครบวงจร โดยภาคราชการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ภาคการเกษตรมีแหล่ง
แปรรูปสินค้า ควรมีสถานที่ตรวจรับรองสินค้าที่รวดเร็ว ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้
สามารถนาสินค้าไปสู่ตลาดบน หรือผู้มีกาลังซื้อ
- ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- ด้านการค้าชายแดนด่านภูดู่
- ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์
เพื่อให้เกิดการส่งออกและนาเข้ารองรับการขยายตัวของการค้าชายแดน
- ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนและรองรับการลงทุนทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต ทั้งระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ LIMEC

พิษณุโลก
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ลาดับความสาคัญ
1) ด้านการเกษตร
1.1) ให้มีการส่งเสริมการเกษตรครบวงจร เพิ่มปริมาณผลผลิตในรูปแบบเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ สนับสนุนพันธุ์พืช เช่น หน่อกล้วยน้าว้ามะลิอ่อ งแบบเนื้อเยื่อ พันธุ์ข้าวคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรโดยมีแหล่งแปรรูปสินค้า โรงงานแปรรูปสินค้าต้นแบบ ส่งเสริมการนานวัตกรรม เทคโนโลยี
เข้ามาใช้ มีสถานที่ตรวจรับรองสินค้าที่รวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่าย มีการตลาดรองรับ
1.2) ให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ไก่ดา และการแปรรูปอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก
1.3) ให้มีการพัฒนาแหล่งน้า ขยายเขตชลประทานไปสู่ไร่นาให้ทั่วถึงด้วยคลองไส้ไก่
1.4) ส่งเสริมสินค้าการเกษตรให้ได้แหล่งบ่งชี้ทางภูมิสาสตร์ (GI)
2) ด้านการท่องเที่ยว
2.1) สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรและความงาม,เกษตร,วัฒนธรรม,มรดกโลก
2.2) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สุโขทัยไปหลวงพระบาง
3) ด้านการค้าการลงทุน
3.1) การแปรรูปสินค้าการเกษตร
3.2) การตลาด การค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.3) การพัฒนาเส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ กับแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
4) ด้านสาธารณสุข
4.1) ผลั กดัน จังหวัดพิษณุ โลกให้ เป็นเมืองสมุนไพร ส่งเสริมพืช สมุนไพรให้ เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ความงาม และส่ งเสริ มการแพทย์ แผนไทยในระดับ พื้ นที่ พร้อมทั้งขยายเครือ ข่ายให้ ครอบคลุ มกลุ่ มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1
5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1) การบริหารจัดการขยะในพื้นที่
5.2) แก้ไขปัญหาการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อม ปริมาณหมอกควัน ฝุ่น
ละออง PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการเกิดจุดความร้อนและไฟไหม้ป่า
5.3) แก้ไขปัญหาการอนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน ป่าไม้
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4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในช่วงที่ผ่านมา
ในการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาได้ยึดหลักตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด โดยนาความต้องการของประชาชนมากาหนดเป็นแนวทางริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒ นาพื้นที่
(Area- Based Approach) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มจังหวัด โดยมีโครงการที่มีผลการดาเนินงานสาเร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ กลุ่มจังหวัด คือ โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยมีผลการดาเนินงาน
สาเร็จและเป็นประโยชน์แก่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่สาคัญ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็นการพัฒ นาที่ 1 : พัฒ นาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าและยกระดับสู่มาตรฐานสากล
กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนื อตอนล่าง 1 ดาเนินการด้านการพั ฒ นาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหาร
ปลอดภัยบนความต้องการของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 203,172,900 บาท
มีการดาเนินงานและพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น
1) ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าผลลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้ผลิตรวมถึงผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรสามารถเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ เสริมศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และบุคลากรในพื้นที่ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการผลิต การแปรรูป และการส่งออก รวมถึงสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด แบบบูรณาการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลาง
อินโดจีนและภูมิภาค RCEP
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดาเนินการด้านการยกระดับเครือข่ายการค้า โครงข่ายการขนส่ง
คมนาคมและระบบโลจิ ส ติ กส์ จ ากกลุ่ มภาคเหนื อ ตอนล่ าง 1 สู่ ภู มิ ภ าคและอาเซี ย น งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น
65,000,000 บาท โดยเน้นเรื่องความสาคัญต่อการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน ด้านปัจจัยพื้นฐานที่เพิ่มมาตรฐานความสะดวกรวดเร็ว และ
ความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเตรียมรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในด้านการค้าและการลงทุน เป็นต้น
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บนฐาน
การพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัลและศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบน ฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และมรดกโลก
ด้านการสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศและประวัติศาสตร์ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 56,588,000 บาท เป็นการพัฒ นาการท่องเที่ยวทางนิเวศประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรมและมรดกโลก
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการเป็นหลัก เพื่อ
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เตรีย มรับ การขยายตัว เศรษฐกิจ ในด้านการค้ าและการท่องเที่ยวสู่ การเป็ นศู นย์กลางบริการสี่ แยกอิน โดจีน
เชื่อมโยงทาง เศรษฐกิจ สังคม และบริการ ของภูมิภาค สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ปัญหาและอุปสรรค
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความโดดเด่นทั้งในด้าน Connectivity เชื่อมโยงสี่แยกอินโดจีน กับ
ภูมิภ าคและประเทศเพื่อนบ้ าน CLMV การพัฒ นาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC , NSEC เป็นแหล่ งผลิ ต
สิ น ค้ าทางการเกษตรที่ ส าคั ญ และมี แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย เช่ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งประวัติ ศ าสตร์
วัฒ นธรรมและเชิงนิ เวศ ซึ่งในแต่ล ะปี มีนั กท่ องเที่ ยวเดิน ทางมาท่ องเที่ ยวเป็ นจานวนมาก และในอนาคตมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ในด้านศักยภาพของพื้นที่ ยังพบปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ ได้แก่
(1) ปั ญ หาด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน (Infrastructure) และการคมนาคมขนส่ ง (Transportation)
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางถนน ที่ยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
และกิจกรรมทางการเกษตรได้ รวมทั้งระบบขนส่ งสาธารณะยังไม่เพี ยงพอต่อความต้องการ ทาให้ การเดินทาง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่สะดวกมากนัก
(2) ปัญหาด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก และมีแม่น้าสายสาคัญไหล
ผ่านหลายสาย มีระบบชลประทานสาหรับการเกษตร ทาให้เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ที่สาคัญของประเทศ แต่ใน
บางฤดูกาลยังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า (ข้าว ข้าวโพด อ้อย มะม่วง กล้วย สับปะรด มะขามหวาน เป็น
ต้น) สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการในการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การประกันราคาสิน ค้า ลดต้น ทุน ลดพื้น ที่ปลูก ปลูกพืชทดแทน ปลูกพืชผสมผสาน รวมถึงการน้อมนาหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาปรับใช้ แต่บางพื้นที่ยังมีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่
(3) ปั ญ หาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และการ
ท่องเที่ยวทาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตาม
แหล่งท่องเที่ยว ทาให้เกินขีดความสามารถเดิมของท้องถิ่นที่จะรองรับได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาขยะ ซึ่งยัง
ไม่ได้ถูกกาจัดอย่างเหมาะสม รวมทั้งปัญหาเรื่อ งแหล่งกาจัดขยะไม่เพียงพอ ขาดการบูรณาการด้านการจัดการ
ขยะร่ ว มกั น และขาดความรู้ เข้ า ใจโดยแท้ จ ริ ง ด้ า นการบริ ห ารจั ด การขยะอย่ า งถู ก ต้ อ งของประชน และ
ผู้ ป ระกอบการรายย่ อยบางราย ส่ งผลต่อระบบนิเวศภาพลั กษณ์ ของการท่องเที่ ยว และนอกจากนี้ยังท าให้
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
(4) ปัญหาด้านสาธารณภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้งเป็นประจา ทาให้เกิด “บางระกาโมเดล” ที่สามารถหน่วงน้าที่ไหลจากตอนบนของลุ่มน้ายม ผ่านจังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงปัญหาไฟป่าหมอกควันและจุดความร้อน (Hotspot)
เกิดขึ้นในพื้นที่บางฤดูกาล
(5) ปัญหาด้านความยากจน เป็ นปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเร่งด่วนของชาติ ที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ก็เป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนคนยากจนสูง และมีจานวนครัวเรือนยากจนจานวน
มาก โดยมี สั ดส่ วนร้ อยละ 8.90 ของประชากรทั้ งหมดในกลุ่ มจังหวั ด ซึ่ งได้ ส่ งเสริมและผลั กดั นโครงการด้ าน
เศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญของการพัฒนากลุ่มจังหวัดเช่นกัน
(6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากกลุ่ มจังหวัดมีลักษณะที่เป็น Area-based แต่หน่วยงาน
ระดับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดยังเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกันได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านข้อมูล ส่งผล
ให้การดาเนินงานขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ไม่ได้เต็มศักยภาพ
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แนวทางแก้ไข
(1) การแก้ไขปัญหาในมิติการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดและระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถดาเนินการตามทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการตั้ง
คณะท างานหลายด้ า นโดยประกอบด้ ว ยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ และภาคประชาสั งคม โดยให้
ความสาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือและการทางานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการส่งเสริมกลไกของ
ภาคเอกชน ให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการมีส่วนร่วม
ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งในการร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ องค์ความรู้ การผลิต การตลาด
ช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ รวมถึงร่ว มกากับ ติด ตาม และประชาสัม พัน ธ์เพื่อสร้างความรู้ค วาม
เข้า ใจต่อ มาตรการกระตุ ้น เศรษฐกิจ ในรายละเอีย ดและแนวทางปฏิ บั ติ กั บ คณะกรรมการหมู่บ้ าน และ
ประชาชนในพื้นที่ด้วย
(2) การแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน ได้แก่
- เพิ่ มถนน 4 ช่องจราจรบนถนนสายหลั กให้ ตลอดเส้ น ทางทุกจังหวัด รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาในจุดที่อันตราย จุดแยกจุดตัด การเพิ่มสัญญาณจราจร เป็นต้น
- ส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณะ (Public Transportation)
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการกระจายรายได้และอาชีพที่เพิ่มขึ้น
3) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เพื่อสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกร
อย่างยั่งยืน
4) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทาหน้าที่คอยเฝ้าระวัง สั่งการ รับแจ้งเหตุ
ช่วยเหลือ และประสานหน่วยใกล้เคียง เป็นต้น
การดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บนฐาน
การพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และมรดกโลก
(1) ด้ านการพั ฒ นาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิ จ การค้าการลงทุ น บนฐานการพั ฒ นา
นวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
งบประมาณรวมทั้งสิ้ น 252,892,700 บาท เป็ นการเพิ่ มศักยภาพและพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ ยว เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก และส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในด้านการค้าและการท่องเที่ยวสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และบริการ ของภูมิภาค สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(1) ด้านการพัฒ นาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 57,855,500 บาท เป็นการดาเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน เช่น 1) การปรับปรุงฝายยาง เพื่อ
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เพิ่มปริมาณการเก็บกักน้าไว้บริหารจัดการในฤดูแล้ง และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้าหลาก 2) การ
ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม พัฒนาและสร้างแหล่งอาหารชุมชน (Food bank) ในพื้นที่ป่า
ชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้าน และการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการ เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความโดดเด่นทั้งในด้าน Connectivity เชื่อมโยงสี่แยกอินโดจีน กับ
ภูมิภ าคและประเทศเพื่อนบ้ าน CLMV การพัฒ นาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC , NSEC เป็นแหล่ งผลิ ต
สิ น ค้ าทางการเกษตรที่ ส าคั ญ และมี แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย เช่ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งประวัติ ศ าสตร์
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศและมรดกโลก ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก แต่ช่วงปี
ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ภาพรวม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและบริการ เมื่อนาข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามา
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ 2563 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนนักท่องเที่ยวที่มา
เยือน ลดลงร้อยละ 54.65 หรือประมาณ 466,986,986 คน และจานวนรายได้จากนักท่องเที่ยว ลดลงร้อยละ 70
หรือประมาณ 4,993,036 ล้านบาท และส่งผลให้การดาเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่ม
จังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและการจัดงาน
แสดงสิ นค้า (event) บางส่วนมีความล่าช้า ยั งไม่สามารถดาเนินการได้ ต้องมีการชะลอการดาเนินงานออกไป
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีของกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศได้ อีกทั้งในด้านศักยภาพของพื้นที่ ยังพบปัญหาอุปสรรค
ด้านต่าง ๆ ได้แก่
(1) ปั ญ หาด้ านโครงสร้ างพื้ น ฐาน (Infrastructure) และการคมนาคมขนส่ ง (Transportation)
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางถนน ที่ยังต้องพัฒนา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของกิจกรรมทางการท่องเที่ย วและกิจกรรมทางการเกษตรได้ รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ทาให้การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่สะดวกมากนัก
(2) ปัญหาด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก และมีแม่น้าสายสาคัญไหล
ผ่านหลายสาย มีระบบชลประทานสาหรับการเกษตร ทาให้เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ที่สาคัญของประเทศ แต่ใน
บางฤดูกาลยังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า และไม่สามารถขาย/ส่งออกสินค้าได้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ส่ งผลกระทบโดยตรงแก่เกษตรกรในพื้ น ที่ แ ละ
ภาพรวม
(3) ปั ญ หาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม จากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จึงเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ จานวนมากถึง 3,472 ตัน
ต่อวัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2562 : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ทาให้เกินขีด
ความสามารถเดิมของท้องถิ่นที่จะรองรับปัญหาเรื่องขยะ ที่ถูกกาจัดอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งปัญหาเรื่องแหล่ง
กาจัดขยะไม่เพียงพอ ขาดการบูรณาการด้านการจัดการขยะร่วมกัน และขาดความรู้เข้าใจโดยแท้จริงด้านการ
บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องของประชน และผู้ประกอบการรายย่อยบางราย ส่งผลต่อระบบนิเวศภาพลักษณ์
ของการท่องเที่ยว และนอกจากนี้ยังทาให้ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
(4) ปัญหาด้านสาธารณภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้งเป็นประจา ทาให้เกิด “บางระกาโมเดล” ที่สามารถหน่วงน้าที่ไหลจากตอนบนของลุ่มน้ายม ผ่านจังหวัด
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สุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงปัญหาไฟป่าหมอกควันและจุดความร้อน (Hotspot)
เกิดขึ้นในพื้นที่บางฤดูกาล
(5) ปัญหาด้ านความยากจน เป็ นปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒ นา
ประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเร่งด่วนของชาติ ที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่ อง กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนื อตอนล่ าง 1 ก็เป็ นพื้ นที่ ที่ มีสั ดส่ วนคนยากจนสู ง และมีจานวนครัวเรือนยากจน
ในอัตราที่สูง โดยมีสัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 9.10 ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้ส่งเสริม
และผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญของการพัฒนากลุ่มจังหวัดเช่นกัน
(6) ปัญหาด้ านการบริหารจั ดการ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดมีลั กษณะที่เป็น Area-based แต่หน่วยงาน
ระดับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดยังเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกันได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านข้อมูล ส่งผล
ให้การดาเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้ไม่เต็มศักยภาพ
แนวทางแก้ไข
(1) การแก้ไขปัญหาในมิติการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดและระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถดาเนินการตามทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการตั้ง
คณะท างานหลายด้ านโดยประกอบด้ ว ยภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ และภาคประชาสั งคม โดยให้
ความสาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือและการทางานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการส่งเสริมกลไกของ
ภาคเอกชน ให้ เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาจัง หวัด /กลุ่ม จัง หวัด และร่วมเป็นที่
ปรึกษาด้านวิชาการ องค์ความรู้ การผลิต การตลาด ช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ รวมถึง ร่ว มกากับ
ติด ตาม และประชาสัม พัน ธ์เพื่อสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจในมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ และการเยียวยาของ
รัฐบาลแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งใน
รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ด้วย
(2) การแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่
(1) ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมิภ าค และโครงข่ายที่เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวการค้าการลงทุนให้ได้มาตรฐาน ได้แก่
- การขยายช่องจราจรบนถนนสายหลักให้ตลอดเส้นทางทุกจังหวัด รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ในจุดที่อันตราย จุดแยกจุดตัด การเพิ่มสัญญาณจราจร เป็นต้น
- ส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณะ (Public Transportation)
(2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการกระจายรายได้และอาชีพที่เพิ่มขึ้น
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครและชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน
(4) ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ผลไม้คุณภาพ เกษตร
แปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
(5) จั ดตั้งศูนย์เฝ้ าระวังและช่วยเหลื อผู้ ประสบภัย ทาหน้ าที่ค อยเฝ้ าระวัง สั่งการ รับแจ้งเหตุ
ช่วยเหลือ และประสานหน่วยงานใกล้เคียง เป็นต้น
จากข้อมูลข้างต้นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พบว่า จากผลการพัฒนาที่ผ่าน
มากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีศักยภาพทางการเกษตรและการท่องเที่ยว อาทิเช่น จังหวัดพิษณุโลกจะมี
ศักยภาพด้านการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ประวัติศาสตร์/วัฒ นธรรม การ
ขนส่ ง Logistics เป็ นต้ น ส่ วนจั งหวัดอุ ตรดิ ตถ์ จะมี ศั กยภาพผลิ ตภั ณฑ์ OTOP และ การเกษตร ส าหรับจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ จะมีศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนจังหวัดตากจะมีศักยภาพด้าน
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การแปรรูปสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒ นธรรม และการค้าการลงทุน และจังหวั ดสุโขทัยจะมี
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ และสินค้าการเกษตร ตลอดจนพลังงาน
ทดแทน เป็นต้น การเชื่อมโยงสู่ประตูการค้ าชายแดน เช่น จังหวัดอุตรดิตถ์ (ด่านภู ดู่) จังหวัดตาก (ด่านแม่สอด)
และสี่ แยกอิน โดจีน ตลอดจนด้านการขนส่ ง เช่น จังหวัดพิษ ณุ โลก ซึ่งศักยภาพเหล่ านี้ ส ามารถต่ อยอดจาก
ฐานความรู้ และเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และแก้ ไขจุ ด อ่ อนด้ านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงใช้โอกาสความได้เปรียบของที่ตั้งเชื่อมโยงประตูการค้าชายแดนมากาหนดทิศทางการ
พัฒนา และดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ โดยสรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญได้ดังนี้
1) พัฒนาเกษตรและสินค้าชุมชน ได้จัดทาข้อมูลสินค้าทางการเกษตรพร้อมพัฒนาและ
ส่งเสริมการแปรรูปสิ น ค้าชุมชนให้ มีความโดดเด่น และได้รับการรับรองตามมาตรฐานในรูปแบบของเกษตร
ปลอดภัยสาร อาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปลงใหญ่
2) ส่งเสริ ม การค้ า การบริก ารและพั ฒ นาเส้น ทางคมนาคม ได้มุ่ งเน้ นการพั ฒ นาด่าน
ชายแดนไทย - พม่า (จังหวัดตาก) และชายแดนไทย - สปป.ลาว ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นประตูการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้านสู่การค้าสากล โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ตลอดจนมีการส่งเสริมการค้าการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
บนเส้นทาง LIMEC (Luangprabang – Indochina - Mawlamyine Economic Corridor)
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวกและการ
บริการให้ได้มาตรฐาน พร้อมสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ
4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ และตัดไม้ทาลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์
ถูกทาลายไปหรือนาไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากมีส่วนทาให้เกิดการบุกรุกทาลาย
ป่า การซื้อขายพื้นที่ป่า เพื่อเป็นการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ประกอบกับประชาชนในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ต้องการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้
สนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (Food Bank) และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตาม Road map ของรัฐบาล ตลอดจนโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่รอยต่อจังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ซ้าซาก โดยการดาเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อาเภอบางระกา อาเภอพรมพิราม
จังหวัด พิษ ณุโ ลก อาเภอกงไกรลาศ จังหวัด สุโ ขทัย อาเภอพิช ัย อาเภอตรอน จังหวัด อุต รดิต ถ์ และพื้ น ที่
ใกล้เคีย ง ได้ร ับ ผลกระทบจากปัญ หาน้ าท่ว มภัย แล้ง ซ้ าซากลดน้ อยลง ประชาชนมี ความพึ งพอใจในผลการ
ดาเนินงานดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการ “บางระกาโมเดล” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาโดยตลอด
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ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัดของสานักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จาเป็น
อย่างยิ่งต้องกาหนดกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดสัมฤทธิผล โดยบูรณาการการทางานร่วมกัน
ตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อ
ระดมทรัพยากรร่วมบูรณาการขับเคลื่อนให้บังเกิด ผลสาเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัด
เป็ น แกนกลางหลักในการอานวยความสะดวกให้ กับคณะกรรมการบริห ารจังหวัด ซึ่งทาหน้าที่ถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดอย่างเป็นลาดับชั้น ดังต่อไปนี้
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Function

Agenda
Area

แสดงกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

นอกจากนี้ กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน ยังมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ดังต่อนี้
1. ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการภายในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็น
แกนหลักในการสนับสนุนความสาเร็จตามตัวชี้วัดการพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
2. ประชุมส่วนราชการเพื่อเชื่อมโยงสู่ จังหวัด และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการ กบจ.แต่ละจังหวัดนาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุก
ระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บูรณาการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการและภาคส่วนอื่นๆ โดยเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาให้มาร่วมแก้ไขปัญหา
และสนับสนุนการพัฒนา
4. กาหนดกลไกติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในทุกระดับโดยดาเนินการในช่วงกลางแผนและปลายแผน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนต่อไป โดยกาหนดกรอบระยะเวลาซึ่ง
อาจจะเป็นการติดตามและประเมินผลรายปีการติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนและการติด ตามและ
ประเมินผลในระยะปลายแผนฯ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดย
ดาเนินงานติดตามและประเมินผล 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
4.1 ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่สาคัญ
4.2 ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์
4.3 ติดตามและประเมินผลภาพรวม
5. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นระยะ เนื่องจากสถานการณ์โลกและสถานการณ์ภายในประเทศมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แผนยุทธศาสตร์เดิมอาจจะล้าสมัยและไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การทบทวน
แผนจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ต้องปฏิบั ติตามสถานการณ์ ที่ เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความ
ทันสมัย และเป็นแนวทางในการพัฒนาในระยะต่อไปอย่างเหมาะสม
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์
การประเมินสภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (SWOT ANALYSIS) เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ สภาพทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกประเทศ และภายในประเทศ ที่
อาจส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ทาให้สามารถนามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแสดงให้เห็นจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้
สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength: S)
- ภาคเหนือ ตอนล่า ง 1 มีค วามพร้อ มต่อ การพัฒ นาเชื่อ มโยงด้า นการค้า และบริก ารกับ
นานาชาติ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่ อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง
ของประเทศ และเส้นทางตามแนว NSEC North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนมา ลาว ไทย)
และ EWEC East-West Economic Corridor (เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมา) และเชื่อมโยง One Belt
One Road มีช่องทางการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว (ด่านพรมแดนแม่
สอด จังหวัดตาก และด่านผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์)
- สิน ค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และพืชสมุนไพร มีความหลากหลาย โดยในพื้นที่ภ าคเหนือ
ตอนล่า งมีศักยภาพ ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง และ
อ้อย บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้าตาล พลังงานไฟฟ้า
จากแกลบ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญของประเทศ และสามารถ
นาเข้าวัตถุดิบเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ
Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่างๆ เป็นต้น
- มีภูมิปัญญาที่หลากหลายและมีมูลค่าที่สามารถสร้างรายได้และถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลาน
- มีแรงงานที่มีศักยภาพทักษะที่ดี ตลอดจนฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โ ดยใช้
ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการ
ของตลาด สินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสู่งานหัตถศิลป์
- สภาพภู มิ เศรษฐกิ จ -สั งคมเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาภาคธุ รกิ จบริก าร สภาพแวดล้ อ มทางสั งคม
วัฒนธรรมสาหรับภาคธุรกิจบริการ มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน เช่น งานแสดงสินค้า
งานประชุ ม วิ ช าการ บริ ก ารทางการศึ ก ษา ธุรกิ จ บริ การสุ ข ภาพและทางการแพทย์ และธุร กิจ ด้ านบริก าร
Logistics เป็นต้น
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์และวัฒนธรรมที่
โดดเด่นเป็นมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
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แพทย์แ ผนไทย สามารถพัฒ นาเชื่อ มโยงการท่อ งเที ่ย วภายในภาคและเชื่อ มโยงกับกลุ่ มประเทศลุ่ มน้าโขง
ประเทศเมื องพี่ เมื องน้ องและประเทศที ่ม ีศ ัก ยภาพ เช่น จี น อิน เดีย ญี ่ปุ ่น ยุโ รป อเมริก าและนานาชาติ
โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ย ว เช่น ท่องเที่ยวเชิง ธรรมะ ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
ธรรมชาติ เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้รัก ษ์สุขภาพ
- มีสถาบันการศึกษาในการพัฒ นาบุคลากรเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน
- มีแหล่ งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ที่สาคัญและการบริหารจัดการน้า ส่งผลต่อพื้นที่ป่าไม้ มี
ทรัพยากรดินที่มีลักษณะโดดเด่น และยังคงมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์
- มีศูนย์การประชุมระดับพื้นที่ Micecity ที่มีมาตรฐานรองรับการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ
การจัดแสดงสินค้า ในระดับภูมิภาคและภาคเหนือตอนล่าง
จุดอ่อน (Weakness: W)
- การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่ อการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมเมื อง โดยเฉพาะการก าจั ดขยะมู ล ฝอยและน้ าเสี ยจากชุ มชนและ
อุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง การสิ้นเปลืองพลังงาน
ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และตัดทอนระบบ
โครงข่ายชลประทานเพื่ อการเกษตร นาไปสู่การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมของภาคเหนือตอนล่าง 1 และสร้าง
มลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
- ขาดการจัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้าการประสานงานเครือข่ายประเทศคู่ค้าที่มี
ศักยภาพการบริการและท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์จาหน่ายและกระจายสินค้า ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ตลอดจนศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและ
มีส่วนร่วม
- ขาดจุดประชาสั มพั น ธ์การท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 1 ขาดจุดเช็คอิน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคั ญๆ ทาให้ รายได้ด้านการท่องเที่ยวยังต่ากว่าที่ควรจะเป็น ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ต่อเนื่องทั้งปี การประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน สนามบินพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร
เชื่อมโยงระดับประเทศและต่างประเทศ
- ขาดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการผลิต แปรรู ปสินค้าเกษตร การค้า และบริการ รวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์อย่างครบวงจร
- พื้ น ที่ บ างส่ วน ได้รั บ ผลกระทบจากภั ยธรรมชาติ เช่น อุท กภั ย และภั ยแล้ ว ซ้าซาก ทาให้
ประชาชนได้รับ ความเสีย หายในด้านชีวิต ความเป็นอยู่ ทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ เนื่องจากขาดการ
ป้องกันภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ
- มีก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ ส่ งผลให้ สั ด ส่ ว นประชากรวัย
แรงงานลดลง แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา ขาดความรู้และขาดทักษะที่สนับสนุนการพัฒ นา
ศักยภาพและโอกาสของภาค ที่สาคัญ คือ ความรู้และทักษะในด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ต่างๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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โอกาส (Opportunities: O)
- การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยายตลาดการค้า สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์การแพทย์ (Medical Hub) ธุรกิจบริการ
สุขภาพและการแพทย์ การแพทย์แผนไทย ความงาม และสมุนไพร จากการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมตาม
เส้ นทาง One Belt One Road และ GMS ท าให้ ภ าคเหนื อ ตอนล่ างเป็ น ประตูเชื่อมโยงการขนส่ งสิ น ค้าและ
นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กาหนดแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart
city) เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 ให้พัฒนาจังหวัดในพื้นที่สี่แยกอินโดจีน เอื้อ
ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงตามแนว EWEC (East-West
Economic Corridor) รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ผ่านความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
- รัฐ บาลมีนโยบายในการอนุรักษ์และการจัดการป่าไม้อย่ างชัดเจน และการส่งเสริม การใช้
พลังงานทดแทน Bio Energy
- ตลาดการท่องเที่ยวโลกมีการขยายตัว ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สามารถ
พัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีศักยภาพ เช่น จีน
อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาและนานาชาติ ให้เข้ามาท่องเที่ยวได้
อุปสรรค (Threat: T)
- นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดฯ และ
การส่ง ออกสิน ค้า ไปยัง ตลาดต่า งประเทศ การเปิด เสรีท างการค้า และการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จในอนุ
ภูมิภ าคต่าง ๆ ประชาคมอาเซีย น (AEC) และ One Belt One Road ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการ
ลงทุน แต่จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น อาจส่งผลกระทบทาง
ลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
- กลุ่มประเทศเพือ่ นบ้านและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงมีศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวที่สาคัญ
- ขาดการผลักดันและความร่วมมือในการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์
Medical Hub และการบริหารแพทย์แผนไทย ความงาม และสมุนไพร
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร โดยทาให้ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร
- ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัย ภาวะภัยแล้ง การพังทลาย
ของดิน หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนส่งผลกระทบต่อ
การคุณภาพชีวิตของประชาชน
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การวิเคราะห์ Tows Matrix ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1
ใช้วิธี Tows Matrix จับ คู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน กับ โอกาส - อุปสรรค แล้ววิเคราะห์ว่ากลุ่ม จังหวัด ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 ควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
อย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีผลการวิเคราะห์กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา ได้ดังนี้
ทิศทางเชิงรุก (S-O Strategy)
จุดแข็ง (S)

โอกาส (O)

- ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี ค วามพร้ อ มต่ อ การพั ฒ นา
เชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับนานาชาติ และกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคม
เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ภาคกลางของประเทศ และ
เส้ น ท างต าม แ น ว NSEC North-South Economic
Corridor (จี น ตอนใต้ เมี ย นมา ลาว ไทย) และ EWEC
East-West Economic Corridor (เวี ย ดนาม กั ม พู ช า
ลาว ไทย เมียนมา) และเชื่อมโยง One Belt One Road
มี ช่ อ งทางการค้ า ชายแดนและการค้ า ผ่ า นแดนกั บ
ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว (ด่านพรมแดนแม่สอด
จังหวัดตาก และด่านผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์)
- สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และพืชสมุนไพร มีความ
หลากหลาย โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่ างมีศักยภาพ
ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์
จากข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง และอ้อย บรรจุภัณฑ์
ชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอ
ทานอลจากกากน้ าตาล พลั ง งานไฟฟ้ า จากแกลบ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรที่สาคัญของประเทศ และสามารถนาเข้าวัตถุดิบ
เกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่
มี มู ลค่ าเพิ่ มสู ง อาทิ อาหารเสริ มสุ ขภาพ Functional
Food และผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่างๆ เป็นต้น
- มีภูมิปัญญาที่หลากหลายและมีมูลค่าที่สามารถสร้าง
รายได้และถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลาน

- การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้ นทางคมนาคม ส่ งผลให้
เกิดโอกาสในการขยายตลาดการค้า สินค้าเกษตร การ
ท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ มีศักยภาพที่
จะเป็ นศู นย์การแพทย์ (Medical Hub) ธุ รกิ จบริการ
สุขภาพและการแพทย์ การแพทย์แผนไทย ความงาม
และสมุนไพร จากการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม
ตามเส้ นทาง One Belt One Road และ GMS ท า
ให้ภ าคเหนือตอนล่างเป็นประตูเชื่อมโยงการขนส่ ง
สินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
และมี โ อกาสในการขยายธุ ร กิ จ บริก ารด้ านต่ าง ๆ
เพิ่มขึ้น
- ยุ ท ธศาสตร์ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ที่
ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริย ะ (Smart
city) เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 ให้
พั ฒ นาจั งหวั ด ในพื้ น ที่ สี่ แ ยกอิ น โดจี น เอื้ อ ต่ อ การ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ เชื่ อ มโยงตามแนว EWEC (EastWest Economic Corridor) รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ง
และพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

- ความสั ม พัน ธ์และความร่ว มมือ ทางเศรษฐกิจกั บ
ป ระเท ศ เพื่ อ น บ้ าน ทั้ งใน ระดั บ ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ
- มีแรงงานที่มีศักยภาพทักษะที่ดี ตลอดจนฐานการผลิต ระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ผ่านความสัมพันธ์เมือง
หัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โ ดยใช้ฐ านความรู้ด้าน พี่เมืองน้อง
เทคโนโลยีศิล ปวัฒ นธรรมและการออกแบบร่ว มสมัย
เพื ่อ ตอบสนองต่อ กระแสความต้ อ งการของตลาด
สิ น ค้ า หั ต ถกรรม ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มสู่งานหัตถศิลป์
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จุดแข็ง (S)

โอกาส (O)

- สภาพภูมิเศรษฐกิจ-สังคมเอื้อต่อการพัฒนาภาคธุรกิจ
บริการ สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมสาหรับภาค
ธุ ร กิ จ บริ ก าร มี โรงพยาบาลที่ มี ค วามพร้ อ มในการ
ให้ บ ริ การที่ ดี มี มาตรฐาน เช่ น งานแสดงสิ น ค้ า งาน
ประชุ ม วิช าการ บริ ก ารทางการศึ ก ษา ธุร กิ จบริก าร
สุ ข ภาพและทางการแพทย์ และธุ ร กิ จ ด้ า นบริ ก าร
Logistics เป็นต้น

- รัฐ บาลมีน โยบายในการอนุรัก ษ์แ ละการจัด การ
ป่า ไม้อ ย่า งชัด เจน และการส่ง เสริม การใช้พลังงาน
ทดแทน Bio Energy

- ตลาดการท่องเที่ยวโลกมีการขยายตัว ส่งผลให้กลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 สามารถพั ฒ นาเป็ น
เส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศที ่ม ีศ ัก ยภาพ เช่น จีน
- มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ งธรรมะที่ ห ลากหลาย แหล่ง อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาและนานาชาติ ให้เข้ามา
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น ท่องเที่ยวได้
เป็นมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
และมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายใน
ภาคและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง ประเทศ
เมื องพี่ เมื องน้ องและประเทศที ่ม ีศ ัก ยภาพ เช่น จีน
อ ิน เด ีย ญี ่ปุ ่น ย ุโ ร ป อ เม ริก าแ ล ะ น าน าช า ติ
โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ย ว เช่น ท่องเที่ยว
เชิง ธรรมะ ประวัต ิศ าสตร์ วัฒ นธรรมและวิถีช ีว ิต
ชุม ชน ธรรมชาติ เชิง นิเ วศ และเชิงสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้รัก ษ์สุขภาพ
- มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
และสนับสนุนการพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
- มี แ หล่ งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ ที่ ส าคั ญ และการ
บริหารจัดการน้า ส่งผลต่อพื้นที่ป่าไม้ มีทรัพยากรดินที่
มีลักษณะโดดเด่น และยังคงมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์
- มี ศู น ย์ ก ารประชุ ม ระดั บ พื้ นที่ M ice city ที่ มี
มาตรฐานรองรั บ การจั ด ประชุ ม การจั ด นิ ท รรศการ
การจั ด แสดงสิ น ค้ า ในระดั บ ภู มิ ภ าคและภาคเหนื อ
ตอนล่าง
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กลยุทธ์เชิงรุก
- ส่งเสริมการค้าและบริการเชื่อมโยงจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ
EWEC ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
- ผลั กดัน ให้ กลุ่ มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่ าง 1 เป็ นศูนย์กลาง (Hub) โลจิส ติกส์และการคมนาคมในพื้น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
- ผลั กดัน ให้ ก ลุ่ มจั งหวัด ภาคเหนื อ ตอนล่ าง 1 เป็ น ศูน ย์กลาง (Hub) การประชุ ม การท่ องเที่ย ว และจั ด
นิทรรศการ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
- ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการแพทย์ (MedicalHub) และการแพทย์แผน
ไทย ความงามและสมุนไพร ในภาคเหนือตอนล่าง และรองรับในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
- ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ระดับนานาชาติ
- ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลาง (Hub) การศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง และ
รองรับในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
- ยกระดั บ การพั ฒ นาการเกษตรให้ เป็ น ระบบ ตั้ งแต่ก ารผลิ ตที่ มี คุ ณ ภาพ การแปรรูป ที่ เพิ่ ม มู ล ค่า และ
การตลาดที่ครบวงจร
- สนั บสนุน การขับ เคลื่ อนจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smartcity) เพื่อเป็นฐานการพัฒ นากลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ทิศทางเชิงป้องกัน (S-T Strategy)
จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

- ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 มีความพร้อ มต่อ การพัฒ นา
เชื่อ มโยงด้า นการค้า และบริก ารกับ นานาชาติ และ
กลุ่ มประเทศในอนุ ภู มิภ าคลุ่ มน้ าโขง โดยมี โครงข่าย
คมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลางของประเทศ
แ ล ะ เ ส้ น ท า ง ต า ม แ น ว NSEC North-South
Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนมา ลาว ไทย)
และ EWEC East - West Economic Corridor
(เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมา) และเชื่อมโยง
One Belt One Road มีช่องทางการค้าชายแดนและ
การค้ าผ่ านแดนกั บ ประเทศเมี ย นมา และ สปป.ลาว
(ด่านพรมแดนแม่สอด จังหวั ดตาก และด่านผ่านแดน
ถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์)

- นโยบายการเปิ ดการค้ าเสรี อาจส่ งผลกระทบต่ อ
สินค้าเกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดฯ และการ
ส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ การเปิดเสรี
ทางการค้า และการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จในอนุ
ภูม ิภ าคต่า ง ๆ ประชาคมอาเซีย น (AEC) และ
One Belt One Road ส่ง ผลต่อ โอกาสการขยาย
การค้า การลงทุน แต่ จ ะมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า
บริการ และบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวก
ขึ้น อาจส่งผลกระทบทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม
- กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงมี
ศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวที่สาคัญ
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จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

- สิน ค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และพืช สมุน ไพร มี
ความหลากหลาย โดยในพื้น ที่ภ าคเหนือตอนล่างมี
ศักยภาพ ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง และอ้อย
บรรจุ ภัณฑ์ ชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงาน
ชี ว ภาพ เช่ น เอทานอลจากกากน้ าตาล พลั ง งาน
ไฟ ฟ้ าจ า ก แ ก ล บ อุต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร สัต ว์
เนื่อ งจากเป็น แหล่ง ผลิต สิน ค้า เกษตรที่สาคัญ ของ
ประเทศ และสามารถน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ เกษตรจาก
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ Functional
Food และผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่างๆ เป็นต้น

- ขาดการผลั ก ดั น และความร่ว มมื อ ในการส่ งเสริม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการพั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ ก ารแพทย์
Medical Hub และการบริหารแพทย์แผนไทย ความ
งาม และสมุนไพร
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิต
ภาคเกษตร โดยทาให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง ส่ งผลให้ เกิ ดความไม่ มั่ น คงด้ านอาหาร และ
รายได้ของเกษตรกร

- ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบ
ปั ญ หาอุ ท กภั ย ภาวะภั ย แล้ ง การพั งทลายของดิ น
หมอกควั นและฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก และมี แนวโน้ ม
รุ น แรงขึ้ น สภาพอากาศที่ มี ค วามแปรปรวนส่ ง ผล
- มี ภู มิ ปั ญ ญาที่ ห ลากหลายและมี มู ล ค่ าที่ ส ามารถ กระทบต่อการคุณภาพชีวิตของประชาชน
สร้างรายได้และถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลาน
- มีแรงงานที่มีศักยภาพทักษะที่ดี ตลอดจนฐานการ
ผลิ ต หั ตถอุ ต สาห กรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ โด ย ใช้
ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีศิล ปวัฒ นธรรมและการ
ออกแบบร่ว มสมัย เพื่อตอบสนองต่อกระแสความ
ต้องการของตลาด สินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสู่งานหัตถศิลป์
- สภาพภู มิ เศรษฐกิ จ -สั งคมเอื้ อต่ อ การพั ฒ นาภาค
ธุร กิ จ บริ ก าร สภาพแวดล้ อมทางสั งคม วัฒ นธรรม
สาหรับภาคธุรกิจบริการ มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อม
ในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน เช่น งานแสดงสินค้า
งานประชุ ม วิ ช าการ บริ ก ารทางการศึ ก ษา ธุ ร กิ จ
บริ ก ารสุ ข ภาพและทางการแพทย์ และธุ ร กิ จ ด้ า น
บริการ Logistics เป็นต้น
- มี แหล่ งท่ องเที่ย วเชิงธรรมะที่ห ลากหลาย แหล่ง
ท่อ งเที่ย วทางประวัติศ าสตร์แ ละวัฒ นธรรมที่โ ดด
เด่น เป็น มรดกโลก แหล่งท่องเที่ย วทางธรรมชาติที่
สวยงาม และมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แ ผนไทย สามารถพัฒ นาเชื ่อ มโยงการ
ท่องเที่ย วภายในภาคและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ
ลุ่มน้ าโขง ประเทศเมืองพี่เมืองน้ องและประเทศที่มี
ศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาและ
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จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

นานาชาติ โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่ องเที่ยว เช่น
ท่องเที่ย วเชิง ธรรมะ ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรมและ
วิถีชีวิต ชุม ชน ธรรมชาติ เชิง นิเ วศ และเชิงสุ ขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้รัก ษ์สุขภาพ
- มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
และสนับสนุนการพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
- มี แ หล่ งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ ที่ ส าคั ญ และการ
บริหารจัดการน้า ส่งผลต่อพื้นที่ป่าไม้ มีทรัพยากรดินที่
มีลักษณะโดดเด่น และยังคงมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์
- มี ศู น ย์ ก ารประชุ ม ระดั บ พื้ นที่ M ice city ที่ มี
มาตรฐานรองรั บ การจั ด ประชุ ม การจั ด นิ ท รรศการ
การจั ด แสดงสิ น ค้ า ในระดั บ ภู มิ ภ าคและภาคเหนื อ
ตอนล่าง
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
- เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและบริการ กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ
NSEC และ EWEC ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
- พัฒนาการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
- พัฒนาความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการแพทย์
(Medical Hub) และการแพทย์ แ ผนไทย ความงามและสมุน ไพร ในภาคเหนื อตอนล่ าง และรองรับ ในพื้ น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
- สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ในภาคเกษตร การค้าและบริการ และการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
- สนับสนุนการบริหารจัดการน้าและป่าไม้อย่างจริงจัง
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต
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ทิศทางเชิงแก้ไข (W-O Strategy)
จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)

- การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่
ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการ
ก าจั ดขยะมู ลฝอยและน้ าเสี ยจากชุ มชน แ ล ะ
อุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่
ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ างทั่ ว ถึ ง การสิ้ น เปลื อ ง
พลังงาน ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของ
ชุมชนที่รุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และ
ตัดทอนระบบโครงข่ายชลประทานเพื่ อการเกษตร
น าไปสู่ การสู ญ เสี ยพื้ น ที่เกษตรกรรมของภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1และสร้างมลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร
- ขาดการจัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้า
การประสานงานเครือข่ายประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพ
การบริ ก ารและท่ อ งเที่ ย ว อาทิ ศู น ย์ จ าหน่ ายและ
กระจายสิ น ค้ า ศู น ย์ ข้ อ มู ล การพั ฒ นาด้ า นการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่เป็นหัวใจ
หลั กในการขั บเคลื่ อนและพั ฒ นาเชิ งเศรษฐกิ จ และ
สังคมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
- ขาดจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ขาดจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สาคัญๆ ทาให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวยังต่ากว่าที่
ควรจะเป็น ขาดกิจกรรมการท่องเที่ย วต่อเนื่องทั้งปี
การประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายในปัจจุบั น
สนามบิ น พาณิ ช ย์ แ ละระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ครบวงจร
เชื่อมโยงระดับประเทศและต่างประเทศ
- ขาดการประยุ กต์ ใช้ นวั ตกรรมในการผลิ ต แปรรู ป
สิ นค้ าเกษตร การค้า และบริ การ รวมถึง การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์อย่างครบวงจร
- พื้นทีบ่ างส่วนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น
อุทกภัย และภัยแล้วซ้าซาก ทาให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหายในด้านชีวิต ความเป็นอยู่ ทรัพย์สินและ
การประกอบอาชีพ เนื่องจากขาดการป้องกันภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ

- การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิด
โอกาสในการขยายตลาดการค้ า สิ นค้ าเกษตร การ
ท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ มีศักยภาพที่จะ
เป็นศูนย์การแพทย์ (Medical Hub) ธุรกิจบริการสุขภาพ
และการแพทย์ การแพทย์ แ ผนไทย ความงาม และ
สมุ นไพร จากการเชื่ อมโยงโครงข่ ายการคมนาคมตาม
เส้ นทาง One Belt One Road และ GMS ท าให้
ภาคเหนือตอนล่างเป็นประตูเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
และนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่ มขึ้น และมี
โอกาสในการขยายธุรกิจบริการด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กาหนด
แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) เป็นกล
ยุ ท ธ์ ในการพั ฒ นาเมื อ งอย่ า งยั่ งยื น และส่ งเสริ ม การ
เติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
- มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 ให้
พัฒนาจังหวัดในพื้นที่สี่แยกอินโดจีน เอื้อต่อการพัฒนา
ความร่ว มมื อระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพั ฒ นา
เศ รษ ฐ กิ จ เชื่ อม โย งต าม แ น ว EWEC (East-West
Economic Corridor) รั ฐ บาลมี น โยบายจั ด ตั้ ง และ
พั ฒ นาเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ อ าเภอแม่ ส อด
จังหวัดตาก
- ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ กั บ
ป ร ะ เท ศ เพื่ อ น บ้ า น ทั้ ง ใน ร ะ ดั บ ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ
ระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ผ่านความสัม พันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง
- รัฐ บาลมีน โยบายในการอนุรักษ์แ ละการจัด การป่า
ไม้อ ย่า งชัด เจน และการส่ง เสริม การใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทน Bio Energy
- ตลาดการท่องเที่ยวโลกมีการขยายตัว ส่งผลให้ กลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 สามารถพั ฒ นาเป็ น
เส้นทางการท่องเที่ยวที่ห ลากหลายร่วมกันและดึ งดูด
นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย
ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาและนานาชาติ ให้เข้ามาท่องเที่ยว
ได้
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จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)

- มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างประชากรเข้ าสู่ สั งคม
ผู้ สู งอายุ ส่ งผลให้ สั ด ส่ วนประชากรวัย แรงงานลดลง
แรงงานส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา ขาด
ความรู้และขาดทักษะที่สนับสนุนการพัฒ นาศักยภาพ
และโอกาสของภาค ที่สาคัญคือ ความรู้และทักษะใน
ด้า นภาษาเพื ่อ การท่อ งเที ่ย วและธุรกิ จบริ การต่ างๆ
เทคโนโลยี ทางการแพทย์ เทคโนโลยี ดิจิ ตอล เครื่องทุ่ น
แรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
- ปรับปรุงระบบการวางผังเมืองและการบริหารใช้ผังเมืองให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
- ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อย่างจริงจัง
- ปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะให้สามารถรองรับกับความต้องการของประชาชน
- ขยายพื้นที่ระบบชลประทานให้สามารถรองรับการเกษตร เช่น การจัดทาคลองไส้ไก่เพื่อดึงน้าไปใช้ให้ทั่วถึง
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรองรับการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
- จัดทาจุดประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยว และจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
- สนับสนุนการบริหารจัดการน้าและป่าไม้อย่างจริงจัง
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต
- สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ทิศทางเชิงรับ (W-T Strategy)
จุดอ่อน (W)

อุปสรรค (T)

- การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาด
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการกาจัดขยะ
มู ล ฝอยและน้ าเสี ย จากชุ มชนและอุ ต สาหกรรม การ
ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการ
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง การสิ้ น เปลื อ งพลั ง งาน ปั ญ หาความ
ปลอดภั ย รวมถึ ง การเติ บ โตของชุ ม ชนที่ รุ ก ล้ าพื้ น ที่
เกษตรกรรมอั น อุ ด มสมบู ร ณ์ และตั ด ทอนระบบ
โครงข่ายชลประทานเพื่อการเกษตร นาไปสู่การสูญเสีย
พื้น ที่ เกษตรกรรมของภาคเหนื อตอนล่ าง 1และสร้าง
มลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

- นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้า
เกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดฯ และการส่ง ออก
สิน ค้าไปยังตลาดต่างประเทศ การเปิดเสรีทางการ
ค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จในอนุภูมิภ าคต่าง
ๆ ประชาคมอาเซีย น (AEC) และ One Belt One
Road ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุน แต่
จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่าง
ประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น อาจส่งผลกระทบทางลบ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
- กลุ่ มประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่ มจังหวัดใกล้เคียงมี
ศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวที่สาคัญ
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จุดอ่อน (W)

อุปสรรค (T)

- ขาดการจัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้า
การประสานงานเครือ ข่ายประเทศคู่ ค้าที่มี ศัก ยภาพ
การบริ ก ารและท่ อ งเที่ ย ว อาทิ ศู น ย์ จ าหน่ า ยและ
กระจายสินค้า ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ตลอดจนศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่เป็นหัวใจหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
และมีส่วนร่วม
- ขาดจุดประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ขาดจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญๆ ทาให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวยังต่ากว่าที่ควร
จะเป็ น ขาดกิจ กรรมการท่ อ งเที่ ย วต่ อเนื่ องทั้ งปี การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ต รงกั บ กลุ่ ม เป้ าหมายในปั จ จุ บั น
สนามบินพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์ครบวงจรเชื่อมโยง
ระดับประเทศและต่างประเทศ
- ขาดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการผลิต แปรรูปสินค้า
เกษตร การค้ า และบริ การ รวมถึ ง การบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์อย่างครบวงจร
- พื้นที่บางส่วนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่ น
อุ ท กภั ย และภั ย แล้ ว ซ้ าซาก ท าให้ ป ระชาชนได้ รั บ
ความเสียหายในด้านชีวิต ความเป็นอยู่ ทรัพย์สินและ
การประกอบอาชีพ เนื่องจากขาดการป้องกันภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ
- มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างประชากรเข้ าสู่ สั งคม
ผู้ สู งอายุ ส่ งผลให้ สั ด ส่ วนประชากรวัย แรงงานลดลง
แรงงานส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา ขาด
ความรู้และขาดทักษะที่สนับสนุนการพัฒ นาศักยภาพ
และโอกาสของภาค ที่สาคัญคือ ความรู้และทักษะใน
ด้า นภาษาเพื ่อ การท่อ งเที ่ย วและธุรกิ จบริ การต่ างๆ
เทคโนโลยี ทางการแพทย์ เทคโนโลยี ดิจิ ตอล เครื่องทุ่ น
แรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

- ขาดการผลักดันและความร่วมมือในการส่งเสริมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งในการพั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ ก ารแพทย์ Medical
Hub และการบริห ารแพทย์แผนไทย ความงาม และ
สมุนไพร
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิ ต
ภาคเกษตร โดยทาให้ ปริมาณผลผลิ ตทางการเกษตร
ลดลง ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความไม่ มั่ น คงด้ า นอาหาร และ
รายได้ของเกษตรกร
- ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบ
ปัญหาอุทกภัย ภาวะภัยแล้ง การพังทลายของดิน หมอก
ควันและฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
สภาพอากาศที่ มี ความแปรปรวนส่ งผลกระทบต่ อการ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
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กลยุทธ์เชิงรับ
- เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและบริการ กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ
NSEC และ EWEC ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
- เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติไว้ให้พร้อมอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับการพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
- เตรียมการรองรับปัญหาที่เกิดจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุในทุกด้าน
- สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวก
1.เป้าประสงค์
(Goal)

2. วัตถุประสงค์
(Purpose)
3. ผลผลิต
(Output)

การส่งเสริมการค้าการลงทุน โครงข่าย 1. Gpp นอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
คมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวก
2. กาไรของวิสาหกิจชุมชนขนาด
กลางและย่อม เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
3. รายได้จากการจาหน่ายสินค้า Otop เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
4. มูลค่าการค้าชายแดนเพิม่ ขึ้น (ร้อยละ)
5. การพัฒนาเส้นทางสายหลักและสายรอง
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ 1.การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้
และสังคมแห่งชาติ
2.การก่อสร้างด้านการคมนาคมและ
กระทรวงมหาดไทย
โลจิสติกส์

เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ
สนั บ สนุ น การค้ า การลงทุ น ของกลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

หน่ ว ยรั บ งบประมาณ และ - มี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
สานักงานจังหวัด
การค้าการลงทุนตามแผนงาน

1. มีขีดความสามารถสูงด้านการค้าการ
ลงทุน
2. มีเส้นทางสายหลักและสายรอง
ที่ดี
3. มี ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ส มบู รณ์ ร องรั บ
การเป็นเมืองบริการ

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงคมนาคม

หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวง - มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่อง
คมนาคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4. ปัจจัยนาเข้า
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพและยกระดั บ ขี ด
(input) และ
ความสามารถด้ า นการค้ า การลงทุ น
กิจกรรม(activity) สิน ค้ าและบริการ เพิ่ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชน
แล ะ SMEs ส ร้ า งค วาม เข้ ม แข็ ง แ ก่
เศรษฐกิ จ ฐานรากในยุ ค วิ ถี ใ หม่ ( New
Normal)
2. ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้
สามารถรองรับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
1. เป้าประสงค์
(Goal)

การพัฒ นาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 1. จานวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
และยั่ งยื น เป็ น ศู น ย์ ก ลางการประชุ ม 2. รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึน้ (ร้อยละ)
และจัดนิทรรศการ
3. จานานแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาที่ได้
มาตรฐาน
4. จานวนครั้งในการจัดประชุมและจัด
นิทรรศการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1. การมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วนในการ
พั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยว
2. ภาครัฐให้การสนับสนุนและ
สานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์
3. การนานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้
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2. วัตถุประสงค์
(Purpose)

เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการท่ อ งเที่ ย วของ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
กลุ่มจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ยและสอดคล้ อ งกั บ การ
เป็น Micecity 1

3.ผลผลิต
(Output)

1. จานวนนักท่องเที่ยว
2. รายได้จากการท่องเที่ยว
3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐาน
4. มีการจัดประชุมและนิทรรศการ

4.ปัจจัยนาเข้า
1. มี ก ารพั ฒ นาแห ล่ ง ท่ อ งเที่ ย วได้
(input) และ
มาตรฐาน
กิจกรรม(activity) 2. มี การพั ฒ น าบุ ค ล ากรด้ าน การ
ท่องเที่ยว
3. มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สาคัญ
4. มีการนานวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาใช้
5. จัดการตลาดและประชาสัมพันธ์

แหล่งข้อมูล

เงื่อนไขความสาเร็จ

หน่วยรับงบประมาณและ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด

- มี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
การค้าการลงทุนตามแผนงาน

- มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่อง

สานักงานจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเสนอ

สานั กงานท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
จังหวัด
สานักงาน ททท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1. เป้าประสงค์
(Goal)

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง 1. Gppภาคเกษตร เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม 2. จานวนแปลง/ฟาร์มทีผ่ ่านมาตรฐาน GAP
และเทคโนโลยี
3. จานานไร่ที่ได้รับการรับรองเป็นเกษตร
อินทรีย์
4. จานวนที่ได้รับรองเป็น GI
5. ผลผลิตข้าวต่อไร่

สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานเกษตรจังหวัด

1.การสนั บ สนุ น กระบวนการผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ
2.การสนั บ สนุ น กระบวนการแปรรูป ที่ มี
ประสิทธิผล
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6. จานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
7. จานวนช่องทางการตลาด

2. วัตถุประสงค์
(Purpose)

เพื่อยกระดับคุณ ภาพและเพิ่มมู ลค่าให้ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
สินค้าเกษตร

3. ผลผลิต
(Output)

1. Gpp ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น
2. จานวนแปลง/ฟาร์มทีผ่ ่านมาตรฐาน
GAP
3. จานานไร่ที่ได้รับการรับรองเป็น
เกษตรอินทรีย์
4. จานวนที่ได้รับรองเป็น GI
5. ผลผลิตข้าวต่อไร่
6. จานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
7. จานวนช่องทางการตลาด

4. ปัจจัยนาเข้า
1. มีการพัฒนาคุณภาพการผลิต
(input) และ
2. มีการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร
กิจกรรม(activity) 3. มี ก ารแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตรเพื่ อ เพิ่ ม
มูลค่า
4. มีการนานวัตกรรม เทคโนโลยี
เข้ามาใช้
5. จัดการตลาดและประชาสัมพันธ์

แหล่งข้อมูล

เงื่อนไขความสาเร็จ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 3. การนานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 4. การส่งเสริมการตลาด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
- มี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
หน่วยรับงบประมาณ
การเกษตร
- มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเสนอ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวก
1. เป้าประสงค์
(Goal)

2. วัตถุประสงค์
(Purpose)
3. ผลผลิต
(Output)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนน ONET
ครบวงจร
2. ร้อยละการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนใน
ระดับการศึกษาพื้นฐาน
3. ร้อยละครัวเรือนยากจนที่ลดลง
4. ร้อยละอัตราการว่างงานที่ลดลง
5. ร้อยละของสถานศึกษาและสถานบริการ
สาธารณสุขทีไ่ ด้รับมาตรฐาน
6. ร้อยละของดัชนีความสุขของประชาชน
7. หนี้สินครัวเรือนลดลง
เพื่ อ พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละทุ ก ช่ ว งวั ย
ของกลุ่ ม จั ง ห วั ด ให้ เป็ นคนดี เก่ ง มี
คุณธรรมและสุขภาพดี
ยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
เกษตร

4. ปัจจัยนาเข้า
1. มีก ารพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาและ
(input) และ
สาธารณสุข
กิจกรรม(activity) 2. มีการพัฒ นาบุคลากรด้านการศึกษา
และสาธารณสุข
3. มี ก ารพั ฒ นาสถานศึ ก ษาและสถาน
บริการด้านสาธารณสุข
4. มี ก ารส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทั้ งในและ
นอกระบบ
5. มี ก ารพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ในทุ ก
อาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานสถิติแห่งชาติ

1.การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ
2.การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นกลุ่ ม
อาชีพต่าง ๆ
3.การส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น และรั ก ษา
สุขภาพประชาชนอย่างครบวงจร

สภ าพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ
- มี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเกษตร
- มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่อง
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเสนอ
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ลาดับ

สาระสาคัญโดยสรุป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แหล่งข้อมูล

เงื่อนไขความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
1.เป้าประสงค์
(Goal)

การบริห ารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ 1. จานวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
และสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
2. ปัญหาหมอกควันลดลง
3. จานวนจุดความร้อนลดลง
4. จานวนครั้งในการป้องกันภัยธรรมชาติ
5. จานวนครั้งในการพัฒนาแหล่งน้า
6. ร้อยละการจัดการขยะให้ถูกหลักวิชาการ
7. จานวนครั้งในการเกิดปัญหาชายแดนลดลง
8. จานวนคดียาเสพติดลดลง

2. วัตถุประสงค์
(Purpose)

เพื่อการเติบโตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
ตอนล่ าง 1 บนคุณ ภาพชี วิตที่ เป็ นมิ ต ร
กับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคง

3. ผลผลิต
(Output)

1. จานวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
2. ปัญหาหมอกควันลดลง
3. จานวนจุดความร้อนลดลง
4. จานวนครั้งในการป้องกันภัย
ธรรมชาติ
5. จานวนครั้งในการพัฒนาแหล่งน้า
6. ร้อยละการจัดการขยะให้ถูกหลัก
วิชาการ
7. จานวนครั้งในการเกิดปัญหาชายแดน
ลดลง
8. จานวนคดียาเสพติดลดลง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 1. การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน
และสิ่งแวดล้อม
2. การนานวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามา
ใช้งาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทหาร , ตารวจ
- มี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
การเกษตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ - มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่อง
และสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทหาร , ตารวจ
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ลาดับ
สาระสาคัญโดยสรุป
4. ปัจจัยนาเข้า
1. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โดยการ
(input) และ
มีสว่ นร่วม
กิจกรรม(activity) 2. บู รณาการความร่วมมื อในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ขยะ
3. จั ด ท าแผนเตรี ย มการป้ อ งกั น ภั ย
ธรรมชาติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4. บู รณาการความร่วมมื อในการแก้ไข
ปัญหาชายแดนและยาเสพติด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แหล่งข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขความสาเร็จ
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเสนอ
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2.2 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
นโยบายรัฐบาล
วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ คือ
“มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21”
โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
นโยบายหลัก 12 เรื่อง
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
2. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน มี เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ มุ่ งเน้ น การ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (1) ต่อยอดอดีต (2) ปรับ
ปัจจุบัน และ (3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒ นาที่
สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความ
สาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) พลิกโฉมประเทศไทยสู่
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน
1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1) เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
2) การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน
3) ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
4) การแพทย์และสุขภาพครบวงจร
5) ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
6) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล
2. สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค
7) SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง
8) พื้นที่และเมืองมีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่
9) ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ
3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
10) เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
11) ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
12) กาลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
13) ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
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แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566-2570)
กรอบทิศทางการพัฒนาภาค
บทบาทของภาค
ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
ทรัพยากรชีวภาพที่ หลากหลาย เป็ นแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญ รวมทั้งมีทาเลที่ตั้งที่มี ศักยภาพเหมาะสมกับการ
เชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภ าค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ ความสาคัญ กับสุ ขภาพ และการ
บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ จะต้องน่าศักยภาพต่างๆของพื้นที่ มาใช้
ในการต่ อยอดการผลิ ต สิ น ค้าและบริ การที่ มี ศักยภาพและโอกาส เพื่ อสร้างมูล ค่ าสู งตามแนวทางเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน บ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ทิศทางการพัฒนาภาค
มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยงกับ อนุภูมิภาค และเติบโตอย่างยั่งยืน
ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒ นา 4C ได้แก่ Creative พั ฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูล ค่าสู ง โดย การสร้างระบบนิเวศ เมือง และพื้น ที่
สร้างสรรค์ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์ Connect สร้างโอกาสในการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วนของระเบียง เศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์ Clean พัฒ นาตาม แนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโต
อย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาด ของเมือง และการใช้พลังงานสะอาด โดยคานึงถึง
Care ที่ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
เป้าหมายรวม
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคเหนือลดลง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่
เชียงราย ลาพูน ลาปาง
2. พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพ
ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (3) กลุ่ม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
(MICE) และ (4) กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ
4. เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
และเอื้อต่อการอยู่อาศัย
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การ เป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้าที่มีความสมดุล ป้องกันและ แก้ไขปัญหา
หมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
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2.3 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
“เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกที่เข้มแข็ง”
พันธกิจ (Mission)
ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของจังหวัด กลุ่ มจังหวัด ประเทศ ที่ ใช้เส้ น ทางระเบีย ง
เศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ให้ประสบผลสาเร็จ
เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด
“ พัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อความผาสุกของประชาชน ”
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๑

มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด
เพิ่มขึ้นร้อยละ.......จากปีที่ผ่านมา

๒

๒

๒

๒

๒

๒

มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่ อหัว
๒
๒
๒
๒
๒
ต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ........จากปีที่ผ่านมา
ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)
๐.๖๒๐๕ ๐.๖๓๐๕ ๐.๖๔๐๕ ๐.๖๕๐๕ ๐.๖๖๐๕
เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยของปี 2562 (๐.๖๐๐๕)

๓

ประเด็นการพัฒนา
1. ส่งเสริมการค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวก
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ตัวชี้วัด
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
๑ อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ...จากปีที่ผ่านมา

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
๒
๒
๒
๒
๒

๒

อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ...จากปีที่ผ่านมา

๒

๒

๒

๒

๒

๓

กาไรของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและย่อม เพิ่มขึ้นร้อยละ...จากปีที่
ผ่านมา
อัตราเพิ่มของรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ...
จากปีที่ผ่านมา
มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ...จากปีที่ผ่านมา
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณ ฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่
เพิ่มขึ้นร้อยละ...จากปีที่ผ่านมา

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๔
๕
๖

แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและบริการ กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ประโยชน์ จาก
ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
2. ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการคมนาคมใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
3. จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรองรับการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศให้เป็นระบบ
2. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อม
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2. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับการเป็น Mice city
ตัวชี้วัด
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘

๒๕๖๙ ๒๕๗๐

๑

จานวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ...จากปีที่ผ่านมา

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒

รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ...จากปีที่ผ่านมา

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๓

จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน

๕

๕

๕

๕

๕

๔

จานวนครั้งในการเป็นศูนย์กลางจัดประชุมและนิทรรศการ

๕

๕

๕

๕

๕

แนวทางการพัฒนา
1. ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการประชุม การท่องเที่ยว และ
จัดนิทรรศการ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
2. จัดทาจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
3. พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ เชื่ อ มโยงกั บ จั งหวัด กลุ่ ม จั งหวัด ที่ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากระเบี ย ง
เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
4. ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ระดับนานาชาติ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว การประชุมและจัดนิทรรศการสู่ระดับนานาชาติ
2. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
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3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรสอดคล้องกับการตลาดด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับปริมาณ คุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร พร้อมทั้งมีตลาดรองรับครบถ้วน
ตัวชี้วัด
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

2566

2567

2568

2569

2570

1

อั ต ราการขยายตั ว ภาคการเกษตร เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ...จากปีที่ผ่านมา

5

5

5

5

5

2

จานวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

3

จ านวนไร่ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองเป็ น เกษตร
อินทรีย์

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

4

ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่
(พืช) เพิ่มขึ้น ร้อยละ...จากปีที่ผ่านมา
จานวนสินค้ าเกษตรที่ ได้รับการแปรรูปเพื่ อ
เพิ่มมูลค่า

4

4

4

4

4

20

20

20

20

20

5

5

5

5

5

5
6

จานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI

แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับการพัฒนาการเกษตรให้เป็นระบบ ตั้งแต่การผลิตที่มีคุณภาพ การแปรรูปที่เพิ่ม
มูลค่า และการตลาดที่ครบวงจร
2. ขยายพื้นที่ระบบชลประทานให้สามารถรองรับการเกษตร เช่น การจัดทาคลองไส้ไก่เพื่อ
ดึงน้าไปใช้ให้ทั่วถึง
3. สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตการเกษตร
2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับสู่การขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
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4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยของกลุ่มจังหวัดให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณธรรม และสุขภาพดี
ตัวชี้วัด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตัวชี้วัด
ร้อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้น ของคะแนน ONETจากปี ที่
ผ่านมา
ร้อยละการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนใน
ระดับการศึกษาพื้นฐาน
จานวนปี การศึกษาเฉลี่ ยของประชากรอายุ
15-59 ปี
สั ด ส่ ว นประชากรที่ เ ข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร
ประกันสุขภาพของประเทศ
ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาและสถานบริ ก าร
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลงคิดเป็นร้อยละ
...จากปีที่ผ่านมา
อัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ
จานวนคดียาเสพติด ลดลงร้อยละ...จากปี ที่
ผ่านมา

2566
5

2567
5

2568
5

2569
5

2570
5

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

98.2

98.4

98.6

98.8

99.00

95

96

97

98

99

8.00
5.00

7.90
5.00

7.80
5.00

7.70
5.00

7.60
5.00

1.10
15

1.05
15

1.00
15

0.95
15

0.90
15

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับการพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1
2. ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการแพทย์ และการแพทย์
แผนไทย ความงาม และสมุนไพร ในภาคเหนือตอนล่าง และรองรับในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
3. ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลาง การศึกษาในภาคเหนือ
ตอนล่าง และรองรับในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการขับเคลื่อนจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย
2. โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชน
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5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ การเติ บ โตของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 บนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ลาดับที่
1

2566
1

2567
1

2568
1

2569
1

2570
1

25
50

20
50

15
50

10
50

5
50

1.240
91.00

1.230
92.00

1.220
93.00

1.210
94.00

1.200
95.00

10

10

10

10

10

7

จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน
เฝ้ า ระวั ง และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
จานวนครั้งในการพัฒนาแหล่งน้า

15

15

15

15

15

8

จานวนครั้งในการป้องกันภัยธรรมชาติ

15

15

15

15

15

2
3
4
5
6

ตัวชี้วัด
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นทีก่ ลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ...จากปีทผี่ ่านมา
จานวนวันที่ฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน
จานวนจุ ด ความร้ อนลดลงคิ ด เป็ น ร้อ ยละ...
จากปีที่ผ่านมา
ปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัด (พันตัน)
สั ด ส่ ว นของขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การ
จัดการอย่างถูกต้องร้อยละ

แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงระบบการจัดการน้า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต
โครงการ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้าให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
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ส่วนที่ 3
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

