
 
 
สภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์  

ที่ตั้งและอาณาเขต  

จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง  มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 101 องศา ตะวันออก  ทิศ
เหนือ ติดจังหวัดเลย ทิศใต้ติดจังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออกติด
จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ ทิศตะวันตกติดจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร 
และนครสวรรค์   โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 12,668 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 7.9 ล้านไร่   ระยะทาง(ทางถนน) จาก
พ้ืนที่บนสุดของจังหวัด ไปยังพ้ืนที่ด้านล่างสุดของจังหวัด 
ประมาณ 296 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร 346 
กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ 
มีภูเขาล้อมรอบคล้ายรูปเกือกม้า  พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 40 

ของพ้ืนที่ทั้งหมด   สูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 114 เมตร  มี
พ้ืนที่ราบอยู่ตอนกลาง   ลาดเอียงจากเหนือลงใต้  มีแม่น้้าส้าคัญ
ไหลผ่านจังหวัด  คือ แม่น้้าปุาสัก เป็นแนวยาวจากทิศเหนือมาทิศ
ใต้  ความยาว 350 กิโลเมตร  ไหลลงสู่เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์  จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะภูมิอากาศ 
เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์    มีภูเขาล้อมรอบจึงท้าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน  หนาวจัด    ในฤดู

หนาว โดยเฉพาะพ้ืนที่อ้าเภอน้้าหนาว เขาค้อ และหล่มเก่า มีอากาศหนาวที่สุด และบนพ้ืนที่ภูเขามี อากาศเย็น
ตลอดทั้งปี   อุณหภูมิสูงสุด 35.43  องศาเซลเซียส   และต่้าสุด  14.66 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิเฉลี่ย 27.42  
องศาเซลเซียส   ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเมษายน    ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม    และฤดูหนาว
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์     ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,187.0 มิลลิเมตรต่อปี  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ร้อยละ  66.3 

การเมืองการปกครอง 
การปกครอง1 
จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ้าเภอ  117 ต้าบล 1,430 หมู่บ้าน   มีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต้าบล 
20 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 104 แห่ง 
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 ที่ท้าการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ ,ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
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การเมือง2 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554  แบ่งเขตการเลือกตั้ง

ออกเป็น 6 เขต  มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 7 คน  ดังนี้ 
เขต 1 นายสุทัศน์   จันทร์แสงสี พรรคเพื่อไทย  
เขต 2 นายจักรัตน์   พั้วช่วย  พรรคเพื่อไทย  
เขต 3 นายยุพราช   บัวอินทร์ พรรคประชาธิปัตย์  
เขต 4 นางวันเพ็ญ   พร้อมพัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
เขต 5 นายสุรศักดิ์   อนรรฆพันธ์  พรรคเพื่อไทย 
เขต 6 นายเอี่ยม  ทองใจสด  พรรคเพ่ือไทย   
และแบบบัญชีรายชื่อ จ้านวน 1 คน ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์  พรรคเพื่อไทย 

 

ตารางที่ 1 สถิติเปรียบเทียบการมาใช้สิทธิเลือกตั้งกับการเลือกตั้งครั้งก่อน (วันที่ 23 ธันวาคม 2550) 
 

วัน เดือน ปี 
ผู้มีสิทธิ 
(คน) 

ผู้มาใช้สิทธิ 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย 
(บัตร) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่ประสงค์
ลงคะแนน (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

23 ธันวาคม 2550 718,730 495,717 68.97 15,947 4.66 23,088 7.34 
3 กรกฎาคม 2554 739,554 533,391 72.12 34,405 6.45 16,114 3.02 

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551  มีผู้ได้รับการเลือกตั้งจ้านวน 1 คน 
ได้แก่ นางสมพร  จูมั่น  และได้รับการเลือกตั้งโดยการสรรหา  จ้านวน 1 คน ได้แก่ ดร.นิลวรรณ  เพชระบูรณิน   
โดยมีสถิติการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 สถิติการมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (วันที่ 2 มีนาคม 2551) 

 

วัน เดือน ปี 
ผู้มีสิทธิ 
(คน) 

ผู้มาใช้สิทธิ 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย 
(บัตร) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่ประสงค์
ลงคะแนน (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2 มีนาคม 2551   732,958 366,174 49.96 14,739 4.03 26,886 7.34 

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประชากร3   

จ้านวนประชากร  (31 มีนาคม 2555) 991 ,252 คน   ชาย 492 ,945 คน หญิง 498 ,307 คน  
จ้านวนครัวเรือน  317,258 ครัวเรือน  รายละเอียดแยกรายอ้าเภอ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3  จ้านวนและความหนาแน่นของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

อ้าเภอ 
ชาย  หญิง 

รวม 
ความหนาแน่น

(ต่อ กม.2) 
ครัวเรือน 

จ้านวน(คน) ร้อยละ จ้านวน(คน) ร้อยละ 
เมืองเพชรบูรณ์  104,572  49.80  105,418  50.20  209,990        92.06    72,859  
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 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 ที่ท้าการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์   
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หล่มสัก  77,653  49.29   79,890  50.71 157,543      102.61  48,660  
หล่มเก่า  32,830  49.26 33,811  50.74 66,641        71.88    18,392  
น้้าหนาว  8,966  51.29 8,514  48.71 17,480        28.19      5,667  
เขาค้อ  17,987  50.42 17,689  49.58 35,676        26.76  11,061  
ชนแดน  39,831  50.23   39,467  49.77 79,298        69.74    27,528  
วังโปุง  18,643  49.65 18,903  50.35 37,546        69.15  10,726  
หนองไผ่  56,475  50.00 56,479  50.00 112,954        83.04  33,453  
บึงสามพัน  35,593  49.71 36,006  50.29 71,599      146.18  27,448  
วิเชียรบุร ี  65,442  49.47 66,851  50.53 132,293        81.06  40,226  
ศรีเทพ  34,953  49.77 35,279  50.23 70,232        86.71  21,238  

รวม 492,945  49.73  498,307  50.27 991,252        78.25  317,258  
ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ 31 มีนาคม 2555 

     
 

โครงสร้างพื้นฐาน 
ไฟฟ้า4 
มีไฟฟูาเข้าถึงแล้วทุกหมู่บ้าน มีผู้ใช้กระแสไฟฟูาทั้งหมด  250,441 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.99 % ของ

จ้านวนครัวเรือนทั้งหมด  การ จ้าหน่ายไฟฟูารวม 899 ,356,715.41 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง  แยกตามประเภท
ผู้ใช้งาน แสดงดังตาราง 

 
ตารางที่ 4  จ้านวนครัวเรือนที่มีกระแสไฟฟูาใช้ 

 

 
ที่มา : ส้านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 ส้านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ , 2553 
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การประปาและน้้าบริโภค5 
ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 145,821 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.3  

และควรได้รับการแก้ไข   2,509  ครัวเรือน มีบริการน้้าประปาใน  9  อ้าเภอ  ยกเว้นอ้าเภอน้้าหนาวและเขาค้อ    
ปริมาณน้้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้  จ้านวน  ๓6,442  ราย  ปริมาณน้้าที่จ้าหน่ายแก่ผู้ใช้ 8,175,703  ลูกบาศก์เมตร   
ส้าหรับประปาหมู่บ้านกระจายอยู่ทั่วจังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

สารสนเทศและการสื่อสาร 
ไปรษณีย์6  มีที่ท้าการไปรษณีย์  รวม  18  แห่ง  ทุกอ้าเภอ (ไม่รวม ที่ท้าการไปรษณีย์อนุญาต)  

ข้อมูลสถิติปริมาณงานบริการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ้าปี 2554 รวมทั้งสิ้น 3,790,000 ชิ้น แยกเป็น 
1) บริการไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา  2,734,000  ชิ้น  
2) พัสดุไปรษณีย์  293,000  ชิ้น  
3) บริการพิเศษ  763,000  ชิ้น  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554  จากการส้ารวจของ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

1) โทรศัพท์  จ้านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์  จ้านวน  36,738  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 
12.16 ของครัวเรือนที่ส้ารวจ 

2) โทรสาร  จ้านวนครัวเรือนที่มีโทรสาร  จ้านวน  1 ,640 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 4.46 
ของครัวเรือนที่ส้ารวจ 

3) คอมพิวเตอร์  จ้านวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์  จ้านวน  59,516 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อย
ละ 19.70 ของครัวเรือนที่ส้ารวจ 

4) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   จ้านวนครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต     จ้านวน 
23,260 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 7.70 ของครัวเรือนที่ส้ารวจ 

 
ตารางที่ 5 จ้านวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 

 

 
ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 ที่ท้าการไปรษณีย์เพชรบูรณ์  
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การคมนาคมและขนส่ง7 
การคมนาคมทางบก 

มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลายเส้นทาง  แต่ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมรถไฟ    เส้นทางหลักคือ
ทางหลวงหมายเลข 21  สายสระบุรี-หล่มสัก และ ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นทางคมนาคม แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เชื่อมโยงประเทศพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม  ตามโครงการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงหรือ GMS (Greater Mekong Sub region: GMS)  ซึ่ง
สร้างโอกาส ในการพัฒนา เศรษฐกิจ   ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และยัง เชื่อมต่อกับแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ( North-South Economic Corridor)  ไปยังประเทศจีน-พม่า-มาเลเซีย ระยะทางประมาณ 
1,280 กิโลเมตร  ผ่านสี่แยกอินโดจีนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

 

การคมนาคมทางอากาศ 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีสนามบินอยู่ห่างจากตัว

เมืองเพชรบูรณ์ไปทางเหนือ ประมาณ 30 กิโลเมตร   ซึ่งมี
ศักยภาพในการควบคุมการขนส่งทางอากาศในเขตรับผิดชอบ  
ให้เป็นไปตามตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การให้บริการ 
และอ้านวยความสะดวกความปลอดภัยแก่อากาศยาน 
ผู้โดยสาร และบุคคลอ่ืน ที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้ง
การขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  
ด้าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อ
วินาศกรรม อุบัติเหตุ ที่เกิดกับอากาศยานและท่าอากาศยาน  และจังหวัดใกล้เคียงด้วย  ซึ่งปัจจุบันไม่มีการ
ให้บริการผู้โดยสาร8  

 

ยานพาหนะ 

ยอดสะสมจ้านวนรถที่จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  ในช่วงปี 
2549-2555 (ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2555)  
รวม ทั้งสิ้น  3 72 ,473  คัน  ส่วนมากเป็น
รถจักรยานยนต์  รองลงมาเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  7  คน   จากการ
เปรียบเทียบสถิติการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522   ตั้งแต่ปี 2549 – 2555  การจด
ทะเบียนรถมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  ซึ่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  7  คน และรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง   โดยเฉพาะในปี 2555  อันเป็นผลมาจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์ของรัฐบาล  ในขณะที่สถิติการจด
ทะเบียนสะสมตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกในช่วงเดียวกัน พบว่า การจดทะเบียนรถโดยสารประจ้าทางมี
แนวโน้มลดลง  แต่รถบรรทุกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 
  
                                                        
7

 ส้านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8

 ส้านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และแรงงานการลงทุน และแรงงาน  

สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ9 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2553  พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
ในราคาประจ้าปี  ขึ้นอยู่กับการผลิตที่ส้าคัญตามล้าดับ ดังนี้  สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการปุาไม้ ร้อยละ 33.7  
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน ร้อยละ 10.6  สาขาการศึกษา ร้อยละ 10.0  สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.9    สาขาการ
ขายส่ง ขายปลีกฯ ร้อยละ 9.2  สาขาบริหารราชการฯ  ร้อยละ 8.9  และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 17.7 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบูรณ์  (Gross Provincial Product : GPP) ปี 2553  มีมูลค่า 
55,747  ล้านบาท  แยกเป็น ภาคการเกษตร 19 ,001  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.08  และนอกภาค
การเกษตร 36 ,746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.92   ซึ่งมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2553 
เป็นล้าดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   เป็นล้าดับ 7 ของภาคเหนือ   และล้าดับที่ 37 ของประเทศ  
จากข้อมูล 3 ปี (2551-2553) จะเห็นได้ว่า มีแนวโน้มที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงขึ้นต่อเนื่อง 

 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้านบาท) ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (บาท) 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 
เพชรบูรณ์ 52,015 52,388 55,747 50,576 50,697 53,715 

ที่มา : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่  ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 ส้านักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเศรษฐกิจ 
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จากข้อมูลสถิติในปี พ.ศ. 2551 – 2553 พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 สาขาการผลิตด้านเกษตรกรรม  
การล่าสัตว์ และการป่าไม้  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากท่ีสุด จ้านวน 18,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 
2552 จ้านวน 2,027  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.1  รองลงมาเป็นสาขาการผลิตเหมืองแร่และเหมืองหิน   มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากเป็นอันดับ 2   จ้านวน 5,884 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2552  จ้านวน 225  
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.7   และสาขาการศึกษา  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากเป็นอันดับ 3 จ้านวน 
5,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 จ้านวน 241 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.5  และมีแนวโน้มที่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
 

สาขาการผลิตที่ส้าคัญ ปี พ.ศ. 2551 – 2553 
 

สาขาการผลิต 
ปี พ.ศ. 

2551 2552 2553 
1. เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการปุาไม้ 18,541 16,736 18,763 
2. ประมง 212 250 238 
3. เหมืองแร่และเหมืองหิน 6,282 6,109 5,884 
4. อุตสาหกรรม 4,252 5,405 5,546 
5. ไฟฟูา ก๊าซ และการประปา 576 727 783 
6. ก่อสร้าง  1,942 2,256 2,169 
7. การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้

ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
4,413 4,805 5,142 

8.  โรงแรมและภัตตาคาร 179 184 214 
9.  การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคม 1,038 1,052 990 
10. ตัวกลางทางการเงิน 1,893 1,832 1,948 
11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 2,752 2,554 2,665 
12. การบริหารราชการและการปูองกันประเทศ 3,258 3,380 4,076 
23. การศึกษา 5,107 5,355 5,596 
14. การบริการด้านสุขภาพและสังคม 1,072 1,151 1,176 
15. บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 441 473 454 
16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 88 120 102 
ที่มา : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่  ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Growth Rate)  ณ ราคาคงที ่ปี 2545  หดตัวร้อยละ 4.0 หดตัว
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา (ปี 2552) ร้อยละ 2.8  แยกเป็นการผลิตภาคการเกษตร  หดตัวร้อยละ 12.0  จากที่
ขยายตัวร้อยละ 1.8 ในปีที่ผ่านมา และการผลิตภาคนอกเกษตร หดตัวร้อยละ 1.2  จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.7  
ในปีที่ผ่านมา   
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การหดตัวของการผลิตภาคเกษตร เป็นผลจากการหดตัวของสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการ
ปุาไม้  และสาขาประมง   และการผลิต นอกภาคเกษตร   เป็นผลจากการหดตัวของสาขาการผลิตที่ส้าคัญ ได้แก่ 
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน  สาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ  และสาขาขนส่ง ฯ  
สาขาบริการสุขภาพฯ สาขาบริการชุมชนฯ และสาขาลูกจ้างในครัวเรือน ประกอบกับการชะลอตัวของ สาขาไฟฟูา  
ก๊าซและการประปา  ขณะที่โรงแรมและภัตตาคาร  สาขาตัวกลางทางการเงิน  สาขาบริการอสังหาริมทรัพย์   
สาขาการบริหารราชการและสาขาการศึกษา ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

 

รายได้เฉลี่ย ต่อประชากร  (GPP per capita) ของจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ้าปี 2553  เท่ากับ 
53,715 บาท/คน/ปี  เพ่ิมข้ึนจาก 50,697 บาท/คน/ปี ในปีที่ผ่านมา  เท่ากับ 3,018 บาท  เป็นล้าดับ 11  
ของภาคเหนือ  และล้าดับที่  52  ของประเทศ 

การเกษตร 
ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2552-2554  จากข้อมูลสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปีของจังหวัด

เพชรบูรณ์ มีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลที่ยังให้ความส้าคัญเป็นอันดับต้น
ของทุกพืช 

 
 

ประเภท 
2552 

(พ.ค.52-เม.ย.53) 
2553 

(พ.ค.53-เม.ย.54) 
2554 

(พ.ค.54-เม.ย.55) 
เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) 1,358,392 1,350,610 1,374,400 

เน้ือที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 1,351,488 1,306,710 1,185,488 

ผลผลิต (ตัน) 829,725 926,082 806,577 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 683 709 680 
 
 

ข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2552-2554  จากข้อมูลสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรังของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความผันผวน  เนื่องจาก  ในปี พ.ศ. 2552 มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังสูง แต่การเพาะปลูก
ลดลงในปี พ.ศ. 2553 จ้านวน 41,396 ไร่  ในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่
มีอายุเก็บเก่ียวสั้นจึงท้าให้มีการเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2553 จ้านวน 31,000 ไร่ ส่งผลให้ผลผลิตที่เก็บ
เกี่ยวได้สูงขึ้นด้วย 
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ประเภท 
2552 

(พ.ค.52-เม.ย.53) 
2553 

(พ.ค.53-เม.ย.54) 
2554 

(พ.ค.54-เม.ย.55) 
เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) 189,121 147,725 178,725 

เน้ือที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 186,250 145,675 176,698 

ผลผลิต (ตัน) 153,697 99,849 121,598 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 720 685 681 
 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2552 – 2554  จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการเพาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ในปี พ.ศ. 2552 – 2554  เกษตรกรมีแนวโน้มเพาะปลูกสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นพืชที่มีราคาค่อนข้าง
สูง และตลาดมีความต้องการจ้านวนมาก แต่เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ที่ได้ยังมีความผันผวนอยู่ตามสภาพภูมิอากาศ 

 
 

ประเภท 
2552 

(พ.ค.52-เม.ย.53) 
2553 

(พ.ค.53-เม.ย.54) 
2554 

(พ.ค.54-เม.ย.55) 
เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) 1,100,615 1,145,821 1,210,468 

เน้ือที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 1,192,526 1,106,258 1,099,107 

ผลผลิต (ตัน) 995,740 1,018,382 872,059 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 834 856 794 
 

 
มันส้าปะหลังโรงงาน  ปีเพาะปลูก 2552 – 2554   จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการเพาะปลูกมัน

ส้าปะหลังโรงงาน ในปี พ.ศ. 2552 – 2554  เกษตรกรมีแนวโน้มเพาะปลูกสูงขึ้นทุกปี แต่เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ที่
ได้ยังมีความผันผวนอยู่ตามสภาพภูมิอากาศ และศัตรูพืช 

 

 
ประเภท 

 

2552 
(พ.ค.52-เม.ย.

53) 

2553 
(พ.ค.53-เม.ย.

54) 

2554 
(พ.ค.54-เม.ย.

55) 
เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) 133,737 147,833 221,809 

เน้ือที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 126,155 142,321 212,506 

ผลผลิต (ตัน) 578,155 750,970 736,251 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 3,900 5,277 3,465 
 

 
ยาสูบ ปีเพาะปลูก 2552 – 2554   จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการเพาะปลูกยาสูบ ในปี พ.ศ. 

2552 – 2554  เกษตรกรมีแนวโน้มในการเพาะปลูกผันผวน แต่ในปี พ.ศ. 2554 มีการเพาะปลูกสูงขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2553  เนื่องจากยาสูบเป็นพืชที่มีการส่งเสริมจากส้านักยาสูบในรูปแบบโควตาให้เกษตรกรทุกปี และเนื้อท่ี
การเก็บเกี่ยวต่อไร่ยังลดลง เนื่องจากปัญหาตามสภาพภูมิอากาศ และศัตรูพืช 
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ประเภท 
 

2552 
(พ.ค.52-เม.ย.53) 

2553 
(พ.ค.53-เม.ย.54) 

2554 
(พ.ค.54-เม.ย.53) 

เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) 75,099 64,756 64,934 

เน้ือที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 70,536 54,289 40,495 

ผลผลิต (ตัน) 26,288 17,771 27,848 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 359 327 353 
 

   
 

มะขามหวาน ปีเพาะปลูก 2552 – 2554  จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการเพาะปลูกมะขามหวาน 
ในปี พ.ศ. 2553 – 2554  เกษตรกรมีแนวโน้มในการเพาะปลูกลดลงทุกปี  เนื่องจากอายุการเก็บเกี่ยวสิ้นสุดและเกิด
การกลายพันธุ์ (รสชาติหวานน้อยลง) ประกอบกับเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน ในขณะที่ผลผลิตของ
เกษตรกรยังไม่คงที่ เนื่องจากอาศัยน้้าฝนและอ่อนไหวต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงควรส่งเสริม          ให้มีการ
พัฒนาพันธุ์มะขามหวานเพื่อเพ่ิมอายุการเก็บเกี่ยวให้ยาวนานขึ้น และมีความแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศ เนื่องจาก
เป็นพืชการเกษตรประจ้าจังหวัด 

 
 

ประเภท 
 

2553 
(เม.ย.53-พ.ค.54) 

2554 
(เม.ย.54-พ.ค.555) แนวโน้ม 

เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) 90,246 85,526 - 

เน้ือที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 89,170 67,903 - 

ผลผลิต (ตัน) 76,318 33,759 - 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 856 497 - 
 

  
 

การปศุสัตว์ 
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านกา รปศุสัตว์ของจังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่า ในปี 2554 ปริมาณการเลี้ยงโค

เนื้อลดลงจากปี 2553  ร้อยละ 46  จังหวัดจึงสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น  แต่ส้าหรับการ
เลี้ยงโคนม และกระบือ เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.68 และร้อยละ 8.99 ตามล้าดับ และการเลี้ยงสุกร  ไก่ 
และเป็ด ในระยะเวลา 3 ปี (2552 – 2554) มีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงให้เห็นความต้องการของผู้บริโภคส่งผลให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี  และพ้ืนที่การถือครองที่เพ่ิมมากข้ึน 

 

ปี พ้ืนที่ 
เกษตรกร 

(ราย) 
โคเน้ือ 
(ตัว) 

โคนม
(ตัว) 

กระบือ
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

รวม 

2552 36,832.25 59,148 145,209 4,185 3,535 63,737 2,227,109 146,243 2,590,018 
2553 38,147.50 51,808 119,109 3,268 4,491 20,527 5,029,451 195,912 5,413,158 
2554 37,561.75 55,081 55,081 3,323 4,895 4,895 5,449,802 229,466 5,860,837 
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การค้าการลงทุน 

การจดทะเบียนนิติบุคคล   ณ วันที่ 30 กันยายน 2555  มีจ้านวนทั้งสิ้น  1,340 ราย  โดยสถิติ
สูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 87.39  ของจ้านวนนิติบุคคลทั้งหมด  ได้แก่  ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง  จ้านวน 
538 ราย   ธุรกิจก่อสร้าง  จ้านวน 487 ราย  และธุรกิจการผลิต  จ้านวน 146 ราย 

ส้าหรับการจดทะเบียนเลิก ธุรกิจ  ในปีงบประมาณ 2553-2555   มีผู้ประกอบธุรกิจขอจด
ทะเบียนเลิกสูงสุด จ้านวน  39 ราย คือ ธุรกิจค้าส่ง ค่าปลีก   โดยปี 2553 จ้านวน 15  ราย  ปี 2554 จ้านวน  
11  ราย  และปี  2555  จ้านวน  13 ราย 

 

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบนิติบุคคล 

ด้านทะเบียนธุรกิจ ปีงบประมาณ 
2553 (ราย) 

ปีงบประมาณ 
2554 (ราย) 

ปีงบประมาณ 
2555 (ราย) 

ปีงบประมาณ 53/54 
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

ปีงบประมาณ 54/55 
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

ตั้งใหม่ 100 137 141  37.00   2.92  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 73 106 99 45.21 - 6.60  

บริษัทจ้ากัด 27 31 42 14.81  35.48  

เปลี่ยนแปลง 249 251 234 0.80 - 6.77 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 166 191 164 15.06  -14.14  

บริษัทจ้ากัด 83 60 70 -27.71  16.67  

เลิก 48 43 68 -10.42    58.14  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 42 35 53 -16.67  51.43  

บริษัทจ้ากัด 6 8 15 33.33  87.50  
 

 

เปรียบเทียบการจดทะเบียนตั้งใหม่ตามประเภทธุรกิจ  5  อันดับแรก 

ประเภทธุรกิจ 
ปีงบประมาณ 2553 

(ราย) 
ปีงบประมาณ 2554 

(ราย) 
ปีงบประมาณ 2555 

(ราย) 
1. การขายส่ง ขายปลีก 35 34 62 
2. การก่อสร้าง   33 42 38 
3. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์    

การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 
14 12 9 

4. บริการนันทนาการอ่ืน ๆ 6 31 2 
5. การผลิต   7 11 11 
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การท่องเที่ยวและบริการ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม ประเพณ ีและการท่องเที่ยว
ผจญภัย  การท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ   สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือนและจ้านวนโรงแรมในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์10  ในช่วงปี 2551-2553  ดังนี้ 

 

 

 

รายการ จ้านวน % การเปลี่ยนแปลง 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 

จ้านวนโรงแรม (แห่ง) 73 73 73 - - - 

จ้านวนห้องพัก (ห้อง) 2,140 2,180 2,353 - 1.87 7.94 

จ้านวนผู้เยี่ยมเยือน 766,949 823,140 1,226,193 21.22 7.33 48.97 

    ชาวไทย 760,124 817,909 1,217,924 21.23 7.60 48.91 

    ชาวต่างประเทศ 6,825 5,231 8,269 20.05 - 23.36 58.08 

จ้านวนนักท่องเที่ยว 720,812 744,495 1,141,086 30.00 3.29 53.27 

    ชาวไทย 716,920 741,169 1,136,928 30.01 3.38 53.40 

    ชาวต่างประเทศ 3,892 3,326 4,158 28.79 - 14.54 25.02 

จ้านวนนักทัศนาจร 72,877 78,645 85,107 - 6.83 7.91 8.22 

    ชาวไทย 69,961 76,740 80,996 - 7.41 9.69 5.55 

    ชาวต่างประเทศ 2,916 1,905 4,111 9.50 - 34.67 115.80 
 

 
 

                                                        
10

 ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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สถานการณ์ด้านแรงงานสถานการณ์ด้านแรงงาน  

สถานการณ์ด้านแรงงาน11 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ ( เมษายน – มิถุนายน ) มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น จ านวน 

๑,๐๔๔,๔๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี จ านวน ๑๙๓,๐๘๘ คน ร้อยละ ๑๘.๔๙ เป็นผู้
ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๘๕๑,๓๘๑ คน ร้อยละ ๘๑.๕๑ อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๖๐๘,๒๓๐ คน ร้อยละ 
๕๘.๒๓ ผู้มีงานท า จ านวน ๖๐๔,๔๔๓ คน ร้อยละ ๕๗.๘๗ ผู้ว่างงาน จ านวน ๑,๕๕๒ ร้อยละ ๐.๑๕ ผู้รอฤดูกาล 
จ านวน ๒,๒๓๕ คน ร้อยละ ๐.๒๑ และผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๒๔๓,๑๕๑ คน ร้อยละ ๒๓.๒๘ ส่วนผู้ที่
มีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี จ านวน ๑๙๓,๐๘๘ คน ร้อยละ ๑๘.๔๙ 

การมีงานท้า ก าลังแรงงานรวมจ านวน ๖๐๘,๒๓๐ คน  เป็นผู้มีงานท า จ านวน ๖๐๔,๔๔๓ คน ร้อยละ 
๙๙.๖๓  และเป็นผู้รอฤดูกาล ๒,๒๓๕ คน ร้อยละ ๐.๓๗   อัตราการจ้างงานและโครงสร้างผู้มีงานท า ดังนี้ 

 ในภาคเกษตร จ านวน ๓๓๑,๑๑๗ ร้อยละ ๕๔.๗๙   
 นอกภาคเกษตร จ านวน ๒๗๓,๒๖๖ คน ร้อยละ ๔๕.๒๑  โดยท างานในสาขาการขายส่ง การ

ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมากที่สุด จ านวน 
๙๗,๗๐๓ คน ร้อยละ ๓๕.๗๕  รองลงมาคือการผลิต จ านวน ๔๑,๙๒๖ คน ร้อยละ ๑๕.๓๔  

 ผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน ๒๐๖,๔๖๓ คน ร้อยละ ๓๔.๑๖ 
ของผู้มีงานท า ลดลงจากไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ ที่มีร้อยละ ๓๘.๓๐ 

 สถานภาพการท างานของผู้มีงานท า พบว่าส่วนใหญ่เป็น ท างานส่วนตัว  จ านวน ๑๙๗,๘๑๖ 
คน ร้อยละ ๓๒.๗๓ ของผู้มีงานท า รองลงมาคือช่วยธุรกิจครัวเรือน ๑๙๑,๑๘๗ คน ร้อยละ ๓๑.๖๓ 

 

 
 

การว่างงาน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ว่างงาน ๑,๕๕๒ คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ ๐.๒๖ โดย
มีอัตราการว่างงานเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีอัตราการว่างงาน  ร้อยละ ๐.๑๙   
อัตราการว่างงานแต่ละไตรมาสจะปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตามปัจจัย ด้านการเกษตรกรรม ในเรื่องฤดูกาล  รวมทั้ง
ปัจจัยภาวะเศรษฐกิจและพ้ืนที่  กล่าวคือ แรงงานจะมีการเคลื่อนย้ายสู่ภาคเกษตรในไตรมาสที่เป็นฤดูเพาะปลูก 
ท าให้จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเป็น พ้ืนที่การเกษตรมาก จะมีอัตราว่างงานต่ า ขณะที่จังหวัดในพ้ืนที่ตั้งของอุตสาหกรรม
อาจจะมีอัตราการว่างงานสูง 

 

                                                        
11

 ส้านักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ (เมษายน – มิถุนายน) 
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อัตราการบรรจุงาน  วิเคราะห์จ้านวนการบรรจุงานที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัดด้าเนินการ  เทียบกับ
จ้านวนต้าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านส้านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพบว่าอัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่ง
งานว่าง  เท่ากับ ๘๖.๙๓  โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๕ ที่มีร้อยละ ๔๒.๘๑ เป็นเพราะมีผู้ได้รับการ
บรรจุงานเพิ่มขึ้นประกอบกับสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น  แต่มีสัดส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีร้อย ๒๗๘.๓๖  
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โครงสร้างก าลังแรงงาน จ านวนประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส ๒/๒๕๕๕ 

          
     

ประชากรรวมทั้งจังหวัด 
  

     
   ๑,๐๔๔,๔๖๙ คน 

  
     

       ๑๐๐.๐๐ % 
  

     
      

  
     

  
  

  
 

    
ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี 

 
ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป 

 
    

๑๙๓,๐๘๘ คน 
 

๘๕๑,๓๘๑ คน 
 

    
๑๘.๔๙ % 

 
๘๑.๕๑ % 

 
  

              
 

  
  

     
  

 
 

ก าลังแรงงานรวม 
    

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
 

 
๖๐๘,๒๓๐ คน 

    
๒๔๓,๑๕๑ คน 

 
 

๕๘.๒๓ % 
    

๒๓.๒๘ % 
 

 
        

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  ก าลังแรงงานปัจจุบัน 

  
ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล 

 
ท างานบ้าน 

 ๖๐๕,๙๙๕ คน 
  

๒,๒๓๕ คน 
 

๗๗,๔๕๑ คน 
 ๕๘.๐๒ % 

  
๐.๒๑ % 

 
๗.๔๒ % 

             
 

  
    

   
  

  
  

  ผู้มีงานท า 
  

ผู้ว่างงาน 
 

เรียนหนังสือ 
 ๖๐๔,๔๔๓ คน 

  
๑,๕๕๒ คน 

 
๕๘,๖๙๔ คน 

 ๕๗.๘๗ %   
 

๐.๑๕ % 
 

๕.๖๒ % 
             

 
  

    
   

  
  

  
  ภาคเกษตร 

  
นอกภาคเกษตร 

 
อ่ืนๆ 

 ๓๓๑,๑๗๗ คน 
  

๒๗๓,๒๖๖ คน 
 

๑๐๗,๐๐๖ คน 
 ๓๑.๗๑ % 

  
๒๖.๑๖ % 

 
๑๐.๒๕ % 
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ความต้องการด้านแรงงานตามช่วงอายุของแรงงาน   อัตราช่วงอายุของแรงงานที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุระหว่าง ๑๘-๔๙ ปี โดยที่ช่วงอายุ ๑๘-๒๔ ปี มีความ
ต้องการมากที่สุด ร้อยละ ๓๐.๘๒  รองลงมาคือ ช่วงอายุ ๒๕-๒๙ ปี ร้อยละ ๒๖.๑๔   

 
 

 
ความต้องการด้านแรงงานตามการศึกษา  ต้าแหน่งงานว่างในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑,๔๐๘ อัตรา   

โดยระดับการศึกษา ปวช./ปวส./อนุปริญญา มากที่สุด จ้านวน ๖๖๒ อัตรา ร้อยละ ๔๗.๐๒  ผู้ลงทะเบียนสมัคร
งาน จ้านวน ๑,๕๗๗ คน  โดยเป็นระดับมัธยมมากท่ีสุด จ้านวน ๗๐๘ คน ร้อยละ ๔๔.๙๐  เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้สมัครงานและต้าแหน่งงานว่างเกิดการขาดแคลนแรงงาน ( Over Demand) ในระดับการศึกษา ปวช./
ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ ๒๙.๗๖  ขณะที่ระดับการศึกษาอ่ืนอยู่ในภาวะ Over supply 

แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวของจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ เดือนมิถุนายน 2555  มีจ้านวนทั้งสิ้น  
๕,๑๓๕ คน แบ่งเป็น แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท้างานอย่างถูกกฎหมาย จ้านวน ๑,๗๗๔ คน ร้อยละ ๓๔.๕๕ โดย
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ตามมาตรา ๙ จ้านวน ๑,๗๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๒   และแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง มาตรา ๑๓ จ้านวน ๓,๓๖๑ คน ร้อยละ ๖๕.๔๕ ส่วนใหญ่สัญชาติพม่า จ้านวน ๒,๘๕๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘๕.๕๔  
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แรงงานไทยในต่างประเทศ  มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปท้างาน
ต่างประเทศ จ้านวน ๓๒ คน และที่ได้รับขออนุมัติเดินทางไปท้างานต่างประเทศ โดยวิธีแจ้งการเดินทาง ( Re-
Entry) จ้านวน ๑๒๐ คน  โดยภูมิภาคที่แรงงานไทยไปท้างานส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคเชีย จ้านวน ๘๓ คน ร้อย
ละ ๗๐.๓๔  ตะวันออกกลาง จ านวน ๑๖ คน ร้อยละ ๑๓.๕๖ แอฟริกา จ านวน ๒ คน ร้อยละ ๑.๗๐ และภูมิภาค
อ่ืนๆ จ านวน ๑๗ คน ร้อยละ ๑๔.๔  ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ ๔๖.๘๘ 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน  มีการฝึกฝีมือแรงงาน ดังนี้  
 การยกระดับฝีมือแรงงานจ้านวน 244 คน  โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับฝีมือสูงสุด คือ ธุรกิจ

และบริการ ร้อยละ 73.77   
 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้นมี จ้านวน  41 คน ผ่านการทดสอบ 40 คน คิดเป็น

ร้อยละ 97.56  โดยกลุ่มอาชีพที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสูงสุด คือ ช่างเครื่องกล คิดเป็นร้อยละ 95.13  
 การฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงานมีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 920 คน ผ่านการฝึก 893 คน คิด

เป็นร้อยละ 97.07  โดยกลุ่มอาชีพที่เข้ารับการฝึกสูงสุด คือ ช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 60.87  
การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ  จากการตรวจสถานประกอบการ ทั้งสิ้น ๗๘ แห่ง   ลูกจ้างที่

ผ่านการตรวจ ๑,๒๗๕ คน อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ านวน ๑ แห่ง   
 การตรวจความปลอดภัยในการท างาน ทั้งสิ้น ๔๙ แห่ง  ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จ านวน 

๑,๐๑๒ คน สถานประกอบการที่มีอัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย  คือ สถานประกอบการขนาด 
๕–๙ คน จ านวน ๑ แห่ง   

 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย คือ โรงแรม และภัตตาคาร  
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การประกันสังคม  การใช้บริการกองทุนประกันสังคม มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน ๔,๘๒๙ ราย จ่าย
เงินกองทุน จ านวนทั้งสิ้น ๓๙,๖๗๘,๑๒๘.๘๙  ส าหรับประเภทประโยชน์ทดแทนท่ีจ่ายเงินทดแทนสูงสุด  ได้แก่ 
กรณีคลอดบุตร จ่ายเงินทดแทน จ านวน ๑๑,๒๕๐,๓๑๑ บาท มีผู้ประกันตนใช้บริการ ๕๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๓๒  กองทุนเงินทดแทนมีสถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียน จ านวน ๑,๗๒๗ แห่ง ลูกจ้าง  จ านวน ๒๒,๐๒๑ 
ราย สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนมีสถานพยาบาลของรัฐบาล จ านวน ๑๑ แห่ง คือ
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลอ าเภอทุกแห่ง  

การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจาก 
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่น สถานการณ์ทางการเมืองสับสนไร้ทิศทางท่ี

ชัดเจน จะส่งผลถึงความเชื่อม่ันของนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุนชะลอการ
ขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน  ในขณะที่การผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีต่อเนื่อง 
มิอาจชะลอตามภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อการว่างงานและการท างานต่ าระดับ  

 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้งของฝ่ายนายจ้าง
และผู้ใช้แรงงาน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ
จ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ   

 การเคลื่อนย้ายแรงงาน  มลีักษณะแบบเป็นวัฏจักรหรือวงจร  เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น
จังหวัดเกษตรกรรม  ประชากรซึ่งเป็นก าลังแรงงานจะอาศัยอยู่ในภาคส่วนของเกษตรกรรม  เพื่อช่วยครัวเรือนใน
การท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  เมื่อหมดฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตก็จะเคลื่อนย้ายไปหางานท าในภาคอุตสาหกรรมและ
จะเคลื่อนย้ายกลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดูเพาะปลูก  จึงอาจส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล 
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ดา้นการศึกษาดา้นการศึกษา1122    
การศึกษาแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดส้านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

จ้านวน 546 แห่ง   และระดับอุดมศึกษา 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
สาขาวิทยาบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  วิทยาลัยพลศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  วิทยาลัย
สารพัดช่างจังหวัดเพชรบูรณ์  วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  วิทยาลัยการอาชีพชนแดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จังหวัดเพชรบูรณ ์

 

สังกัดในระบบโรงเรียน แห่ง นักเรียน ครู/อาจารย์ ครู : 
นักเรียน 

1. ส้านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 559 108,262 6,486 1:26 
2. สนง.คณะกรรมการการศึกษา

เอกชน 
57 26,750 1,006 1:27 

3. ส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1 6,392 416 1:15 

4. กรมพลศึกษา 1 294 34 1:6 
5. กรมอาชีวศึกษา 5 7,661 242 1:31 
6. กรมศาสนา 15 813 86 1:9 
7. ส้านักบริการศึกษาท้องถิ่น 7 4,749 213 1:22 
8. ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 1 68 8 1:9 

รวม 619 185,841 9,909 1:19 
ที่มา : สพป.พช. 1 : ข้อมูล 30 มิถุนายน 2554 

 
ดา้นศาสนาดา้นศาสนา  

การนับถือศาสนา   จากข้อมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ .)13 ประจ้าปี 2555 ในเขตชนบทของจังหวัด
เพชรบูรณ์  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ้านวน 602,245 คน   คิดเป็นร้อยละ 99.29  รองลงมา คือ 
ศาสนาคริสต์ จ้านวน 4,131 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.68  ศาสนาอิสลาม จ้านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02  
และอ่ืน ๆ (ซิกส์  ฮินด)ู จ้านวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.01  

ศาสนสถาน14   มวีัด ส้านักสงฆ์ และท่ีพักสงฆ์จ้านวนทั้งหมด 1,096 แห่ง  โบสถ์คริสตจักร จ้านวน 2 แห่ง   
มัสยิด จ้านวน 3 แห่ง   มีพระภิกษุ จ้านวน 4,958 รูป  สามเณร จ้านวน 642 รูป   

ดา้นดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตการพัฒนาคุณภาพชวีิต  

ข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)15   จากการจัดเก็บข้อมูลประจ้าปี 2555   โดยจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่
ชนบทของจังหวัดเพชรบูรณ์  จ้านวน  11  อ้าเภอ  115  ต้าบล  1,41๕  หมู่บ้าน (ไม่รวมหมู่บ้านที่อยู่ในเขต

                                                        
12 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
13

 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
14

 ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
15

 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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เทศบาล)  จ้านวน  ๑62,054  ครัวเรือน  ในภาพรวมของจังหวัดเมื่อน้าผลการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ปี  ๒๕๕5  
เปรียบเทียบกับเปูาหมายการพัฒนา  พบว่า   

1) จากตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ.255 5-2559) มี 5 
หมวด 30 ตัวชี้วัด  ยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ทั้ง 30 ตัวชี้วัด 

2) ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 60,005 บาท/คน/ปี  
 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบการจ้าแนกรายได้เฉลี่ย (บาท) ต่อคนต่อปี ตามเกณฑ์ จปฐ. 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี 2551 – 2555 

           

อ้าเภอ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
เมืองเพชรบูรณ์ 
ชนแดน 
หล่มสัก 
หล่มเก่า 
วิเชียรบุร ี
ศรีเทพ 
หนองไผ่ 
บึงสามพัน 
น้้าหนาว 
วังโปุง 
เขาค้อ 

45,908 
41,243 
42,447 
38,535 
52,700 
49,293 
39,838 
47,824 
36,094 
44,934 
39,352 

47,585 
50,711 
44,951 
43,143 
58,066 
57,501 
48,420 
50,653 
39,055 
49,552 
38,874 

53,172 
51,614 
50,072 
45,494 
63,210 
60,095 
51,018 
56,137 
42,787 
51,826 
40,179 

52,628 
52,309 
50,846 
46,414 
70,871 
63,444 
54,343 
57,315 
49,035 
53,763 
42,334 

57,132 
65,065 
56,016 
52,771 
73,286 
67,297 
58,553 
65,104 
52,115 
61,957 
50,764 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 44,200 49,303 52,497 54,341 60,005 
            

3) มีครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 23  รายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30 ,000 บาทต่อปี  ผ่าน
เกณฑ์ จ้านวน 160,252 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 98.89)  ไม่ผ่านเกณฑ์  จ้านวน 1,802 ครัวเรือน (คิดเป็น
ร้อยละ 1.11)  โดยอ้าเภอท่ีมีจ้านวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด ได้แก่ หล่มสัก  จ้านวน 455 ครัวเรือน  
อ้าเภอที่มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด ได้แก่ น้้าหนาว จ้านวน 2 ครัวเรือน  
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อ้าเภอที่มีสัดส่วนของครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่   หนองไผ่ มีครัวเรือน
ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 2.49   วังโปุง มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 2.40    และหล่มเก่า  มี
ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 1.96  

 
เปรียบเทียบจ้านวนครัวเรือนที่รายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2551 – 2555 

 
อ้าเภอ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เมืองเพชรบูรณ์ 
ชนแดน 
หล่มสัก 
หล่มเก่า 
วิเชียรบุร ี
ศรีเทพ 
หนองไผ่ 
บึงสามพัน 
น้้าหนาว 
วังโปุง 
เขาค้อ 

25 
565 
58 

122 
581 
173 
433 
107 
314 
13 

139 

4 
294 
184 
97 

106 
126 
213 
12 

123 
14 

177 

- 
28 
76 
54 
56 
43 
54 
- 

89 
10 
90 

77 
88 
1 

77 
16 
89 
22 
- 

59 
1 

58 

423 
11 

455 
250 
10 
22 

435 
19 
2 

127 
48 

จ้านวนตกเกณฑ์ทั้งหมด 2,530 1,350 500 488 1,802 
หมายเหตุ   เกณฑ์ตัวชี้วัดรายได้เฉลี่ย ปี 2550 - 2554 ไม่ต่้ากว่าคนละ 23,000 บาทต่อปี  

ส้าหรับปี 2555 ปรับรายได้เป็น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี 
 
4) ตัวช้ีวัดที่ตกเกณฑ์ เรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย 10 ล้าดับแรก มีดังนี ้

ล้าดับที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า ได้รับ
การฝึกอบรมอาชีพ ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 129 คน จากการส้ารวจ 595 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.68 
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ล้าดับที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 24 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 25,934 
ครัวเรือน  จากการส้ารวจ 162,054 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.00 

ล้าดับที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่   ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 43,466 คน   
จากการส้ารวจ 606,603 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.17 

ล้าดับที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 22 คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์  
จ้านวน 4,063 คน จากการส้ารวจ 70,395 คน คิดเป็นร้อยละ 5.77 

ล้าดับที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ้านวน 30,454 คน จากการส้ารวจ 606,603 คน คิดเป็นร้อยละ 5.02 

ล้าดับที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ไม่
ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 241 คน จากการส้ารวจ 5,158 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 

ล้าดับที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 18 เด็กท่ีจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ้านวน 595 คน จากการส้ารวจ 13,693 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.35 

ล้าดับที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 5 คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม  ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 3,379 ครัวเรือน จากการส้ารวจ 162,054 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 
2.09 

ล้าดับที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ไม่ผ่านเกณฑ์จ้านวน 3,076
ครัวเรือน  จากการส้ารวจ 162,054 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 1.90 

ล้าดับที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 4 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน  ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 2,720 ครัวเรือน จากการส้ารวจ 162,054 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 1.68 

5) ผลการประเมินความสุขมวลรวมชุมชน ( Gross Village Happiness : GVH)  จากข้อมูลการ
ประเมินของคนในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  จ้านวน 3 ,671 หมู่บ้าน  878 
อ้าเภอ 76 จังหวัด  ณ เดือนเมษายน 2555  จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลประเมินเป็นล้าดับที่ 60 คะแนนเท่ากับ 
78.137 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน   
 

ดา้นสาธารณสุขดา้นสาธารณสุข  
จากข้อมูลพื้นฐานในปี 2554  จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง  แบ่งเป็นโรงพยาบาล

รัฐบาล  จ้านวน 12 แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน  จ้านวน 3 แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลรวม 153 แห่ง  
คลินิก รวม 252 แห่ง   แยกราย ดังนี้ 
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ตารางแสดงจ้านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐจังหวัดเพชรบูรณ์  จ้าแนกรายอ้าเภอ 
                   

อ้าเภอ 
รพท. แห่ง / 

เตียง 
รพช. รพ.สต.                

(แห่ง) 

โรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ ของรัฐ 
(กระทรวงกลาโหม) 

แห่ง เตียง แห่ง เตียง 
เมืองเพชรบูรณ์ ๑/๕๐๙   ๒๓ ๑ ๖๐ 
หล่มสัก - ๑ ๙๐ ๓๑ - - 
วิเชียรบุรี - ๑ ๑๕๐ ๑๗ - - 
หนองไผ่ - ๑ ๙๐ ๑๕ - - 
ชนแดน - ๑ ๖๐ ๑๓ - - 
บึงสามพัน - ๑ ๖๐ ๙ - - 
หล่มเก่า - ๑(รพร.) ๖๐ ๑๔ - - 
ศรีเทพ - ๑ ๓๐ ๙ - - 
วังโปุง - ๑ ๓๐ ๘ - - 
เขาค้อ - ๑ ๓๐ ๑๐ - - 
น้้าหนาว - ๑ ๑๐ ๔ - - 
รวม ๑ / ๕๐๙ ๑๐ ๖๑๐ ๑๕๓ ๑ ๖๐ 

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

ตารางแสดงอัตราก้าลังแพทย์, ทันตแพทย,์ เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ ของสถานบริการสาธารณสุข 
แยกรายอ้าเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (ปฏิบัติงานจริง) 

 

โรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข 
จ้านวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

เพชรบูรณ์ ๕๐๙ ๓๙ ๑๐ ๑๘ ๓๘๔ 
หล่มสัก ๙๐ ๑๙ ๔ ๖ ๑๐๓ 
วิเชียรบุรี ๑๕๐ ๒๑ ๕ ๗ ๕๙ 
หนองไผ่ ๖๐ ๙ ๔ ๕ ๔๙ 
ชนแดน ๖๐ ๗ ๔ ๔ ๓๘ 
บึงสามพัน ๖๐ ๕ ๓ ๕ ๔๑ 
หล่มเก่า ๖๐ ๔ ๔ ๕ ๘๖ 
ศรีเทพ ๓๐ ๔ ๔ ๒ ๒๘ 
วังโปุง ๓๐ ๕ ๒ ๕ ๒๙ 
เขาค้อ ๓๐ ๕ ๒ ๔ ๓๐ 
น้้าหนาว ๑๐ ๒ ๑ ๓ ๗ 

รวม ๑,๐๘๙ ๑๒๗ ๔๓ ๖๔ ๘๕๔ 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
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ตารางแสดงอัตราก้าลังแพทย์, ทันตแพทย,์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่อยู่
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน 

 

โรงพยาบาล จ้านวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

สังกัดกระทรวงกลาโหม      
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ๖๐ ๓ ๑ ๑ ๑๐ 
โรงพยาบาลเอกชน      
รพ.เพชรรัตน์ ๑๒๐ ๘ ๒ ๑ ๔๐ 
รพ.เมืองเพชร ๕๐ ๒ ๐ ๑ ๑๐ 
รพ.นครหล่ม ๑๐ ๒ - ๑ ๓ 
รวม ๒๔๐ ๑๕ ๓ ๖ ๖๓ 
ที่มา  : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๔ 
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ 

อ้าเภอ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 
เมือง ๕,๓๘๕ ๒๑,๐๐๒ ๑๑,๖๖๘ ๕๔๗ 
หล่มสัก ๘,๒๘๙ ๓๙,๓๗๔ ๒๖,๒๔๙ ๑,๕๒๙ 
วิเชียรบุรี ๖,๒๙๙ ๒๖,๔๖๐ ๑๘,๙๐๐ ๒,๒๔๒ 
หนองไผ่ ๑๒,๕๔๕ ๒๘,๒๒๘ ๒๒,๕๘๒ ๒,๓๐๔ 
ชนแดน ๑๑,๓๒๔ ๑๙,๘๑๗ ๑๙,๘๑๗ ๒,๐๘๖ 
บึงสามพัน ๑๔,๓๐๒ ๒๓,๘๓๗ ๑๔,๓๐๒ ๑,๗๔๔ 
ศรีเทพ ๑๗,๕๓๙ ๑๗,๕๓๕ ๓๕,๐๗๑ ๒,๕๐๕ 
หล่มเก่า ๖,๐๕๕ ๑๖,๖๕๒ ๑๓,๓๒๒ ๗๗๔ 
วังโป่ง ๗,๕๑๐ ๑๘,๗๗๖ ๗,๕๑๐ ๑,๒๙๔ 
เขาค้อ ๗,๑๑๐ ๑๗,๗๗๕ ๘,๘๘๗ ๑,๑๘๕ 
น้้าหนาว ๘,๗๒๒ ๑๗,๔๔๕ ๕,๘๑๕ ๒,๔๙๒ 

รวม ๗,๘๐๑ ๒๓,๐๔๒ ๑๕,๔๘๑ ๑,๑๖๐ 
เฉลี่ยระดับประเทศ ๓,๓๒๔ ๑๔,๘๓๓ ๘,๒๕๓ ๖๒๔ 

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
 
ตารางอัตราส่วนเตียง(สถานบริการกระทรวงสาธารณสุข)ต่อประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
 

ระดับ อัตราส่วนเตียงต่อประชากร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ : ๙๐๙ 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ             ๑ : ๕๔๐(ปี ๒๕๕๒) 
 ท่ีมา : งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
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ตารางอัตราส่วน รพ.สต.ต่อประชากร จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เปรียบเทียบระดับประเทศ 
ระดับ อัตราส่วน รพ.สต. ต่อประชากร 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ : ๖,๔๗๕ 
เกณฑ์ระดับประเทศ ๑ : ๓,๐๐๐ 

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ  ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

ตารางแสดงจ้านวนบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จังหวัดเพชรบูรณ์  

อ้าเภอ 
จ้านว
นรพ.
สต. 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ค่าเฉลี่ย 
จนท./
รพ.สต. 

อัตรา
จนท./
ปชก. 

ผอ. 
รพ.
สต. 

แพท
ย์ 

พวป. พวช. นวก. 
สธ. 

ทันตา 
ภิบาล 

จพง. 
สธ. 

แพทย์
แผน
ไทย 

รวม 

เมือง ๒๓ ๒๒ ๐ ๒๗ ๒๔ ๒๒ ๗ ๑๒ ๔ ๑๑๘ ๕.๑๓ ๑,๗๗๙ 
หล่มสัก ๓๑ ๓๐ ๐ ๓๙ ๓๑ ๒๔ ๑๒ ๑๑ ๑ ๑๔๘ ๔.๗๗ ๑,๐๖๔ 
วิเชียรบุรี ๑๗ ๑๖ ๐ ๑๙ ๑๒ ๑๐ ๖ ๑๐ ๔ ๗๗ ๔.๕๒ ๑,๗๑๘ 
หนองไผ่ ๑๕ ๑๖ ๐ ๑๐ ๔ ๑๓ ๓ ๑๔ ๐ ๖๐ ๔.๐๐ ๑,๘๘๑ 
ชนแดน ๑๓ ๑๐ ๐ ๖ ๓ ๗ ๒ ๙ ๑ ๓๘ ๒.๙๒ ๒,๐๘๕ 
บึงสามพัน ๙ ๘ ๐ ๕ ๔ ๘ ๒ ๗ ๐ ๓๔ ๓.๗๗ ๒,๑๐๓ 
ศรีเทพ ๙ ๙ ๐ ๔ ๓ ๖ ๒ ๗ ๐ ๓๑ ๓.๔๔ ๒,๒๖๒ 
หล่มเก่า ๑๔ ๑๔ ๐ ๑๐ ๑ ๑๕ ๘ ๑๗ ๑ ๖๖ ๔.๑๗ ๑,๐๐๙ 
วังโปุง ๙ ๕ ๐ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑๐ ๑ ๒๓ ๒.๕๕ ๑,๖๓๒ 
เขาค้อ ๑๐ ๑๐ ๐ ๔ ๓ ๘ ๑ ๖ ๐ ๓๒ ๓.๒๐ ๑,๑๑๐ 
น้้าหนาว ๔ ๓ ๐ ๓ ๒ ๔ ๑ ๒ ๐ ๑๕ ๓.๗๕ ๑,๑๖๓ 

รวม ๑๕๓ ๑๔๓ ๐ ๑๓๐ ๘๙ ๑๑๘ ๔๕ ๑๐๖ ๑๒ ๖๔๒ ๔.๑๙ ๑,๕๔๓ 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 

 
 

ตารางบุคลากรทางการแพทย์วิชาชีพท่ีส้าคัญท่ีมีจริงของจังหวัดเพชรบูรณ์เปรียบเทียบเกณฑ์ GIS  
 

จังหวัด  
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 

ควรมี มีจริง ขาด/เกิน ควรมี มีจริง ขาด/เกิน ควรมี มีจริง ขาด/เกิน ควรมี มีจริง ขาด/เกิน 
 เพชรบูรณ์ ๒๒๘  ๑๕๕  -๗๓  ๑๓๕  ๔๕  -๙๐  ๑๒๗  ๗๓  -๕๔  ๑๘๒๓  ๘๗๓  -๙๕๐  

  ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 

http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer3.php?rgcode=17&cwcode=67&offid=&poscode=
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สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 

ทรัพยากรดินและท่ีดิน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุดสาม
อันดับแรก คือ การปลูกพืชไร่   ท้านาข้าว และปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น คิด
เป็นร้อยละเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด  คือ 49.33 , 
37.00, 8.82  ตามล้าดับ  โดยพบว่าบริเวณลุ่มน้้าปุาสักตอนบนซึ่ง
ครอบคลุมจังหวัดเพชรบูรณ์    มีปุาเสื่อมโทรมมากกว่าร้อยละ 50  ของ
พ้ืนที่ เนื่องจากราษฎรบุกรุกท่ีดิน ซึ่งพบปัญหามากในท้องที่เขาค้อ น้้าหนาว  
หล่มสัก  หล่มเก่า และวิเชียรบุรี ส่วนใหญ่จะเข้าท้าประโยชน์โดยการปลูก
พืชไร่ เช่น  ข้าวโพด ขิง และผลไม้ เช่น  มะขามหวาน เป็นต้น  
 
พื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2547-2551 (หน่วยเป็นไร่) 

 

ปี พ.ศ. เนื้อที่จังหวัด พื้นที่ถือครองทางการเกษตร   พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่นอกการเกษตร 
2547 7,917,760 3,715,645 2,281,625 1,920,490 
2548 7,917,760 3,718,275 2,281,625 1,917,860 
2549 7,917,760 3,711,569 2,281,625 1,924,566 
2550 7,917,760 3,660,201 2,281,625 1,975,934 

2551 7,917,760 3,199,759 2,544,053 2,173,948 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ปุาไม้ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นปุาดงดิบ  ปุาเต็งรัง  ปุาสนและปุาเบญจพรรณ ซ ึ่งโดยส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นปุาเบญจพรรณ  จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 25 51 จังหวัดเพชรบูรณ์  มีพื้นที่ปุา
ไม้ จ้านวน 2,544,050.00 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.13 
ของพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่ง เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า การ
ด้าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบประสบผลส้าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังคงมีการบุกรุก
ท้าลายทรัพยากรปุาไม้อยู่ อันเนื่องจากการขยายตัวในภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  ส่งผลให้ที่ดินมีราคาสูง  จึงเกิด
การบุกรุกท้าลายปุาเพื่อเป็นที่ท้ากินเองหรือขายต่อให้นายทุน 

สาเหตุที่ส้าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ไฟ
ปุา ซึ่งเกิดจากการเก็บหาของปุา  และล่าสัตว์ การเผาไร่ และ
ก้าจัดวัชพืชของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ปุา  โดยเฉพาะในฤดูแล้ง
ของทุกปีมักจะเกิดไฟปุาขึ้นเป็นประจ้า  ซึ่งท้าความเสียหายแก่
ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาเป็นจ้านวนมหาศาล ท้าให้รัฐต้อง
สูญเสียงบประมาณเป็นจ้านวนมากเพ่ือเข้าดับไฟปุา   
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ป่าสงวนแห่งชาติในท้องท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ล้า
ดับ
ที ่

ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที(่ไร่ ) จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ ( ไร่ ) 
พื้นที่เหมาะแก่
การเกษตรกรรม 

ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ 

1 ปุาน้้าหนาว 533,125.00  14,722.72 518,402.28 
2 ปุาวังโปุง ชนแดนและปุาวัง

ก้าแพง 
590,000.00  326,526.64 263,473.36 

3 ปุาตะเบาะและปุาห้วยใหญ่ 313,125.00  15,193.75 297,931.25 
4 ปุาห้วยทินและปุาคลองตีบ 315,593.00  55,125.00 260,468.00 
5 ปุาสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ 513,050.00 184,425.00 323,743.59 4,881.41 
6 ปุาลุ่มน้้าปุาสัก 148,487.00  30,850.00 117,637.00 
7 ปุาห้วยน้้าโจนและปุาวังสาร 44,550.00  5,332.82 39,217.18 
8 ปุาลุ่มน้้าปุาสักฝั่งซ้าย 236,750.00  32,646.77 204,103.23 
9 ปุาล้ากงและปุาคลองตะโก 112,950.00  3,182.59 109,767.41 
10 ปุาฝั่งซ้ายแม่น้้าปุาสัก 538,200.00 79,450.00 219,068.75 239,681.25 
11 ปุาโคกซ้าซาง 52,275.00  23,750.00 28,525.00 
12 ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู 438,469.00  60,706.25 377,762.75 
13 ปุาเขาโปกหล่น 116,881.00  22,552.75 94,327.25 

 รวม 3,953,455.00 263,875.00 1,133,401.63 2,556,177.37 
 

ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายท้องท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ล้าดับ
ที ่

ประเภท  เนื้อที่ (ไร่) ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ 

1 อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว น้้าหนาว 436,875.00 ปุาน้้าหนาว 
2 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เขาค้อ 175,625.00 ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู 
3 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เมืองเพชรบูรณ์ 181,250.00 ปุาตะเบาะและปุาห้วยใหญ่ 
4 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เขาค้อ 

เมืองเพชรบูรณ์ 
หล่มสัก 
หล่มเก่า 

301,698.00 1.ปุาเขาโปกหล่น 
2.ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู 
3.ปุาโคกซ้าซาง 

5 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาตะเบาะ- 
ห้วยใหญ่ 

เมืองเพชรบูรณ์ 
หนองไผ่ 
บึงสามพัน 

183,678.50 1.ปุาตะเบาะและปุาห้วยใหญ่ 
2.ปุาห้วยทินและปุาคลองตีบ 
3.ปุาล้ากงและปุาคลองตะโก 
4. ปุาฝั่งซ้ายแม่น้้าปุาสัก 

6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูผาแดง หล่มสัก 146,845.00 ปุาลุ่มน้้าปุาสักฝั่งซ้าย 
7 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาค้อ เขาค้อ 27,200.00 ปุาเขาปางก่อและปุาวังชมภู 
8 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาวังโปุง-ชน

แดน 
วังโปุง 92,500.00 ปุาวังโปุง ชนแดนและปุาวัง

ก้าแพง 
 รวม 8  1,545,671.50 ร้อยละ 19.52 ของพ้ืนที่จังหวัด 
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ด้านทรัพยากรธรณี17 

เหมืองแร่  ในปี 2555 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ้านวนผู้ประกอบการเหมืองแร่ทั้งสิ้น 19 ราย มี
ประทานบัตร จ้านวน 27 แปลง  จ้านวนเปิดการท้าเหมืองแร่  13 ราย  20 แปลง  หยุดการท้าเหมืองและไม่เปิด
การท้าเหมือง 14  แปลง กระจายตัวในเขต 6  ได้แก่ เมืองเพชรบูรณ์  บึงสามพัน วิเชียรบุรี  วังโปุง ชนแดน หล่ม
เก่า  มีโรงงานโม่ และบดย่อยหิน  จ้านวน 12  โรงงาน นอกจากนี้ยังมีค้าขออยู่ระหว่างด้าเนินการ ดังนี้ 

(1) ค้าขออาชญาบัตรผูกขาดส้ารวจแร่  จ้านวน 61 แปลง 
(2) ค้าขออาชญาบัตรพิเศษ  จ้านวน 77 แปลง 
(3) อาชญาบัตรพิเศษ  จ้านวน 5 แปลง 
(4) ค้าขอประทานบัตร จ้านวน  35 แปลง 

 

  แร่ธาตุ  พบมากที่สุด คือ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (ก่อสร้าง) และแอนดีไซต์  แร่ทองค้าใน
จังหวัดเพชรบูรณ์  คือ แหล่งแร่ทองค้าชาตรี  ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และวังโปุง 
จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยบริษัท อัคราไมนิ่ง จ้ากัด  เป็นเจ้าของสัมปทาน  เริ่มผลิตแร่ทองค้าในปี 2545  เดิมมี
ประทานบัตร 2 แปลง ต่อมาในปี 2551 ได้ยื่นขอเพ่ิมอีกจ้านวน 4 แปลง รวม 6 แปลง โดยพื้นที่แหล่งแร่ทองค้า
ในเขตวังโปุงคิดเป็นเนื้อที่ ประมาณ 1 ,200 ไร่ หรือประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร  (ร่วมโครงการประทานบัตรของ
จังหวัดพิจิตรอีก 13 แปลง  เนื้อที่ประมาณ 3,900 ไร่) 
 

    
 

 

ปิโตรเลียม 
1) แหล่งขุดเจาะน้้ามันปิโตรเลียม “แหล่งวิเชียรบุรี ” วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์         ผู้

ได้รับสัมปทาน คือ บริษัท แพน โอเรียนท์ เอนเนอร์ยี จ้ากัด ปัจจุบันมี 14 บ่อ ก้าลังการผลิต 1,151 บาร์เรล/วัน 
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2) ผลการส้ารวจในพื้นที่ “แหล่งนาสนุ่น” วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบปริมาณน้้ามันดิบ 
โดยการเจาะหลุมส้ารวจ 2 หลุม ผู้ได้รับสัมปทาน คือ  บริษัท แพน โอเรียนท์ เอนเนอร์ยี จ้ากัด ได้ผลิตน้้ามัน 
20,000 บาร์เรล/วัน นับเป็นการพบน้้ามันจากแหล่งหินภูเขาไฟครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีการกักเก็บน้้ามันใน
แอ่งหินระดับความลึก 1,000 เมตร 

 
แร่ธาตุส้าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างปี 2551-2555 

 

ชนิดแร่ 
ปริมาณส้ารองแร่(พันตัน) 

2551 2552 2553 2554 2555 

หินบะซอลต์ 13,128,815 12,866,239 12,608,914 12,482,825 12,357,997 

แกรนิต 8,746,760 8,659,292 8,572,699 8,486,972 8,402,103 
โดโลไมต ์ 3,318,911 3,285,722 3,252,866 3,220,337 3,188,134 
เหล็ก 3,135,820 3,104,462 3,073,418 3,042,684 3,012,256 
แบไรต์ 19,715 19,518 19,322 19,129 18,938 
แอนดิไซด์ 22,814,165 22,586,023 22,360,163 22,136,562 21,915,195 
หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน (เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูน
ซิเมนต)์ 

454,593,290 450,047,357 445,546,884 441,091,415 436,680,501 

รวม 505,757,476 500,568,613 495,434,266 490,479,924 485,575,124 
 

ที่มา: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
จ้านวนเหมืองแร่ จ้านวนคนงาน และปริมาณแร่ที่ผลิตได้ จ้าแนกตามชนิดแร่ พ.ศ.2551-2555 
 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 

จ้านวนเหมืองแร่ 25 25 25 27 27 

จ้านวนคนงาน 200 200 200 200 200 
ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ (เมตริกตัน) 

หินปูน (หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินก่อสร้าง) 

1,562,378 1,333,059 1,465,501 2,022,318 1,827,749 

แร่แอนดิไซด์ (หิน
อุตสาหกรรมชนิดหิน
ก่อสร้าง) 

543,612 237,723 439,144 353,640 246,712 

แร่โดโลไมต ์ 9,000 39,013 16,000 15,000 18,000 
แร่แกรนิต (หินประดับ) - - - - - 
แร่เหล็ก 18,802 1,300 3,000 15,000 2,300 
แร่ทองค้า 4,960,499 14,787,331 5,626,607 7,642,873 5,659,302 

 

ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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         ด้านสิ่งแวดล้อม 
            คุณภาพน้้า 

คุณภาพน้้าโดยรวมของแม่น้้าปุาสักส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  ซึ่งคุณภาพน้้าต่้ากว่า
เกณฑ์เป็นแหล่งน้้าผิวดินของแม่น้้าปุาสัก  โดยมีพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า คือ ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ (BOD)  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ( TCB)  ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ( FCB) และแอมโมเนีย (NH3) คิดเป็น
ร้อยละ  6,25, 25 และ 44 ตามล้าดับ       

สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  พบว่า  ส่วนใหญ่มาจากน้้าทิ้งชุมชน 
รวมทั้งน้้าทิ้งจากกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่   กิจกรรมด้านอุตสาหกรรม   และเกษตรกรรมที่ระบายลงสู่แหล่งน้้าโดยไม่มี
การบ้าบัดน้้าเสียก่อน จึงควรแก้ไขโดยการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้น้้าเพื่อลดน้้าเสียและมีการจัดการน้้าเสียที่ต้น
ทางโดยการบ้าบัดน้้าเสียที่บ้านเรือน    น้าน้้าที่บ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์      

     

คุณภาพอากาศ      
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศเขตชุมชนเมืองปี    2554 จ้านวน 1 สถานี   บริเวณวัดมหาธาตุ 

เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่าปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   
โดยมีค่าปริมาณฝุุนละอองในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 26.02- 95.94  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ด้านขยะมูลฝอย        
ปัญหาขยะมูลฝอย    เริ่มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากข้ึน       และคาดว่าใน

อนาคตจะเป็นปัญหาที่ส้าคัญของจังหวั ดที่จะต้องเร่งด้าเนินการปูองกันแก้ไข   เนื่องจากขยะมูลฝอยทั้งจาก
ครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์  มีส่วนราชการส่วนท้องถิ่นในระดับ
เทศบาลเมือง  ๓   แห่ง  และเทศบาลต้าบล   20  แห่ง  จากการส้ารวจข้อมูลปริมาณมูลฝอย   คาดว่ามีปริมาณ
มูลฝอยเกิดข้ึนในเขตเทศบาลประมาณวันละ   147      ตัน   เป็นมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองประมาณ       50    ตัน
ต่อวัน    และท่ีเหลือเกิดข้ึนในเขตเทศบาลต้าบลประมาณ   9 7  ตันต่อวัน  ส้าหรับนอกเขตเทศบาล และ 1.3 
กิโลกรัมต่อวัน ส้าหรับเขตเทศบาล โดยเฉลี่ย ทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตขยะ 1.15 กิโลกรัมต่อวัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีประชากรประมาณ 0.99 ล้านคน ฉะนั้น จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณขยะประมาณ 1 ล้าน
กิโลกรัมต่อวัน  ค้านวณตามอัตราการเกิดขยะของเทศบาลเมืองและเทศบาลต้าบล ประจ้าปี 2551 

 
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย แยกรายเทศบาลเมือง และเทศบาลต้าบล (ข้อมูลประจ้าปี พ.ศ. 2551) 
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 การวางแผนการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบูรณ์   โดยมุ่งเน้นการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง เป็นล้าดับแรก และมุ่งเน้นการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยประเภทย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร ไม้ กระดาษ ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เช่น ท้าปุ๋ยหมัก น้้าหมักชีวภาพ 
เพ่ือช่วยลดปริมาณการจัดเก็บขยะ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

 สภาพปัญหา/สาเหตุ 
 

ประเด็นปัญหา 
ขยะมูลฝอย 

 
พ้ืนที่ที่เกิดปัญหา 

ระดับ
ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

ระดับ 
ผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ระดับ
ผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ขาดแหล่งพักขยะ หลังตลาดสดเทศบาลต้าบล
ท่าพล  เทศบาลต้าบลท่าพล 

๒ ๑ ๑ 

พ้ืนที่ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะ
มูลฝอยไม่เพียงพอ 

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี   ๓ ๒ ๒ 

หมายเหต ุ  ระดับผลกระทบของปัญหา    ระดับ ๑=น้อยที่สุด   ๒=น้อย  ๓=มาก   ๔=มากที่สุด   

ด้านของเสียอันตราย          
 สถานการณ์     เนื่องจากประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม และมีโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรกรรม การ ผลิตที่ไม่
ซับซ้อนใช้เทคโนโลยีง่ายๆ โดยมีการ น้าสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในภาคการเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการปูองกันและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนให้น้อยที่สุด 

การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสินค้าเกษตรพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ส้าหรับการส่งบริโภค
ในจังหวัด ได้สุ่มตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร จ้านวน 830 ตัวอย่าง โดยเก็บมะขาม 347 ตัวอย่าง  พริก 80 
ตัวอย่าง ขิง 32 ตัวอย่าง และอ่ืนๆ 85 ตัวอย่าง ไม่พบสารตกค้าง 632 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 76.1 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด    พบสารตกค้าง  198  ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 23.9 ของตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์  พบว่า 
พืชผักเป็นชนิดพืชที่พบสารตกค้างมากที่สุด รองลงไปได้แก่  มะขาม 
และพริก  ตามล้าดับ  ชนิดสารตกค้างที่พบมากที่สุด ได้แก่ สาร 
Cypermethrin  และ  สาร Chlorpyrifos  โดยพบ 7.6%และ 7.1 %  
ตามล้าดับ 
 

ด้านทรัพยากรน้้าในแผ่นดิน 
ด้านทรัพยากรน้้า 

 สถานการณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์มีแม่น้้าปุาสัก
เป็นแม่น้้าสายส้าคัญที่สุดของจังหวัด   ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัด
จากทิศเหนือไปทิศใต ้ ผ่านหล่มเก่า  หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่  
บ ึงสามพัน  ว ิเชียรบุรี  และศรีเทพ  และยังมีล้าน้้าซึ่งเป็นต้นน้้าของ
สายต่างๆ  2 ลำน้้า  ค ือ ล ุ่มน้้าเชิญซึ่งเป็นล้าน้้าต้นน้้าของแม่น้้าชี   
และลุ่มน้้าเข็ก    ซึ่งเป็นล้าน้้าต้นน้้าของแม่น้้าน่าน แบ่งการบริหาร
จัดการลุ่มน้้าออกเป็น  3  ลุ่มน้้า ได้แก่  ลุ่มน้้าชี  ลุ่มน้้าปุาสัก  และ
ลุ่มน้้าน่าน   
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อ่างเก็บน้้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

โครงการชลประทานขนาดกลาง ต้าบล  ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นที่รับประโยชน์ 
(ไร่) 

อ่างเก็บน้้าห้วยป่าแดง ปุาเลา เมือง 18.84 13,600 
อ่างเก็บน้้าคลองเฉลียงลับ นาปุา เมือง 7.85 7,500 
อ่างเก็บน้้าห้วยขอนแก่น ห้วยไร ่ หล่มสัก 33.22 31,800 

อ่างเก็บน้้าห้วยป่าเลา ปุาเลา เมือง 8.40 2,500 
อ่างเก็บน้้าห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ เมือง 13.25 11,5๐๐ 
อ่างเก็บน้้าห้วยนา วังชมภู เมือง 5.80 5,000 
อ่างเก็บน้้าคลองล้ากง วังท่าด ี หนองไผ่ 48.52 50,000 
ฝายศรีจันทร์ ท่าอิบุญ หล่มสัก - 6,000 

ฝายฝั่งซ้ายแม่น้้าป่าสัก ห้วยไร ่ หล่มสัก - 32,000 
ฝายวังโป่ง วังโปุง วังโปุง - 3,600 

รวม - - 135.88 163,5๐๐ 
  ที่มา : โครงการชลประทานเพชรบูรณ์               
 
 

แหล่งน้้าในโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 

  ที่มา : โครงการชลประทานเพชรบูรณ์               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการชลประทานอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 

ต้าบล  ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นที่รับประโยชน์ 
(ไร่) 

อ่างเก็บน้้าห้วยสะเดาะพง 2 สะเดาะพง เขาค้อ 0.150 200 
อ่างเก็บน้้าธนิตค้าเที่ยง ริมสีม่วง เขาค้อ 0.181 1,000 
อ่างเก็บน้้าห้วยลึก เขาค้อ เขาค้อ 1.380 400 
อ่างเก็บน้้าห้วยค้อ 1 เขาค้อ เขาค้อ 0.167 อุปโภค-บริโภค 

อ่างเก็บน้้ารัตนัย 1 เขาค้อ เขาค้อ 2.020 600 
อ่างเก็บน้้าหนองแม่นา หนองแม่นา เขาค้อ 0.495 600 
อ่างเก็บน้้ากนกงาม เขาค้อ เขาค้อ 0.128 อุปโภค-บริโภค 
ฝายคลองวัวเน่า บัววัฒนา เขาค้อ  - 3,000 
ฝายห้วยซึมน้อย หนองไผ่ หนองไผ่  - อุปโภค-บริโภค 
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ข้อมูลจ้านวนแหล่งน้้าและน้้าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี แยกเป็นราย พ.ศ. 2552 
 

 รวม 
อ่างเก็บน้้า ฝาย 

คอนกรีต 
สระ/

หนอง/บึง 
คู/

คลอง ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
1.เมืองเพชรบูรณ์ 81 5 4 11 18 43 

2.ชนแดน 47 - 1 6 6 34 

3.หล่มสัก 53 1 2 12 21 17 

4.หล่มเก่า 27 - 3 2 18 4 

5.วิเชียรบุร ี 68 - 1 9 9 49 

6.ศรีเทพ 36 - 1 5 5 25 

7.หนองไผ่ 38 - 3 4 8 23 

8.บึงสามพัน 35 - 2 3 7 23 

9.น้้าหนาว 0 - - - - - 

10วังโปุง 17 - 1 5 2 9 

11.เขาค้อ 17 - 16 1 - - 

รวม 419 6 34 58 94 227 
  ที่มา : โครงการชลประทานเพชรบูรณ์               

                     
 สภาพปัญหา/สาเหตุ                 

ภัยแล้ง  หมายถึง  ความแห้งแล้งของลมฟูาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อยหรือ
ฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ท้าให้เกิดการขาดแคลนน้้าดื่ม ใช้ พืชพันธุ์ไม้
ต่างๆ   ขาดน้้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง รุนแรงต่อ
ประชาชน                

ปัจจุบันในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงมีพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนานเป็นประจ้าทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่ภาวะอากาศมีความ
แห้งแล้ง ปริมาณฝนตก มีน้อยมาก แหล่งน้้าธรรมชาติต่างๆ มีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้้าได้ ประกอบกับ
ลักษณะ ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ลุ่มแอ่งก ระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขา พ้ืนที่มีลักษณะลาดชันจาก
ทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ มีการบุกรุกตัดไม้ท้าลายปุา ท้าให้สภาพปุาไม่สามารถดูดซับน้้าไว้ได้ทัน ขาดแหล่งน้้าหรือ
อ่างเก็บกัก น้้าที่ช่วยชะลอการไหลของน้้า  จึงท้าให้ประชาชนขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  และน้้าเพ่ือ
การเกษตร  ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย รวมทั้งสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ สร้างความสูญเสียให้แก่
ประชาชนผู้ประสบภัยเป็นจ้านวนมาก จังหวัดเพชรบูรณ์จึงมีความเสี่ยงภัยสูงที่จะประสบปัญหาภัยแล้งและรุนแรง    
จึงจ้าเป็นต้องเตรียมการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 

อุทกภัยและดินโคลนถล่ม เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ส้าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์เสมอ
มา ฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี ในช่วงนี้หลายพื้นท่ีจะมีฝนตกหนักและตกติดต่อกันเป็น
เวลานาน ก่อให้เกิดน้้าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ จึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ ประกอบ
กับจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงลาดชัน
ล้อมรอบและ เป็นแอ่งกระทะ รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่ระมัดระวังขาดการอนุรักษ์ ทั้ง
ทรัพยากรปุาไม ้ทรัพยากรดิน และในบางพื้นท่ีมีการถางปุาเพ่ือท้าการเกษตรกรรม จึงเป็นตัวเร่งให้เกิดอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่มเร็วขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน/หมู่บ้าน โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
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นอกจากนี้ การด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ้าวันของประชาชนทั้งการตั้งชุมชน การ
ก่อสร้างต่าง  ๆการท้าการเกษตร การเผาปุา การตัดไม้ท้าลายปุา ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  
และภาวะโลกร้อนล้วนเป็น สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้อุทกภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดดินโคลนถล่มตามมา
โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงชันล้อมรอบ 
                   จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีผ่านมาได้
สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน และของรัฐ เป็นจ้านวนมาก และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมเพ่ือเผชิญกับสาธารณภัยดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นเพื่อปูองกันและลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด 

แนวโน้มการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม   จากข้อมูลสถิติจ้านวนครั้งของการเกิด
อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีความเสี่ยงภัยสูง เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ลุ่มแบบท้องกระทะ   มีภูเขาสูงและลาดชันล้อมรอบ ประกอบกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่ระมัดระวัง ทั้งทรัพยากรปุาไม้และทรัพยากรดิน  ขาดการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การใช้
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การพัฒนาเมือง หรืออุตสาหกรรม ในบางพ้ืนที่มีการบุกรุกถางปุาเพ่ือท้าการเพาะปลูก 
สภาพการใช้ที่ดินดังกล่าว    จึงเป็นตัวเร่งให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเร็วขึ้นและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  เกิดจากการก่อตัวของพายุดีเปรสชั่นหรือพายุโซนร้อนต่างๆ ที่พัด
ผ่านเข้ามาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ส่งผลให้เกิดน้้าปุาไหลหลากท่วมพ้ืนที่แบบฉับพลัน เพราะสภาพพ้ืนที่ปุา
ทรุดโทรมจนไม่อาจดูดซับน้้าไว้ได้ในขณะเดียวกันยังขาดแคลนแหล่งน้้าหรืออ่างเก็บน้้าที่ช่วยชะลอการไหลของน้้า 
นอกจากนี้ยังพบว่าบางส่วนของ แม่น้้าปุาสักมีขนาดของล้าน้้าแคบ ท้าให้ไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน  

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ี
ผ่านมา ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ้านวนมาก ดังนั้น จังหวัดเพชรบูรณ์จึงมี
ความเสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

ปัญหาที่มีความส้าคัญในระดับสูงของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ปัญหาน้้าท่วม และปัญหา
เรื่องการ   มีแหล่งเก็บกักน้้าไม่เพียงพอ  เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศมีความชันสูง  เมื่อฝนตกน้้าจะไหลบ่าอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง  แหล่งเก็บน้้าโดยทั่วไปมีขนาดเล็ก  เก็บน้้าได้น้อย  จึงไม่สามารถเก็บน้้าให้เพียงพอได้ตลอดปี      
ส่วนปัญหาที่มีความส้าคัญในระดับปานกลางคือปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้้า  ปัญหาจากการที่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้าที่สร้างขึ้นแล้ว และปัญหาคุณภาพน้้า 
 

ประเด็นปัญหา
ทรัพยากรน้้า 

ระดับ
ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

(๑-๔) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๑-๔) 

ระดับ
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(๑-๔) 

สรุปความ
รุนแรงของ

ปัญหา 
(๑-๑๒) 

ปัญหาขาดแคลนน้้า 4 4 3 13 
ปัญหาอุทกภัย 4 3 2 9 
การบริหารจัดการ 4 3 3 10 

ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๒ สระบุร ี
หมายเหต ุ  ระดับผลกระทบของปัญหา    ระดับ ๑=น้อยที่สุด   ๒=น้อย  ๓=มาก   ๔=มากที่สุด 
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ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕5 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) 
  
ประเภทภัย 

ที่เกิด 
จ้านวนครั้งที่เกิดภัย (ครั้ง) ความเสียหาย (ครัวเรือน) 

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
อุทกภัย ๗๒ ๖๘ (ยังไม่เกิดเหตุ) 51,501 90,664 (ยังไม่เกิดเหต)ุ 

วาตภัย 62 43 90 1,939 1,418 2,028 
ภัยแล้ง - ๑๑ 11 - 157,536 112,740 
ภัยหนาว 11 12 3 251,780 190,361 30,505 
อัคคีภัย 74 33 49 82 46 82 
ภัยอื่นๆ  - ๕ 1 - ช้างปุาท้าลายพืชผล

การเกษตร 
เสียชีวิต 1 

คน 
ที่มา : ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  
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ด้านความมั่นคงด้านความมั่นคง  

การปราบปรามอาชญากรรม18   

จากสถิติคดีอาญาในปี 2555  พบว่า คดีที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย คิดเป็นร้อยละ 81.14  ของคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด   
ประกอบด้วยคดียาเสพติดมีสัดส่วนคดีสูงท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 
58.74  การพนันและอาวุธปืน ร้อยละ 22.40    รองลงไป
ตามล้าดับ ได้แก่ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย   
คดีชีวิต ร่างกายและเพศ   คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  ซึ่งมี
สัดส่วนคดีรวมร้อยละ 18.86 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์19     

สรุปผลการจับกุมเกี่ยวกับคดียาเสพติดของ กองบังคับ
การต้ารวจจังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่ ต.ค.๕๔ – ส.ค.๕๕  ดังนี้ 

 นักค้ายาเสพติด  จ้านวน  ๗๘๐  ราย 
 หมายจับยาเสพติด ๘๙ ราย   
 ตรวจสอบทรัพย์สิน  ๑๑๐ ราย  
 ผู้เสพ/ผู้ติด ๒,๒๓๘ ราย  

พื้นที่ที่มีการจับกุมคดียาเสพติดสูงท่ีสุด  3 อันดับ
แรก ได้แก่ เมืองเพชรบูรณ์  หล่มสัก และวิเชียรบุรี  สถิติคดียาเสพ
ติดเพ่ิมมากข้ึน สัดส่วนผู้กระท้าผิดยาเสพติดยังไม่เกิน ๓ คน ต่อ
ประชากร ๑,๐๐๐ คน  

สถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวม 20 อยู่ใน
ระดับเบาบางถึงปานกลาง  มีหมู่บ้านที่ปรากฏข่าวสารยาเสพติด  
จ้านวน 1,115 หมู่บ้าน/ชุมชน  ในพ้ืนที่ 11   การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดอยู่ในเขตชุมชนและขยายตัวไปสู่รอบนอก  ยาเสพติดที่มี
การแพร่ระบาดมากที่สุด  ได้แก่ ยาบ้า เป็นอันดับ 1  สารระเหย , 
กัญชา, ฝิ่น , ยาไอซ์ และพืชกระท่อม ตามล้าดับ  แนวโน้มคาดว่า
ยาไอซ์ น่าจะเป็นยาเสพติดที่เข้ามาแพร่ระบาดใ นเขตพ้ืนที่และจะ
เพ่ิมข้ันเรื่อยๆ  กลุ่มผู้เสพผู้ติด ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีอาชีพ ตกงาน 
วัยรุ่น และเยาวชน  กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด  จะเป็นบุคคลที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งและน้ายาบ้าเข้ามาจ้าหน่ายในเขต

                                                        
18

 กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
19

 กองอ้านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
20

 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ ์

ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านความม่ันคงและปลอดภัย 
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พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์   เส้นทางการล้าเลียงยาเสพติด ที่เข้ามาในพื้นที่  ส่วนมากมาจากนอกเขตจังหวัดเข้าสู่
พ้ืนที่ตอนในตามเส้นทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) และตามทางหลวงหมายเลข 203  (หล่มสัก-เลย)   
มักจะใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยใช้เส้นทางล้าเลียงถนนสายรองระหว่าง และมีวิธีซุกซ่อนที่มิดชิด  พฤติการณ์
การซื้อขายยาเสพติด ส่วนมากผู้ซื้อจะไปรับเอง การจับกุมส่วนใหญ่ได้มาจากการใช้สายลับล่อซื้อ 

การบ้าบัดรักษา ในปี 2555   มีผู้เข้ารับการบ้าบัดรวมทั้งสิ้น 4 ,979 ราย  โดยเข้าบ้าบัดในระบบ
สมัครใจมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 67.06  

การป้องกันและเสริมสร้างพลังสังคม/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด  จังหวัดได้ด้าเนินการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ้านวน 135 แห่ง  และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน  จ้านวน 
11 แห่งครอบคลุมพ้ืนที่ทุก    รวมทั้งจัดท้าหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้แก่ต้ารวจ พระ และทหาร  เพื่อเพ่ิมจ้านวนวิทยากรครู D.A.R.E. ซึ่งเป็นวิทยากรในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ปูองกันยาเสพติดแก่นักเรียนในสถานศึกษา 

สถานการณ์ด้านคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 21  จากสถิติการจับกุมคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
มีการจับกุมรวม 5 คดี  ผู้ต้องหา 14 คน ส่วนใหญ่สัญชาติพม่า   แนวโน้มคาดว่าจะ ไม่มีความรุนแรงหรือมี
จ้านวนมากขึ้นจากเดิม   คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองยังคงมีอยู่แต่มีจ้านวนไม่มากนักเพราะไม่ใช่เมืองที่เป็นเขต
อุตสาหกรรมถึงแม้จะมีการประกาศขึ้นค่าแรง  ๓๐๐ บาท/คน/วัน  จะเป็นสิ่งจูงใจให้มีการลักลอบเข้ามาท้างานใน
ประเทศเป็นจ้านวนมากขึ้น การข้ึนค่าแรงดังกล่าวจะมีผลเฉพาะกับแรงงานไทยเท่านั้น ซึ่งก็จะท้าให้เจ้าของกิจการ
ต่างๆ มีความต้องการแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากข้ึนด้วยเช่นกัน 

สถานการณ์การก่อการร้ายข้ามชาติและอาชญากรรมข้ามชาติ 22  สถานการณ์การก่อการร้ายฯ ปัจจุบัน
ยังไม่ปรากฏข่าวสารว่ามีการใช้พ้ืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ หรือมีคนใน
พ้ืนที่เข้าร่วมขบวนการก่ออาชญากรรมแต่อย่างใด และสภาพสังคมของคนในจังหวัด ไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะ
ก่อให้เกิดเหตุรุนแรง  

ความขัดแย้งทางสังคม (ด้านการเมือง) 23  ยังคงมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การเมืองในกรุงเทพมหานคร และความเดือนร้อนของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะทาง
เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
21

 กองอ้านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
22

 กองอ้านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
23

 กองอ้านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



 38 

 

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้อาศัยจุดแข็งและศักยภาพของจังหวัดในการก้าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัด  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ด้าเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด โดยก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด  “เพชรบูรณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เกษตร
ปลอดภัย  ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”  มีพันธกิจ 5 ด้าน คือ  

1) พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ียั่งยืน   
2) สร้างเมืองเกษตรปลอดภัย  
3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา   5 ด้าน   ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 174,360,000 บาท  แยกตาม
ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพ่ิมมูลค่าการเกษตร โดยการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า 
(ผลิต-อุตสาหกรรม-ค้าขาย-บริการ-ท่องเที่ยว) งบประมาณ 
68,900,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.52 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 15,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.62 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ และเชิงเกษตร งบประมาณ 
71,460,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 40.98 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความเข็มแข็งของชุมชน กลุ่มและ
ประชาชนให้มีคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เพชรบูรณ์
เข้มแข็ง) งบประมาณ 19,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปี 2555  แต่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2556 

แนวโน้มการพัฒนาจังหวัด 

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดท้า แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  โดยจัดประชุม
หารือทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันก้าหนดวิสัยทัศน์และจัดท้าแผน ฯ  เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบให้ก้าหนด
วิสัยทัศน์  เป็น  “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”   และวางแนวทางพัฒนาจังหวัดออกเป็น ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

1) การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร   

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 
3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม 
4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
5) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

 
 

ส่วนที่ 5  การพัฒนาจังหวัดและผลการด าเนินงาน 2555 
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