รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2556(กรกฎาคม – ธันวาคม)

๑. ขอมูลทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถตั้งอยูเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศ
ไทย มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดจังหวัดแพร นาน

ทิศตะวันออก

ติดจังหวัดพิษณุโลกและ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีพรมแดน ยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร

ทิศใต

ติดจังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันตก ติดจังหวัดสุโขทัย
อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟประมาณ ๔๘๕ กม. และโดยทางรถยนตตามทางหลวง
เลข ๑๑ ระยะทางประมาณ ๔๙๑ กม. มีเนื้อที่ประมาณ ๗,๘๓๘.๕๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๔,๘๙๙,๑๒๐ ไร คิดเปน รอยละ ๔.๖๒ ของพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ แบงการปกครองสวน
ภูมิภาคเปน ๙ อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอตรอน ทองแสนขัน ทาปลา น้ําปาด ฟากทาบานโคก
พิชัย และอําเภอลับแล จํานวนประชากร รวมทั้งสิ้น ๔๖๑,๐๗๑ คน
จังหวัดอุตรดิตถ มีแรที่สําคัญประมาณ ๕ ชนิด ไดแก ๑. แรดินขาว ซึ่งเปนแรดินขาวชนิดเกรดฟล
เลอร แรที่ผลิตไดทั้งหมดสงจําหนวยกรุงเทพฯ ใหกับผูใชในอุตสาหกรรมทําสี ยาง ปุย ยาฆาแมลง กิจการนากุง
และในอุตสาหกรรมทํากระดาษจํานวนเล็กนอย แหลงดินขาวในเขตจังหวัดนี้อยูที่บริเวณที่ราบเชิงเขาและไหล
เขารอบ ๆ เขากิ่วมะมื่น ตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๒. ทัลค (Talc) ๓. หินออน (Marble) เปน
หินออนคุณภาพต่ํา ๔. หินปูน (Limestone) ๕. หินแอนดีไซต (Andesite) โดยกระจายในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.
ทองแสนขัน และ อ.ทาปลา ขอมูลเหมืองแรจังหวัดอุตรดิตถมีประทานบัตรทั้งหมด ๑๒ แปลง มีผูถือประทาน
บัตรจํานวน ๙ รายและมีเ หมืองแรที่เปดการทําเหมือง ๗ แปลง มีผูถือประทานบัตรจํานวน ๗ รายและมี
ประทานบัตรหยุดการ ๕ แปลง มีโรงที่ไมไดรับอนุญาต ๘ โรง แตเปดทําการอยู ๖ โรง
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สถานการณภาพรวมจังหวัดอุตรดิตถ

สมัยกอนการเดินทางและการขนสงสินคาเพื่อขึ้นมาคาขายทางตอนเหนือ ใชการเดินทางทางน้ํา
และ แมน้ําที่สามารถใหเรือสินคา ประเภทเรือสําเภาบรรทุกสินคาขึ้นลงไดสะดวกมีเพียง แมน้ํานาน โดย
เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และ กรุงศรีอยุธยา ขึ้นมาจนถึงตําบลบางโพธิ์ทาอิฐ(ทาอิด) จังหวัดอุตรดิตถ
เพราะเหนือแมน้ําขึ้นไปมีสภาพตื้นเขิน และมีเกาะแกงมากมาย ฉะนั้นบางโพธิ์ทาอิฐ(ทาอิด) จึงเปนยาน
การคาที่สําคัญในสมัยกอน เปนที่รวมสินคานานาชนิดที่พอคาจากทางใต และพอคาทางเหนือก็นําสินคา
มาจําหนายและแลกเปลี่ยนกัน
ในป 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ 5) มีพระราชดําริวา ตําบลนี้คง
จะเจริญตอไปภายหนาจึงทรงพระกรุณราโปรดเกลาฯ ใหตั้งเปนเมืองขึ้นเรียกวา เมืองอุตรดิตถ(หมายถึง
เมืองทาทางเหนือ) แตยังทรงโปรดใหเปนเมืองขึ้นกับเมืองพิชัย ตอมาในป2442 ใหยายศาลากลางจาก
เมืองพิชัยไปตั้งที่เมืองอุตรดิตถ
คําขวัญ : “เหล็กน้ําพี้ลือเลือง เมืองลางสาดหวาน บานพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญของโลก”
วิสัยทัศน: “เมืองแหงคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บานเมืองนาอยูอาศัย ทองเที่ยวธรรมชาติ
วัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน”
จังหวัดอุตรดิตถตั้งอยูเขตภาคเหนือตอนลาง มีอาณาเขตทิศเหนือติดจังหวัดแพร นาน ทิศ
ตะวันออกติดจังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีพรมแดนติดตอกันยาว
ประมาณ 120 กิโลเมตร ทิศใตติดจังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันตกติดจังหวัดสุโขทัย มีคาความสูงของพื้นที่
ประมาณ 50-70 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟประมาณ
485กม.และโดยทางรถยนตตามทางหลวงเลข 11 ระยะประมาณ 491กม. มีเนื้อที่ประมาณ7,838.592
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,899,120 ไรคิดเปนรอยละ 4.62 ของพื้นที่ภาคเหนือ
ประชากร ณ เดือน มีนาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 461,294 คนชาย 227,281 คนหญิง 234,013 คน
อําเภอเมืองอุตรดิตถมีระชากรมากที่สุดจํานวน 150,878 คนหรือรอยละ 32.70 รองลงมา อําเภอพิชัย
จํานวน76,975 คนหรือรอยละ 16.69 อําเภอลับแล 55,822 คนหรือรอยละ 12.10 สวนอําเภอบานโคกมี
ประชากรนอยที่สุด จํานวน 14,354 คนหรือเพียงรอยละ 3.11
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สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ

สํานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ รายงานผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gpp) ในเดือน มีนาคม 2556
ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมขนสง และอุตสาหกรรมเกษตร เปนสําคัญตามลําดับโดยเมือเทียบเดือนเดียวกันใน
ปที่ผานมาสงสัญญาณหดตัว จากดานอุปสงคและอุปทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดานอุปทาน หดตัว โดยการผลิตภาคเกษตร โดยรวมหดตัว ประกอบดวย สาขาเกษตรกรรมสง
สัญญาณหดตัวพิจารณาตากการลดลงของผลผลิตขาวนาป ซึ่งเปนโครงสรางการผลิตหลักเนื่องจากการ
ลดลงของพื้นที่เพาะปลูก สาขาปศุสัตวยังคงหดตัว พิจารณาจากปริมาณโคกระบือ และโคเนื้อที่ลดลง
เนื่องจากจากเกษตรกรบางสวนหันไปเพาะปลูกพืชมากขึ้นจากแรงจูงใจดานราคา สาขาประมงขยายตัว
เล็กนอย โดยมีผลผลิตใกลเคียงกับชวงเดียวกันปกอน พิจารณาจากปริมาณปลาที่จับไดจากเขื่อนสิริกิติ์
ขยายตัวเล็กนอย การผลิตนอกภาคเกษตร โดยรวมขยายตัว ประกอบดวยสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน
ขยายตัวรองรับภาคการกอสรางของประเทศที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง พิจารณาจากปริมาณผลผลิตหิน
แอนดีไซดที่เพิ่มขึ้น สาขาอุตสาหกรรมและจํานวนโรงงานที่ขยายตัวดานโครงสรางพื้นฐานและพลังงานหด
ตัวตามปริมาณการผลิตและจําหนายน้ําประปาที่หดตัวลง สาขาการบริการและการทองเที่ยวขยายตัวจาก
กระแสความนิยมทองเที่ยวภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
ดานอุปสงค ขยายตัวโดย การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากนโยบายกระตุนการบริโภคของ
รัฐบาลพิจารณาจากการขยายตัวของจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลจดทะเบียนใหมจากนโยบายรถยนตคัน
แรก และการขยายตัวของจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม และปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือน
จากนโยบายเพิ่มรายได ของรัฐบาล อาทิการปรับเพิ่มคาแรงขั้นต่ําและเงินเดือนขาราชการ การลงทุน
ภาคเอกชน หดตัวจากที่ขยายตัวสูงในชวงกอนหนา โดยเปนชวงที่การลงทุนชะลอลง พิจารณาจากการหด
ตัวของพื้นที่อนุญาตกอสราง และจํานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม
การคาชายแดน มูลคาการคารวมขยายตัวการสงออก โดยกอนหนามีมูลคาการสงออกในระดับ
ต่ําและเกิดจากความตองการสินคาไทยของ สปป.ลาว ที่สะสมจากชวงกอนหนา สวนการนําเขาหดตัวโดย
สาเหตุสวนหนึ่งเปนผลจากการลดลงของการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว เนื่องจากอยูนอกกรอบเวลาโควตา
ดานภาษี การนําเขาตามขอตกลงกับ WTO สําหรับดุลการคาเกินดุลเพิ่มขึ้น
ดานเสถียรภาพ ระดับเงินเฟอของจังหวัดมีแนวโนมสูงขึ้น ขณะที่ระดับการจางงานเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
ภาวะการคลัง ผลการจัดเก็บรายไดและการเบิกจายเพิ่มขึ้น
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ภาวะการลงทุนดานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ
ขอมูลการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมไตรมาส 1 ป 2556 มีโรงงานี่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการใหม จํานวน 9 แหงจํานวนเงินลงทุน 108.55 ลานบท กอใหเดการจางงาน 73 คนและมีการเลิก
กิ จ การ 5 แห ง ส ว นการจดทะเบี ย นนิ ติบุ ค คลตั้ ง ใหม ทั้ง สิ้ น 35 แห งทุ น จดทะเบี ย น 36.10 ล านบาท
แบงเปนบริษัทจํากัด 4 แหงทุนจดทะเบียน 7.50 ลานบาทและหางหุนสวนจํากัด 31 แหง ทุนจดทะเบียน
33.10 ลานบาท
การขยายการลงทุนดานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ
ภาวการณลงทุนดานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2556 จํานวนโรงงานมี
อัตราการ ขายาตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.85 และอัตราการจางงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1.75 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงระยะเวลาเดียวกันกับปกอน (จํานวนโรงงาน 347 โรง จํานวนเงินทุน 9,596,430,826บาท)

รายการ
จํานวนโรงงงาน (โรง)
จํานวนทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
จํานวนคนงาน(คน)
จํานวนโรงงานที่เลิกกิจการ(โรง)
จํานวนทุนจดทะเบียน โรงงานที่เลิกกิจการ(ลานบาท)
จํานวนแรงงานโรงงานที่เลิกกิจการ(คน)
โรงงานที่เปดใหม
ทุนจดทะเบียน
จํานวนคนงาน

สาขาอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบป 55-56
ป2555
ป 2556
347
382
9,596,430,826 10,097,980,826
4,572
4,997
14
21
287,881,770
96,707,200
287
130
26
35
544,585,600
501,550,000
236
259

การแขงขันของผูประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ นับวาไมรุนแรง เนื่องจากผูผลิตนอยหลาย
และไดรับการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง แตการพัฒนาความสามารถใน
การแขงขันตองพัฒนาเชิงยุทธศาสตร การผลิตสินคาและนวัตกรรมใหมๆ เพราะเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
ธุรกิจหรือผูประกอบการจําตองมีความสามารถในการแขงขัน โดยการเพิ่มศักยภาพองคประกอบโดยรวม
ของปจจัยการผลิต อันไดแก วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตลาด การขนสง ระบบโลจิสติกส เปนตน
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ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gpp)

สาขาเหมืองหินเหมืองแร เดือนมีนาคม 2556 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปที่ผานมา หดตัวโดย
ปริมาณแรร วมหดตัว รอยละ 60.22 จากปริมาณผลผลิตปู นที่ไมมีการผลิตเนื่องจากสั มปทานบัต ร
หมดอายุ สวนปริมาณผลผลิตหินแอนดีไซดหดตัวรอยละ 45.26 ตามการหดตัวของภาคการกอสราง
ประกอบกับยังไมมีโครงการกอสรางขนาดใหญในชวงดังกลาว

ขอมูลเหมืองแรจังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถมีประทานบัตรทั้งหมด 12 แปลง มีผูถือประทานบัตรจํานวน 9 รายและมีเหมือง
แรที่เปดการทําเหมือง 7 แปลง มีผูถือประทานบัตรจํานวน 7 รายและมีประทานบัตรหยุดการ 5 แปลงมีด
รงที่ไมไดรับอนุญาต 8 โรงแตเปดทําการอยู 6 โรง
ปริมาณแรที่ผลิต ณ เดือน มีนาคม 2556 จํานวนทั้งสิ้น 387,189 ซึ่งผลิตแรที่สําคัญมากที่สุด
ไดแกแรหินแอนดีไซด 226,180 เมตริกตัน รองลงมาไดแก แรหินออนคุณภาพต่ํา 157,709 เมตริกตัน
และแรทัลคมีปริมาณการผลิต 4,300 เมตริกตันตามลําดับ
แผนภูมิแสดงปริมาณแรที่สําคัญ ของจังหวัดอุตรดิตถ
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รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2556(กรกฎาคม – ธันวาคม)

อุตสาหกรรมที่สําคัญ

จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ มี จํ า นวน ณ เดื อ นมี น าคม 2556 จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 387 โรงจํ า นวนเงิ น ทุ น
10,211,380,826 บาทจํานวนคนงานรวม 4,997 คน อุตสาหกรรมสว นใหญเปนอุตสาหกรรมเกษตร
ประกอบดวยโรงสี โรงงานกะเทาะเมล็ดพืช และโรงงานรอน แยกขนาด คุณภาพขาวเปลือก จํานวน
55 โรง รองลงมาเปน อุตสาหกรรมขนสง ประกอบดวย โรงงานขนาดมีกระบวนการผลิตที่ไมซับซอนใช
เทคโนโลยีแบบงายๆ เชนตอหลังคารถยนตตัวถังรถใชในการเกษตร ทําทอไอเสียรถยนต จํานวน 57 โรง
ตามลําดับ

ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑซอมแซมโลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรมขนสง
อุตสาหกรรมทั่วไป
รวม

จํานวนสถาน
เงินลงทุน
ประกอบการอุตสาหกรรม (ลานบาท)
60
2,459,919,472
23
2,008,234,558
4
305,112,500
0
0
0
0
0
0
37
117,695,200
34
45,079,640
1
7,000,000
0
0
5
140,553,500
5
126,850,000
2
3,590,000
2
29,564,700
1
19,000
28
101,448,300
51
39,468,450
1
480,000
57
401,564,169
42
4,147,124,337
387
10,211,380,826

จํานวนคนงาน
(คน)
499
1,054
239
0
0
0
635
445
8
0
59
41
4
45
8
191
187
9
412
865

4,998
ตารางแสดงสถิติจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ป 2556 (ณ เดือนมีนาคม 2556)
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รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2556(กรกฎาคม – ธันวาคม)

ความเคลื่ อ นไหวการลงทุ น อุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ ใ นเดื อ น
มีนาคม 2556 ประกอบดวย
1. สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดอุตรดิตถ ไดแก
1.1 อุตสาหกรรมขนสง โรงงานขนาดกลางมีกระบวนการขนสงที่ไมซับซอน ปจจุบันมีจํานวน
โรงงานทั้งสิ้น 57 โรงงาน เงินลงทุน 401,564,169 ลานบาท คนงาน 412 คน
1.2 อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวย การผลิตขาว เปนหลัก เชน โรงสีขาว รองลงมา
ไดแก โรงงาน กะเทาะและอบเมล็ดพืช และโรงงานรอน แยกขนาด คุณภาพขาวเปลือก ตามลําดั บ
ปจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 55 โรงเงินลงทุน 2,459,919,472 ลานบาท คนงาน 499 คน
1.3 อุตสาหกรรมเครื่องจักร ประกอบดวย โรงตอหลังคารถยนตตัวถังรถใชในการเกษตร
ทําทอไอเสียรถยนต ตามลําดับ ปจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 51 โรงงาน เงินลงทุน 39,468,450ลานบาท
โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
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แผนภูมิแสดง โครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
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รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2556(กรกฎาคม – ธันวาคม)

ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม ในฐานะเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยางมีคุณภาพและยั่งยืน การจําเปนที่จะตองมีการศึกษามองภาพในแนว
กวาง แนวลึก และเปนสากล ทั้งในมุมมองจากภายใน (Inside-out) และมุมมองจากภายนอก (Outsidein) โดยใชกรอบการวิเคราะหตามแนวคิด Diamond Model ที่เชื่อวาความสามารถในการแขงขันอยาง
ยั่งยืนตองมีพื้นฐานมาจากความเขมแข็งของปจจัยภายในที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เนื่องจาก
ปจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเกิดจากการแขงขันในระดับธุรกิจ

แนวโนมภาคอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ
ดานอุปทาน มีแนวโนมขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 ตามการผลิต ภาคเกษตรกรรม
ที่คาดวาจะลดลงเนื่องจากสภาพภู มิอากาศและปริมาณน้ําฝนยังคงเปนปจจัยหลัก สําหรับเกษตรกร
สําหรับ ภาคอุตสาหกรรม คาดวาจะกลับขยายตัวเพื่อรองรับความตองการสินคาที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ
ภาครัฐและเอกชน ประกอบกับกําลังซื้อประชาชนที่เพิ่มขึ้นของรายได จากการปรับเพิ่มคาแรงขั้นต่ํา และ
เงิ น เดื อ นราชการ ส ว นภาคบริ ก ารยั ง คงมี แ นวโนม ขยายตั ว จากป จ จั ย ด า นรายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และการ
ประชาสัมพันธของจังหวัด
ดานอุปสงค มีแนวโนมขยายตัวสูงตอเนื่องจากป 2555 โดยการลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะ
ขยายตัวดวยแรงจูงใจดานอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับลดเพื่อจูงใจใหมีการลงทุน รวมทั้งการเปดดานการคา
ชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ณ ดานภูดู อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผานมาสงผลใหมี
นักลงทุนไดประโยชนมากขึ้น การบริโภคภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัวตามระดับการจางงานและรายได
ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มคาแรงขั้นต่ํา เงินเดือนขาราชการ และมาตรการสงเสริมการบริโภค เชน
โครงการรถคันแรก สวนการใชจายภาครัฐ คาดวาจะขยายตัวสูงขึ้นจากงบประมาณ เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ
การคาชายไดแดนระหวางประเทศ อีกทั้งยังเปนการเตรียมการรองรับ AEC ในป 2558 อีกดวย
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รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2556(กรกฎาคม – ธันวาคม)

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๕๖ พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
การผลิตของจังหวัดอุตรดิตถในป ๒๕๕๖ หดตัวรอยละ ๑.๗ ลดลงจากที่ขยายตัวรอยละ ๑.๓ ในป
๒๕๕๕ โดยภาคนอกเกษตรหดตัวรอยละ ๓.๙ จากที่ขยายตัวรอยละ ๑.๐ ในปที่ผานมา จากการหดตัว
ของสขาอุตสาหกรรมเปนสําคัญ เนื่องจากผลของการปดโรงน้ําตา ๑ แหงและการลดลงของผลผลิตโรงสี
ข า วจากผลของโครงการรั บ จํ า นํ า ข า ว และผลมาจากมหาอุทกภัย ปลายป ๒๕๕๕ สงผลลบตอสาขา
กอสราง สาขาขายสงขายปลีก สาขาขนสงและสาขาโรงแรม สวนภาคเกษตรขยายตัวจากกิจกรรมการ
เพาะปลูก โดยขยายตัวรอยละ ๓.๔ เรงตัวจากรอยละ ๑.๙ ในปที่ผานมาซึ่งเกิดภัยแลง
ภาคเกษตร มีสัดสวนรอยละ ๓๘.๗ ของการผลิตรวม ขยายตัวรอยละ ๓.๔ หลังจากเกิดภัยแลง
ในปที่ผานมาซึ่งขยายตัวไดเพียงรอยละ ๑.๙ โดยป ๒๕๕๖ ขยายตัวไดดีในการผลิตหมวดพืชผล บริการ
ทางการเกษตร และปาไม ในขณะที่ดานปศุสัตวชะลอตัวและการผลิตหมวดประมงหดตัวลง
ภาคนอกเกษตร หดตัวรอยละ ๓.๙ จากที่ขยายตัวรอยละ ๑.๐ ในปที่แลว เปนผลจากสาขา
อุตสาหกรรมที่หดตัว ถึงรอยละ ๑๗.๑ จากการเปดโรงงานน้ําตาลและการลดลงของผลผลิตโรงสีขาวจาก
ผลขอโครงการรั บ จํ า นํ า ข า ว สาขาการศึก ษาหดตัว รอ ยละ ๑๖.๔ สขาก อสรา งหดตั ว ร อยละ ๓๔.๖
เนื่องจากการคาวัสดุกอสรางปรับตัวสูงในป ๒๕๕๕ สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหินหดตัวรอยละ
๒๖.๘เนื่องจากผูประกอบการเหมืองหินสิ้นอายุสัมปทานบัตร และผลสืบเนื่องจากการหดตัวของสาขา
กอสราง นอกจากนี้ผลของอุทกภัย ยังสงผลใหสาขาการขายสง การขายปลีกหดตัวรอยละ ๕.๐ จากการ
หยุดการผลิตจากโรงงานในภาคกลางและอุปสรรคดานการขนสงสินคา และสงผลตอการเขาพักในสาขา
โรงแรมซึ่งหดตัวรอยละ ๓.๑ สําหรับสาขาขนสงแม จะไดรับผลจากอุทกภัยบางสวนแตดวยฐานที่ต่ําในปที่
ผานมาจึงสามารถขยายตัวไดรอยละ ๔.๑
การผลิตรายสาขา
ภาคเกษตร : ขยายตัวรอยละ ๓.๔ สูงขึ้นจากรอยละ ๑.๙ ในปที่ผานมา
การผลิ ต รวมขยายตั ว ได ดีในอั ตราร อยละ ๓.๔ โดยหมวดพืช ผลขยายตัว รอยละ ๐.๙ หมวดปศุสัต ว
ขยายตัว รอยละ ๑๒.๗ หมวดบริ การทางการเกษตรที่เปน บริการเกี่ย วเนื่องกับ การผลิตหมวดพืช ผล
ขยายตัวรอยละ ๗.๔ หมวดปาไมขยายตัวรอยละ ๑๙๓.๙ ในขณะที่การผลิตของหมวดประมงหดตัวรอย
ละ ๑๒.๐
สาขาเหมืองแรและยอยหิน
หดตัวรอยละ ๒๖.๘ จากที่ขยายตัวรอยละ ๒๖.๖ ในปที่ผานมา จากการหดตัวของการทําเหมืองหินรอย
ละ ๔๒.๗ อาทิ โรงโมหินปูน โรงโมหินแอนดิไซด เนื่องจากผูประกบการเหมืองหินสิ้นอายุสัมปทานบัตร
สําหรับการขุดกรวดและทราย หดตัวรอยละ ๕๐.๒ จากการหดตัวของภาคการกอสราง สวนกิจกรรมอื่นๆ
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อาทิ โรงแตงแรดินขาวขยายตัวรอยละ ๑๙๓.๐ โรงแตงแรทัลกขยายตัวรอยละ ๒๒๒.๒ การผลิตแรทัลก
ขยายตัวรอยละ ๒๒๘.๘ จากการขยายตลาดในตางจังหวัดมากขึ้น
สาขาอุตสาหกรรม
หดตัว รอยละ ๑๗.๑ จากที่ขยายตั วรอยละ ๖.๐ ในปที่ผานมา เปนผลจากกิจ กรรมในหมวดการผลิ ต
ผลิตภั ณฑอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเปน กิจกรรมหลักหดตัวรอยละ ๒๐.๖ จากการ หดตัวของกิจ กรรม
โรงงานผลิตน้ําตาลจากออยและโรงสีขาวและการผลิตสินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) หดตัว
รอยละ ๐.๔
กลุมอุตสาหกรรมที่ยังคงขยายตัวสูงขึ้น
• การผลิตผลิตภัณฑจากแรโลหะ ขยายตัวรอยละ ๒๓.๐ จากที่หดตัวรอยละ ๑๒.๐ ในปที่ผานมา
กิจกรรมสําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑคอนกรีตเพื่อใชในการกอสรางขยายตัว รอยละ ๓๐.๙ การผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จ ขยายตัวรอยละ ๖.๑ การผลิตอิฐ ขยายตัวรอยละ ๕๔.๐ จากความตองการที่
เพิ่มขึ้นเพื่อใชในการบูรณะความเสียหายชวงอุทกภัย
• ไมและผลิตภัณฑจากไม ขยายตัวรอยละ ๑๓๘.๙ จากที่หดตัวรอยละ ๑๙.๙ ในปที่แลว
• กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ขยายตัวรอยละ ๙.๒ จากที่หดตัวรอยละ ๒๗.๐ ในปที่แลว
• เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี ขยายตัวรอยละ ๑๖.๕ จากที่หดตัวรอยละ ๖.๗ ในปที่แลว
• ผลิตภัณฑโลหะ ขยายตัวรอยละ ๓๑๐.๖ เรงตัวขึ้นจากรอยละ ๑๙.๒ ในปที่แลว
• ยานยนต ขยายตัวรอยละ ๒๘.๓ จากที่หดตัวรอยละ ๓.๘ ในปที่ผานมา
• เครื่องเรือนและอุตสาหกรรมอื่น ขยายตัวรอยละ ๘.๔ จากที่หดตัวรอยละ ๒.๗ ในปที่แลว
กลุมอุตสาหกรรมที่การผลิตหดตัวลง
• อาหารและเครื่องดื่ม หดตัวรอยละ ๒๐.๖ จากที่ขยายตัวรอยละ ๗.๒ ในปที่ผานมา เนื่องจาก
โรงงานผลิน้ําตาลจากออย หดตัวรอยละ ๓๗.๓ เนื่องจากการยายฐานการผลิตไปอยูที่จังหวัด
สุโขทัย โดยมีการปดโรงงานในจังหวัด ๑ แหงและโรงสีขาว หดตัว รอยละ ๑๖.๙ จากผลของ
นโยบายของรัฐบาลตามโครงการรับจํานําขาวและมีการนําขาวไปจําหนายนอกพื้นที่มากขึ้น
• การผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) หดตัวรอยละ ๐.๔ จากที่ขยายตัวรอยละ ๙.๘
ในปที่แลวกิจกรรมที่สําคัญไดแก กิจกรรมหมวดผาเครื่องแตงกาย หดตัวรอยละ ๔๕.๔ หมวด
ของใชของประดับตกแตงและของระลึก หดตัวรอยละ ๖๐.๙ หมวดเครื่องดื่มหดตัวรอยละ ๗๐.๙
สมุ น ไพรที่ ไม ใช อาหาร หดตั ว ร อยละ ๘๔.๒ หมวดเครื่องดื่ม หดตัว รอยละ ๗๐.๙ เนื่องจาก
ผูประกอบการลดลงและผลกระทบจากอุทกภัย อยางไรก็ตามหมวดอาหารสามารถขยายตัวสูงถึง
รอยละ ๒๓๙.๔ จากการตอบสนองของผูบริโภค
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สาขาไฟฟา กาซ และการประปา
หดตัวรอยละ ๓.๕ จากที่ขยายตัวรอยละ ๓.๙ ในปที่ผานมา โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย(กฟผ.) หดตัวรอยละ ๓.๗ เนื่องจากผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศปริมาณฝน มีปริมาณนอยลง
สงผลตอการจายกระแสไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟผ.) หดตัวรอยละ ๔.๘ เนื่องจากมีผูประกอบการ
รายใหญในจังหวัดอุตรดิตถเกกิจการทําใหความตองการใชไฟฟาลดลง การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)หด
ตัวตอเนื่องรอยละ ๑.๘ เนื่องจากราคาน้ําที่สูงขึ้นทําใหผูบริโภคปรับพฤติกรรมการใชน้ําลดลง การประปา
หมูบานขยายตัวรอยละ ๑๕.๘ เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ําเพิ่มขึ้นตามจํานวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
สาขาการกอสราง
มูลคาเพิ่มสาขากอสรางหดตัวในอัตรารอยละ ๓๔.๖ จากที่ขยายตัวรอยละ ๕๑.๔ ในปที่ผานมา
การกอสรางภาคเอกชนหดตัวรอยละ ๒๕.๒ จากการกอสรางทีอยูอาศัยที่หดตัวรอยละ ๒๕.๖การกอสราง
อาคารเก็บสินคาหดตัวรอยละ ๖๓.๖ การกอสรางถนนคอนกรีต หดตัวรอยละ ๙๐.๖ เนื่องจากราคาคา
วัสดุกอสรางมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสงผลใหภาคเอกชนชะลอการกอสราง
การกอรางภาครัฐหดตัวรอยละ ๔๒.๕ จากกิจกรรมการกอสรางถนนที่หดตัวรอยละ ๖๗.๒ การกอสราง
อาคารโรงเรียนหดตัวรอยละ ๗๗.๐ การกอสรางที่อยูอาศัยหดตัวรอยละ ๙๗.๘ อาคารสํานักงานหดตัว
รอยละ ๙๙.๕ เนื่องจากการกอสรางตามโครงการไทยเขมแข็ง สวนใหญไดเบิกจายตั้งแตป ๒๕๕๓
การใหบริการชุชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่นๆ ขยายตัวในอัตรารอยละ ๘.๕ เรงตัวขึ้นจาก
ที่ขยายตัวรอยละ ๑.๘ ในปที่แลวเปนผลจาก หมดบริการนันทนาการอื่นๆ (สลากฯ) หดตัวรอยละ ๔.๕
รับตัวขึ้นจากที่หดตัวรอยละ ๑๐.๖ ปที่ผานมาและหมวดการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะฯขยายตัวรอยละ
๘๑.๓ แมจะชะลอตัวจากที่ขยายตัวรอยละ ๘๒.๖ ในปที่แลวแตมีสัดสวนโครงการผลิตเพิ่มขึ้น สวนหมวด
กิจกรรมดานการบริการอื่นๆขยาตัวรอยละ ๓.๖ เรงขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ ๓.๕ ในปที่แลวจากการ
ขยายตัวของรานแตงผม(บริการตัดผมและเสริมสวย) การบริการนวดแผนโบราณ และการบริการซักรีด
และซักแหงฯ เปนสําคัญ
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ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ
ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(GPP Implicit Price Deflator) เรงขึ้นรอยละ ๘.๓ เทียบกับที่
เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ ๖.๑ ในป ที่ แ ล ว โดยดั ช นีเ กษตรเร ง ขึ้น ร อ ยละ ๑๔.๐เนื่ อ งจากการเร งขึ้ น ของสาขา
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ในอัตรารอยละ ๑๓.๓ จากราคานคาเกษตรที่สําคัญเพิ่มขึ้นจากป
กอน ขณะเดียวกันดัชนีราคาสาขาประมง เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐.๓ สวนดัชนีราคาภาคนอกเกษตรชะลอลง
รอยละ ๔.๔ เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ ๘.๐ ในปที่แลวเปนผลจากระดับราคาสินคาในสาขาการผลิตหลัก
ชะลอลง อาทิ สาอุตสาหกรรม สาขาการบริหารราชการแผนดินฯ และสาขาตัวกลางทางการเงิน สําหรับ
ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดอุตรดิตถ ชะลอตัวลงรอยละ ๔.๗ เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ ๘.๔ ในปที่แลว
สวนดัชนีราคาผูผลิตโดยรวมของประเทศ ชะลอตัวลงรอยละ ๕.๕ เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ ๙.๔ ในป
ที่ผานมา
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจจังหวดอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๕๖ พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดประมาณการการผลิตของจังหวัดอุตรดิตถในป ๒๕๕๖ คาดวา ขยายตัว รอยละ ๔.๓ ขยายตัว
จากที่หดตัวรอยละ ๑.๗ ในป ๒๕๕๕ โดยภายนอกเกษตรขยายตัวรอยละ ๖.๓ เมื่อเทียบกับที่หดตัวรอย
ละ ๓.๙ ในปที่แลวเนื่องมาจากการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรมรอยละ ๑๖.๘ จากฐานที่ต่ําในปกอน
และสาขาการศึ กษา ขยายตั ว ร อยละ ๑๓.๘ จากการเพิ่มคาตอบแทนครู ในขณะที่ส าขาอื่น ๆ ไดรั บ
ประโยชนจากการคลี่คลายของสถานการณอุทกภัยในชวงปลายป ๒๕๕๕ ไดแกสาขาขายสงขายปลีก
สาขาก อสรา ง สาขาโรงแรมและสาขาขนสง สว นสาขาการผลิตที่ป รับ ลดลงจากปที่แลว ไดแก สาขา
ตัวกลางทางการเงินหดตัวรอยละ ๐.๖ ขณะที่ภาคเกษตร ขยายตัวรอยละ ๐.๑ ชะลอลงจากรอยละ ๓.๔
ในปที่แลวเนื่องจากการผลิตในภาคเกษตรหดตัวทั้งในหมวดพืชผลการบริการทางเกษตรและประมงจาก
ภาวะฝนทิ้งชวง ชวงปลายป ประกอบกับการชะลอตัวของหมวดปาไม โดยมีเพียงโหมดปศุสัตวที่เรงตัวขึ้น
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