
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอุตรดิตถ์เมืองอาหารปลอดภัย 

 
การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 

1. ความเป็นมา     

 “เหล็กน้ำพ้ีลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก” 

 คำขวัญนี้กล่าวถึงบริบทพื้นที่อย่างชัดเจนเป็นที่มาของการดำเนินชีวิตและรูปแบบของวิถีชีวิตของชาวบ้าน สืบ
สานต่อจากรุ่นสู่รุ่น มีแหล่งอาหารมากมายหลายชนิด สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตรอยต่อ 3 
วัฒนธรรม คือล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง เป็นผลให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถ่ินและงานประเพณี
พื้นบ้านต่าง ๆ มีลักษณะผสมผสาน บางส่วนพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง)บางส่วนพูดภาษาไทยภาคกลาง 
บางส่วนพูดภาษาลาว และบางส่วนพูดภาษาท้องถิ่นของตน เช่น บ้านทุ่งยั ้ง เป็นต้น  จากข้อมูลในเอกสาร 
“แผนพัฒนาของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความเชื ่อมโยงกันทำให้การแก้ปัญหาในเรื่องอาหารปลอดภัยที ่มีการ

องค์กรรับทุน: ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: น.ส.ปรารถนา ศรีชาวนา 
ผู้จัดการโครงการ น.ส.ปรารถนา ศรีชาวนา 
คณะทำงาน 1.น.ส.ปรารถนา ศรีชาวนา 

2.นายสรวิชญ์ เอมพิน 
3.น.ส.พัทธนันท์ ปินตาดวง 
4..น.ส.วราภรณ์ ไชยชะนะ 
5.น.ส.ธรี์วราภัทร ทิมทอง 
6.นายบุญส่ง เรืองเดช 
7.นายไพทูล ศรีสุข 
8.นายพิชิต โพทัพ 
9.นายชาญวุฒิ สวัสดิ์ประวิทย ์
10.นางศรีเรือง โพทัพ 

ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ 1.นายประจักร กองตัน 
2.นายเผด็จการ กันแจ่ม 
3.นางสุนีย์ กันแจ่ม 

องค์กรรับทุน: ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



ดำเนินการในระดับหนึ่งมีการเชื่อมฐานข้อมูลทั้ง 9 อำเภอ ของพ้ืนที่ ถูกบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงานของพ้ืนที่
ในระดับหนึ่ง ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาความปลอดภัยทางอาหารนั้น  เป็นปัญหาสำคัญในระดับจังหวัด  
หากย้อนกลับไปตั้งแต่ในราว พ.ศ.2550-2559 เป็นต้นมา รอยปัญหาในการใช้สารเคมีในการเร่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการผลิตวัตถุดิบต่างๆที่มีในพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ คือ อัตราการป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น 
การปนเปื้อนจากสารพิษในพืชผักผลไม้ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ในขณะที่ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ปรากฏชัด
คือ มลพิษทางกลิ่นและการป่นเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ สารตกค้างอยู่ในแหล่งอาหาร ยังคงพบภาชนะที่
เป็นขวดสารเคมีในพ้ืนที่ทำการเกษตร ปัญหาเหล่านี้มาจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ การใช้สารเคมียังส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน
เนื่องจากราคาสูงและเกษตรกรใช้ในจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่องจริงจังระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชน และภาคประชาสังคมในการจัดการปัญหาเรื่องสารเคมีที่
ส่งผลถึงอาหารปลอดภัยในระดับจังหวัด 
  จากระดับของการจัดการปัญหาเรื่องอาหารปลอดภัยที่กลายเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของจังหวัด
ปัจจุบัน  ก็ยังพบความท้าทายในหลายประเด็น  อันเป็นที่มาในการจัดทำโครงการนี้ เพ่ือทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น   
รวมทั้งมุ่งแสวงหาคำตอบต่อก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง
ยั่งยืน รวมทั้งการขยายผลเชื่อมโยงกับประเด็นด้านสุขภาวะและการพัฒนาอย่างรอบด้าน  ซึ่งคณะทำงาน
โครงการนี้มีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ความสำเร็จขึ้นได้  จากกรอบกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการ  ที่ใช้ทั้งการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร  การลงพ้ืนที่สำรวจ ติดตามและประเมินข้อมูลปัญหา รวมทั้ง
การจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อย/การสัมมนารวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังภาคี
เครือข่ายที่มี “หน่วยจัดการร่วม สสส. ประจำอำเภอตรอน” และหน่วยจัดการของโหนด สสส.จังหวัดอุตรดิตถ์
ในการเป็นพื้นที่กรณีศึกษา และร่วมผลักดันนโยบายให้ขยายผลในวงกว้างระดับตำบล อำเภอและจังหวัดต่อไป  
จึงเชื่อมั่นได้ว่าโครงการนี้จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และ
นำไปสู่การมีส่วนร่วมทำให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นจังหวัดปลอดภัยตามนโยบาย
อุตรดิตถ์เมืองอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่อุตรดิตถ ์

1.2 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

 
3. เป้าหมายการพัฒนา 
      เกิดศูนย์ข้อมูลจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์พันธกิจสัมพันธ์ สร้างและนำใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
 
 
 



4. ผลผลิต 
4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง

กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่อุตรดิตถ ์
4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู ้ที่

นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด 
 
5. แนวทางดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที ่

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ
ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 มกราคม 64  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูล
ทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที ่

22 พฤศจิกายน   

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู ้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

 27 ธันวาคม  

     2 .1  จ ัดหมวดหมู่  องค ์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา 

 27 ธันวาคม  

     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทั้งพ้ืนที ่

 27 ธันวาคม  



     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

  29 ม.ค. 

    2.4 จ ัดทำยุทธศาสตร ์และแผน
บูรณาการเพื ่อพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

  29 ม.ค. 

 
2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ “ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต 

” 
เป้าประสงค์ (Objective) :  
1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพมีชีวิตที่ดีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ด้วย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า  

ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด  
3. เป็นเมือง ๓ วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์และยกระดับการท่องเที่ยวทุกด้าน  
4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น  
5. ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพ 

สูงขึ้น และระหว่างประเทศ 
 
พันธกิจ (Mission) :  
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื ้นฐานมีการพัฒนา คนมีความรู ้คู ่คุณธรรม มีวินัย  มี

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และมีการสืบสานต่อไป มีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน ในการดำรงชีวิต  
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มี

คุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความ

มั่นคง และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน  
4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพลังงาน  
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธท์ี่ดี  

ทั้งภายใน และระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) :  
1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง 

มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี และการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ :- 1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบประปาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบผังเมือง 
         1.2 เพิ ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕๖๑-
2565           

         1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึง
แหล่งข้อมูล สารสนเทศได้อย่างทั่วถึง  

        1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ปลอดภัย มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

        1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด และ
สังคม ผู้สูงอายุ  

        1.6 ส่งเสริมการมีงานทำและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ 
 2. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมี
การบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ :-  

        2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับการตลาด ในสินค้าทุกประเภท  

        2.2 เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุก
องค์กรให้เข้มแข็ง  

           2.3 เสริมสร้างการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
พัฒนาสู่ Thailand 4.0  

           2.4 ส่งเสริมพัฒนาการบริการประชาชนของภาครัฐและระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ธรรมาภิบาล  

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการภาครัฐ  
กลยุทธ์ :-  
  3.1 ทำนุบำรุง รักษา และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการ

ผลิตสินค้า บริการการ การเพ่ิมรายได ้ 
  3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวกับเพ่ือนบ้านทั้ง

ภายใน และต่างประเทศ  
  3.4 พัฒนาการท่องเที ่ยวทุกด้าน ทุกพื ้นที ่ โดยเน้นการท่องเที ่ยวที ่มีอัตลักษณ์มี

ศักยภาพและ ยกระดับการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น  
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ :-  



  4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุ รักษ์ 
พัฒนา ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ 

  4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที ่ดิน 
ของประชาชน ให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม หรือการประกอบอาชีพ  

  4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของ ชุมชนและทุกภาคส่วน  

  4.4 ส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกำจัด 
ภาวะ มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

  4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ สูงสุด  

5. เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ  
กลยุทธ์ :-  
  5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู ่ ในทุกด้านเพื ่อให้เป็นประตูสู ่ประเทศเพื ่อนบ้าน

นานาชาติที่มี ศักยภาพ  
  5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ในทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  
  5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ  
  5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่

สินค้าและการ บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที ่ยวสินค้าและบริการ บนพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เทคโนโลยีดิจิตอล และ Uttaradit 4.0 
2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ.์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 9 อำเภอ 67 ตำบล 613 หมู่บ้าน 

โดยมีอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ตรอน ลับแล ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก และอำเภอ  ทอง
แสนขัน  

การแบ่งเขตการบริหารราชการ 3 ระดับ คือ  
1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน 60 หน่วยงาน  
2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 33 หน่วยงาน  
3. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 80 แห่ง ประกอบด้วย  
 3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน 1 แห่ง  
 3.2 เทศบาลเมืองฯ   จำนวน 1 แห่ง  
 3.3 เทศบาลตำบล   จำนวน 25 แห่ง  
 3.4 องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 53 แห่ง 
ประชากร จำนวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 ประชากรทะเบียนราษฎร์ จำนวนทั้งสิ้น 

454,352 คน เป็นชาย 222,490 คน คิดเป็นร้อยละ 48.96 และหญิง 231,862 คน คิดเป็นร้อยละ 51.04 
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 0.96 : 1.04 ประชากรสำรวจ 334,692 เป็นชาย 161,595 คน คิดเป็น
ร้อย ละ 48.28 และหญิง 173,097 คน คิดเป็นร้อยละ 51.71 ประชากรสำรวจน้อยกว่าประชากรทะเบียน
ราษฎร์ เนื่องจากประชากรสำรวจเป็นประชากรที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง และเป็น



ประชากร ที่มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ส่วนประชากรทะเบียนราษฎร์
เป็นประชากร ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบทั้งตัวอยู่จริงและตัวไม่อยู่ จึงทำให้ข้อมูลมีจำนวน
แตกต่างกัน 

จังหวัดอุตรดิตถ์มีภาคการเกษตรเป็นภาคหลักในโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด โดยการเกษตร 
เพาะปลูก มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31 มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน 
สำปะหลัง อ้อย สับปะรด ทุเรียน ลองกอง ลางสาด และมะม่วงหิมพานต์  

การบริการด้านการท่องเที ่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์  จาการสำรวจข้อมูลบริการด้านที ่พักของ
ศูนย์วิจัยการตลาดด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย พบว่า มีที่พักประเภทโรงแรมทั้งสิ้น 45 
แห่ง จำนวน 2,866 ห้อง รีสอร์ท/บังกะโล 37 แห่ง จำนวน 574 ห้อง เกสท์เฮ้าส์ 4 แห่ง จำนวน 40 ห้อง 
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 3 แห่ง จำนวน 83 ห้อง อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น 14 แห่ง จำนวน 440 ห้อง แพท่องเที่ยว
จำนวน 8 แพ จำนวน 43 ห้อง โฮมเสตย์/เรือน พักแรม 9 แห่ง 89 ห้อง บ้านพักอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง จำนวน 
695 ห้อง บ้านพักรับรอง 1 แห่ง จำนวน 57 ห้อง มีผู้ประกอบการนำเที่ยว จำนวน 8 ราย 
 
3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง (Strengths)  

-เป็นแหล่งปลูกไม้ผล และมีผลิตผลทางการเกษตรที่ หลากหลายตลอดปี 
-มีเขื่อนสิริกิติ์เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และเป็นแหล่ง ผลิตกระแสไฟฟ้าสำคัญของประเทศโดยมี

แม่น้ำน่าน เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด 
-มีแม่น้ำน่าน เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด 
-ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่ สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ 
-มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อม 
-เป็นเมือง ๓ วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ (ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง) มีความผสมผสานและ 

น่าสนใจ 
-คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ น้ำ อากาศ อยู่ในระดับดี 
-แหล่งแร่เหล็กน้ำพี้ 
-ต้ังอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC , EWEC และ LIMEC 
 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
-การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง/ไม่เป็นที่รู้จัก 
-โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ชำรุดทรุดโทรม 
-มีสัดส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง/อุทกภัย จำนวนมาก 
-ระบบชลประทานและแหล่งน้ำยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทางการเกษตร 
-โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ซึ่ง ต้องพ่ึงพาธรรมชาติ 
-ความเจริญทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวในตัวเมือง ทำให้มีความเหลื่อมล้ำสูง 
-ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ 
-กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่ วงจรปัญหายาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น 
 



โอกาส (Opportunity)  
-นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและหน่วยงาน 
- มติ ครม. เห็นชอบ LIMEC ในการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยาย 

ฐานเศรษฐกิจของภาค 
- แนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการ

เดินทางมาเพ่ือ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับสินค้าทางการ ท่องเที่ยวของอุตรดิตถ ์
- มีแนวโน้มขยายการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น อาทิ  ด้านที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวย 

ความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจ รถเช่า 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทำให้ ช่วยในการแพร่กระจายข่าวสารและ

การประชาสัมพันธ์ 
- การพัฒนารถไฟทางคู่ กรุงเทพ-เด่นชัย-เชียงราย รถไฟความเร็วสูง จีน –สปป.ลาว 
 
อุปสรรค (Threats) 
- ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม 
- ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิต สูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลง 

รวมทั้งตลาดสินค้าการเกษตรราคาตกต่ำ ไม่แน่นอน 
- ข้อจำกัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงาน 
- ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ปัญหาการจราจร ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

และ ปัญหาเศรษฐกิจ 
- ระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับข้อมูล ผ่านสื่อต่างๆ มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมทาง 

ลบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
- เป็นพื้นที่ทางผ่านในการลักลอบ ลำเลียงผ่านยาเสพติด จากตอนบนของประเทศ 

 
4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี 

1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี โดยมี
เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม ได้รับการพัฒนาให้
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการ  แก้ปัญหา มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่าง สงบสุข มีความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัยในสังคมชุมชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และดำเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน  

 1.1 การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เพิ ่มรายได้ และมี  
คุณภาพชีวิตที่ดี  

 1.2 การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มั่นคง และปลอดภัย  

2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้ มาตรฐาน และมี
การบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ บริหารจัดการ
ผลผลิตทั้งภาคเกษตร อย่างเป็นระบบครบ วงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปร รูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ส่งเสริมการท 



าเกษตรแบบผสมสาน วนเกษตร เกษตร อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการนำ อัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้าในระดับสากล แผนงาน  

 2.1 การพัฒนาการเกษตร ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการตลาดที่ครอบวงจร 
    2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมี 

การตลาดที่ครบวงจร  

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ พัฒนาเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ในการ
รองรับ นักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถใน
การ รองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวในดา้น 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการ  
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์  
ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว แผนงาน  

 3.1 การน าทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ ่น มาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ  
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  

 3.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 74  

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็น  มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขา เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแล
รักษาป่าต้นน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยการฟื้นฟูสภาพป่า การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการบุก
รุกเข้าไป ทำลายป่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่างๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
บริหาร จัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล 
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำ
อุปโภค บริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท้ัง ในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล แผนงาน  

 4.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 4.2 การพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  
 4.3 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม  
5. เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ์กับประเทศ เพ่ือนบ้าน โดยมี

เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ผลักดันให้มีการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพ  อำนวยความ
สะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งด่านศุลกากร ศูนย์กระจาย สินค้า รวมไป
ถึงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาความความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนระหว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์
กับประเทศเพ่ือนบ้าน แผนงาน  

 5.1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 5.2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 



2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่อุตรดิตถ์ 

    1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร 

/e-mail 
1 ศูนย์ฝึกอาชีพชายแดนอุตรดิตถ์ฯ 102/3 หมู่3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน 

จ.อุตรดิตถ์ 53140 
056-496277 

2 กลุ่ม PGS จังหวัดอุตรดิตถ์ ร.ต.สุรวุฒ ิ  เพ็งป่าแต้ว 0826642582 
3 เกษตรอำเภอตรอน 46/2 หมู่10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.

อุตรดิดถ ์53140 
055-491010 

4 เกษตรจังหวัด 7/51 ถ.ประชานฤมิตร อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์ 53000 

055-414170 

5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 168 หมู่ 3 ต.ป่าเซา อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
จ.อุตรดิตถ์ 53000 

055-817741 

6 กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีพัฒนาที่ดิน อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 

0855411366 

7 ธกส.จังหวัดอุตรดิตถ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาอุตรดิตถ์ ถนน บรม
อาสน์ ต.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ 53000 

055494704 

8 พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ถ.
ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
53000 

055411686 

 



2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 สังกัดกลุ่ม อินทรีย์พิชัย 
ตรวจแปลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ   สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร 

ชนิดผลผลิตหลัก/เขียนได้มากกว่า  
1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 001 01 นายปณภูผา   แก้วเจริญตา สมาชิกกลุ่ม 
42/89 ม.1 ต.บ้านโคน  
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

089-
4592824  

พืชผักสวนผสม 

PGS อุตรดิตถ์ 002 
02 นายธีระ   บัวนุช ประธาน 

38/1 ม.4 ต.ในเมือง  
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

0865158893 ข้าวสาร, ข้าวกล้อง 

PGS อุตรดิตถ์ 003 03 นายพรพิพัฒน์   ทิบำรุง รองประธาน 
28/2 ม.1 ต.บ้านดารา 
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

0855115800 ข้าว 

PGS อุตรดิตถ์ 004 
04 นางมณท ี  กิ่งจ้อ สมาชิก 

165 ม.5 ต.บ้านโคน  
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

0979211426 ปลูกผัก 

PGS อุตรดิตถ์ 005 05 นายภควัฒน์   ศิริมาพ่วง สมาชิก 
27 ม.2 ต.ท่ามะเฟือง  
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

0830305327 สมุนไพรต่าง ๆ 

 
 
 
 
 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 สังกัดกลุ่ม อ.ตรอน 3 
ตรวจแปลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ชนิดผลผลิตหลกั/เขียนได้มากกว่า  

1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 006 01 นายจันทา   ถ่องตะคุ ประธาน 
49 ม.9 ต.น้ำอ่าง  
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

0912954484   

PGS อุตรดิตถ์ 007 02 น.ส.ปาริชาติ   สังข์วงศ์ เลขานุการ 
73 ม.1 ต.น้ำอ่าง  
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

0925364757   

PGS อุตรดิตถ์ 008 03 นางพิมลพรรณ   คันธะ สมาชิก 
46/3 ม.9 ต.น้ำอ่าง  
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

0817273215   

PGS อุตรดิตถ์ 009 04 นางแพรวพรรณ  กอนแห้ว สมาชิก 
49 ม.9 ต.น้ำอ่าง  
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

0821620633   

 
 
 
 
 
 
 
 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 3 สังกัดกลุ่ม อินทรีย์ดี 
ตรวจแปลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ   สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ชนิดผลผลิตหลกั/เขียนได้มากกว่า  

1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 010 01 นายกิตติพงษ์     ลอยรอบ ประธาน 
6 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0956408590 ผักสลัด,ผักตามฤดูกาล 

PGS อุตรดิตถ์ 011 02 นายวสันต์   งึดสันเทียะ รองประธาน 
17หมู่ 7 ต.ป่าเซ่า  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0639345246 ผักตามฤดูกาล , ผักพ้ืนบ้าน,ผลไม้ 

PGS อุตรดิตถ์ 012 03 น.ส.กาสมา   กศิณป์ภสูต เลขา 
51 หมู่ 8 ต.ป่าเซ่า  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0952429356 ผักตามฤดูกาล,แปรรูปจากผลผลิต 

PGS อุตรดิตถ์ 013 04 นางยุพิน   เกิดสาย   สมาชิก 
6 ม.7 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

0932355045 ตระกูลมะเขือต่าง ๆ , ถั่ว, บวบ 

PGS อุตรดิตถ์ 014 05 นางมนสิชา   อุไรวรณ์ สมาชิก 
202 หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม  
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

0810366984 เห็ดนางฟ้า ,เห็ดขอน , เห็ดหูหนู 

PGS อุตรดิตถ์ 015 06 นางอุบล      พันธุ สมาชิก 
106/1 หมู่ 1 ต.คุ้ง
ตะเภา อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์ 

0862123831 มะเขือเทศ และผักตามฤดูกาล 

 
 
 
 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 4 สังกัดกลุ่ม บ้านโคกงาม 
ตรวจแปลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ชนิดผลผลิตหลกั/เขียนได้มากกว่า  

1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 016 01 นายวีระชัย   วงษ์บุตร ประธาน 
29 ม.9 ต.ผักขวง  
อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์ 

0980786650 ข้าว, พืชผักสวนครัว 

PGS อุตรดิตถ์ 017 02 น.ส.สาวิตร ี  พินิจด้วง รองประธาน 
29 ม.9 ต.ผักขวง  
อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์ 

0922848012 ข้าว, พืชผักสวนครัว 

PGS อุตรดิตถ์ 018 03 นายจิรพงษ์   กุลให้ เลขา 
30 ม.9 ต.ผักขวง  
อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์ 

0612965259 ข้าว, พืชผักสวนครัว 

PGS อุตรดิตถ์ 019 04 น.ส.กมลเนตร   พินิจด้วง สมาชิก 
29 ม.9 ต.ผักขวง  
อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์ 

0899064856 ข้าว, พืชผักสวนครัว 

 
 
 
 
 
 
 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 5 สังกัดกลุ่ม อ.เมือง 2 
ตรวจแปลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ   สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ชนิดผลผลิตหลกั/เขียนได้มากกว่า  

1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 020 01 นายรุ่งทิวา   พิมพ์สงวน ประธาน 
78 ม.7 ต.วังดิน  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0966657525 
ไม้ผล, มะขามแดง, สมุนไพร, มะละกอ, 
ฟักทอง 

PGS อุตรดิตถ์ 021 02 นายไพโรจน์   เกิดศักดิ์ รองประธาน 
104/1 ม.5 ต.หาดกรวด 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0891129799 ผักผสมผสาน, เลี้ยงไก,่ ปลา 

PGS อุตรดิตถ์ 022 03 นายทักษิณ   สุวรรณรอด เลขาฯ 
115 ม.1 ต.ด่านนาขาม 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0840349043 
ผลไม้, มะยงชิด, อินทผาลัม, ท่องเที่ยว, 
จำหน่ายกล้าไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 6 สังกัดกลุ่ม เกษตรอินทรีย์ลับแล 
ตรวจแปลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ   สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร 

ชนิดผลผลิตหลัก/เขียนได้มากกว่า  
1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 023 01 น.ส.วาสนา   มะโนคำ ประธาน 
25/1 ม.8 ต.ฝายหลวง 
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

0848951757 
ทุเรียน 10 ไร่ , ผักสวนครัว ,      ผักสมุนไพร  
3  ไร่ , มะยงชิด 2 ไร่  
กล้วย นาข้าว เลี้ยงปลา ไผ่ พืชผักผลไม้ 7  ไร ่

PGS อุตรดิตถ์ 024 02 น.ส.รุ่งทิพย์  อุดาการ รองประธาน 137 ม.11 ต.ชัยจุมพล  0848129486 เลี้ยงไก่ไข่, หม่อนมัลเบอรี่ 

PGS อุตรดิตถ์ 025 03 นายเป็ง   โอดอิน สมาชิก 
129 ม.9 ต.ชัยจุมพล อ.
ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

0887699540 หอมแดง, ผัก, ถั่วฝักยาว, บวบเหลี่ยม 

PGS อุตรดิตถ์ 026 04 นางอังคณา   แก้วเปี้ย สมาชิก 
9/3 ม.5 ต.ชัยจุมพล อ.
ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

0822946210 หอมแดง 

PGS อุตรดิตถ์ 027 05 นางปรีดา   แสวงรุจิธรรม สมาชิก 

สวนห้วยพู หลังฟ้าฮ่าม  
244/1 ม.10 ต.ฝาย
หลวง อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์ 

0637712606 ผัก, ผลไม,้ ไข่ไก,่ ไข่เป็ด, ไข่ห่าน 

 
 
 
 
 
 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 7 สังกัดกลุ่ม สายเหนือฟากท่า 
ตรวจแปลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร 

ชนิดผลผลิตหลัก/เขียนได้มากกว่า  
1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 028 01 น.ส.ณัฎฐพร   ฟุ้งสมุทร ประธาน 
98/2 ม.1 ต.ฟากท่า  
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 

0805615499 หอมแดง, ถั่วลิสง, กระเทียม 

PGS อุตรดิตถ์ 029 02 นางนุช   ลักษณะยศ รองประธาน 
99 ม.2 ต.ฟากท่า  
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 

0806881900 ข้าว, หอมแดง, กระเทียม 

PGS อุตรดิตถ์ 030 03 นายนัฏฐนันธ์  วฒันะวงศ์กูล เลขาฯ 
57/2 ม.1 ต.แสนตอ  
อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 

0946244989 ข้าว, มะม่วงหิมพานต์, กล้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 8 สังกัดกลุ่ม บ้านพงสะตือ ตรอน 1 
ตรวจแปลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ   สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ชนิดผลผลิตหลกั/เขียนได้มากกว่า  

1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 031 01 น.ส.ปรารถนา   ศรีชาวนา ประธาน 
62/6 ม.6 ต.บ้านแก่ง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

0843800495 
กระเทียมแก้ว, หอมแดง, พริก, ,มะเขือ, 
ฟักทอง, ข้าวโพดอ่อน, ถั่วฝักยาว, แตงกวา, 
คะน้า, กวางตุ้ง, กะหล่ำดอก, ผักตามฤดูกาล 

PGS อุตรดิตถ์ 032 02 น.ส.พิมลรัตน์   เชื้อปู่คง เลขา 
41/1 ม.6 ต.บ้านแก่ง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

0954323837 
กระเทียมแก้ว, หอมแดง, พริก, ,มะเขือ, 
ฟักทอง, ข้าวโพดอ่อน, ถั่วฝักยาว, แตงกวา, 
คะน้า, กวางตุ้ง, กะหล่ำดอก, ผักตามฤดูกาล 

PGS อุตรดิตถ์ 033 03 นางชิน   เชื้อปู่คง สมาชิก 
24 ม.6 ต.บ้านแก่ง อ.ต
รอน จ.อุตรดิตถ์ 

0650036403 
กระเทียมแก้ว, หอมแดง, พริก, ,มะเขือ, 
ฟักทอง, ข้าวโพดอ่อน, ถั่วฝักยาว, แตงกวา, 
คะน้า, กวางตุ้ง, กะหล่ำดอก, ผักตามฤดูกาล 

PGS อุตรดิตถ์ 034 04 นางลำภู   มั่นกำเนิด สมาชิก 
15/4 ม.6 ต.บ้านแก่ง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

 
0988019462 

กระเทียมแก้ว, หอมแดง, พริก, ,มะเขือ, 
ฟักทอง, ข้าวโพดอ่อน, ถั่วฝักยาว, แตงกวา, 
คะน้า, กวางตุ้ง, กะหล่ำดอก, ผักตามฤดูกาล 

PGS อุตรดิตถ์ 035 05 นางเปรียญ   มั่นต่อ สมาชิก 
49 ม.6 ต.บ้านแก่ง อ.ต
รอน จ.อุตรดิตถ์ 

0987981139 
กระเทียมแก้ว, หอมแดง, พริก, ,มะเขือ, 
ฟักทอง, ข้าวโพดอ่อน, ถั่วฝักยาว, แตงกวา, 
คะน้า, กวางตุ้ง, กะหล่ำดอก, ผักตามฤดูกาล 

PGS อุตรดิตถ์ 036 06 นางชั้น   บัวบาน สมาชิก 
68 ม.6 ต.บ้านแก่ง อ.ต
รอน จ.อุตรดิตถ์ 

0944484334 
กระเทียมแก้ว, หอมแดง, พริก, ,มะเขือ, 
ฟักทอง, ข้าวโพดอ่อน, ถั่วฝักยาว, แตงกวา, 
คะน้า, กวางตุ้ง, กะหล่ำดอก, ผักตามฤดูกาล 

PGS อุตรดิตถ์ 037 07 น.ส.โชลม   เกิดประกอบ สมาชิก 
28/5 ม.6 ต.บ้านแก่ง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

0881641131 
กระเทียมแก้ว, หอมแดง, พริก, ,มะเขือ, 
ฟักทอง, ข้าวโพดอ่อน, ถั่วฝักยาว, แตงกวา, 
คะน้า, กวางตุ้ง, กะหล่ำดอก, ผักตามฤดูกาล 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 9 สังกัดกลุ่ม ลาวเวียงหาดสองแคว 
ตรวจแปลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ   สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร 

ชนิดผลผลิตหลัก/เขียนได้มากกว่า  
1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 038 01 นายพงษ์เทพ   ชัยอ่อน 
ประธาน 

และเลขาฯ 
11 ม.2 ต.หาดสองแคว 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

0819721714 ไผ่หวาน, กิมซุง, ซางนวล, มะม่วง  

PGS อุตรดิตถ์ 039 02 นางอุไร   ศรีสวัสดิ์ สมาชิก 
53/1 ม.3 ต.หาดสอง
แคว อ.ตรอน จ.
อุตรดิตถ์ 

0931095140 
มะเขือ, ฟักทอง ข้าวโพดอ่อน ถั่วฝักยาว 
แตงกวา คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำดอก, ผัก
ตามฤดูกาล 

PGS อุตรดิตถ์ 040 03 น.ส.จันเที่ยง   จันทโคตร สมาชิก 
54 ม.3 ต.หาดสองแคว 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

0968083630 
มะเขือ, ฟักทอง ข้าวโพดอ่อน ถั่วฝักยาว 
แตงกวา คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำดอก, ผัก
ตามฤดูกาล 

PGS อุตรดิตถ์ 041 04 นางน้ำแตง   จันทรโคตร สมาชิก 
53 ม.3 ต.หาดสองแคว 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

 - 
มะเขือ, ฟักทอง ข้าวโพดอ่อน ถั่วฝักยาว 
แตงกวา คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำดอก, ผัก
ตามฤดูกาล 

 
 
 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 10 สังกัดกลุ่ม วนเกษตรอินทรีย์พีจีเอสอุตรดิตถ์ 
ตรวจแปลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 

  

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ   สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร 

ชนิดผลผลิตหลัก/เขียนได้มากกว่า  
1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 042 01 นายสุทธิรัตน์   ปาลาศ ประธาน 
96 ม.3 ต.น้ำริด อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

0865906115   

PGS อุตรดิตถ์ 043 02 นายธีระ   สุทธิเจริญ รองประธาน 
96 ม.10 ต.ด่านนาขาม 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0619945639   

PGS อุตรดิตถ์ 044 03 นายสมหวัง   เอ่ียมงิ้วงาม  สมาชิก 
175 ม.6 ต.ด่านนาขาม 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0882540309   

PGS อุตรดิตถ์ 045 04 นายเมธี   พันสา สมาชิก 
121 ม.7 ต.ด่านนาขาม 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0822253927   

PGS อุตรดิตถ์ 046 05 นายบุญธรรม   จินดา สมาชิก 
119/1 ม.10 ต.ด่านนา
ขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0806005842   

PGS อุตรดิตถ์ 047 06 น.ส.สีมา   แก้วกำเหนิด สมาชิก 
38 ม.8 ต.ด่านนาขาม อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0845792321   

PGS อุตรดิตถ์ 048 07 นายสำเริง   เกตุนิล  สมาชิก 
147/2 ม.7 ต.ด่านนา
ขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0878446856   

PGS อุตรดิตถ์ 049 08 นางพิมพ์พรรณ   จันทร์มาลา สมาชิก 
29 ม.10 ต.ด่านนาขาม 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0910266151   

PGS อุตรดิตถ์ 050 09 นางสายฝน  อินทร์สองใจ สมาชิก 
105 ม.8 ต.ด่านนาขาม 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0821868106   



PGS อุตรดิตถ์ 051 10 นายสัน   คำคุ้ม สมาชิก 
214 ม.7 ต.ด่านนาขาม 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0871958995   

PGS อุตรดิตถ์ 052 11 นางดลฤดี   คำแดง สมาชิก 
106 ม.8 ต.ด่านนาขาม 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0838791675   

PGS อุตรดิตถ์ 053 12 นายทวีศักดิ์  บุญด่านตระกูล สมาชิก 
99 ม.1 ต.น้ำริด อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

0862123278   

PGS อุตรดิตถ์ 054 13 นางเฉลียว   ปาลาศ สมาชิก 
46 ม.2 ต.น้ำริด อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

0801196052   

PGS อุตรดิตถ์ 055 14 นางจรรยา   มะโนปา สมาชิก 
31 ม.1 ต.น้ำริด อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

0875244924   

PGS อุตรดิตถ์ 056 15 นายมานพ   แก้วเปี้ย สมาชิก 
219 ม.1 ต.น้ำริด อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0807728797   

PGS อุตรดิตถ์ 057 16 นายสมพงษ ์   ประคุณคงชัย สมาชิก 
194 ม.2 ต.น้ำริด อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

0862001331   

PGS อุตรดิตถ์ 058 17 นายไกรสร   ทองธิยะ สมาชิก 
24 ม.2 ต.นานกกก อ.
ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

0618394151   

PGS อุตรดิตถ์ 059 18 นายบรรจง  คุ้มสุวรรณ   สมาชิก 
103/1 ม.4 ต.แม่พูล อ.
ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

0821969298   

PGS อุตรดิตถ์ 060 19 นายเกน   จรลังกา สมาชิก 
5 ม.10 ต.แม่พูล อ.ลับ
แล จ.อุตรดิตถ์ 

0622465044   

PGS อุตรดิตถ์ 061 20 นายดำเนิน    เชียงพันธ์ สมาชิก 
117/1 ม.7 ต.แม่พูล อ.
ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

0857305799   

PGS อุตรดิตถ์ 062 21 นายถนอม  สอนปัน สมาชิก 
66 ม.6 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำ
ปาด จ.อุตรดิตถ์ 

0886402203   



PGS อุตรดิตถ์ 063 22 นางปภาณิน  บุญพันธ์ สมาชิก 
2/1 ม.6 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำ
ปาด จ.อุตรดิตถ์ 

0902822573   

PGS อุตรดิตถ์ 064 23 น.ส.ทองแดง  เศษนาเวช สมาชิก 
42 ม.6 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำ
ปาด จ.อุตรดิตถ์ 

0902818843   

PGS อุตรดิตถ์ 065 24 นางอ่อนศรี   พากันหา สมาชิก 
43 ม.6 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำ
ปาด จ.อุตรดิตถ์ 

0636629754   

 
 

PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 11 สังกัดกลุ่ม บ้านตะวันยิ้ม  

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร 

ชนิดผลผลิตหลัก/เขียนได้มากกว่า  
1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 066 01 นายอัฑฒพงศ ์  โมลี     0909866582   
PGS อุตรดิตถ์ 067 02 ว่าที่ร.ต.สุรวุฒิ   เพ็งป่าแต้ว     0826642582   
PGS อุตรดิตถ์ 068 03 นางบุญปวีร์  มีชำนะ     0640764632   
PGS อุตรดิตถ์ 069 04 นางสมบัติ   บุญกอแก้ว     0953568696   
PGS อุตรดิตถ์ 070 05 นายชัยยศ   แต้มใจ     0909345873   

 
 
 
 
 
 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 12 สังกัดกลุ่ม  ขุนฝางบ้านนา 
 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร 

ชนิดผลผลิตหลัก/เขียนได้มากกว่า  
1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 071 01 นางสาวกันนิกา   สมหวัง     0872010371   

PGS อุตรดิตถ์ 072 02 นางสาวโชติรส  ลำเจริญ     0630964648   

PGS อุตรดิตถ์ 073 03 นายณกรณ ์ เณรแก้ว     0636936536   

PGS อุตรดิตถ์ 074 04 นางสุนันทา   นนทเกษ     0852120577   

 
 
 
 
 
 
 



PGS อุตรดิตถ์ กลุ่ม 13 สังกัดกลุ่ม  อินลับแล 
 

รหัสกลุ่มหลัก 
รหัสกลุ่ม

ย่อย 
ชื่อ   สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร 

ชนิดผลผลิตหลัก/เขียนได้มากกว่า  
1 อย่าง (คัดมาจากแผนการผลิต) 

PGS อุตรดิตถ์ 075 01 นายรังสรรค์   โนนคำ ประธาน   0816437386   

PGS อุตรดิตถ์ 076 02 นางสิริพร   ลำมะนา สมาชิก   0801356039   

PGS อุตรดิตถ์ 077 03 นาณฐพร   พรมโพธิ์ เลขา   0876575959   

PGS อุตรดิตถ์ 078 04 นางศิริพร   วสุธารัฐ สมาชิก   0835941461   

PGS อุตรดิตถ์ 079 05 นางสาวนรรธวรรณ   นาคมูล 
สมาชิก   0819062840   



3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ จังหวัด อุตรดิตถ์ 
 

ชื่ออำเภอ ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหต ุ กลุ่มเป้าหมาย 
ตรอน -ขาดองค์ความรู้ การส่งเสริมไม่

ครอบคลุม 
-การเข้าถึงแหล่งจำหน่ายอาหาร
ปลอดภัยมีน้อยไม่พอเพียงต่อ
ผู้บริโภคและไม่สามารถเขาถึง
กลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย 
-มาตราฐานที่หน่วยงานต่างๆมี
ประชาชนผู้ผลิตยังไม่สามารถ
เข้าถึง 

-ไม่มีทักษะในการปลูกพชืที่
ปลอดภัยอย่างแท้จริงและ
สามารถนำมาใช้ได้จริง 
-ตัวเชื่อมระหว่างผู้บรโิภคและ
ผู้ผลิตไม่ม ี
-ใบรับรองต่างๆมีการกำหนด
มาตราฐานที่เกษตรกรไม่
สามารถปฏบิัติได้และมีค่าใช่
จ่ายในการขอใบรับรองซึ่งมี
ราคาสูงและเกษตรกรมองว่า
ไม่จำเปน็ 

ผู้ผลิตและผูบ้ริโภคและภาคี 

พิชัย -ผู้ผลิตมีจำนวนกำจัดและพืน้ที่
ขาดแคลนนำ้ในการปลูกพืชบาง
ช่วงฤดูกาล 
-การใช้สารเคมีทางการเกษตรฟุ่ม
เฟื่อยในปริมาณที่ไมป่ลอดภัย 

-บางช่วงฤดูกาลในเขตอำเภอ
พิชัยประสบปัญหาการ
เพาะปลูกอย่างต่อเนื่องในการ
ขาดแคลนนำ้ สาเหตุหลักเป็น
พื้นที่ขนาดใหญ่มีประชากรทำ
นาตลอดทัง้ปไีม่มีการวางแผน
ในการใช้น้ำร่วมกันอย่างเปน็
ระบบ ตา่งคนตา่งใช้ จนทำให้
เกิดภาวะแล้งเป็นประจำ 
-การมีจิตสำนึกในการใช้
สารเคมีที่เหมาะสมและ
ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค 

ผู้ผลิตผู้บริโภค 

ลับแล -เป็นพื้นที่ราบสูงภูเขาส่วนใหญ่ทำ
ให้มีพืชที่เป็นผลไม้มากและพชืผัก
บางชนิด ต้องใช้องค์ความรู้ในการ
ปลูกในพื้นที่เฉพาะเชน่นี้ 
-จำนวนพืชผักไม่พอเพียงต่อ
ผู้บริโภคและมไีม่ตลอดทัง้ป ี

-บางพืน้ทีไ่ม่สามรถทำการ
ปลูกพืชทีต่้องการได้ทำให้การ
ผลิตไดไ้ม่มากตามความ
ต้องการของผู้บริโภค และยัง
ไม่มีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆทีส่ามารถ
นำมาประกอบอาหารได้ตาม
ความต้องการ 

ผู้ผลิตและผูบ้ริโภค 



เมือง -พื้นที่ผลิตมีน้อยเนื่องจากเป็น
พื้นที่ใชป้ระโยชน์ในการสร้าง
สิ่งก่อสร้างหน่วยงานต่างๆ ต้อง
ซื้อรับประทานเป็นส่วนใหญ่ 
ปัญหาจึงอยู่ที่การเลือกอาหารที่
ปลอดภัย และสินค้าที่ปลอดภัย 
ไม่ทราบแหลง่ผู้ผลิตที่แท้จริง และ
แหล่งจำหน่ายมจีำกัด 
-แหล่งบริการร้านค้าโรงแรมยังไม่
มีการรองรับอย่างจริงจัง 

-การส่งสินคา้ปลอดภัยให้
กระจายทั่วถึงยังไม่มีแหล่งที่
เป็นมาตราฐานและไม่มี
หน่วยงานใดมาจัดการอย่าง
แท้จริงไม่มีเจ้าภาพหลัก 
-กฎหมายหรือมาตราการใน
การบังคับใช้เร่ืองอาหาร
ปลอดภัยยังไม่มีการรองรับ
ในทางปฎิบัติอย่างแท้จริง 
-โรงแรมและสถานที่บริการ
ให้กับประชาชนผู้ท่องเที่ยวไม่
มีแหล่งที่สามารถบอกได้ว่า
อาหารปลอดภัยอย่างไร ที่
ไหนบา้ง การเข้าไม่ถึงการ
บริการ 

ผู้ผลิตและผูบ้ริโภคและภาคี
(หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน) 

ทองแสนขัน -ปัญหาแหล่งนำ้ที่อำเภอทองแสน
ขันเป็นปัญหาในการเพาะปลูก
เช่นกัน 
-แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยยังไม่มี
การรวบรวมข้อมูลอย่างจริงจัง 
การเข้าถึงระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

-การประสานองค์กรต่างๆใน
การทำงานเรื่องอาหาร
ปลอดภัยไม่มีเจ้าภาพในการ
รับผิดชอบงานทำให้ไม่มีข้อมูล
ที่เป็นแหล่งข้อมูลหลัก 
-แหล่งน้ำยังไม่มีการพฒันาให้
เหมาะสมในการเพาะปลูก 

ผู้ผลิตและผู้บริโภคและภาคี
เครือข่าย(หน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน) 

ฟากท่า -พื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัด
สำหรับพืชบางชนิดและช่วงเวลา
ในการผลิตไม่ครอบคลุมทั้งปี และ
การขาดแคลนนำ้ในการเพาะปลูก 
-การขน่ส่งระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคไกลกนัหลายอำเภอทำให้
ไม่ได้วัตถุดบิตามที่ต้องการตลอด
ทั้งป ี
-กำลังเป็นพื้นทีผ่ลิตสินค้าจาก
เกษตรเชิงเศรษฐกิจโดยการใช้
สารเคมีตลอดทั้งป ี

-การมีวัตถุดิบในปริมาณจำกัด
เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลกับ
พื้นที่ที่สามารถผลิตพืชบาง
ชนิดทีผู่้บริโภคต้องการ
เนื่องจากการขาดการเชื่อม
ประสานความร่วมมือในการ
จัดทำคลังวัตถุดิบที่เปน็
ทางการและไม่มีการรวบรวม
สินค้าจากแหล่งอำเภออ่ืน
อย่างแท้จริง 
-การปนเปื้อนของอาหารและ
การปลูกพืชปลอดภัยถูก
คุกคามจากเคมีทางการเกษตร
มากข้ึน ทำให้เกษตรกรไม่
สามารถบงัคับการใชส้ารเคมี
ได ้

ผู้ผลิตและผูบ้ริโภคและภาคี
เครือข่าย(หน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน) 



ท่าปลา -พื้นที่ยังไม่มีการผลติอาหาร
ทางดา้นพชืผักมากพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค มีเพียงพืช
บางชนิดที่มีในเขตพื้นที่ซึ่งปริมาณ
จำกัด 
-ขาดการประสานงานจาก
หน่วยงานต่างๆในด้านอาหาร
ปลอดภัยร่วมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบของแหล่ง
ผู้ผลิตและผูบ้ริโภคหากันไม่เจอ 

-การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การปลูกพืชในแตล่ะชนิดยงัไม่
สามารถแก้ปัญหาที่มีในท้องที่
ได้ เนื่องจากการเลือกพืช
ทดแทนในการบริโภคยังไม่มี
การจัดการในด้านนี้อย่าง
แท้จริง 
-หน่วยงานทำงานตาม
ภาระหน้าทีง่านยังไม่มีการ
บรรจุปัญหานีล้งเปน็เชิง
นโยบายอย่างแท้จริง 

ผู้ผลิตและผูบ้ริโภคและภาคี
เครือข่าย(หน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน) 

น้ำปาด -ปริมาณอาหารที่มีให้เลือกใน
พื้นที่มีจำกัด 
-พื้นที่ห่างไกล 

-ขีดจำกัดในการส่งต่ออาหาร
ปลอดภัยกับพืชบางชนิดไม่
พอเพียงต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค  
-กำลังการผลิตมีน้อยเนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่หันมาซื้อ
สินค้ามากข้ึน 
-แหล่งอาหารที่มีลดจำนวน
น้อยลงเนื่องจากไม่มีการปลูก
ทดแทน และถูกทำลายด้วยไฟ
ป่าอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ผลิตและผูบ้ริโภคและภาคี
เครือข่าย(หน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน) 

บ้านโคก -พื้นที่ห่างไกล 
-ขาดการประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในเร่ืองอาหาร
ปลอดภัย 

-ประชาชนยังขาดองค์ความรู้
ในการปลูกพืชและการผลิต
อาหารปลอดภัยเนื่องจาก
พื้นที่มีจำนวนกำลังพลในดา้น
ต่างๆไมพ่อเพียงในการ
ประสานงานจากภาระหนา้ที่
งานที่มาก ทำให้การเชื่อม
ประสานไปหน่วยงานต่างๆมี
น้อย 
-ยังไม่มีเจ้าภาพในการจัดการ
ด้านนี้โดยตรง 

ผู้ผลิตและผูบ้ริโภคและภาคี
เครือข่าย(หน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน) 

 

 
 
 
 
 
 



4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 
 (1)  
 
 
        เริ่มต้น 

(2) 

                                                                                           
                                                                                     
                                                                                                 
 
 (3) 
 
 
 

 (2) 

 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตของ
เกษตรกรให้มีความ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค(ต้นน้ำ
ของการผลิต) 

 

อุตรดิตถ์เมือง
อาหาร

ปลอดภัย 

ร่วมกันวางแผน
และตัดสนิใจ 

กระจายวัตถุดิบประกอบอาหาร 

ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

อย่างท่ัวถึง 

ความต้องการของกลุ่ม
ธุรกิจ โรงแรมและที่พัก 

(แหล่งปลายน้ำ ) 

ปัญหาของเกษตรกร คือ มีกำลัง
การผลิตไม่พอเพียงต่อความ
ต้องการของตลาดและไมรู่้จักตลาด
ขาดความซื่อสัตย์ในการผลิต 

-ปัญหาของกลุ่ม ธุรกิจโรงแรม
โรงเรียน โรงพยาบาลและท่ีพักลูกค้ามี
ความต้องการบริโภคอาหารท่ี 
นอกเหนือฤดูกาล 

 -ต้องการลดต้นทุนในการประกอบ
อาหาร และเงื่อนไขท่ีไม่สามารถซ้ือจาก
แหล่งที่ต้องการได้ 

-ขาดความตระหนักถึงโทษของ
อาหารท่ี ไม่ปลอดภัย 

- 



สรุปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ในธุรกิจโรงแรมและกลุ่มเกษตรกร
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับจังหวัด ในประเด็นอาหาร

ปลอดภัยของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถาม
วิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและศักยภาพ 
นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

ขาดกำลัง
การผลิต
อาหาร
ปลอดภัย 

-ไม่มีองค์
ความรู้และ 
การส่งเสริม
ไม่ครอบคลุม
ผู้ผลิตขาด
ความซื่อสัตย์
ในการผลิต
อาหารให้กับ
ผู้บริโภค 
 

เกษตรกร 
ผู้บริโภค 
หน่วยงาน
ทางด้านเกษตร 

ขยายพ้ืนที่ใน
การผลิตโดยที่
ประชาชน
สามารถผลิตได้
โดยการจัดการ
แบบถูกวิธีและ
มีการการันตี
จากหน่วยงาน
ของรัฐที่
สามารถ
นำมาใช้ได้จริง 

 -แกนนำกลุ่ม
สมาพันธ์ PGS 
-นักวิชาการ
การเกษตร 
-กลุ่มออแกนนิค
ไทยแลนด์
อุตรดิตถ์ 
-หมอดิน 
-
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 

เกษตร
อำเภอ,
จังหวัด,
พานิช
จังหวัด
,กลุ่มPGS 
อุตรดิตถ์,
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ไม่ทราบ
แหล่ง
อาหาร
ปลอดภัย 

- การเข้าถึง
แหล่ง
จำหน่าย
อาหาร
ปลอดภัยมี
น้อยไม่
พอเพียงต่อ
ผู้บริโภคและ
ไม่สามารถ
เขาถึงกลุ่ม
ผู้ผลิตอาหาร
ปลอดภัย 
-การสร้าง
และการนำ
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์
 
 

- ภาคีเครือข่าย
องค์กรของรัฐที่
จัดเก็บข้อมูล
ด้านอาหาร
ปลอดภัย
ทั้งหมด 

ตั้งศูนย์จัดการ
ข้อมูลและ
นวัตกรรมองค์
ความรู้อาหาร
ปลอดภัยที่
สามารถมีข้อมูล
ครบถ้วนและ
เชื่อมประสาน
ในการนำสินค้า
มาจำหน่าย
ให้กับผู้บริโภค
ตลอดทั้งปี 

 - 
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 
-หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบด้าน
นี้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกัน
ออกแบบและ
นำมาปฏิบัติให้
เป็นสากลและ
ธรรมเนียมปฏิบัติ 

เกษตร
อำเภอ,
จังหวัด,
พานิช
จังหวัด
,กลุ่มPGS 
อุตรดิตถ์,
นักวิชาการ
สาธารณสุข 



-ใบรับรอง
การผลิต 

-มาตราฐานที่
หน่วยงาน
ต่างๆมี
ประชาชน
ผู้ผลิตยงัไม่
สามารถ
เข้าถึงได้ซึ่ง
มาตราฐาน
ต้องปรับให้
เกษตรกร
สามารถทำ
ได้จริงและ
ได้ผลผลิต
ปลอดภัย
ตามท่ี
กำหนดได้ 
-เกษตรกรไม่
ทำจริงจัง
และต่อเนื่อง 

เกษตรอำเภอ
และจังหวัด 

-ปรับรูปแบบให้
เหมาะสมกับ
พ้ืนที่การผลิต
แต่อยู่ในกรอบที่
ปลอดภัยและ
ทำได้จริง 

 -ศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพ
ชายแดนจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
-เกษตรจังหวัด 

-ศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพ
ชายแดน
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

-อุปสรรค
ของการมี
อาหาร
ปลอดภัย 

-เงื่อนไขท่ี
ระบุประจำ
ของ
โรงพยาบาล
และโรงเรียน 

-ผู้กำหนดการ
ซื้อวัตถุดิบใน
การทำอาหาร
ของ
โรงพยาบาล
และโรงเรียน 

-ปรับให้มีการ
เข้าถึงแหล่ง
อาหารที่
ปลอดภัยในการ
ซื้อได้ 

  รพ.ลับแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็น
แบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) เรื่อง กลุ่มปลูกกระเทียมและผักปลอดสารพิษบ้านพงสะตือ 
1.2) ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวปรารถนา  ศรีชาวนา  
3) ที่มา แนวคิด 

บ้านพงสะตือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหมู่บ้านชนบท สภาพพื้นที่
เป็นที่พื้นที่ราบติดกับแม่น้ำคลองตรอนเชื่อมต่อกับเขื่อนผาจุก โดยการสัญจรคมนาคมโดยทางรถยนต์ การ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการและหมู่บ้าน สะดวกและสามารถไปมาหารสู่กันได้ตลอดเวลาใกล้กับโรงพยาบาล 
ตรอนและองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ห่างจากตัวอำเภอ 12 กิโลเมตร  บ้านพงสะตือมีจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด191ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา อ้อย มัน
สำปะหลังและทำสวนมะม่วง  แต่ละครอบครัวมีพ้ืนที่ทำกินเฉลี่ยครัวเรือนประมาณ 12 ไร่ สามารถทำนาได้ปี
ละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นรายได้หลักของครัวเรือน ส่งผลต่อรายได้ต่อครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง  

ปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายเนื่องจาก พื้นที่ในการประกอบอาชีพทำนาใช้สารเคมีจำนวนมากทำให้เกิดต้นทุนในการทำนาสูง 
ส่งผลให้เกิดหนี้สิน  กลุ่มชาวบ้านจึงรวมตัวมาร่วมกันคิดเพ่ือหาแนวทางสร้างเสริมรายได้ ใช้เวลาว่างจากการทำ
การเกษตรที่ต้องรอผลผลิต โดยดูจากสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก  โดยเน้นเรื ่องการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ อาศัยการเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกัน จึงได้จัดตั้งกลุ่มปลูกกระเทียมและผัก
ปลอดสารพิษบ้านพงสะตือ เนื่องจากการปลูกกระเทียมและพืชผักเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สำคัญยิ่ง
ต่อการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  การ
ดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ เอาการรู้หนังสือมาเกี่ยวข้อง  การเรียนรู้ต่างๆ  อาศัยวิธีการ
ฝึกหัดและบอกเล่าซึ่งไม่เปน็ระบบในการบันทึก  การปลูกกระเทียมเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอัน
เฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ ่น  ที ่ใช้ภูมิปัญญาสามารถนำสิ ่งที ่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำ เกิดรายได้ใน
ชีวิตประจำวัน  และยังเป็นการทำงานเพื ่อเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มผู ้สูงอายุและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในชุมชนต่อไป 
 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ได้เริ่มรื้อฟื้นการเรียนรู้เรื่องการปลูกกระเทียมและผักชนิดต่างๆอีกครั้งเนื่องจาก
หมู่บ้านได้รับทุนกับ สสส.สำนัก6 ในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ทำให้เกิดแนวคิดในการนำกลุ่มต่างๆเข้า
มาเป็นสภาผู้นำและขับเคลื่อนประเด็นที่ทำในปีแรก โดยการพากลุ่มผู้ปลูกกระเทียมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
พื้นที่ต่างๆและหน่วยงานที่สำคัญที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการปลูกพืชแบบธรรมชาติก็คือ ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพชายแดนไทยลาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้ามาให้ความรู้และชุมชนได้ส่งสมาชิกไปเรียนรู้ที่ศูนย์อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี และนำมาถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ ต่อมาเมื่อเกิดการซื้อขายกระเทียมเกิดขึ้น จึงเกิดการขยายตัว
จากกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่กลุ่มปลูกกระเทียมประจำหมู่บ้าน จนปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 89 คน โดยร่วมกันแก้ไข 
ปรับปรุง ริ่เริ่มการปลูกและการขายในรูปแบบใหม่ๆ โดยการเชื่อมไปยังผู้ที่สนใจบริโภคพืชผักปลอดภัยโดยมี 
สสส.ได้นำทีมสื่อมวลชลมาทำข่าวและเผยแพร่ นำพาออกบู๊ทนิทรรศการต่างๆเพื่อสื่อให้เห็นความสำคัญในการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และยังได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลตรอนในการช่วยประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด ทำให้ได้รู้จักกับ ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา ในการเชื่อมการตลาดจนถึงวันนี้  ซึ่งระยะต่อมาทางผู้บรโิภค



ต้องการตรามาตรฐานยืนยันผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มเชื่อมไปยังกลุ่มต่างๆที่รู้จักในเบื้องต้นคือ กลุ่มPGS อุตรดิตถ์ ซึ่ง
มี ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา นำพาเข้ากลุ่ม ทางกลุ่มจึงดำเนินการเชื่อมไปยังภาคีเครือข่ายเพื่อขอใบรับรอง
มาตราฐานยืนยันให้กับผู้บริโภคและออกใบรับรองมาตราฐานเบื้องต้น ส่งผลให้กลุ่ม รู ้จักภาคีที ่สำคัญอีก
หลากหลายกลุ่มทำให้ขณะนี้ กลุ่มปลูกกระเทียมและผักปลอดสารพิษบ้านพงสะตือ ได้ทำการเชื่อมหน่วยงานที่
สามารถรับรองผลิตภัณฑ์ในระดับสูงขึ้นไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จากที่ได้ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
และท่ีได้ไปเรียนรู้จากหมู่บ้านข้างเคียงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สู่เป้าหมายการจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์ความรู้และ ระบบสะสมข้อมูลในศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศชุมชนจนสามารถนำไปใช้และสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องกับภาคีเครือข่าย 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มปลูกกระเทียมและผักปลอดสารพิษบ้านพงสะตือ มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายสมรส  มั่นกำเนิด ผู้ใหญ่หมู่ที่ 6 บ้านพงสะตือ 

และแกนนำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “สภาผู้นำบ้านพงสะตือ” การจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม สถานที่แลกเปลี่ยนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านและอาคารเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน  

2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ น.ส.  โชลม เกิดประกอบ  น.ส.ชั้น  บัวบาน, นางชิน  เชื้อปู่คง นางลำ
ภู มั่นกำเนิด นายฉงน มั่นต่อ นายนัฐภูมิ เชื ้อปู่คง แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง สถานที่
แลกเปลี่ยนที่แปลงสาธิตการปลูกกระเทียมปลอดสาร 

3. วิทยากรสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่ 1) นายก้าน คำก้อนแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและหมอดินประจำ
บ้านพงสะตือ หมู่ 6 แลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรรักษาไว้ 2) นายระเวง  เชื้อปู่คง 
แลกเปลี่ยนแนวคิดภูมิปัญญาสมุนไพรและเคล็ดลับการปลูกกระเทียม 3) นางสาวปรารถนา  ศรีชาวนา การ
ทำงานภาควิชาการกับการพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมให้กับ
ชุมชน การจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์ความรู้และ ระบบสะสมข้อมูลในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศชุมชนจน
สามารถนำไปใช้และสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องกับภาคีเครือข่าย สถานที่แลกเปลี่ยนที่ศาลา
เอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านและโรงเรียนพงสะตือ 
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ ที่เรียกว่าสภาผู้นำบ้านพง

สะตือ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน 
และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ (1)สภาผู้นำชุมชนบ้านพงสะตือ มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของ
ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนดา้น
วิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น  (2) นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ในด้านต่างๆโดยเชื่อมประสานกับหน่วยงาน
ที่สำคัญในการเรียนรู้อีกทั้งส่งบุคคลากรมาส่งเสริมในการเรียนรู้และทำวิจัยกับพื้นที่  รวมทั้งเป็นศูนย์จัดเก็บ
ข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับภาคีเครือข่าย 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ ส.อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง หมู่ที่ 6  มีบทบาทเชื่อมต่อ
แนวทางหรือโอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริม
การพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยง
งบประมาณและทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 



ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนและภาคีเครือข่าย สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.)ภาคีเครือข่าย และภาควิชาการ จนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้าน
สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำ
การเกษตรเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จนเกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศชุมชนจนสามารถนำไปใช้และสร้าง
นวัตกรรมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องกับภาคีเครือข่าย ความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
6) การหนุนเสริมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

การหนุนเสริมของสสส.สำนัก6 โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากทีมพ่ีเลี้ยงคือ อาจารย์เผด็จการ 
กันแจ่ม และอาจารย์ ดร.สุนีย์ กันแจ่ม เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดหนุนเสริมด้าน
วิชาการเครื่องมือของ สสส. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน ทีมสื่อ(ทำข่าวต่างๆ) เพ่ืออำนวยการ และ
ประสานงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบ
ต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากได้รับการคืนข้อมูลทางด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลตรอน กลุ่ม อสม.จึงนำ
ปัญหานี้ไปร่วมร่วมพูดคุยในกลุ่มผู้นำถึงปัญหาในการใช้สารเคมีและผลที่เกิดจากการเจ็บป่วยของคนในชุมชน
รวมถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหารายได้เสริม เบื้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและใช้สารเคมีในปริมาณมากจนเกิดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ   มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการ
สร้างรายได้พิเศษในครัวเรือนและปรับเปลี่ยนการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรลง สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  เริ่มต้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ได้เริ่มรื้อฟ้ืนการเรียนรู้เรื่องการปลูกกระเทียม
และผักชนิดต่างๆอีกครั้งเนื่องจากหมู่บ้านได้รับทุนกับ สสส.สำนัก6 ในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ทำให้
เกิดแนวคิดในการนำกลุ่มต่างๆเข้ามาเป็นสภาผู้นำและขับเคลื่อนประเด็นที่ทำในปีแรก โดยการพากลุ่มผู้ปลูก
กระเทียมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต่างๆและหน่วยงานที่สำคัญที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการปลูกพืชแบบ
ธรรมชาติก็คือ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพชายแดนไทยลาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้ามาให้ความรู้และชุมชนได้ส่ง
สมาชิกไปเรียนรู้ที่ศูนย์อย่างต่อเนื่องทุกปี และนำมาถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ ต่อมาเมื่อเกิดการซื้อขาย
กระเทียมเกิดขึ้น จึงเกิดการขยายตัวจากกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่กลุ่มปลูกกระเทียมประจำหมู่บ้าน จนปัจจุบันมีสมาชิก
มากกว่า 89 คน โดยร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง ริ่เริ่มการปลูกและการขายในรูปแบบใหม่ๆ  โดยการเชื่อมไปยังผู้ที่
สนใจบริโภคพืชผักปลอดภัยโดยมี สสส.ได้นำทีมสื่อมวลชลมาทำข่าวและเผยแพร่ นำพาออกบู๊ทนิทรรศการ
ต่างๆโดยร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง ริ่เริ่มการปลูกและการขายรูปแบบใหม่ๆ จากที่ได้ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และ
ที่ได้ไปเรียนรู้จากหมู่บ้านข้างเคียงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 



ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน
ชาวบ้านได้กลุ่มปลูกกระเทียมและผักปลอดสารพิษบ้านพงสะตือ และมีปราชญ์ชาวบ้านคนอื่นๆ เข้ามาร่วมใน
กลุ่มเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีได้เห็นผลจากการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้ 2) สร้างเครือข่ายผู้ผลิต
อาหารปลอดภัยแบบยั่งยืน  3) สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้การปลูกกระเทียมปลอดสารพิษ 4) สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งและหน่วยงานอื่น 
โดยให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

  กระบวนการถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชปลอดสารพิษ ด้านเนื้อหาการถ่ายทอดยังมีการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยมีหนังสือ “พงสะตือเส้นทางสู่ชุมชนเข้มแข็ง”  และใช้การถ่ายทอดโดยการบอกเล่า และ
เน้นการปฏิบัติตาม ซึ่งจะพบว่าถ้าผู้ถ่ายทอดเสียชีวิต และไม่มีการสืบต่อของความรู้นั้น  ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นก็เกิดการสูญหายไป  ดังนั้นในครั้งนี้จะมีการเก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ในรูปความรู้ที่ชัดแจ้ง ในไฟล์
ดิจิตอลบางส่วน โดยให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักในการเก็บบันทึก   หรือให้ส่วนภาคราชการ  หรือองค์กรทาง
การศึกษาช่วยในการจัดเก็บบันทึก  ซึ่งจะทำให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเป็นบุคคลที่ที่มีความเชี่ยวชาญถ่ายทอดและใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูก
และสาธิตให้ปฏิบัติ  ควรใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีช่วยเช่น การทำวีดีโอ  การทำคู่มือ  การจัดบอร์ด เนื้อเกี่ยวกับ
กระบวนการปลูกพืชและการดูแลเทคนิคต่างๆ ต้ังแต่ข้ันตอนการเตรียมดินและการดูแล  การเก็บรักษาต่างๆ 
การทำรูปทรงพวงกระเทียมเอกลักษณ์ของพงสะตือ ให้มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติตามได้  ซึ่งจะลดปริมาณ
เวลาไปนั่งเรียน  และลดเวลาของผู้ถ่ายทอด 

 
4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ประเด็น

อาหารปลอดภัยของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
มอบสมุดปกขาวการสรุปข้อมูล 
DATA BASE ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 -เกิดการขับเคลื่อน
นโยบายในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ประเด็นอาหาร
ปลอดภัยของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบัน
วิชาการในพื้นที่ 

ทีมผู้จัดทำโครงการฯ 

ขับเคลื่อนประเด็นในการทำงานใน
ระดับพ้ืนที่อำเภอตรอน(สสส.) 
 ผ่านหน่วยจัดการชุมชนตรอนน่า
อยู่และหน่วยจัดการประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์(สสส.) 

 -เกิดการเคลื่อนงานใน
พ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ประเด็นอาหารปลอดภัย
ของภาคีภาคประชาสังคม
กับสถาบันวิชาการใน
พ้ืนที่ 

ทีมตรอนน่าอยู่ 



4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์
โทร 

/e-mail 
1 ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชั้น 2 
อาคารเรือนต้นสัก อาคาร 12 ศูนย์
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 

055-411096 ต่อ 1688 

2 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพชายแดนไทย
ลาวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

102/3 หมู่3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน 
จ.อุตรดิตถ์ 53140 

056-496277 

3 กลุ่ม PGS จังหวัดอุตรดิตถ์ ร.ต.สุรวุฒ ิ  เพ็งป่าแต้ว 0826642582 
4 เกษตรอำเภอตรอน 46/2 หมู่10 ต.วังแดง อ.ตรอน  

จ.อุตรดิดถ์ 53140 
055-491010 

5 เกษตรจังหวัด 7/51 ถ.ประชานฤมิตร อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ์ 53000 

055-414170 

6 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 168 หมู่ 3 ต.ป่าเซา อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
จ.อุตรดิตถ์ 53000 

055-817741 

7 กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีพัฒนาที่ดิน อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 

0855411366 

8 ธกส.จังหวัดอุตรดิตถ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาอุตรดิตถ์ ถนน บรม
อาสน์ ต.ท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ 53000 

055494704 

9 พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3  
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
53000 

055411686 

10 นายบุญส่ง เรืองเดช ผู้ใหญ่บ้านวังแดงหมู่11 อำเภอตรอน 0846208472 
11 นายไพทูล ศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านวังแดงหมู่8 อำเภอตรอน 0816055609 
12 นายพิชิต โพทัพ ผู้ใหญ่บ้านป่าเผือก  อำเภอลับแล 0871988471 
13 นายชาญวุฒิ สวัสดิ์ประวิทย์ ผู้ใหญ่บ้านคอรุม อำเภอพิชัย 0878484821 
14 นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาด

สองแคว อ.ตรอน 
0819721714 

15 นายผจญ พูลด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอ
รุม อ.พิชัย 

055831209 

16 สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 130 หมู่8 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล 055411439 
 



 
4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
      - ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์➢ เป็นแกนนำหลักในการดูแผนและนโยบายในการขับเคลื ่อน

ประเด็นอาหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน ในการขับเคลื่อน
ประเด็นอาหารปลอดภัย มีข้อมูลภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมและ ฐานข้อมูลผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัยชนิด
ต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูลชุดโครงการที่ทำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์➢ ผู้ออกใบการรันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้กับผู้
ปลูกพืชปลอดภัย เป็นแหล่งสนับสนุนวิชาการและงบประมาณให้กับประชาชนที่ปลูกพืชปลอดภัย เพื่อรับ
มาตราฐานและให้องค์ความรู้กับประชาชน 

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์➢ รับลงทะเบียนให้กับเกษตรกรเพื ่อทำฐานข้อมูลและส่งต่อข้อมู ล
หน่วยงานที่พัฒนาการทำเกษตรในรูปแบบปลอดภัย 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์➢ สนับสนุนทุนโดยการกู้ยืม  และ
ให้เปล่าเช่น โครงการ 459 ให้กับเกษตรกรโดยส่งเสริมการปลูกพืชแบบปลอดภัย และส่งเสริมการตลาดให้กับ
เกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว➢ แหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรปลอดภัย ถนนวัฒนธรรม
แหล่งอาหารปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้และดำเนินการขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพชายแดนไทยลาวจังหวัดอุตรดิตถ์➢ องค์กรที่ให้ความรู้และผลิตเกษตรกร
ที่สามารถปลูกพืชแบบธรรมชาติได้จริง และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆแบบครบวงจร
และสามารถปฏิบัติได้จริง 

สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย➢ เครือข่ายภาคประชาสังคมที่รวมตัวกันเพื่อทำเรื ่อง
อาหารปลอดภัย โดยมีแกนนำ ที่เรียกว่ากลุ่มสีสันอุตรดิตถ์ โดยมี นายสุรวุฒิ   เพ็งป่าแต้ว หรือ เฟสบุ๊ค เดียว
บ้านนอกสบายดี สถานีภูมิปัญญา ไร่ลุงรัง  

ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์➢ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ
นวัตกรรมองค์ความรู้ที่สามารถจัดการตนเองได้ สร้างและนำใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 

สาธารณสุขจังหวัด➢ เป็นแกนนำหลักในการตรวจสารพิษในพืชผักจากพ้ืนที่ต่างๆ แหล่งข้อมูลการ
ควบคุมและคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องอาหารปลอดภัย 

 


