


2546 2547 2548 2549 

ผลิตภัณฑ์

ภาค/จังหวัด

รายได้เฉลี่ย

(บาทต่อคน)

ผลิตภัณฑ์

ภาค/จังหวัด

รายได้เฉลี่ย

(บาทต่อคน)

ผลิตภัณฑ์

ภาค/จังหวัด

รายได้เฉลี่ย

(บาทต่อคน)

ผลิตภัณฑ์

ภาค/จังหวัด

รายได้เฉลี่ย

(บาทต่อคน)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 633,688 29,299 683,365 31,402 720,507 32,898 789,599 35,878 

ขอนแก่น 83,286 49,205 92,804 55,643 97,689 58,977 107,906 65,558 

อุดรธานี 48,145 32,573 50,749 34,476 52,652 36,144 57,927 39,906 

เลย 20,452 32,112 21,802 33,936 27,772 42,861 30,396 46,517 

หนองคาย 23,855 24,730 26,219 26,576 26,442 26,215 28,576 28,195 

มุกดาหาร 9,161 26,301 9,799 27,378 10,213 27,784 11,089 29,608 

นครพนม 16,614 26,531 19,215 31,949 18,848 32,710 21,115 36,947 

สกลนคร 27,123 25,435 29,700 27,801 32,247 30,056 34,347 31,850 

กาฬสินธุ์ 25,698 26,559 27,652 28,299 29,003 29,396 31,698 32,004 

นครราชสีมา 111,034 41,963 118,004 44,357 121,013 45,382 134,910 50,217 

ชัยภูมิ 29,934 27,052 30,624 27,758 32,325 29,264 36,317 32,875 

ยโสธร 13,598 24,671 15,117 27,845 15,540 29,080 16,766 31,380 

อุบลราชธานี 50,651 29,290 53,101 30,671 57,306 33,189 63,028 36,527 

ร้อยเอ็ด 33,512 25,033 36,348 26,761 38,379 27,854 41,385 30,000 

บุรีรัมย์ 36,094 23,078 39,562 25,070 41,407 25,948 44,808 28,006 

สุรินทร์ 31,230 21,601 34,156 23,117 36,076 23,900 38,801 25,573 

มหาสารคาม 24,004 26,314 25,672 28,694 27,774 31,495 30,137 34,370 

ศรีสะเกษ 31,315 21,126 32,816 21,890 34,482 22,746 37,189 24,412 

หนองบัวลำภู 9,930 16,349 11,320 17,518 11,837 17,271 13,004 17,993 

อำนาจเจริญ 8,050 17,328 8,702 17,497 9,502 17,913 10,199 18,275 

ภาคเหนือ 532,439 45,687 566,817 48,637 616,596 52,904 686,218 58,969 

เชียงใหม่ 89,512 57,009 93,161 58,723 103,208 64,387 112,221 69,870 

ลำปาง 36,989 46,794 38,017 48,153 40,301 51,103 42,091 53,623 

อุตรดิตถ์ 18,353 39,540 19,396 42,020 21,564 46,978 24,534 53,887 

แม่ฮ่องสอน 6,954 29,501 7,216 29,778 7,757 31,151 8,406 33,231 

เชียงราย 37,468 30,223 41,698 32,802 45,744 35,109 50,093 38,332 

แพร่ 15,719 33,093 17,606 39,038 18,459 43,233 20,057 47,444 

ลำพูน 43,528 111,528 46,531 122,267 49,806 134,297 54,561 148,307 

น่าน 14,685 31,425 15,538 33,207 17,055 36,401 18,847 40,296 

พะเยา 15,246 29,997 17,184 33,884 18,716 36,983 20,927 41,715 

นครสวรรค์ 52,407 50,747 55,299 54,847 60,532 61,529 68,154 69,783 

พิษณุโลก 39,738 49,947 40,632 51,266 43,758 55,417 49,189 62,510 

กำแพงเพชร 50,686 66,386 52,114 65,947 56,661 69,344 65,200 79,603 

อุทัยธานี 12,446 40,785 13,146 43,240 13,991 46,189 16,328 53,990 

สุโขทัย 21,274 35,648 22,707 38,175 23,740 40,039 26,671 45,264 

ตาก 21,227 43,505 24,787 51,050 26,987 55,852 30,891 62,981 

พิจิตร 21,365 41,861 23,139 47,549 25,543 55,189 29,408 64,178 

เพชรบูรณ์ 34,843 34,128 38,648 37,367 42,776 40,827 48,640 46,418 

ที่มา : สำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ณ ราคาประจำปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน ปี 2546 - 2549  
(GPP AT CURRENT MARKET PRICES AND PER CAPITA IN THE YEAR 2003 - 2006)
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คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการฯ นายอำพน   กิตติอำพน 
รองเลขาธิการฯ นายสมเจตน์   เตรคุพ 
รองเลขาธิการฯ นางสาววิไลพร   ลิ่วเกษมศานต์ 
รองเลขาธิการฯ นายกิติศักดิ์   สินธุวนิช 
รองเลขาธิการฯ นายอาคม   เติมพิทยาไพสิฐ 
รองเลขาธิการฯ นายอุทิศ   ขาวเธียร 
รองเลขาธิการฯ นางจุฑามาศ   บาระมีชัย 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นายสุวัฒน์   วาณีสุบุตร 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นางเพ็ญจา   อ่อนชิต 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นายปรเมธี   วิมลศิริ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นางสุวรรณี   คำมั่น 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นายเชื่อง   ชาติอริยะกุล 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นายธานินทร์   ผะเอม 
รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ     นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ 

บรรณาธิการบริหาร
นายสมชาย  ศักดาเวคีอิศร 

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นายวรวิทย์  อวิรุทธ์วรกุล 

กองบรรณาธิการ
นางภาณี  ชนาธิปกรณ์ นางนิสวันต์  พิชญ์ดำรง 
นายธีระพงษ์  มาลัยทอง นางสาววัชรี  พุ่มทอง 
นายตฤตณัย  นพคุณ 

ฝ่ายการเงิน
นายเทวินทร์  อมิตรพ่าย 

ฝ่ายจัดการ
นางธนรัชต์  ศุขอารีย์ นางพรปรียา  แสงเงิน 
นายสุรพล  สวนขยัน นางสาวจตุพร  บุญแฝง 
นางสาวศิริพร  ฉกามานันท์ 

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพ
นายเนาวฤทธิ์  ฤทธิแปลก 



สารบัญบทบรรณาธิการ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาพืน้ทีข่องประเทศ ไดม้วีวิฒันาการ  

จากแนวคิดและแนวนโยบายเชิงพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนไปตาม

นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนสถานการณ์การ

เปลีย่นแปลงในชว่งตา่งๆ  โดยแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาตฉิบบัที ่5  เป็นแผนแรกที่มีแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่

ที่ชัดเจนเป็นระบบ มุ่งนำเอาศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่

ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ภูมิภาคและพื้นที่นั้นๆ ก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวมต่อการ

พัฒนาประเทศ และมีการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ที่มุ่ง

กระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค 

รวมทั้งมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะขึ้นเป็น  

ครั้งแรก และมีการดำเนินนโยบายเชิงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน  

โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่7 มีการปรับทิศทางการ

พัฒนาเชิงพื้นที่เข้าสู่แนวทางการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน   

ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ถงึ ฉบบัที ่9 ได้ก้าวเข้าสู่

มิติใหม่ของการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

การจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ โดยคำนึงถึงบริบทการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายในประเทศ รวมทั้งเงื่อนไข

โอกาสใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของประเทศเป็น

สำคัญ และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10 มุ่งสู่สังคมอยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกันภายใต้แนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง การพัฒนาพื้นที่ที่ เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนและมี

ศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไป ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ชายฝั่งทะเลตะวันออก พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ และพื้นที่

ชายฝั่งทะเลตะวันตก 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเชิง

พื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งการศึกษาห่วงโซ่การ

ผลิตของทรัพยากรธรรมชาติ วารสารเศรษฐกิจและสังคม  

ฉบับนี้จึงได้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ 

อาทิยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมและบริการของประเทศในอนาคต ยุทธศาสตร์

ความมั่นคงชายแดนกับความมั่นคงของประเทศ ยุทธศาสตร์

การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในระยะยาวของประเทศ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ตะวันออก : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต พื้นที่พิเศษถนน

ราชดำเนิน : ตัวอย่างการอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์และ

โบราณสถาน การจัดรูปที่ดิน : เครื่องมือใหม่ในการพัฒนาเชิง

พื้นที่ และ ธรรมาภิบาลกับการท่องเที่ยวชุมชน และการสร้าง

องค์ความรู้ ได้แก่ การสรา้งมลูคา่เพิม่สนิคา้เกษตรโดยใชก้าร

พัฒนาแบบไม่มีการสูญเสีย การศึกษาห่วงโซ่การผลิตของแร่

ยิปซั่ม  และปาล์มน้ำมัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัว 4 

ของอุตสาหกรรมและบริการของประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนกับความมั่นคงของประเทศ 15 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 22  

ในระยะยาวของประเทศ 

 

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่

พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 32 

พื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน : ตัวอย่างการอนุรักษ์แหล่ง 42 

ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน 

การจัดรูปที่ดิน : เครื่องมือใหม่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 49 

 

ธรรมาภิบาลกับการท่องเที่ยวชุมชน 57 

 

 

การสร้างองค์ความรู้

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การพัฒนา 68 

แบบไม่มีการสูญเสีย 

การศึกษาห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ของปาล์มน้ำมัน 79 





วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. ๕๐�

บทนำ
การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมและบริการของประเทศในอนาคตเป็นงานที่ต้องผสมผสาน

องค์ความรู้หลายสาขาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ดังกล่าวอย่างบูรณาการ 

ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งต้องดำเนินการในลักษณะที่มีพลวัต (Dynamic) สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์การขยายตัวของ

อุตสาหกรรมและบริการ เพื่อนำศักยภาพของพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดภายใต้โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่ และเป็นที่ยอมรับของภาคี

การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพื้นที่ 
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ 

บริการของประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เติมทรัพย์  เตละกุล  

สำนักพัฒนาพื้นที ่

การพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ได้

มีวิวัฒนาการของแนวคิดและแนวนโยบายเชิงพื้นที่

ที่ปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศ 

และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิตลอดจน  

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในช่วงต่างๆ  กล่าวได้

ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529)   

เป็นแผนแรกที่มีแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน

เป็นระบบ มุ่งนำเอาศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของ

พื้นที่ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
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นอกจากนั้น พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้มีศักยภาพเป็นพื้นที่  

ท่องเที่ยวหลักของภาคใต ้ เนื่องจากมีทรัพยากรทางทะเลที่สวยงาม   

ป ี2547 มนีกัทอ่งเทีย่วเขา้สูพ่ืน้ทีไ่มต่ำ่กวา่ 8 ลา้นคน สร้างรายได้จากการ

ท่องเที่ยวกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้จากการ

ท่องเที่ยวทั้งหมดในภาคใต ้ (ภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็น  

อันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการ  

ท่องเที่ยวในพื้นที่ยังคงประสบปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้าน

ขยะ น้ำเสีย และทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย 



พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก

พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 

กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ได้

เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจรองรับการ

กระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และยกระดับ

ของการเป็นประตูเศรษฐกิจภูมิภาคให้ก้าวสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจ

นานาชาติของเอเชีย โดยพัฒนาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

อุตสาหกรรมเหล็ก และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นพื้นที่

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับสหภาพพม่า ปัจจุบันมีการ

พัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมเกษตร และ  

มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอีกมาก เนื่องจากมีทรัพยากร  

ธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลาย และแหล่งทางประวัติศาสตร์ โดยมี

ชะอำ-หัวหิน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวยอดนิยม ต่อเนื่องลงมาทาง

ปราณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และมีกาญจนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์และธรรมชาติเชิงนิเวศน์ที่สำคัญ ทำให้พื้นที่มีรายได้จาก

การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าปีละ 25,000 ล้านบาท (ปี 2548) ซึ่งยังคงมี

ศักยภาพในการขยายตัวอีกมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดของการ

พัฒนาทั้งในด้านโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยง การขาดแคลนน้ำในบาง

พื้นที่ และแรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ำ นอกจากพื้นที่  

ตามแนวชายฝั่งทะเลข้างต้นแล้ว ยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพบริเวณชายแดน 

เช่น เชียงราย แม่สอด (ตาก) สะเดา (สงขลา) ที่อาจพัฒนาเป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต และ

พื้นที่อื่นๆ การพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านมาทำให้เกิดการเรียนรู้ในการวางแผน

พัฒนาและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ

ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทั้งในทางบวกและ

ลบอย่างชัดเจนขึ้น และสามารถนำประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาพิจารณาในการวางแผน

ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเป็นจริง  

มากขึ้น  

 

ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อ

รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการของ

ประเทศมีประเด็นเบื้องต้นที่ต้องพิจารณาเพื่อ

กำหนดแนวคิดการพัฒนาหลายประการ ได้แก่ 

กิจกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น ลักษณะทางกายภาพ

ของพื้นที่และที่ตั้ง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ผลกระทบด้าน  

สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของฐานทรัพยากร การ

ไดม้าของทีด่นิ และการยอมรบัของประชาชนในพืน้ที่  

และภาคีการพัฒนา เพื่อค้นหาจุดเด่น ศักยภาพ 

และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ที่ต้องการ

พัฒนา พร้อมๆไปกับการแสวงหากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพืน้ที่

อยา่งเตม็ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เสรมิสมรรถนะ

การแข่งขันให้กับพื้นที่สูงขึ้น โดยกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสนับสนุนกันและ

กัน และสามารถผลักดันการดำเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโดยรวมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาพื้นที่นั้น 



อุตสาหกรรมและบริการที่ต้องการให้

เกิดขึ้น

กิจกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะ

กำหนดลักษณะทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ที่

ต้องการ และกำหนดโครงสร้างพื้นฐานทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่จะต้องพัฒนาขึ้นมารองรับ
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กิจกรรมดังกล่าว โดยลักษณะของอุตสาหกรรมที่ควรคำนึง เช่น สภาพ

ตลาด (เช่น อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก หรือ เพื่อการบริโภคในประเทศ) 

การใช้ปัจจัยการผลิต (เช่น อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานมาก 

อุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ หรือ อุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ใกล้

แหล่งน้ำ) การก่อให้เกิดมลภาวะ ความต้องการการรวมกลุ่มเป็นเครือ

ข่ายวิสาหกิจ (Clusters) นอกจากนั้นกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นอาจ

เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น การแปรรูป

สนิคา้เกษตรทีว่ตัถดุบิมอียูแ่ลว้ในพืน้ที ่การนำทรพัยากรดา้นการทอ่งเทีย่ว  

ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมใหม่ที่ไม่  

เคยมีในพื้นที่มาก่อน เช่น การนำอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน หรือ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งไม่เคยมีในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางมาก่อนมาตั้ง

ในพื้นที่ ในกรณีที่เป็นการต่อยอดกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ประชาชน

ในพื้นที่และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะยอมรับกิจกรรม  

ดังกล่าวง่ายกว่ากิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีในพื้นที่มาก่อน เนื่องจาก  

ภาคประชาชนมีประสบการณ์กับกิจกรรมต่อยอดอยู่แล้ว และเห็นว่า

กิจกรรมใหม่อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในพื้นที่ในทางลบ ดังนั้นการนำกิจกรรมใหม่เข้าสู่พื้นที่จะต้อง

สร้างความเข้าใจกับภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการยอมรับ โดยต้องให้  

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งแต่ต้น 



ลักษณะทางกายภาพและที่ตั้ง

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และที่ตั้งเป็นประเด็นที่เห็นเป็น

ลำดับแรกในการพิจารณากำหนดแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากมี

ความเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบของ

พื้นที่ ทั้งจากภายในตัวพื้นที่เองและความสัมพันธ์

เชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ เช่น การเป็นพื้นที่ติดทะเล

และระดับน้ำมีความลึกเพียงพอสำหรับการพัฒนา

ท่าเรือขนาดใหญ่ที่อาจสามารถพัฒนาให้ เป็น

ทางออกเพื่อการขนส่งทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่นของ

โลก การมีพื้นที่ราบขนาดใหญ่หลังท่าเรือซึ่งสามารถ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการใช้

ท่าเรือและสามารถระบายมลพิษทางอากาศออกสู่

ทะเลเปิด และการเป็นพื้นที่ติดทะเลอาจเกี่ยวเนื่อง

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรทางทะเล ที่ตั้งอยู่ในระยะที่เหมาะสมจาก

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้สามารถเชื่อม

โยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพัฒนาเป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ การเป็นพื้นที่ชายแดนที่

อาจสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับ

ประเทศเพื่อนบ้านโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากแต่ละ

ประเทศ การเป็นจุดตัดของเส้นทางเศรษฐกิจที่

อาจสามารถพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางการผลิตและ

กระจายสินค้าไปยังส่วนอื่นของประเทศ เป็นต้น 

นอกจากนั้นสภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการและ

พื้นที่ โดยรอบเป็นอีกเรื่องหนึ่ งที่ต้องพิจารณา

เนื่องจากการพัฒนาอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งใน

เรื่องการใช้ที่ดินกับกิจกรรมที่มีอยู่เดิม ดังนั้นจึงต้อง

ศึกษาการใช้ที่ดินในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้ที่ดินโดยไม่สร้าง

ความขัดแย้งกับการใช้ที่ดินในปัจจุบันและสามารถ

ใช้ประโยชน์จากการใช้ที่ดินที่เป็นอยู่ 



สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นได้ทั้งจุดแข็ง

และข้อจำกัดของการพัฒนา จึงจำเป็นต้องศึกษาให้

รู้ถึงประเภทและขนาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี

ในพื้นที่ รวมทั้งปัจจัยที่เกื้อหนุนให้กิจกรรมดังกล่าว
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ดำเนินอยู่ได้ เช่นในกรณีที่ต้องการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อเป็น

ทางออกทางทะเลของประเทศ ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ

คมนาคมดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่จะมาใช้ ซึ่งจะมาทั้งจากพื้นที่

ส่วนอื่นของประเทศและจากภายในพื้นที่ เอง ดังนั้นหากในพื้นที่มี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีขนาดใหญ่ รวมทั้งสามารถ

พัฒนาเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม   

จะทำให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่จะพัฒนาขึ้นใหม่มากขึ้น ในกรณี

เช่นนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นจุดแข็งของการพัฒนา อย่างไร

ก็ตามบางครั้งการพัฒนาขัดแย้งกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ 

เช่นในกรณีที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ขณะที่กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจหลักในพื้นที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรม

ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยว ดังนั้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในการพัฒนา ในกรณี

เชน่นีก้จิกรรมทางเศรษฐกจิปจัจบุนัในพืน้ทีก่ลายเปน็ขอ้จำกดัของการพฒันา  



สภาพทางสังคม

ประเด็นที่จะพิจารณาโดยพื้นฐานจะเกี่ยวข้องกับเรื่องประชากร 

ชุมชนเมือง แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข และความมั่นคง โดยข้อมูล

ด้านประชากรจะนำไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆเพื่อพยากรณ์

ความต้องการด้านต่างๆ (เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ผลการ

พยากรณ์จะนำไปใช้ในการวางแผนเพื่อสนองความต้องการดังกล่าว   

การศึกษาเรื่องชุมชนเมืองทำให้ทราบถึงผลของการพัฒนาที่จะมี  

ต่อบทบาทของชุมชนเมือง การศึกษาด้านแรงงานจะทำให้สามารถ  

คาดการณ์ความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นในสาขาต่างๆหากมีการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่ สำหรับข้อมูลในด้านการศึกษาจะทำให้

ทราบถึงศักยภาพของพื้นที่ในการเพิ่มศักยภาพของแรงงานและประเมิน

ความต้องการที่จะพัฒนาด้านการศึกษา/การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือ

แรงงานและอาชีพ เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่ การศึกษาด้าน

สาธารณสุขทำให้สามารถประเมินผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรม

และบริการที่จะมีต่อประชาชนในพื้นที่ ความเพียงพอของการให้บริการ

และการวางแผนเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น   

การศึกษาด้านความมั่นคงทำให้เห็นประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงใน

พืน้ทีเ่พือ่นำมาประเมนิผลกระทบและความเหมาะสมของพื้นที่ 



ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน

ระดับของความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นตัวกำหนดขนาดของการลงทุนด้านโครงสร้าง

พื้นฐานเพิ่มเติม พื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานมีความ

พร้อมอยู่แล้วจะทำให้การลงทุนพัฒนาโครงสร้าง  

พื้นฐานเพิ่มเติมน้อยกว่ากรณีที่โครงสร้างพื้นฐาน  

มีความพร้อมน้อยกว่า ความพร้อมของโครงสร้าง  

พืน้ฐานยงัเปน็ตวักำหนดระยะเวลาของการเกดิขึน้ของ

อุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่เนื่องจากการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เวลาในการพัฒนาโดย

เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทำให้การ

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการต้องรอให้การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ ซึ่งในบางกรณีไม่

สามารถรอได้เนื่องจากการแล้วเสร็จของโครงสร้าง

พื้นฐานไม่สอดคล้องกับวัฏจักรธุรกิจ (Business 

Cycle) ซึ่งจะทำให้นักลงทุนเสียโอกาสในการลงทุน 

นอกจากนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

อาจต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

และความเห็นที่หลากหลายจากภาคีการพัฒนา

ทำให้การเริ่มโครงการล่าช้า ทำให้การเลือกพื้นที่

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการมักเลือกพื้นที่ที่มี

ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วหากมีพื้นที่

ว่างเหลือสำหรับการพัฒนาเพียงพอ ดังนั้นความ

พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นปัจจัยสำคัญใน

การพิจารณาเลือกพื้นที่พัฒนา 



ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความ

มั่นคงของฐานทรัพยากร

กระบวนการวางแผนในปัจจุบันให้ความ

สำคัญกับการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Susta inable 

Development) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่คำนึงถึง

ความสมดุลของการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม

ระหว่างการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต   
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ดังนั้นการวางแผนพัฒนาพื้นที่จึงต้องศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยศึกษาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนา

พื้นที่ และศึกษาถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะต้อง

ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่และบริเวณโดยรอบ และ

ประเมินผลกระทบของการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งในระยะการพัฒนาและการ

ดำเนินการหลังการพัฒนาแล้วเสร็จ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจาก

การพฒันาพืน้ทีส่ามารถเกดิไดจ้ากทัง้ขัน้ตอนในการวางแผน และขัน้ตอน  

การนำแผนไปปฏิบัติ ดังนั้นแม้ว่ามีการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมไว้  

อย่างดีแต่หากไม่ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจ

จะเกิดขึ้นได้ ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวพันอย่างมาก

กับการยอมรับของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องที่จะมีต่อการ

พัฒนา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงผลกระทบต่อคน

นั่นเอง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพื้นที่อาจสามารถเป็นฐานให้เกิด

กิจกรรมต่อเนื่องได้ เช่น สินค้าเกษตรสามารถพัฒนาต่อเนื่องเป็น

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวสามารถ

พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถใช้

ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจและชุมชน

โดยสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ให้

ความสำคัญกับการจัดการเชิงพื้นที่ภายใต้การจัดทำข้อตกลงกับชุมชน

ท้องถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 



การได้มาของที่ดิน

กรณีที่ภาครัฐเป็นเจ้าของพื้นที่ที่จะทำการพัฒนา การได้มาซึ่ง

ที่ดินสามารถกระทำได้ง่ายกว่ากรณีที่เอกชนเป็นเจ้าของที่ดินเนื่องจาก

ต้องจัดเตรียมงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้อที่ดินจากเอกชนและจะต้อง

มีการเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของที่ดินแต่ละราย ดังนั้นหากพื้นที่พัฒนา

เป็นที่ดินผืนใหญ่ที่มีเจ้าของมากราย การจัดซื้อจะใช้เวลานานกว่าจะได้ที่

ดินมาพร้อมที่จะดำเนินการพัฒนา ซึ่งอาจทำให้สูญเสียโอกาสของ

ประเทศในการพัฒนา และหากต้องเวนคืนที่ดินจากเอกชนมาในราคา

แพงจะทำให้ต้นทุนของโครงการสูงขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลต่อความเป็นไปได้ใน

การดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตามการเตรียมที่ดินสำหรับการพัฒนาต้อง

มีอย่างเพียงพอ มิเช่นนั้นหากมีความต้องการที่ดิน

เพิ่มเติมในภายหลังอาจจะต้องซื้อมาในราคาที่สูง

กว่าเดิมเนื่องจากพื้นที่นอกโครงการโดยรอบอาจมี

การพัฒนาตามการพัฒนาในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนา 

ทำให้ราคาที่ดินโดยรอบพื้นที่มีราคาสูงขึ้น ทำให้การ

ขยายโครงการเป็นไปได้ยาก 



การยอมรับของประชาชนในพื้นที่และ

ภาคีการพัฒนา

การวางแผนบางครั้งไม่สามารถผลักดันไปสู่

การปฏิบัติได้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่และภาคี

การพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีความเห็นที่แตกต่างจาก

แผน การวางแผนในอดีตอาศัยการศึกษาวิเคราะห์

ทางวิชาการและอาศัยผลจากการศึกษาวิเคราะห์มา

ใช้ในการวางแผนเป็นหลัก โดยผู้วางแผนมักให้

ประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามี

ส่วนร่วมกับการวางแผนในช่วงปลายของการ

วางแผน เช่นการมีส่วนร่วมในการประชุม/สัมมนา 

เพื่อให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อแผน

ฉบับร่างซึ่งเป็นเนื้อหาขั้นปลายของการวางแผน 

การเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวภาคประชาชนอาจขาด

ความพร้อมที่จะเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ ทำให้

การให้ความเห็นของภาคประชาชนยังไม่ตรงกับ

ความต้องการที่แท้จริงของตน ดังนั้นเมื่อนำแผนที่

ได้ไปดำเนินการมักเกิดความเห็นที่ขัดแย้งจากภาค

ประชาชนขึ้นภายหลัง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ

ตามแผนที่วางไว้ได้ การที่จะให้แผนเป็นที่ยอมรับ

ของประชาชนในพื้ นที่ และภาคีการพัฒนาที่

เกี่ยวข้อง จะต้องให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้มีการแลก

เปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างภาคประชาชน

และผู้วางแผน มีการศึกษาร่วมกันซึ่งจะทำให้มี
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ความเข้าใจในข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้และรับทราบความต้องการของ

แต่ละฝ่าย และมีการตัดสินใจในการกำหนดแผนร่วมกัน ซึ่งในที่สุดจะ

ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความรับผิดชอบต่อแผนพัฒนาที่ได้กำหนด

ร่วมกันและเกิดความต้องการที่จะผลักดันให้นำแผนไปปฏิบัติเกิดผลเป็น

รูปธรรม 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ
ในอนาคต

อุตสาหกรรมและบริการเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ 

โดยในปี 2548 สาขาอุตสาหกรรม และบริการมีสัดส่วนการผลิตสูงถึง

ประมาณร้อยละ 35 และ 20 ตามลำดับ และในช่วงปี 2544 – 2548 มี

อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.8 และ 4.8 ต่อปี ตามลำดับ 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ควรเป็นเป้าหมายในการกำหนดแหล่งที่ตั้ง

อุตสาหกรรมสำคัญในอนาคตควรเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง 

(เป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการแข่งขัน และความน่าสนใจ (ความ

ต้องการของตลาดโลกและตลาดในประเทศ การทำกำไรสูง) บางประเภท

อยู่ในกลุ่มที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง (กลุ่มที่มีความสามารถในการ  

แข่งขันและความน่าสนใจอยู่ในระดับปานกลาง) รวมทั้งอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมสร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศซึ่งหมายถึง

อุตสาหกรรมที่คำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างสาขา

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อเสริม

สร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและวัตถุดิบ

จากต่างประเทศ โดยการนำเอาความสามารถหลัก

ของประเทศไทย (Core Competency) มาพัฒนา

ต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้

กับผลผลิตการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจะต้องเป็นอุตสาหกรรม

สนับสนุนให้ภาคการผลิตและบริการมีศักยภาพและ

มูลค่าเพิ่มมากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเหล็ก

และเหล็กกล้า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรม

เอทานอล และอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก 

ตารางโครงสร้างการผลิตและอัตราการขยายตัวของสาขาเศรษฐกิจของประเทศ

สาขาการผลิต
สัดส่วนการผลิต (%) อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (%)

2544 - 25482544 2548

การเกษตร 9.1 10.2 1.7

อุตสาหกรรม 33.4 34.8 7.8

การค้า 16.7 14.6 3.5

การธนาคาร 2.9 3.7 12.0

บริการ 20.8 20.0 4.8

การขนส่ง 8.3 7.4 5.5

อื่นๆ 8.7 9.3 6.2

รวม 100.0 100.0 5.8

ที่มา : สำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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สำหรบัการบรกิารทีม่ศีกัยภาพควรมุง่สูก่ารบรกิารอำนวยความสขุ  

/สะดวกสบาย (Amenity Services) โดยเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

เพื่อสร้างความแตกต่าง ซึ่งจะทำให้ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกมากยิ่ง

ขึ้น การมุ่งสู่บริการดังกล่าวจะสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เนื่องจากเน้นการใช้ทรัพยากร

ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากกว่าการผลิตสินค้าใน

ลักษณะผลิตจำนวนมาก (Mass Production) หลายประเภทซึ่งพึ่งพิง

การนำเข้าวัตถุดิบสูงและเน้นความต้องการแรงงานไร้ทักษะ อย่างไร

ก็ตามมีความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้

ของการบริการดังกล่าว เช่น วิกฤติพลังงาน การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษและการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ 

ความไม่มั่นคงทางการเมือง/สังคม รวมทั้งการขาดแคลนทรัพยากร

มนุษย์ที่มีคุณภาพ  

การบริการที่ไทยมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันควรเป็นการบริการ

ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมที่มีความโดดเด่นและคุณภาพสูงในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย วิถีชีวิตของแรงงานความรู้ที่มี

การเคลื่อนย้ายง่าย การเป็นแหล่งพำนักของผู้เกษียณที่ต้องการความ

สงบและสะดวกสบาย การบริการที่ต้องใช้ทักษะของคนผสมผสานกับ

เทคโนโลยี (เช่น การบริการทางการแพทย์ และสปาระดับโลก) อาหารที่

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (เช่น การแปรรูปอาหารที่มีมูลค่าสูง ร้านอาหาร

ระดับสูง) และแฟชั่นและการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดโลก (เช่น อัญมณี เสื้อผ้า เซรามิก การโฆษณา สื่อต่าง ๆ) 

 

การกำหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันา
พื้นที่
ทิศทางการวางยุทธศาสตร์

การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อ

รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการของ

ประเทศในอนาคต จะเป็นได้ทั้งทิศทาง “กิจกรรม

กำหนดพื้นที่” และ “พื้นที่กำหนดกิจกรรม” เนื่องจาก

กิจกรรมที่ต้องการจะพัฒนาเป็นตัวกำหนดความ

ต้องการด้านกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ เช่น ความ

ต้องการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีการ  

ส่งออกทางทะเลไปยังต่างประเทศ จะต้องการที่ตั้ง

โรงงานอยู่ติดทะเลและระดับน้ำมีความลึกเพียงพอ

สำหรับการสร้างท่าเรือ อุตสาหกรรมที่ต้องการ

วัตถุดิบและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านต้องการ

ที่ตั้งโรงงานอยู่บริเวณชายแดน หลังจากนั้นจะ

กำหนดโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่

จะพัฒนา และลักษณะทางกายภาพและที่ตั้งของ

พื้นที่ อย่างไรก็ตามหากมองในมุมกลับลักษณะทาง

กายภาพและที่ตั้ งของพื้นที่อาจเป็นตัวกำหนด

กิจกรรมที่จะพัฒนาในพื้นที่ได้เช่นกัน เช่น อาจมอง

ในมุมที่ว่าพื้นที่ติดทะเลและระดับน้ำมีความลึก

เพียงพอสำหรับการสร้างท่าเรือจึงเหมาะสมสำหรับ

การเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกทาง

ทะเล (ไม่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบ

และขายผลผลิตในประเทศ) พื้นที่บริเวณชายแดน

อาจเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการวัตถุดิบ

และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า ลาว 

กัมพูชา) (ไม่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีชั้นสูง ต้องการแรงงานที่มีความรู้สูงและ

ใช้วัตถุดิบจากประเทศในภูมิภาคอื่น) 

ดงันัน้ กระบวนการวางแผนเพือ่หายทุธศาสตร ์ 

การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมจะเอาอะไรเป็นตัวตั้ง 

(กิจกรรม หรือ พื้นที่) หมายความว่ากระบวนการ
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วางแผนควรมีทิศทางในลักษณะกิจกรรมกำหนดพื้นที่ หรือ พื้นที่กำหนด

กิจกรรม อาจพิจารณาใน 3 แนวทาง คือ  

● พิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการ กล่าวคือเพื่อต้องการ  

มุ่ ง เน้นส่ง เสริมการพัฒนากิจกรรมบางประเภทเป็นการเฉพาะ   

หรือเพื่อต้องการมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์  

มากขึ้น โดยหากมีนโยบายที่ต้องการพัฒนากิจกรรมใดเป็นการเฉพาะ 

กระบวนการศึกษาจะเริ่มด้วยการกำหนดกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาก่อน 

จากนั้นทำการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนากิจกรรม  

ดังกล่าว แต่หากต้องการพัฒนาพื้นที่บางแห่งเพื่อนำศักยภาพของพื้นที่

มาใชป้ระโยชน ์กระบวนการศกึษาจะเริม่ดว้ยการกำหนดพืน้ทีก่อ่น จากนัน้  

ทำการศึกษาเพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมใดควรได้รับการพัฒนาในพื้นที่  

● พิจารณาจากขีดจำกัด (Constraints) ของกิจกรรม   

(เช่น จำนวนประเภทของอุตสาหกรรมที่มีให้เลือกเพื่อการพัฒนามีน้อย) 

และพื้นที่ (เช่น จำนวนแห่งและขนาดของพื้นที่ที่มีศักยภาพมีน้อย) โดย

หากขีดจำกัดอยู่ที่จำนวนประเภทของกิจกรรม ทิศทางการวางแผนอาจ

เป็นลักษณะกิจกรรมกำหนดพื้นที่เนื่องจากหากวางแผนโดยเริ่มที่การ

พิจารณาหาพื้นที่ที่มีศักยภาพก่อนซึ่งอาจพบว่ามีพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะ

พัฒนาหลายแห่ง แต่อาจไม่มีกิจกรรมใด (อุตสาหกรรม) สามารถพัฒนา

ในพื้นที่เหล่านั้นได้เลย หากขีดจำกัดอยู่ที่พื้นที่ทิศทางการวางแผนอาจ

เป็นลักษณะพื้นที่กำหนดกิจกรรมเนื่องจากหากวางแผนโดยเริ่มที่การ

พิจารณาหากิจกรรม (อุตสาหกรรม) ที่มีศักยภาพก่อน แม้ว่าจะได้  

หลายกิจกรรม (อุตสาหกรรมหลายประเภท) ที่มีศักยภาพ แต่อาจไม่

สามารถหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมเหล่านั้นได้เลยเนื่องจากมี

พื้นที่ให้เลือกน้อย   

● ศึกษาวางแผนในลักษณะคู่ขนาน โดยศึกษาเพื่อหา  

ทั้งประเภทของกิจกรรมที่มีศักยภาพ และพื้นที่ที่มีศักยภาพไปพร้อมกัน 

เพื่อให้การศึกษาในแต่ละส่วนได้มีการนำเงื่อนไข ข้อจำกัดและศักยภาพ

ของอีกส่วนหนึ่งมาพิจารณาร่วมตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนด

กิจกรรมและพื้นที่ที่จะพัฒนาได้ 



กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

การพัฒนาพื้นที่ควรมีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้อง

กับกิจกรรมที่ต้องการพัฒนา บทบาทและศักยภาพของพื้นที่ และความ

ต้องการและการยอมรับของคนในพื้นที่และภาคี  

การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

● กำหนดรูปแบบ (Pattern) การพัฒนา  

พื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการพัฒนา และ

ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการสร้างสมดุล

ระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

● กำหนดรูปแบบความเชื่อมโยงกับพื้นที่  

ภายนอก ทั้งในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุมชนเมืองโดยรอบ   

เพื่อให้เกิดโครงข่ายการพัฒนา และสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขันของกิจกรรมในพื้นที่  

● กำหนดกลไกการบริหารจัดการ เพื่อ  

ทำหน้าที่ประสานการพัฒนา เกิดการพัฒนาที่  

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

บทส่งท้าย
ความต้องการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการที่มีศักยภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับ

ประเทศต้องการปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนา

สามารถเกิดขึ้นได้ และต้องคำนึงถึงผลกระทบสู่

ภายนอก รวมทั้งการยอมรับของประชาชนและภาคี

การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากการพัฒนา
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เอกสารอ้างอิง
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แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศระยะที่ 3. 2550. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. พื้นที่ชายฝั่งทะเล: การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอตุสาหกรรม

และบริการของประเทศในอนาคต. 2550. 

ธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์. การเรียนรู้จากประสบการณ์วางแผนพัฒนาระดับชาติ. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

Ketels, Christian H.M. Thailand’s Competitiveness: Key Issues in Five Clusters. 2003. 

Office of the National Economic and Social Development Board, The World Bank. Supporting Sustainable 

Development in Thailand: A Geographic Clusters Approach. 2006. 

แต่ละอุตสาหกรรมและบริการมีประเด็นที่ต้องพิจารณาแตกต่างกัน   

ดงันัน้การกำหนดพืน้ทีจ่งึตอ้งมคีวามเหมาะสมตอ่การพฒันาอตุสาหกรรม

และบริการแต่ละประเภท โดยมีความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนหรือ

สามารถพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมได้โดยมีการลงทุนในระดับที่การ

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการยังคงมีความเป็นไปได้ ผลกระทบสู่

ภายนอกอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมสามารถจัดการได้ในระดับที่

ได้มาตรฐานสากล และประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ

ผลกระทบให้การยอมรับ นอกจากนั้นการวาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จำเป็นต้องได้รับการ  

บรูณาการอยา่งรอบดา้น ภายใตก้ารไดร้บัความรว่มมอื  

จากทุกภาคส่วนในสังคม จึงจะสามารถขับเคลื่อน

การพฒันาไดส้ำเรจ็ผลตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย  

ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ✤✤✤✤✤
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แบบปัญหาความมั่นคงที่ปรับ เปลี่ ยนไปตาม

สถานการณ์ต่างๆ  

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน จึงถูก

กำหนดขึ้นเพื่อรองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคน 

ชุมชน และพื้นที่ เป้าหมาย (พื้นที่ชายแดน 30 

จงัหวดัทัว่ประเทศ และชายฝัง่ทะเลรวมทัง้เกาะแกง่) 

ให้มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง รวม

ทั้งสร้างสภาวะแวดล้อมที่สงบ สันติ และพัฒนา

ชุมชนชายแดนทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

ด้วยการสร้างความเข้าใจ และความไว้วางใจกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการ

แก้ปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกัน 

 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน
ได้มีการนำไปใช้แล้ว2ระยะ

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ได้ใช้เป็น  

กรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่บริเวณ 30 จังหวัดชายแดน  และ

จังหวัดปัตตานี และ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ซึ่งที่

ผ่านมาได้มีการใช้ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวแล้ว   

2 ระยะ ระยะแรกคือ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ชายแดน (พ.ศ.2545 – 2547) ที่ผ่านความเห็นชอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2544   

ต่อมาได้มีการขยายเวลาของยุทธศาสตร์ความ

มั่นคงชายแดนดังกล่าวจนถึง พ.ศ. 2549 ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งในการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ นั้น สำนักงานสภา  

ความมัน่คงแหง่ชาตริว่มกบัสำนกังานคณะกรรมการ  

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้จัดทำ

แผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549) เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทของ

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนด้วย  สำหรับระยะ

ที่สองซึ่งเป็นระยะปัจจุบัน ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์

ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ.2550 – 2554) ซึ่งผ่านความเห็นชอบ  

จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 และได้กำหนดให ้ 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) รับไปอำนวยการ

และประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวงและ

ระดับพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ฯ ต่อไป 

 

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน
(พ.ศ.2550-2554)

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ.2550 – 2554)    

มีความสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและป้องกันปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งการ

ส่งเสริมมิตรภาพความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน   

ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ยังมีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

ในส่วนของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ประเทศ โดยการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการประเทศสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดทำนโยบาย

และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

บริหารจัดการและประสานการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2550 - 2554)   

มีกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์  

การดำเนินงาน ดังนี้ 

 

1. กรอบแนวคิด 
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ “คน ชุมชน” ใน

บริเวณพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ มุ่งเน้นการปลูกจิต

สำนึกความมั่นคงให้มีความรักและหวงแหนพื้นที่ สนับสนุนให้ประชาชน 

และท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการ

ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเล และ

เกาะแก่งต่างๆ โดยเน้นการจัดระเบียบพื้นที่ เพื่อให้เป็นถิ่นฐานถาวรของ

ชุมชนชายแดน มีการจัดระบบหมู่บ้านชายแดนที่เข้มแข็ง มีเครือข่าย

ระหว่างชุมชน มีระบบป้องกันและการสื่อสารที่เชื่อมโยง รวมทั้งสร้าง

ความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ สำหรับการพัฒนา



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. ๕๐��

ความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน มุ่ง

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ความคล้ายคลึงของ

วฒันธรรมและวถิชีวีติ การเคารพในเกยีรตแิละศกัดิศ์รี

ของกันและกัน ตลอดจนใช้กลไกความร่วมมอืใน  

ระดับภูมิภาคและทอ้งถิ่นใหเ้ป็นประโยชนต์่อการ  

สานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  

สุดท้ายคือการบริหารจัดการ ซึ่งต้องให้

ความสำคัญกับกระบวนการและกลไกในการแปลง

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนไปสู่การปฏิบัติให้

ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงานและภาค

ส่วนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน 

โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาไปในทิศทาง

เดียวกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกระดับ 

 
2. วิสัยทัศน ์

พื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง

ต่างๆ มีความมั่นคงบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ชุมชนชายแดนไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน 

ให้มีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ชายฝั่ง

ทะเล และเกาะแก่งต่าง ๆ 

3.2 เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่ง

ทะเล และเกาะแก่งต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคง 

3.3 เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความเข้มแข็ง และการ

พัฒนาร่วมกัน ในพื้นที่บริเวณชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

3.4 เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการชายแดนมเีอกภาพและประสทิธภิาพ 

 

4. เป้าหมาย 
4.1 เป้าหมายดำเนินการ 

  (1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนใน

พื้นที่เป้าหมาย 

   ประชาชน ชุมชน องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นควรได้รับการสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ 

ประชาชนต้องได้รับการศึกษาและสามารถสื่อสารโดยการอ่านและเขียน

ภาษาไทยได ้ไดร้บับรกิารสาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐาน มเีครอืขา่ยการเรยีนรู้  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน การส่งเสริมอาชีพในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ 

สำหรับบุคคลที่อยู่บนพื้นที่สูงที่ยังไม่ได้รับการกำหนดสถานะบุคคล ควร

ได้รับการกำหนดสถานะบุคคลให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีการกำหนดขอบเขต

การใช้ประโยชน์ที่ดินในการจัดตั้งหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 

  (2) การผนึกกำลังเพื่อจัดระบบป้องกันและจัดระเบียบ

พื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

   หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน

อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) มีระบบป้องกันที่เข้มแข็ง  มี

ระบบเครือข่ายสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่างฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารทั้ง

ทางบกและทางทะเลให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  ประชาชนได้รับ

การฝึกอบรมให้มีจิตสำนึกที่รักและหวงแหนพื้นที่ พร้อมเป็นอาสาสมัคร

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและป้องกันปัญหาในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน

ราชการ 

  (3) การพัฒนาความร่วมมือระดับท้องถิ่นกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 

   การมีกิจกรรมร่วมกันของชุมชนชายแดนและชุมชน

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ การประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้านภายใต้  

ความร่วมมือในโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและ  

ความเข้าใจอันดีระหว่างกันตลอดจนส่งเสริมกลไกความร่วมมือในระดับ  

ทอ้งถิน่ และผูป้ระกอบการภาคธรุกจิการคา้ และการลงทนุการคา้ชายแดน  

กับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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  (4) การบริหารจัดการ 

   กระทรวง กรม ให้ความสำคัญใน

การจัดทำแผนรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ชายแดน กองทัพภาคและกองเรือภาคจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนในระดับภาคโดย

มีแผนงาน โครงการที่ประสานและบูรณาการร่วม

กับจังหวัด โดยมีจังหวัดเป็นแกนกลางในการ

ประสานหน่วยงานในจังหวัดเพื่อจัดลำดับความ

สำคัญเร่งด่วนของปัญหาและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ

บรรจุในแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัด   

รวมทั้งให้มีการรายงานการติดตามประเมินผล  

ในระดับกองทัพภาคและกองเรือภาค ตลอดจนให้

กระทรวงมหาดไทยรายงานและติดตามประเมิน

ผลในระดับจังหวัด และสำนักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติประเมินผลภาพรวมของยุทธศาสตร์ความ

มั่นคงชายแดน 

4.2 เป้าหมายเชิงพื้นที่ 

  (1) พื้นที่จังหวัดดำเนินการ 

   1) จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

กับประเทศเพื่อนบ้านครอบคลุมพื้นที่ 30 

จังหวัดชายแดน จังหวัดปัตตานี 

				ó ชายแดนไทย - พม่า   

ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง 

				ó ชายแดนไทย - ลาว   

ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา 

น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย นครพนม 

มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 

				ó ชายแดนไทย - กัมพูชา   

ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี 

ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด 

				ó ชายแดนไทย - มาเลเซีย    

ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สตูล สงขลา ยะลา 

นราธิวาส โดยรวมปัตตานีเข้าเป็นจังหวัดในพื้นที่ 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   2) จังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ 

ครอบคลุม 23 จังหวัดชายทะเลรวมถึงเกาะแก่งต่างๆ 

				ó ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 17 จังหวัด คือ ตราด   

จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส 

				ó ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด คือ ระนอง พังงา 

ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล 

  (2) พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 

   1) พื้นที่หลัก คือ พื้นที่ตำบลชายแดน และตำบลที่ติด

ชายฝั่งทะเล เป็นเป้าหมายอันดับแรกของการดำเนินงาน 

   2) พื้นที่รอง คือ ตำบลถัดจากตำบลชายแดน โดยหน่วย

ทหารและจังหวัดร่วมกันกำหนดพื้นที่ โดยใช้เกณฑ์สถานการณ์และปัญหา

ที่กระทบต่อความมั่นคงในพื้นที ่

 

5. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน   

(พ.ศ. 2550 - 2554) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ย่อยไว้รองรับยุทธศาสตร์

ความมั่นคงชายแดน จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง

กับวัฒนธรรม วิถีชีวิตและศักยภาพของแต่ละชุมชน เน้นกระบวนการมี

ส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ตนเอง การมีเครือข่าย

ระหว่างชุมชนเพื่อความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานที่หลากหลาย 

สร้างเสริมศักยภาพของประชาชนด้วยการจัดการศึกษา ทั้งในและนอก

ระบบให้ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน โดยเน้นการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามแนว

ชายแดน การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนโดยใช้ศักยภาพของชุมชนเป็น  

พื้นฐานในการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่เป้าหมาย  

บางส่วนยังมีกลุ่มคนที่ไม่มีสถานภาพที่ชัดเจน จึงควรเร่งรัดการแก้ไข

ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลให้สมดุลระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานกับ  

การรักษาความมั่นคงด้วย 
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5.2 ยุทธศาสตร์การผนึกกำลังเพื่อเสริม

สร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเล 

และเกาะแก่งต่างๆ โดยการจัดระบบหมู่บ้าน และ

กลุ่มพลังมวลชนให้มีเอกภาพ การจัดให้มีระบบ

ป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ ให้

สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ สร้างความเข้าใจ

และประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาค

เอกชน องค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วน

ร่วมและมีจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย การจดัระเบยีบการสญัจรขา้มแดน  

ทั้งทางบกและทางน้ำ การเข้าออกบริเวณชายแดน 

ก า ร เ ปิ ด แ ล ะ ปิ ด จุ ด ผ่ า น แ ด น ใ ห้ ส ม ดุ ล กั บ  

การรักษาความมั่นคงของพื้นที่ การจัดระเบียบ

ควบคุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและแรงงาน

ต่างด้าว ผิดกฎหมาย ผู้หนีภัยการสู้รบ พัฒนาระบบ

ตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งการจัดให้มีการข่าวภาค

ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังปัญหาและแจ้งเตือนภัยแก่

หน่วยงานรัฐ 

5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ

ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการสนับสนุน

ให้พื้นที่และชุมชนชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อน

บ้านมีความสงบสันติสุข แข็งแรง พัฒนาและพึ่งพา

ตนเองได้ ด้วยการส่งเสริมความไว้วางใจระหว่าง

ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนความร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ ผ่านกลไกและกรอบความร่วมมือ

ต่างๆ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรมนุษย์ เช่นการค้าชายแดนกับประเทศ

เพื่อนบ้าน เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน

เป้าหมาย ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา 

วัฒนธรรมและกีฬา ศาสนาและสาธารณสุข ปลูกจิต

สำนึกผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและการลงทุนให้

คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว รวมทั้ง

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกระดับท้องถิ่นและ

สนบัสนนุการใชก้ลไกดงักลา่ว เพือ่กระชบัความสมัพนัธ ์  

5.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โดยดำเนินการตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของ

ชาติ พ.ศ. 2547  ซึ่งมีการกำหนดหน่วยงานหลักเพื่อประสานบูรณาการ

ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยมีกองอำนวยการรักษาความ

มั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการดำเนิน

งานในทุกระดับ สำหรับหน่วยงานในระดับภาค ซึ่งมีกองทัพบกและ

กองทัพเรือ (กองทัพภาคที่ 1 - 4 และกองเรือภาคที่ 1 - 3) จัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนระดับกองทัพภาคและกองเรือภาค เพื่อ

เป็นกรอบทิศทางการกำหนดแผนงาน / โครงการด้านความมั่นคง โดย

การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาในพื้นที่เพื่อประสานบูรณา

การร่วมกับจังหวัด ในขณะที่จังหวัด / กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงในแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงของ

จังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ

บูรณาการ โดยมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วย

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน 

ส่วนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กำกับดูแล ติดตามและประเมิน

ผลภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนให้เป็น

ไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

 

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ชายแดน:ความก้าวหน้าในปัจจุบัน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550  เห็นชอบ

กับยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน พ.ศ. (2550 – 2554) โดยมอบหมาย

ให้ กอ.รมน. ทำหน้าที่อำนวยการและประสานการดำเนินงานระหว่าง

หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ เพื่อนำยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ชายแดนไปสู่การปฏิบัติ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการด้านความมั่นคงนั้น 

ปัจจุบันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนผ่านไปได้

ประมาณเกือบ 1 ปีแล้ว ผลปรากฏว่าการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเป็นสำคัญ ได้แก่ การแต่งตั้ง รอง 

ผอ.รมน. จังหวัดทหาร เพื่อทำหน้าที่ประสานการจัดทำแผนงานด้าน

ความมั่นคงระหว่าง กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด อย่างไรก็ตามใน

ทางปฏิบัติพบว่ามีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากปฏิทินงบประมาณของฝ่าย

ทหารไม่สอดคล้องกับของกระทรวง / กรม และจังหวัด ซึ่งฝ่ายทหารกำลัง
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ปรับห้วงระยะเวลาการจัดทำแผนงานให้สอดคล้อง

กันกับหน่วยงานฝ่ายพลเรือน ทั้งในส่วนกลางและ

ระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสาน

และบูรณาการ แผนงานป้องกันประเทศ และแผน

งานความมั่นคงของจังหวัด  

นอกจากนั้น กอ.รมน. ยังได้จัดทำแผนงานที่

มุง่เนน้การจดัระเบยีบพืน้ที ่และการสรา้งชมุชนเขม้แขง็ 

(ตามยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2) ในพื้นที่ 30 จังหวัด

ชายแดน (ทั้งพื้นที่เป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง) 

โดยมี เป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มี

สถานะเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

(อพป.) ทั้งหมด ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2553  

ขณะเดียวกัน กอ.รมน.ภาค จะนำประเด็น

ในเรื่องความมั่นคงเข้ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ซึ่ง สศช. อยู่

ระหว่างการดำเนินงานอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้มี

ประเด็นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ความมั่นคง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่

จังหวัดได้อย่างสมบูรณ์ในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม 

กอ.รมน. จะต้องทำหน้าที่ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน 

โดยเฉพาะแผนงานของ กอ.รมน.ภาค และแผนงานด้านความมั่นคงของ

จังหวัด เพื่อชี้ให้เห็นความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ทั้งในเรื่องของ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้าน

ความมั่นคงในภาพรวม 

 

บทสรุป
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2550-2554) มีความ

สำคัญในการใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานและภาค

ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริม

ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ สามารถ

ดำเนินไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมีส่วน

ร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งได้เข้ามาผนึกกำลังร่วมกันในการป้องกัน แก้ไขและ

พัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ ทั้งนี้   

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนสู่การปฏิบัติ ควรให้ความ

สำคัญกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนระดับกองทัพ

ภาคที่ 1 - 4 แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนระดับกองเรือภาคที่   

1 - 3 กองเรอืยทุธการ รวมถงึแผนงานดา้นความมัน่คงในแผนยทุธศาสตร ์ 

การพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะเป็นแผนลำดับรองที่สำคัญในการรองรับการ

ผลักดันยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป 

 

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2550 – 2554 ).  กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  2550. 

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัฒนาเพื่อ  

เสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2547.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  2547. 

ถวิล เปลี่ยนศรี.  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและพัฒนาชายแดน. กรุงเทพฯ :  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2550.   

(อัดสำเนา) 

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.  รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศและแนวโน้ม  

ด้านความมั่นคงใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2549 – 2552).  กรุงเทพฯ :  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ม.ป.ท..   

(อัดสำเนา) 

✤✤✤✤✤
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บทนำ
แนวความคดิทีจ่ะนำศกัยภาพทางภมูศิาสตรเ์ศรษฐกจิ

ของภาคใต้ ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างเอเชียตะวันออกกับเอเชียใต้ 

มาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการค้า การผลิต 

และการขนส่งของประเทศมีมาช้านานแล้วนับศตวรรษ โดย

การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือ Southern Seaboard 

(SSB) เป็นพัฒนาการของแนวคิดที่จะพัฒนา “สะพาน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้  

เศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นระบบการขนส่งร่วมแบบผสมผสานเชื่อมโยง

ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตัดข้ามคอคอดของประเทศไทย 

เพื่อนำศักยภาพทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของภาคใต้ดังกล่าว 

มาเสริมสร้างความได้เปรียบนำไทยเข้าสู่โครงข่ายการค้าและ

การขนส่งของโลก และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ

ใหม่ของประเทศ  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ บุญชัย ฉัตรประเทืองกุล   
สำนักพัฒนาพื้นที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวของประเทศ 
เส้นทางเดินเรือหลักระหว่างตะวันออกกลาง-ตะวันออกไกลและสะพานเศรษฐกิจ
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จดุเริม่การพฒันาพืน้ทีช่ายผัง่ทะเลภาคใต้
ริเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาภาคใต้ 

และชัดเจนขึ้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดทำ

แผนแม่บท 

จุดเริ่มของแนวคิดเป็นผลมาจากการศึกษาของ

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 

(สศช.) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ทรัพยากรใน  

ภาคใต้ จัดทำโดย Hunting Technical Service เมื่อปี 2518 

และศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาภาคใต้ตอนบนในระดับ

อนุภาค จัดทำโดย JICA ในปี 2528 และได้มีการทบทวน

รายงานการศึกษาเพื่อเตรียมแผนปฏิบัติการพัฒนาภาคใต้

ตอนบน โดย ADB ในปี 2530 จากนั้น สศช. ได้เสนอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี

สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 

2532 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาคใต้ โดยสร้างสะพานเศรษฐกิจเชื่อมระหว่างทะเลอันดามัน

และอ่าวไทย ซึ่งประกอบด้วยท่าเรือน้ำลึกที่กระบี่และขนอม

เชื่อมโยงด้วยระบบถนน รถไฟ และท่อส่งน้ำมันมาตรฐานสูง 

และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2532   

อนุมัติให้ สศช. จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ภาคใต้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ภาคใต้ในระยะต่อมา  

 

แนวคิดและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต 

พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช พื้นที่รวม

ประมาณ 20 ล้านไร่ โดยได้ศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอน

มาตามลำดับ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2536 ได้นำ

เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าว   

หลังจากนั้นได้มีการศึกษาเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการแกนนำ

ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่งประเด็นสำคัญของแนวคิดและ

แนวทางการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 

 

สร้างโอกาสการพัฒนาจากความได้เปรียบด้านที่ตั้ง  

ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ 

แนวคิดการพัฒนาตามแผนแม่บทได้นำความได้

เปรียบด้านที่ตั้ง ซึ่งภาคใต้ของประเทศไทยมีที่ตั้งเป็น  

จุดยุทธศาสตร์ของคาบสมุทรมลายู สามารถออกสู่ทะเลได้ทั้ง

สองด้าน คือ ฝั่งทะเลอันดามันทางด้านตะวันตกและอ่าวไทย

ทางด้านตะวันออก ปัจจุบันเส้นทางขนส่งทางน้ำของโลกที่

เชื่อมยุโรปและเอเซียแปซิฟิกโดยผ่านย่านเอเซียอาคเนย์ใช้เส้น

ทางมะละกาเป็นหลักและมีความหนาแน่นของการจราจรมาก 

ในขณะที่มีบางส่วนใช้เส้นทางซุนดา และลอมบอก ซึ่งมีระยะ

ทางยาวไกลและอ้อมพื้นที่ภาคใต้ของไทย หากไทยได้มีการ

พัฒนา “สะพานเศรษฐกิจ” เชื่อมโยงสองฝั่งทะเลระหว่าง

อันดามันและอ่าวไทยในพื้นที่ภาคใต้ จะก่อให้เกิดเส้นทางใหม่

ที่มีระยะทางสั้นกว่า เทียบกับมะละกา ซุนดา ลอมบอก   

สั้นกว่า 835 1,630  และ 2,780 กิโลเมตร ตามลำดับ ซึ่งเมื่อ

พิจารณาจากแนวคิดดังกล่าวพบว่าสภาพพื้นที่มีลักษณะยาว

แคบและมีแนวเทือกเขาทอดตัวแนวเหนือ-ใต้ทั้งสองฝั่ง แต่  

ยังมีช่องเหลื่อมระหว่างเทือกเขาซึ่งเป็นพื้นที่ราบเพียงพอ

สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ตามแนวคิด “สะพานเศรษฐกิจ”   

ได้สะดวก เพื่อใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

การพัฒนา “สะพานเศรษฐกิจ” จะช่วยเปิดมิติพื้นที่  

ให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ 

การเชื่อมโยงพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตามแผนแม่บท

ได้เน้นการพัฒนา “สะพานเศรษฐกิจ” ด้วยระบบการขนส่งร่วม

แบบผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วยถนน รถไฟ และท่อส่งน้ำมัน 

เชื่อมท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งทะเล โดยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

สำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ 

อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ทรัพยากร

ท้องถิ่นและ/หรือวัตถุดิบที่นำเข้า เป็นต้น รวมทั้งจะมีการ

พัฒนาเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มความได้

เปรียบของพื้นที่ให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในการดึงดูดให้เกิด

กิจกรรมและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
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เลือกแนวทางการพัฒนาฐานการผลิตในภูมิภาค  

เองก่อน 

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่

ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตามแผนแม่บทอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตาม

แนวทางการพัฒนาภูมิภาคเป็นตัวนำ โดยมุ่งพัฒนาฐานการ

ผลิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเองและตลาดใน

ประเทศก่อน และรัฐลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับที่

เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ควรเริ่มเฉพาะโครงการที่มีผล  

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจก่อน นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรม

แกนนำขนาดใหญ่จะเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันและ  

ปิโตรเคมีเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม

อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องตามผลการศึกษาที่ได้เสนอแนะ

เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากจะมีความเสี่ยงสูง

ที่รัฐจะลงทุนล่วงหน้าด้วยงบประมาณจำนวนมาก โดยเฉพาะ

ระบบสะพานเศรษฐกิจ ซึ่งการดึงการขนส่งสินค้าจาก

นานาชาติให้มาใช้ “สะพานเศรษฐกิจ” จะต้องแข่งขันกับเส้น

ทางที่อยู่เดิม โดยการขนส่งผ่าน “สะพานเศรษฐกิจ” ในขั้นต้น

ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้เส้นทางเดิมมาก นอกจากนี้

ปัญหาความแออัดของช่องแคบมะละกายังไม่ถึงขั้นวิกฤตใน

ปัจจุบันโดยจะยังสามารถรองรับปริมาณการจราจรขนส่ง

สินค้าได้อีกระยะเวลาหนึ่ง 

 

เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมแกนนำขนาดใหญ่ในพื้นที่ 

การริเริ่มพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแกนนำในพื้นที่จะ

เป็นส่วนสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่

เกี่ยวข้อง และเกิดการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าในปริมาณ

ที่คุ้มกับการลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจที่

สมบูรณ์แบบได้ในที่สุด โดยหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนา 

“สะพานเศรษฐกิจ” ได้แก่ การนำสินค้ายุทธศาสตร์ คือ น้ำมัน

มาผ่านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

และภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งแต่ละปีประเทศไทยต้องพึ่งพา

การนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

ปัจจุบันมีสัดส่วนการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงกว่าร้อยละ 

80 ของปริมาณที่ใช้ในประเทศ คิดเป็นน้ำมันดิบที่ต้องนำเข้า

ประมาณ 870,000 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่กลุ่มประเทศเอเชีย

ตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่มีการนำเข้า

น้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันส่วนใหญ่ในประเทศตะวันออกกลาง

สูงถึง 8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2545 และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น

เป็น 14 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2563 ดังนั้นการพัฒนา 

“สะพานเศรษฐกิจ” ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ จึงเป็นทาง

เลือกหนึ่งของการขนส่งน้ำมัน นอกเหนือจากเส้นทางขนส่งเดิม

ที่มีอยู่แล้ว โดยจะสามารถเบี่ยงเบนการขนส่งน้ำมันบางส่วน

จากตะวันออกกลางไปยังตลาดในเอเชียตะวันออกให้มาผ่าน

แผนภูมิแสดงประมาณการการนำเข้าน้ำมันผ่านทางช่องแคบมะละกาของประเทศแถบเอเชียตะวันออก 

 

0

5

10

15

20

25

2545 2553 2558 2563

ประเทศรัสเซียและอื่นๆ

ในประเทศ

เอเชีย (ดานตะวันออกของมะละกา)

ประเทศอื่นๆ (ดานตะวันตกของมะละกา)

แอฟริกา

ตะวันออกกลาง



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. ๕๐ ��

ท่อในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณไม่ต่ำ

กว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณ

น้ำมันดิบที่ผ่านช่องแคบมะละกา 

นอกจากการวางแนวท่อขนส่งน้ำมันดังกล่าวแล้ว จะ

ต้องมีการจัดเตรียมคลังน้ำมันไว้ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก 

เพือ่สำรองปรมิาณนำ้มนัดบิในระดบั 5 ลา้นบารเ์รลเปน็อยา่งตำ่  

สำหรบัการขนสง่ผา่นทอ่ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่คลงันำ้มนัดงักลา่ว  

จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำมันสำรองให้กับประเทศ 

รวมทั้ งจะเป็นโอกาสให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็น

ศูนย์กลางการค้าน้ำมัน (Trading Center) และจำหน่ายน้ำมัน 

(Distribution Center) ในภูมิภาคให้กับกลุ่มประเทศผู้ค้า

น้ำมันทางฝั่งตะวันตกได้อีกด้วย ซึ่งหากประเทศผู้ค้าน้ำมัน  

ดงักลา่วสนใจมาใชก้ารขนสง่นำ้มนัผา่นทอ่ในพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเล

ภาคใต้มากขึ้น จะสามารถกำหนดราคาน้ำมันดิบจากพื้นที่นี้ได้

โดยตรง โดยไม่ต้องอ้างอิงจากราคาตลาดที่สิงคโปร์ นอกจาก

นั้นยังพบว่าการพัฒนาโรงกลั่นและอุตสาหกรรมปิโครเคมีทาง

ฝั่งอ่าวไทย จะช่วยเสริมศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมแกน

นำในพื้นที่ เนื่องจากมีความเหมาะสมทางด้านที่ตั้งในการส่ง

ผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดภายในประเทศ และส่งออกไปยัง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกล 

 

ขับเคลื่อนแนวคิดสู่การปฏิบัติ
แม้ว่าการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้ใช้เวลา

ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากเป็นแผนงานขนาด

ใหญ่ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับหลาย

ภาคีการพัฒนา ดังนั้นแนวทางการขับเคลื่อนที่ผ่านมาจึงได้

ดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเน้นพัฒนาฐาน

เศรษฐกิจเดิมในพื้นที่ให้ขยายตัวขึ้นก่อน 

 

เลือกดำเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยง

สองฝั่งทะเล เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

การขนส่งในพื้นที่ก่อน  

นับตั้งแต่ปี 2536 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ

ดำเนินงานพัฒนาโครงการสำคัญในพื้นที่มาโดยลำดับ   

ซึ่ งโครงการที่ก่อสร้างเสร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมและเป็น  

ส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของระบบสะพานเศรษฐกิจ คือ 

ทางหลวงหมายเลข 44 หรือถนนกระบี่-ขนอม ขนาด 4 ช่อง

จราจร ระยะทางประมาณ 134 กิโลเมตร เชื่อมจากทางหลวง

หมายเลข 4 (อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่) ฝั่งทะเลอันดามัน 

ไปยังทางหลวงหมายเลข 401 (ระหว่างอำเภอกาญจนดิษฐ์

และทางแยกไปอำเภอดอนสัก) ฝั่งอ่าวไทย กันเขตทางไว้ 200 

เมตร เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับถนน 100 เมตร เตรียมไว้พัฒนา

เส้นทางรถไฟ 60 เมตร และระบบท่อส่งน้ำมัน 40 เมตร ซึ่ง

ปัจจุบันได้ช่วยให้การขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวในพื้นที่

ตอนในและระหว่างสองฝั่งทะเลเป็นไปด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยเชื่อม

โยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-อุทยานแห่งชาติเขาสก-เกาะสมุย 

เป็นวงจรท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบ สำหรับส่วนปลายที่จะ

เชื่อมต่อขยายทางหลวงหมายเลข 44 ด้านฝั่งทะเลอันดามัน

และฝั่งอ่าวไทย จะดำเนินการเมื่อมีปริมาณการขนส่งมากพอ

ในอนาคต 

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันและอุตสาหกรรม  

ปิโตรเคมีตามแนวสะพานเศรษฐกิจได้มีการศึกษา

และดำเนินการอย่างรอบคอบ  

การศึ กษาความ เป็น ไปได้ เ กี่ ย วกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามแนวสะพาน

เศรษฐกิจได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2536 ซึ่ง

ได้นำไปสู่การมีมติคณะรัฐมนตรีในปี 2540 ให้กำหนดที่ตั้ง

ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน บริ เวณบ้านทับละมุ อำเภอ

ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และฝั่งอ่าวไทย บริเวณบ้านบางปอ 

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งให้มีการศึกษาเพิ่ม

เติมในรายละเอียดสำหรับการสร้างสะพานเศรษฐกิจในพื้นที่

ภาคใต้ เพื่อจะได้ดำเนินการในระยะยาวเมื่อมีความพร้อม โดย

คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นสำคัญ ต่อมาใน

ปี 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนิน

โครงการเส้นทางยุทธศาสตร์พลังงาน (Strategic Energy 

Landbridge : SELB) ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตามที่

กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งเป็นโครงการสร้างท่อขนส่งน้ำมัน

เชื่อมต่อระหว่างฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยขนานไปกับ
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ทางหลวงหมายเลข 44 เพื่อเป็นแนวทางเลือกของการขนส่ง

น้ำมันสำหรับผู้ผลิต (ตะวันออกกลาง แอฟริกา) และผู้ใช้ 

(เอเชียตะวันออก) ให้ปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น นอกเหนือ

จากการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา และเสริมสร้างความ

มั่นคงในการจัดหาและสำรองน้ำมัน และพัฒนาตลาดน้ำมัน

และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมต่อเนื่องของภูมิภาค โดยให้จัดทำ

รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการลงทุน และการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามการเกิด

คลื่นสึนามิฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้ต้องทบทวนตำแหน่งการ

วางทุ่นขนถ่ายน้ำมันกลางทะเลใหม่ ซึ่งอาจมีระยะทางห่าง

จากฝั่งไกลกว่าเดิม ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มมาก

ขึ้น ส่งผลให้อาจจำเป็นต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของ

การนำน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมาขึ้นฝั่งอันดามันให้

ชัดเจนอีกครั้ งหนึ่ งโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านพลังงานของ

ประเทศ รวมทั้งความแออัดของช่องแคบมะละกาเป็นสำคัญ 

 

ศึกษาเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้สอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

นอกจากการเตรียมพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม  

แกนนำที่สำคัญในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้แล้ว หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาวางแผนโครงการสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การศึกษาแผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันในทะเล การ

จัดหาแหล่งน้ำดิบ การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการด้าน  

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา

และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที ่

 

การวิเคราะห์ปัจจัยชี้นำการพัฒนาที่
สำคัญในพื้นที่

การขับเคลื่อนแนวคิดสู่การปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมีความ

ก้าวหน้าในระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการกำหนดแนวทางการ  

ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ให้เหมาะสมใน

ระยะต่อไป จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยชี้นำการพัฒนาใน

พื้นที่ ซึ่งมีทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ   

ที่ได้สะสมมาจากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง   

เพื่อวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดรับกับทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการเมืองของโลกเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว สลับซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น ซึ่งปัจจัย

ชี้นำการพัฒนาที่สำคัญในพื้นที่ มีดังนี้ 

 

ความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ทีร่ฐัไดล้งทนุพฒันาไวแ้ลว้ระดบัหนึง่ จะชว่ยสนบัสนนุ  

การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลทั้ง

ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่าง

เอเชียใต้กับเอเชียตะวันออก รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงทางบก

ตามแนวเหนือ-ใต้กับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีนตอนใต้ 

ยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศทั้งด้านการค้า 

การผลิต และการขนส่ง นอกจากนั้นในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้

ลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่ไว้บ้าง

แล้ว ได้แก่ โครงข่ายทางหลวง 4 ช่องจราจรเชื่อมโยงในแนว

เหนือ-ใต้ และเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย 

โครงขา่ยรถไฟมเีสน้ทางรถไฟสายใตเ้ชือ่มโยงกรงุเทพฯ–ภาคใต ้

และเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียและสิงคโปร์ได้  

โดยสะดวก มีท่าอากาศยานภายในประเทศที่สุราษฎร์ธานีและ

นครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานนานาชาติที่ภูเก็ต สมุย 

และกระบี่ รวมทั้งมีโรงไฟฟ้าหลักที่ขนอม มีการเชื่อมสายส่ง

ไฟฟ้าจากภาคกลาง และสายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย ตลอด

จนมีการวางแนวท่อก๊าซในพื้นที่ และมีจุดขึ้นฝั่งของท่อก๊าซ

ธรรมชาติเพื่อป้อนสู่โรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นครศรีธรรมราช 

จึงสามารถใช้ประโยชน์จากที่ตั้งและความพร้อมของระบบ

โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการผลิต 

การค้า การลงทุน และการขนส่งในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะมี

ศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถรองรับ

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สำคัญของ

ประเทศ และการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

(Multi-modal Transportation) ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ในอนาคต  
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ฐานการผลติในพืน้ทีส่ามารถปรบัโครงสรา้งไปสูอ่ตุสาหกรรม  

ต่อเนื่องได้อีกมาก  

ถึงแม้ฐานเศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ไม่ใหญ่

มากนัก ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ราคาตลาด ในปี 2548   

มีมูลค่าเพียง 314 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง  

ร้อยละ 4.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และในช่วง  

ปี 2541-2548 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี   

ซึ่งต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 

ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่โครงสร้างการผลิตในพื้นที่ยังพึ่งพา

ภาคการเกษตรในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 และมีมูลค่าการ

ผลิตมาจากกิจกรรมเพียงไม่กี่ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม

น้ำมัน ผลไม้ และประมง แต่ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดมี

ความสำคัญในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ ยางพารา 

(ผลิตได้ประมาณร้อยละ 37 ของทั้งประเทศ ขณะที่ประเทศ

ไทยผลิตได้มากอันดับ 1 ของโลก หรือประมาณร้อยละ 42 

ของผลผลิตโลก) ปาล์มน้ำมัน (ผลิตได้ 2 ใน 3 ของผลผลิตทั้ง

ประเทศ) และสัตว์น้ำเค็ม (ปริมาณที่ขึ้น ณ ท่าขึ้นปลา

ประมาณร้อยละ 18 ของทั้งประเทศ) อย่างไรก็ตามสินค้า

เกษตรที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปวัตถุดิบหรือกึ่งวัตถุดิบ 

และส่วนใหญ่พื้นที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร

เบื้องต้น ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มาก มีการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน

ขนาดกลางและขนาดเล็ก  ดังนั้นจึงมีศักยภาพที่จะพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ได้อีกมาก 

ด้วยการผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสู่

กระบวนการผลิต รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ 

(Cluster) โดยประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สำคัญ

ในพื้นที่  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ไม้ยาง  อุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารและห้องเย็น น้ำมันปาล์ม และการผลิต

พลังงานทดแทนในรูปของไบโอดีเซล (Bio diesel) ซึ่งใช้

ผลิตผลปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะการพัฒนาไบ

โอดีเซล สามารถที่จะพัฒนาเป็นฐานการผลิตหลักของประเทศ

และมีแนวโน้มพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้อีกมาก เนื่องจาก

พลังงานจากน้ำมันดิบมีราคาสูงขึ้นมาก และภาคใต้อยู่ใน

ตำแหน่งที่มีภูมิอากาศเหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันใน

เชิงเศรษฐกิจได้  

 

 

ตารางที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
 SSB ภาคใต้ ประเทศ
GDP ปี 2548 (พันล้านบาท) 311.1 693.7 7,087.7
GDP Growth ปี 41 – 48 (%) 3.2 2.4 4.9
GDP Per Capita ปี 48 (บาท) 104,749 79,028 109,440

โครงสร้างการผลิต เกษตรกรรม 29.9 33.6 9.9
ปี 2548 อุตสาหกรรม 12.2 14.9 34.7

(%) บริการ 45.7 42.9 45.9
กำลังแรงงาน ปี 48 (ล้านคน) 1.9 4.7 36.1
รายได้จากท่องเท่ียว ปี 47 (พันล้านบาท) 132 156 668

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีความหลากหลาย

และมีความโดดเด่นในตัวเอง สามารถนำมา

ประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและ

บริการในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง   

ó	ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และแหล่ง  

ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงด้านความสวยงามติดระดับโลก โดยเฉพาะ

ทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเลมีศักยภาพยกระดับการท่องเที่ยว  

สู่มาตรฐานสากล ในช่วงที่ผ่านมาก่อนเกิดภัยสึนามิภาคการ

ท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าพื้นที่กว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี (สูง

เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร) ส่งผลให้การท่องเที่ยว

ในพื้นที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของภาคใต้และของ

ประเทศ อย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ยังขาด

การบริหารจัดการที่เหมาะสมส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวหลักเริ่ม

มีข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

และเริ่มกระจายผลกระทบสู่ทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว

ลำดับรองที่อยู่ใกล้เคียงมากขึ้น 

ó	พื้ น ที่ มี แ ห ล่ ง ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ ใ น อ่ า ว ไ ท ย ที่ ม ี 

ประสิทธิภาพ และอยู่ระหว่างการพัฒนาแหล่งก๊าซใหม่ๆ ซึ่ง  

จะเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่

กิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ใช้  

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงและเป็นการเพิ่มความมั่นคง  

ด้านพลังงานของภาคในอนาคต  

ó ป ริ ม า ณ นํ้ า ท่ า ใ น พื้ น ที่ มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์   

เนื่องจากที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่ใกล้ชายฝั่งทะเลประกอบกับ

ลมมรสุมพาดผ่านถึง 2 ช่วง จึงมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากกว่า

ค่าเฉลี่ยของประเทศ  และสภาพป่ายังมีความสมบูรณ์ ขณะที่

การวางแผนบรหิารจดัการปรมิาณนำ้ทา่ในพืน้ทีเ่พือ่ใชป้ระโยชน์

ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ประกอบกับข้อจำกัดทางสภาพ

พื้นที่ เมื่อเกิดฝนตกปริมาณน้ำจะไหลออกจากพื้นที่ลงสู่ทะเล

อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการพัฒนาอ่างเก็บนํ้า

เขื่อนรัชชประภา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี จึงสามารถสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรใน

พื้นที่ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผล

ของพืชเศรษฐกิจทั้งปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้  

 

ทุนทางสังคมในพื้นที่มีความหลากหลายทาง  

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต  

รากฐานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความหลากหลายและ

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีพื้นฐาน

จิตใจที่ดีงาม รักพวกพ้อง รักถิ่นฐาน รักความยุติธรรม และมี

หมายเหตุ  :  ตัวเลข % ในวงเล็บเป็นสัดส่วนผลผลิตเมื่อเทียบกับทั้งประเทศ 
ที่มา  :   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตารางที่ 2 พื้นที่และผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ปี 2548 

 

จังหวัด 

ยางพารา      ปาล์มน้ำมัน 

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน)      ร้อยละ ผลผลิตต่อไร่  
(กก./ไร่) 

พื้นที่ปลูก (ไร่)  ผลผลิต (ตัน)      ร้อยละ ผลผลิตต่อไร่ 
(กก./ไร่) 

 
สุราษฎร์ธานี 1,813,652 438,795  (14.8%) 242 558,358 1,347,382 (26.0%) 2,413 

นครศรีธรรมราช 1,368,824 318,583  (10.7%) 233 103,912 72,602 (1.4%) 699 

พังงา 655,522  66,589    (5.6%) 254 64,169 105,065 (2.0%) 1,637 

กระบี่ 605,166 139,431   (4.7%) 230 817,297 1,698,065 (32.8%) 2,078 

ภูเก็ต 111,754 27,643  (0.9%) 247 1,015 1,802 (0.03%) 1,775 

รวมพืน้ที ่5 จงัหวดั 4,554,918 1,091,041   (36.7%) 240 1,544,751 3,224,916  (62.2%) 2,088 

ภาคใต้ 10,953,681  2,608,792  (87.7%) 238 2,196,784 4,689,451  (90.5%) 2,135 

ทั้งประเทศ 13,597,657 2,974,904  (100%) 219 2,337,505 5,181,797  (100%) 2,217 
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อัธยาศัยไมตรีที่ดี สามารถนำมาใช้เป็นจุดดึงดูดและเป็นส่วน

เสริมในมิติของการพัฒนาสาขาบริการในพื้นที่  ตลอดจนมี

ผู้นำชุมชนและมีการรวมตัวเป็นองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งใน

หลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบน  

พื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและจะเป็นพลังร่วม

สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานการพึ่งตนเองได้ต่อไป 

นอกจากนี้ภาคเอกชนในพื้นที่มีการรวมตัวกันและมีบทบาท

หลักในการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
ชายผั่งทะเลภาคใต้

จากสถานการณ์การพัฒนาในพื้นที่ และการวิเคราะห์

ปัจจัยชี้นำการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น การขับเคลื่อนการพัฒนา

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในระยะต่อไป จะต้องเน้นพัฒนาให้

เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยการวางยุทธศาสตร์จะ

ต้องบูรณาการการพัฒนาสาขาเศรษฐกิจที่มีศักยภาพของ

ประเทศในอนาคตให้สอดคล้องกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่ 

และสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค/สาธารณูปการที่เหมาะสมและเพียงพอใน

แต่ละช่วงเวลา ภายใต้เงื่อนไขการยอมรับของชุมชนและการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยควรเริ่มจาก

การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและบริการที่ใช้วัตถุดิบและ

ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ก่อน เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับศักยภาพทางเศรษฐกิจและภูมิสังคมของพื้นที่ สำหรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ควรเลือกอุตสาหกรรมที่จะมี

ศักยภาพในอนาคต ส่งเสริมให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐได้ลงทุนไปบ้างแล้ว และ

ขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  รวมทั้งการเตรียมความ

พร้อมรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ หากรัฐมีนโยบายและ

ต้องการให้พื้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นใน

อนาคต ซึ่งข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ภาคใตใ้หเ้ปน็ฐานเศรษฐกจิใหมข่องประเทศ จงึควรดำเนนิการ  

ในกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 
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พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  

ในภูมิภาค  

โดยภาคการท่องเที่ยวมีบทบาทนำในการสร้างรายได้ 

และมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็นทุนที่สำคัญให้กับ

พื้นที่อยู่แล้วซึ่งพร้อมพัฒนามูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง โดย

เน้นการรักษาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้ดึงดูดและรองรับ

นักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา 

และภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม

ของนักท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งสร้างรายได้สูงให้กับพื้นที่ 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมทั้งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและ

กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดย

เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการเน้นการพัฒนาในเชิงรุกให้เป็น

ที่รู้จักกว้างขวางและสร้างรายได้สูงขึ้น เช่น สุราษฎร์ธานี-

นครศรีธรรมราช-ทะเลอันดามัน เป็นต้น รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ทางทะเลระหว่างภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ตรัง-สตูล-เกาะลังกาวี 

ตลอดจนสนับสนุนการวางระบบเตือนภัยธรรมชาติให้ได้

มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้

แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ภาค

รัฐและเอกชนควรร่วมมือกันในการส่งเสริมและสร้างความ

แข็งแกร่งให้กับภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยอาศัย

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เป็นสำคัญ 

 

ขยายฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตร  

โดยอาศัยวัตถุดิบการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่

ที่เหมาะสมสำหรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอยู่บริเวณ

ตอนกลางพื้นที่ตามแนวทางหลวงหมายเลข 44 ตรงบริเวณ  

จดุตดักบัทางหลวงอืน่ เชน่ 41 4133 และ 4035 โดยการพฒันา

ให้เน้นรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ (clusters) ใช้เทคโนโลยีสูง

ขึ้น และควรดำเนินการอยู่ในระบบนิคมอุตสาหกรรมครบวงจร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและจัดการสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้อุตสาหกรรม

เกษตรที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน (ไบโอดีเซล) 

แปรรูปยางพารา เฟอร์นิ เจอร์ไม้ยางพารา อาหารทะเล  

บรรจุกระป๋อง อาหารพร้อมรับประทาน เป็นต้น โดยให้

นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลาง Cluster อุตสาหกรรมยาง และ

กระบี่ – สุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

และไบโอดีเซล ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถ

เลือกและริเริ่มดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีความพร้อมทางด้าน

การลงทุน อย่างไรก็ตามการปรับฐานการผลิตในรูปวัตถุดิบมา

สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ในพื้นที่ ต้องการการ

สนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและสถาบันเฉพาะทางให้มี

ความเชี่ยวชาญด้านยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ปาล์มและ

ผลิตภัณฑ์จากปาล์ม รวมทั้งการผลิตบุคลากรที่มีความ

ชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูป

ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างกลไกการเผยแพร่ความรู้และ

ใช้ประโยชน์งานวิจัยในเชิงพาณิชย์มากขึ้น 

 

พัฒนาฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่เมื่อ

ธุรกิจและตลาดมีความพร้อมและมีนโยบาย

ชัดเจนจากรัฐ  

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้มีศักยภาพที่จะพัฒนารองรับ

การขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศได้ใน

อนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ฝั่ง

ตะวันออกด้านอ่าวไทย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับ

โรงแยกก๊าซขนอมที่มีอยู่ก่อนแล้ว จึงสามารถใช้ประโยชน์จาก  

ก๊าซธรรมชาติในพื้นที่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ได้  และการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันตามแนวสะพาน

เศรษฐกิจ ซึ่งภาครัฐได้เตรียมความพร้อมโดยได้มีการศึกษาไว้

แล้ว ซึ่งหากมีความชัดเจนที่จะพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคง

ด้านพลังงานของประเทศและเป็นศูนย์กลางพลังงานใน

ภูมิภาค สามารถที่จะดำเนินการได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม

หากจำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวในระยะต่อไป  

ภาครัฐจะต้องมีการเตรียมการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

และสร้างการยอมรับจากประชาชนและชุมชนให้เห็นถึง



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. ๕๐ ��

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงพลังงาน. การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

และชุมชนในอนาคตบริเวณพื้นที่โครงการ Strategic Energy Landbridge. 2548. 

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน). การศึกษาความเป็นไปได้ของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนา 

Strategic Energy Landbridge. 2547. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การศึกษาเพื่อพัฒนาภาคใต้ตอนบน. 2528. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานยุทธศาสตร์และความก้าวหน้าการดำเนินงานแผน

งานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้. 2550. 

National Economic and Social Development Board. Southern Seaboard Development Project : Conceptual   

Master Plan. 1992 

National Economic and Social Development Board. Feasibility Study on the Southern Seaboard Port and Industrial 

Complex Development Project. 1998 

ประโยชน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นเรื่องที่จำเป็น  

อย่างยิ่ง โดยภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อ

ให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดจากความต้องการของคนใน

พื้นที่เอง และเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ใน

อนาคต รวมทั้งต้องจัดทำแผนการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม

ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจและปลอดภัย ตลอดจนจะ

ต้องจัดเตรียมแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป 

 

บทส่งท้าย
พื้ นที่ ชายฝั่ งทะ เลภาคใต้มีที่ ตั้ งและสภาพทาง

ภูมิศาสตร์เหมาะสม แต่เนื่องจากปัจจุบันขนาดของเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ยั งมีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะคุ้มค่ากับการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ดังนั้นการพัฒนาให้เป็นพื้นที่

ยุทธศาสตร์ทางเลือกใหม่ของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนา

ฐานอุตสาหกรรมและบริการของประเทศในระยะยาว ควรเริ่ม

พัฒนาจากอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้วัตถุดิบและทรัพยากร

ที่มีในพื้นที่เป็นหลัก โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

การยอมรับของประชาชนเป็นสำคัญ และให้มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจและภูมิสังคมของแต่ละ

พื้นที่ ส่วนในระยะยาวอาจพิจารณาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเลือกสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ของประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวในอนาคต ซึ่งจะ

ต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการยอมรับของ

คนในพื้นที่และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนต่อไป รวม

ทั้งจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งฝั่ง

ทะเลอันดามันและอ่าวไทยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อ

มั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุน

การพัฒนาฐานเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนต่อไป 

✤✤✤✤✤
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พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก   
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ สุนิสา  บุณโยภาส    
สำนักพัฒนาพื้นที่ 

บทนำ
ก ารพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก 

(Eastern Seaboard : ESB) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ

พัฒนาประเทศ ได้มีการริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 

สมัยรัฐบาลพลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2524-2529) มี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ไทย จากเดิมที่พึ่งพาผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก สู่ทาง

เลือกใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถใน

การแข่งขันกับตลาดโลก และเพื่อกระจายความเจริญ/กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ โดย

พัฒนาฐานเศรษฐกิจ/ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของ

ประเทศ  และเปิดประตูใหม่ของประเทศเชื่อมโยงกับเส้นทาง

ขนส่งทางเรือของโลกโดยไม่ผ่านกรุงเทพมหานคร 

แผนงานพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

เป็นแผนงานขนาดใหญ่ ใช้ เงินลงทุนจำนวนมหาศาล  

มีลักษณะเป็นแผนงานแบบผสมผสาน (Integrated 

Programme) ระหว่างโครงการพัฒนาต่างๆ ภายใต้หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก โดยภาครัฐเป็นผู้นำการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม ทั้งท่าเรือน้ำลึก   

นิคมอุตสาหกรรม ถนน รถไฟ น้ำ ไฟฟ้า สื่อสาร และ

โทรคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้อุตสาหกรรมต่างๆ 

สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และแข่งขันกับตลาดโลก  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ภาคเอกชนเป็นผู้นำการลงทุน

ด้านอุตสาหกรรม เช่น เขตประกอบการอุตสาหกรรม   

โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย โรงแรม สนามกอล์ฟ เป็นต้น 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมา

ของการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกกลยุทธ์การ

พัฒนา และบทเรียนที่ได้จากการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อเป็น

แนวทางกำหนดประเด็นที่ควรคำนึงสำหรับการพัฒนาในระยะ

ต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
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ความเป็นมาของการพัฒนาพื้ นที่
บริเวณชายผั่งทะเลตะวันออก

สืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน   

ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2521 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์   

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโครงการอุตสาหกรรมผลิต

เกลือหินและโซดาแอชของไทยเป็นโครงการอุตสาหกรรม

อาเซียน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2523 

อนุมัติให้จัดตั้งโรงงานผลิตโซดาแอชที่แหลมฉบังได้เป็นกรณี

พิเศษ ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

อุตสาหกรรมหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อทำหน้าที่

กำกับ ดูแลการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักในบริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออก 

 ขณะเดียวกันเพื่อชะลอการเติบโตของกรุงเทพ  

มหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งเดียวของประเทศที่

ขยายตัวขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด มีการอพยพย้ายถิ่นของ

ประชากรเข้ามาจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม 

การจราจรตดิขดั ความแออดั และการขาดแคลนสาธารณปูโภค

สาธารณูปการในกรุงเทพฯ จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาพื้นที่

เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการขยายฐานทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบกับพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออกมีภูมิประเทศเหมาะสม มีที่ดินเพียงพอ และอยู่ไม่

ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาแหล่งที่ตั้ง

อุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ และที่สำคัญคือ

บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นแหล่งที่นำก๊าซธรรมชาติ

ในอ่าวไทยมาขึ้นฝั่ง ทำให้พื้นที่บริ เวณนี้มีโอกาสพัฒนา

อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ 

 

โครงการอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ส ถ า น ที่ ตั้ ง

อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ย โรงงานผลิตโซดาแอช และ

ปิโตรเคมีในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้ข้อสรุปว่า 

ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีโครงการอุตสาหกรรมหลัก เพื่อ

ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 

อุตสาหกรรมหลักดังกล่าวจำเป็นต้องอยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึก รวม

ถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  

สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาเป็นแหล่ง

อุตสาหกรรมหลักของประเทศในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ได้แก่ ที่ราบบริเวณระหว่างสนามบินอู่ตะเภา และมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง สภาพดินไม่เหมาะต่อ

การเกษตร ประชากรไม่หนาแน่น อยู่ในบริเวณอ่าวทะเลเปิด 

ซึ่งจะทำให้มีปัญหาภาวะมลพิษทางน้ำน้อยกว่าบริเวณอื่น 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมหลักควรอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ใกล้กับโรงแยก

กา๊ซธรรมชาตทิีบ่รเิวณมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ย

ของรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน และ  

ป้องกันการเกิดขึ้นของแหล่งชุมชน สำหรับนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง ควรเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-กลาง และ

อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ

ทางสิ่งแวดล้อม  

หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา

พื้ นที่ ชายฝั่ งทะ เลตะวันออก โดยกำหนดให้บริ เ วณ  

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่าสมัยใหม่ของประเทศ 

เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกระดับสากล และอุตสาหกรรม  

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่มีปัญหามลพิษ และบริเวณ

มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลักที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ 

เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์การพัฒนา พื้นที่ เป้าหมาย
องคป์ระกอบหลกักลไกการพฒันาและ
ปจัจยัสนบัสนนุของแผนงานพฒันาพืน้ที่
บริเวณชายผั่งทะเลตะวันออก

1. กลยทุธก์ารพฒันา ระยะที ่1 (พ.ศ. 2524 - 2537) : 

พัฒนาท่าเรือน้ำลึกควบคู่กับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม   

เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ 

พัฒนาชุมชนใหม่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน

และบริการพื้นฐานทางสังคมครบครัน เพื่อรองรับแรงงานและ

ครอบครัว ตลอดจนควบคุมสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชน 
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2. กลยุทธ์การพัฒนา ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2538 - 

ปัจจุบัน) : เปิดพื้นที่ตอนใน โดยพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งเชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักที่ได้พัฒนาแล้วและพื้นที่  

ตอนในอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

โครงสร้างพื้นฐานหลักที่มีอยู่ กระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่  

ให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่และฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูง โดยพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีปัญหามลพิษ 

พัฒนาขยายท่าเรือน้ำลึกในระยะต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งน้ำ

และระบบจัดสรรน้ำ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะ

ยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม โดยเฉพาะการ

พัฒนาคน ระบบชุมชนเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุล เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของประชากรจากภาคอื่นเข้า

สู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

3. พื้นที่เป้าหมาย : ระยะที่ 1 จังหวัดชลบุรี ระยอง 

และฉะเชิงเทรา พื้นที่รวม 8.5 ล้านไร่ (ร้อยละ 2.6 ของพื้นที่

ประเทศ) ระยะที่ 2 ครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัดภาคตะวันออก 

ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 

จันทบุรี ตราด และสระแก้ว พื้นที่รวม 22.8 ล้านไร่ (ร้อยละ 7 

ของพื้นที่ประเทศ)  

4. องค์ประกอบหลักของแผนงาน โดย 

 ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง พื้นที่ 6,340 ไร่ เป็น

ท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีอัตรา

การเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงเป็นลำดับที่ 18 

ของโลกในปี 25462 มีความทันสมัยระดับโลก สามารถรองรับ

เรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 50,000 - 80,000 DWT ปัจจุบันมี  

ทา่เทยีบเรอืทีเ่ปดิใหบ้รกิารแลว้ จำนวน 11 ทา่ ขดีความสามารถ  

ในการรองรับตู้สินค้า 7.4 ล้าน TEU ต่อปี ปีงบประมาณ 2549 

มีตู้สินค้าผ่านท่าจำนวน 4.1 ล้าน TEU  

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พื้นที่ 3,556 ไร่ จัดตั้ง

ขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมส่งออก เช่น 

ยานยนต์/ชิ้นส่วนรถยนต์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนโรงงาน 140 โรงงาน เงินลงทุน 70,000 

ล้านบาท มูลค่าส่งออก 120,000 ล้านบาท และจำนวน

แรงงานประมาณ 60,000 คน 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พื้นที่ 2,870 ไร่ เป็น

ท่าเรืออุตสาหกรรมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศ ให้

บริการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม เช่น สินค้าเทกอง 

สินค้าเหลว สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ 

20,000 ถึง 170,000 DWT ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ

สาธารณะ 2 ท่า และท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ 7 ท่า ปี 2549 มี

จำนวนเรือผ่านเข้าออก 6,692 ลำ  มีปริมาณสินค้าจำนวน 

21,178,759 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,046,758 ล้านบาท 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พื้นที่เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป 6,949 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนักและ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน พลังงาน 

เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์และปุ๋ย เป็นต้น มีจำนวนโรงงาน

อุตสาหกรรม 60 โรงงาน ในปี 2546 มีกำลังการผลิต

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นลำดับที่ 8 ของโลก3 เงินลงทุน 

604,318 ล้านบาท มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศปี 2547 

จำนวน 502,541 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 13,818 คน 

โครงสร้างพื้นฐานหลักอื่นๆ เช่น โครงข่ายถนน 

รถไฟ แหล่งน้ำ/ระบบท่อส่งน้ำ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมและชุมชน  

พัฒนาชุมชนเดิมและชุมชนใหม่ ที่มีโครงสร้าง  

พื้นฐานและบริการทางสังคมอย่างครบครัน ให้แรงงาน

สามารถนำครอบครัวมาอยู่ได้อย่างถาวร  

5. กลไกและปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา

พื้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก ระเบียบสำนัก  

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออก พ.ศ. 2528 กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนา  

พื้นที่บริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) เป็นกลไก  

ระดับชาติทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบาย ตัดสินใจ

อนุมัติแผนงาน/โครงการ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

รั ฐมนตรีและหัวหน้าส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้องร่ วมเป็น  

กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย กพอ. 

2 http://www.laemchabangport.com
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. 2550. หน้า 3.



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. ๕๐��

ส า ม า ร ถ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ค ณ ะ ท ำ ง า น   

เพื่อประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไป

ตามแผนงาน พร้อมกับให้มีสำนักงานคณะกรรมการ  

พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (สพอ.) ภายใต้

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 

เป็นสำนักงานเลขานุการของ กพอ. ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักใน

การวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการระหว่างหน่วยปฏิบัติ

ที่ เกี่ยวข้องกับแผนงานให้ดำเนินการไปอย่างสอดคล้อง  

เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษในการพัฒนาพื้นที่

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้

ประสานและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบต่อ

เนื่องมาโดยลำดับ จนกระทั่งโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จำเป็น

แล้วเสร็จ ได้แก่ ท่าเรือ โครงข่ายถนน รถไฟ นิคมอุตสาหกรรม 

แหล่งน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ ระบบประปา บริการทางสังคม และ

การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันหน่วยงาน

ภาครัฐได้อาศัยกลไกในระดับกระทรวง เพื่อดำเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

โดยถือเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน สำหรับภาคเอกชนทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศได้ตอบรับมีการลงทุนด้าน

อุตสาหกรรมและกิจกรรมต่อเนื่องในพื้นที่อย่างกว้างขวาง 

6. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่

บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก ได้แก่ ความสามารถ  

และความเป็นอิสระจากการเมืองของนักวิชาการ ที่มีเหตุผล

จุดยืนทางด้านวิชาการและผลักดันจนกระทั่ งแผนงาน  

ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับนายกรัฐมนตรี

ในขณะริเริ่มแผนงาน คือพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งมีความ

เป็นกลาง โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์เอื้ออำนวยให้มีการ  

เปิดเผยข้อมูล การระดมสมองจากหลายฝ่าย การตรวจสอบ  

ซึง่กนัและกนัอยา่งกวา้งขวาง และมกีารรบัฟงัความเหน็ทีแ่ตกตา่ง  

รอบด้านก่อนตัดสินใจอย่างรอบคอบเหมาะสม นอกจากนี้การ

ให้เสรีภาพกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จาก

หลายมุมมองที่แตกต่างทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย 

ทำให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น3 

 

สถานะปัจจุบันของการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายผั่งทะเลตะวันออก

1.  การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน  

กว่า 200,000 ล้านบาท ทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก  

มีความได้เปรียบในด้านโลจิสติกส์ และมีการเติบโต  

ตารางที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกระหว่างปี 2542- 2549 

 
พื้นที่ ESB ระยะที่ 1  

(ชลบุรี ระยอง  
ฉะเชิงเทรา) 

พื้นที่ ESB ระยะที่ 2  
(ภาคตะวันออก) 

ประเทศ 

GDP ปี 2549 (พันล้านบาท) ราคาตลาด 1,103.5 1,270.2 7,816.5 

GDP Growth ปี 42 – 49 (%) 8.6 8.1 5.7 

GDP Per Capita ปี 49 (บาท) 540,299 285,068 119,825 

โครงสร้างการผลิต เกษตรกรรม 3.2 5.1 8.9 

ปี 2549 อุตสาหกรรม 76.7 71.3 47.4 

(ร้อยละ) บริการ 20.1 23.6 43.7 

จำนวนประชากร ปี 49 (ล้านคน)  2.3 4.5 65.2 

ที่มา : สำนักบัญชีประชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

4  Shimomura, Yasutami The Vicissitudes of Eastern Seaboard Development Plan of Thailand and Their Significance. 1999. 25-28
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ทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความพร้อมของ

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในปี 2542-2549 มีอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8 ต่อปี สูงกว่าอัตรา  

การเติบโตเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ 5.7) และในปี 2549   

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในพื้นที่ภาคตะวันออก เท่ากับ 

285,068 บาท/คน/ปี ซึ่งสูงเป็น 2.4 เท่า ของรายได้เฉลี่ยต่อหัว

ของประชากรทั้งประเทศ (พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ระยะที่ 1 มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงเป็น 4.5 เท่าของประชากร  

ทั้งประเทศ) 

 

แผนภูมิที่ 1 : รายได้เฉลี่ยต่อหัวของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและประเทศ  ระหว่างปี 2524-2549 

ที่มา :  สำนักบัญชีประชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

แผนภูมิที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 1  (ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา) ระหว่างปี 2524-2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา :  สำนักบัญชีประชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  
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2. การลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ตะวันออก ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นฐาน

อุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีและพลังงาน ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมี

เงินลงทุนสูงที่สุดของประเทศ เมื่อเทียบกับภาคอื่นรองจาก

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในช่วงกว่า  2 

ทศวรรษที่ผ่านมามีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแล้ว

ประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของการลงทุน

ทั้งประเทศ (ณ สิ้นปี 2548)  การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด

ตารางที่  2 : จำนวนเงินลงทุน แรงงาน และโรงงาน ในภาคตะวันออกและทั้งประเทศและสัดส่วนภาคตะวันออก  
 ต่อทั้งประเทศ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ ณ สิ้นปี 2548 

ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขา

อุตสาหกรรมมากกว่า 5 แสนล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7 

– 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ  และมีการจ้างงาน 5.6 

แสนคน การลงทุนในอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (เงินลงทุนร้อยละ 79 ของการ

ลงทุนทั้งประเทศ) ปิโตรเลียม (ร้อยละ 70) โลหะขั้นมูลฐาน 

(ร้อยละ 70) ยานยนต์ (ร้อยละ 53) กระดาษ (ร้อยละ 49) และ

เครื่องใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ 44)  


หมวดอุตสาหกรรมสำคัญ 

เงินลงทุน (ล้านบาท) แรงงาน (คน) โรงงาน (โรง) 

ตะวนัออก ประเทศ สดัสว่น 
(%) 

ตะวนัออก ประเทศ สดัสว่น 
(%) 

ตะวนัออก ประเทศ สดัสว่น 
(%) 

1 ผลติภณัฑจ์ากพชื (Basic Agro-industry) 14,895 130,872 11.4 11,101 148,786 7.5 1,320 44,097 3.0 

2 อุตสาหกรรมอาหาร (Food) 29,512 321,972 9.2 46,577 418,472 11.1 772 6,899 11.2 

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (Beverage) 4,229 74,814 5.7 1,979 25,381 7.8 42 407 10.3 

4 สิ่งทอ (Textile) 25,699 149,015 17.2 19,433 295,287 6.6 143 2,973 4.8 

5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 
ยกเว้นรองเท้า (Wearing Apparel) 

5,377 39,810 13.5 22,710 332,221 6.8 73 2,545 2.9 

6 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
จากหนังสัตว์ (Leather Products & 
Footwear) 

7,248 30,258 24.0 21,281 112,689 18.9 93 1,078 8.6 

7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
(Wood & and Wood Products) 

17,383 65,323 26.6 15,398 135,696 11.3 561 5,285 10.6 

8 เครือ่งเรอืนหรอืเครือ่งตบแตง่ในอาคาร 
จากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ 
(Furniture & Fixture) 

6,147 22,015 27.9 23,048 93,428 24.7 230 2,902 7.9 

9 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
(Paper & Paper Products) 

42,861 87,466 49.0 9,716 54,060 18.0 111 1,171 9.5 

10 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่
พิมพ์ (Printing, Publishing, Allied 
Products) 

4,876 49,114 9.9 5,454 49,346 11.1 79 2,195 3.6 

11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
(Chemical & Chemical Products) 

435,595 554,043 78.6 23,963 101,354 23.6 367 2,212 16.6 

12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (Petroleum 
Products) 

82,170 116,812 70.3 2,933 8,261 35.5 65 368 17.7 

13 ยางและผลติภณัฑย์าง (Rubber Products) 24,873 75,770 32.8 20,779 110,568 18.8 218 2,027 10.8 

14 ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ (Plastic Products) 54,432 151,198 36.0 35,857 197,714 18.1 519 4,825 10.8 

15 ผลติภณัฑอ์โลหะ (Non-metal Products) 36,540 261,928 14.0 14,784 153,675 9.6 529 6,083 8.7 

16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน (Basic Metal 
Products) 

154,214 220,478 69.9 13,646 51,138 26.7 141 1,056 13.4 

17 ผลิตภัณฑ์โลหะ (Fabricated Prducts) 66,709 224,988 29.7 44,224 253,325 17.5 840 11,127 7.5 

18 ผลิตเครื่องจักร และเครื่องกล 
(Machinery) 

39,550 141,438 28.0 32,904 147,073 22.4 448 5,124 8.7 

19 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
(Electrical Machinery and Supplies) 

141,065 321,570 43.9 77,007 312,374 24.7 324 2,209 14.7 

20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 
(Transport Equipment) 

206,934 388,335 53.3 83,967 248,258 33.8 824 9,351 8.8 

21 การผลิตอื่นๆ (Other Manufacturing 
Industries) 

154,909 618,767 25.0 37,328 293,040 12.7 1,158 8,378 13.8 
 

รวม 1,554,918 4,045,982 38.4 564,089 3,542,146 15.9 8,857 122,312 7.2 

ที่มา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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3. การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในระบบนิคม/เขตอุตสาหกรรมซึ่ง

มีการพัฒนาโดยภาคเอกชนจำนวนมาก และปัจจุบันยังมี

พื้นที่เพียงพอรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยมี

จำนวนนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม เขต/

สวนอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรม รวมประมาณ 30 

แห่ง พื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ ปัจจุบันยังคงเหลือพื้นที่ซึ่ง

สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อีกประมาณ 20,000 

ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมี

แนวโน้มขยายตัวเข้าสู่พื้นที่ตอนในบริเวณปราจีนบุรี และ

สระแก้วมากขึ้น  

4. ระบบคมนาคมขนส่ง เครือข่ายโลจิสติกส์ ไฟฟ้า 

ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม อยู่ในระดับดีที่สุดของ

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือมาบตาพุดซึ่งเป็นท่าเรือน้ำ

ลึกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และท่าเรือ

แหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือพาณิชย์หลักของการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ ที่มีความทันสมัยระดับโลก สามารถรองรับ

เรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) อีกทั้งยังมี

ข้อได้เปรียบจากการอยู่ใกล้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้

โครงข่าย Air-Sea-Land ของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวัน

ออกมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

5. ระบบน้ำยังสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ

ต้นทุน การขยายตัวของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทำให้

พื้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกประสบปัญหาการ

ขาดแคลนนำ้เกอืบทกุป ีโดยเฉพาะในป ี2547 ทีไ่ดเ้กดิวกิฤตการณ ์ 

ขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา

อย่างต่อเนื่องและลงทุนจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 

หากมีการก่อสร้างระบบผันน้ำจากคลองวังโตนดไปยัง  

อ่างเก็บน้ำประแสร์ และการก่อสร้างระบบผันน้ำจากคลอง

พระองค์ไชยานุชิตไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จะทำให้มี  

นำ้ตน้ทนุเพยีงพอสำหรบัการอปุโภค บรโิภค อตุสาหกรรม และ  

การเกษตร รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศ จนถึงปี พ.ศ. 2568 

6. ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ผ่านมา อาจ

กล่าวได้ว่า พื้นที่ชลบุรีและระยอง มีความเสี่ยงในด้าน

มลภาวะทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการ

ยอมรับของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ จำเป็นต้องมีการจัดการ

เพือ่ลดปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะจากอตุสาหกรรม  

ปิโตรเคมีและพลังงาน 

 

ประเด็นที่ควรคำนึงในการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายผั่งทะเลตะวันออกในระยะ
ต่อไป

1. การประเมินผลการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่ง

ทะเลตะวันออกในเชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

รวมทั้งการประเมินขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนา

ของพื้นที่ (Carrying Capacity) เพื่อให้สามารถวางกรอบ

ทิศทางการพัฒนาในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสม 

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต 

ต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และความจำเป็นในการรวมกลุ่มของ

อุตสาหกรรม (Clustering) อุตสาหกรรมจะต้องเน้นการ

พัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษและการบริหารจัดการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติจริง 

3. ก า ร เตรี ยมการรองรั บ ก า รขยายตั วของ

อุตสาหกรรมและประชากร โดย  (1) บริหารจัดการน้ำและ

เชื่อมต่อโครงข่ายท่อส่งน้ำและแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมี

การจัดสรรน้ำระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และครัว
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เรือนอย่างสมดุล เน้นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  (2) เร่ง

พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ เชื่อม

โยงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  (3) พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ คุณภาพและทักษะแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร

การเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ และ (4) พัฒนาบริการ

พื้นฐานด้านสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อนามัย  

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร 

4. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

และชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับจาก

ประชาชนสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะต่อไป รวม

ทั้ ง ให้ ชุ มชนมีส่ วนร่ วมในการกำกับดูแลและติดตาม

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

5. กลไกการประสานงาน การพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ชายฝั่งทะเลตะวันออก ในอนาคตควรคำนึงถึงการดำเนินงาน

อยา่งบรูณาการ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคี

การพัฒนาหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค

ประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ดังนั้น จึงอาจ

จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการตัดสินใจระดับ

นโยบายในรูปแบบ “คณะกรรมการระดับชาติ” ที่สามารถ

กำหนดนโยบาย กำกับและประสานการดำเนินงานในลักษณะ

บูรณาการได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

บทสรุป
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก อาจ  

มองไดใ้นหลายแงม่มุทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้ในแงค่วามสำเรจ็ของการ  

พัฒนาแผนงานขนาดใหญ่ การสร้างฐานการผลิตอุตสาหกรรม

สมัยใหม่ของประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

ผลประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจ การลงทุนของ  

ภาคเอกชน การจ้างงาน รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร   

การประหยัดเงินตราต่างประเทศ และการสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศ และในแง่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ  

ต่อชุมชน สังคม  

อย่างไรก็ตาม คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการพัฒนาพื้นที่

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง

มากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นก้าวที่สำคัญ

ของการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ

เนื่องจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ รวมทั้งความพร้อมด้านพื้นที่ที่จะรองรับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล  

ตะวันออกยังคงมีศักยภาพที่จะเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิต

ที่สำคัญของประเทศได้ในระยะต่อไป ทั้งนี้ การขยาย

อุตสาหกรรมในพื้นที่จะเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง  

พืน้ฐานทีไ่ดพ้ฒันาแลว้อยา่งมปีระสทิธภิาพ และเปน็การเพิม่ขดี

ความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 

จำเป็นต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีระบบควบคุมมลพิษ

ทางอากาศและมลพิษทางน้ำอย่างเข้มงวด และเตรียมการเพื่อ

รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการบริหาร

จัดการน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ และการพัฒนาบริการพื้นฐานด้านสังคม ควบคู่กับการ

สร้างการยอมรับจากคนและชุมชนในพื้นที ่

✤✤✤✤✤
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บทนำ
ก ารพัฒนาพื้นที่บริ เวณถนนราชดำเนิน  สำนักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงาน

หลักในการดำเนินการมีการจัดทำโครงการศึกษา 2 ระยะ  ระยะแรก ใน

ปีงบประมาณ 2545-2546  โครงการจัดทำแผนผังแม่บทการพัฒนาพื้นท่ี

ถนนราชดำเนินและพื้นที่บริเวณต่อเนื่อง  ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 

2548-2550  โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนน

ราชดำเนิน  มีเป้าหมายหลักในการกำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาและ

อนุรักษ์พื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางเป็นอันดับแรก  โดยการดำเนิน

งานมีความเป็นมา  ดังนี้ 

● สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์

ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน  ศิลปกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้

เกื้อหนุนต่อคุณภาพชีวิต  และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการศึกษาแผนผังแม่บทการ

พัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินและพื้นที่บริเวณต่อเนื่องขึ้น  เพื่อเป็นแผนผัง

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อำนาจ  พลเตชา / จิราภรณ์  ศรีจันทร์    
สำนักพัฒนาพื้นที่ 

พื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน  
ตัวอย่างการอนุรักษ์แหล่ง 

ประวัติศาสตรแ์ละโบราณสถาน 

แม่บทการพัฒนาในพื้นที่บริ เวณสำคัญๆ  โดย

เฉพาะบริเวณถนนราชดำเนินและพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่ง

เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 

● เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2544 คณะรฐัมนตร ี 

อนุมัติให้ สศช. ดำเนินโครงการแผนผังแม่บทการ

พัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนิน และพื้นที่บริ เวณ  

ต่อเนื่อง  ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547  คณะ

รัฐมนตรี  มีมติให้ความเห็นชอบแผนผังแม่บทฯ ที่มี

การกำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็น “การพัฒนาถนน

ราชดำเนินที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็น ถนนพระราชพิธี 

รัฐพิธี และประชาพิธีอันสื่อให้เห็นถึงความเชื่อมต่อ

ทางประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์จักรี และคงไว้ซึ่ง  

การเป็นเส้นทางคมนาคม และพื้นที่สำคัญของ
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กรุงเทพมหานครที่มีการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมือง และชุมชนน่าอยู่  

อยา่งยัง่ยนื” ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ดำเนนิกจิกรรมทีเ่ปน็การเทดิพระเกยีรติ 

พระบรมราชจักรีวงศ์ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มศักยภาพ ให้มี 

การพัฒนาเมืองอย่างสมดุล ให้เป็นเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่และเพื่อ

ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมทางสังคม  โดยได้มีการ

กำหนดแนวความคิดการพัฒนาในลักษณะการบูรณาการ  ทั้งทางด้าน

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   

จากการศึกษาแผนผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินและ

พื้นที่บริเวณต่อเนื่องดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ

พื้นที่  และแนวความคิดการพัฒนา  อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนา

ถนนราชดำเนินและบริเวณต่อเนื่องให้มีความสมบูรณ์  โดยในระยะแรก

จะเน้นความสำคัญไปที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง  ซึ่งคณะรัฐมนตรี  มี

มติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547  ให้ความเห็นชอบโครงการแผนผังแม่บท

การพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินและพื้นที่บริเวณต่อเนื่อง  ซึ่งมีพื้นที่

ดำเนินงานในเขตพระนคร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร  โดยเน้นการพัฒนาบริเวณสองฝั่งถนนราชดำเนินกลาง

ด้านละ 1.5 กิโลเมตร  เป็นพื้นที่หลัก 

● ต่อมาในปีงบประมาณ 2548  สศช. ได้จัดทำโครงการบริหาร

จัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน  โดยว่าจ้างที่

ปรึกษามาดำเนินการมีวัตถุประสงค์หลัก คือ  (1) เพื่อจัดทำแผนการ

บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน  ตามแผนผังแม่บทการ

พัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินและพื้นที่บริเวณต่อเนื่อง  ให้สามารถดำเนิน

การอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน และ (2) เพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

ถนนราชดำเนินเป็นเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการ

อนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม โบราณสถานและ

สถาปัตยกรรม 



กรอบแนวคิดการศึกษาความ
เหมาะสมของพื้นที่ในการพัฒนา

การดำเนินงานภายใต้โครงการบริหาร

จัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนินนั้น  

ได้ทบทวนแผนผังแม่บทที่เน้นเฉพาะการพัฒนา

พื้นที่ถนนราชดำเนินกลาง  โดยได้ทบทวนตั้งแต่

สภาพพืน้ที ่แผนงานโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง การวเิคราะห ์

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง  การเสนอแนะ

แผนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

ถนนราชดำเนิน  แผนปฏิบัติการและโครงการที่มี

ลำดับความสำคัญสูง  รวมทั้งการจัดทำขอบเขต

โครงการที่ สำคัญที่คาดหมายว่าหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปดำเนินการต่อไป  โดยมี

สาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 



1. การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ใน

การพัฒนา 

(1)	 สภาพพื้นที่ในปัจจุบัน	

 พื้นที่ราชดำเนินกลาง มีขอบเขตพื้นที่

ดำเนินงานโครงการประมาณ 278 ไร่ (0.445 ตาราง

กิโลเมตร) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักประเภทที่อยู่

อาศัยและประเภทที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม เป็น

พื้นที่ทางประวัติศาสตร์และที่ตั้งของสถาปัตยกรรม

และโบราณสถานที่ สำคัญที่ มี คุณค่ าควรแก่ 

การอนุรักษ์ โดยประกอบด้วย 2 ชุมชนในพื้นที่  

คือ ชุมชนตรอกศิลป์-ตึกดิน และชุมชนหลัง 
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วัดราชนัดดา ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือการค้าขาย  รองลงมา

ได้แก่อาชีพรับจ้าง บริการ  และรับราชการ  ส่วนทางด้านคมนาคมขนส่ง 

พบว่า ปัจจุบันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือถนนราชดำเนินกลาง  

ยงัคงเปน็ถนนสายหลกัทีร่องรบัปรมิาณจราจรผา่นตรง (Through Traffic) 

ระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี  

(2) สภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 

 พื้นที่โดยส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักมีเพียงการ

เปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมการใช้อาคาร

ที่มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ยังคงมีปัญหาต่อการพัฒนา  ได้แก ่

 ✦ ที่จอดรถไม่ เพียงพอและความไม่ เป็นระเบียบของ  

การจอดรถ  ซึ่งทำให้เกิดการกีดขวางของการสัญจร 

 ✦ การใช้ประ โยชน์พื้ นที่ และอาคารที่ ยั งคงไม่ เต็ ม  

ประสิทธิภาพ บางส่วนผู้เช่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มพื้นที่ หรือประกอบ

กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ 

 ✦ สภาพแวดล้อมที่ไม่สวยงาม  ไม่มีความเป็นระเบียบ 

 ✦ มีการต่อเติม ปรับปรุงอาคารที่ไม่ เข้ากับลักษณะ  

สถาปัตยกรรมเดิมซึ่งเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม   

(3) แผนงาน โครงการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้อง 

 จากการทบทวนแผนงานโครงการที่ เกี่ยวข้องกับพื้นที่

ราชดำเนินกลาง พบว่า กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพระนคร ได้

มีการกำหนดแผนงานโครงการต่างๆในพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน โดยมี

แนวทางการพัฒนาของหลายโครงการที่มีความสอดคล้องและเกี่ยว

เนื่องกับแผนงานการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ตามแผนผังแม่บทฯ 

 

2. ก า รวิ เ ค ร าะห์ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลง (SWOT  Analysis) 

(1) ด้านกายภาพ  เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ

ทางประวัติศาสตร์ มีอาคารสถาปัตยกรรมที่มีรูป

แบบเป็นเอกลักษณ์และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง

ถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินนอกซึ่งเป็น

พื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและเป็นที่ตั้งของ

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมาก จึงเป็นพื้นที่หนึ่ง

ที่ได้รับการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

พัฒนาโดยเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ แต่

ยังพบว่า มีปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นไปอย่าง

ไม่เต็มศักยภาพและมีความไม่เป็นระเบียบ ขาดพื้นที่

สีเขียวและพื้นที่โล่งเพื่อการนันทนาการ ขาดทิศทาง

การพัฒนาพื้นที่ที่ชัดเจน  อาคารมีความเสื่อมโทรม

ขาดการดูแลรักษาและอนุรักษ์อย่างจริงจัง ตลอดจน

ลำคลองและพื้นที่ริมน้ำมีการบุกรุกค่อนข้างมาก  

ขาดการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ์

(2) ด้านเศรษฐกิจ  มีพื้นที่หลายแห่งที่มี

ศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้านการค้าขาย

และกิจกรรมต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว แต่ขาดการ

ส่งเสริมศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนต่างๆ 

ขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งในพื้นที่ 

และขาดความชัดเจนของความเป็นศูนย์รวมกิจกรรม 
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(3) ดา้นสงัคม  แตล่ะชมุชนมเีอกลกัษณแ์ละกจิกรรมทีเ่ฉพาะตวั  

ที่สามารถดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและ  

พื้นที่ได้โดยมีการประกอบอาชีพทางด้านศิลปหัตถกรรมที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ เป็นที่พักอาศัยเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ แต่ชุมชนยัง

ขาดความร่วมมือในการพัฒนาและศิลปหัตถกรรมของชุมชน ขาดความ

สนใจจากชนรุ่นหลังจึงไม่มีการสืบทอดอย่างจริงจัง สาธารณูปโภค

ภายในชุมชนไม่เพียงพอ   

(4) ด้านการจราจรและคมนาคมขนส่ง  มีเส้นทางคมนาคม

หลายเส้นทางและมีระบบขนส่งมวลชนหลายสายที่สามารถเชื่อมโยงไป

ยังพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกในพื้นที่และมีระบบการคมนาคมทั้งทางบก ทาง

น้ำ เป็นทางเลือกในการเดินทาง  พื้นที่จอดรถยังไม่เพียงพอ  ขาดระบบ

การคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกในการ

เดินทางจากพื้นที่อื่นและขาดโครงข่ายถนนในการระบายการจราจร

ระหว่างพื้นที่  

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า พื้นที่พิ เศษถนน

ราชดำ เนินกลางมีความเหมาะสมในด้ านการ เป็นศูนย์ กลาง

ประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงและศูนย์กลางของศิลปกรรมไทย    

ควรจะพัฒนาไปสู่การเป็น “Ratchadamnoen, Fostering the best in 

Thailand” ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม สาธารณูปโภคและการจราจรขนส่ง  จึงได้มีการเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาในรายละเอียดให้ครอบคลุมด้ านการผั ง เมื อง 

สถาปัตยกรรม สังคมและชุมชน เศรษฐกิจและการลงทุน การจราจรและ

ขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และกลไกการบริหาร  

 

แผนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่
พิเศษถนนราชดำเนิน

การดำเนินการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนินให้เป็นไปสู่การ

ปฏิบัติตามแนวความคิด “Ratchadamnoen, Fostering the best in 

Thailand” มียุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ คือ การเสริมสร้างเอกลักษณ์

ทางสถาปัตยกรรมพื้นที่ถนนราชดำเนิน / การจัดระเบียบกิจกรรมและ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ / การ

พัฒนาเชื่อมโยงการสัญจรทุกระบบ ทั้งภายในพื้นที่ถนนราชดำเนินและ

พื้นที่บริเวณต่อเนื่อง / การเพิ่มพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว และสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ดี / การบริหารจัดการและกลไกการจัดการ ประกอบ

ด้วยการพัฒนาพื้นที่ 5 คุณลักษณะ (Characters) ตามประวัติเดิมของ

บริเวณนั้นๆ ได้แก่ อารยธรรมแห่งอดีต อารยธรรมแห่งปัจจุบันของเมือง 

อารยธรรมแห่งปัจจุบันของชุมชน อารยธรรมแห่งการปกครอง และ

อารยธรรมแห่งอนาคต 

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความ

เหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินกลาง

ในปัจจุบัน ประกอบด้วย การสร้างเอกลักษณ์

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ร.9 การปรับเปลี่ยนกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่  การเชื่อมโยงการสัญจร

ทุกระบบ การเพิ่มพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวและ

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การประสานประโยชน์ภาค

รัฐ เอกชนและชุมชน  โดยเสริมสร้างสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ที่ดี การปรับปรุงถนนคนเดินด้านหน้า

อาคารริมถนนราชดำเนินกลาง การพัฒนาพื้นที่ด้าน

หลังอาคารริมถนนราชดำเนินกลาง การสร้างความ

เชื่อมโยงของกิจกรรม การจัดการเกี่ยวกับเรื่องการ

จราจรและการจอดรถให้คล่องตัวและเป็นระบบ การ

สร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนราชดำเนินกลาง   

ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ ส ริ ม ส ร้ า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์ อ า ค า ร

ราชดำเนินกลางให้เป็น Show room ของประเทศ 

การบริหารจัดการด้านธุรกิจ การส่งเสริมการ  

ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การพัฒนาที่ดี    

1. การพัฒนาด้านผังเมือง 
กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดเพื่อควบคุม

ห รื อ เ ป็ น ม า ต ร ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่

ราชดำเนินกลาง  นอกเหนือจากการใช้กฎกระทรวง

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 414 (พ.ศ. 

2542) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 และข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร  ที่วางไว้เป็นกรอบการปฏิบัติ  

2. การพฒันาทางดา้นสถาปตัยกรรม  
และสภาพแวดล้อม 

จำเป็นจะต้องสะท้อนถึงความเจริญและ

ความเป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่   

ซึ่งครอบคลุมถึงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์

ประกอบถนนต่างๆ ซึ่งแนวทางการออกแบบจะเน้น

รูปแบบที่ทำให้เกิดความกลมกลืน ทั้งทางด้าน

ทัศนียภาพภายนอก และภายใน การจัดพื้นที่ใช้สอย

และพื้นที่ต่อเชื่อม ได้แก่ การปรับปรุงอาคารที่มี

คุณค่าด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม  การ
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ปรับปรุงอาคารที่มีความเสื่อมโทรม  การออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่  

ที่จะเกิดขึ้นตามแผนแม่บทฯ การบูรณะอาคารสถานที่ และ

สถาปัตยกรรม  สำหรับด้านภูมิสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม ให้มี

การเพิ่มพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อน และนันทนาการ เชื่อมเส้นทางให้

เป็นเส้นทางสีเขียว ซึ่งจากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่ามีความ

เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง การ

ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้องแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ

ถนนราชดำเนิน ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของประเทศที่สำคัญ ตลอดจน

มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อคนทุกวัย และทุกสถานภาพ ด้วย 

Universal Design Concept ทั้งนี้ ได้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรม

ประกอบถนนราชดำเนินกลาง แบ่งเป็น 3 บริเวณ คือ บริเวณถนน

ราชดำเนินกลาง บริเวณรอยต่อระหว่างอาคารและพื้นที่ด้านหลังอาคาร  

บริเวณพื้นที่ตามแผนงานโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป 

3. การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน 
 ได้มีการวิเคราะห์และร่วมรับฟังความเห็นจากชุมชนที่อยู่ใน

พื้นที่  เสนอแนะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ กายภาพ   

สิ่งแวดล้อม ชุมชน ที่อยู่อาศัย และศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

เพื่อไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1) ด้านสังคม  มีแนวทางส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  

ในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การพัฒนาให้เกิดกลไก ประสานการปฏิบัติ

ระดับพื้นที่ การสร้างแรงจูงใจความร่วมมือร่วมใจ  การส่งเสริมการ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การเตรียม

บุคลากรและพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวในชุมชน  

 (2) ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางส่งเสริมการค้าผลผลิตชุมชน 

ได้แก่ การจัดหาพื้นที่ แหล่งค้าขาย ร้านค้าย่อย ให้ชาวชุมชนเช่า ขยับ

ขยายปรับปรุงแผนผังบางส่วน ให้เป็นศูนย์กลางการค้าย่อยของชุมชน 

การจัดระเบียบปรับผังใหม่ให้เรียบร้อย  มีภูมิทัศน์ที่

ด ีส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งรูป

แบบและคุณภาพ  

 (3) ด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม

ชุมชน  ปรับปรุงการเข้าถึงเส้นทางสัญจรในชุมชน 

ได้แก่ การปรับปรุงเสริมสร้างถนนและซอย เส้นทาง

สัญจรทางเดินเท้า ทางจักรยานเข้าถึงทุกครัวเรือน 

การจัดระเบียบทางเท้าให้สะอาดเรียบร้อย ปรับปรุง

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในชุมชน  

 (4) ด้านที่อยู่อาศัย  ปรับผังชุมชนเพื่อ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย โดย การจัด

ระเบียบอาคารและการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนเมือง  

 (5) ดา้นศลิปะ วฒันธรรม และภมูปิญัญา 

เผยแพร่ศิลปวัตถุทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม

โบราณสถานและวัด  ภูมิปัญญาของชุมชนด้านงาน

หัตถกรรม  

4. การปรับปรุงพื้นที่และอาคาร 
 เสนอแนวทางเลือก เพื่อประกอบการ

พิจารณาเบื้องต้น การวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของข้อ

จำกัดการใช้ที่ดินและอาคารอันได้แก่ จำนวนอาคาร 

ขนาดพื้นที่อาคาร จำนวนแปลงที่ดิน และราคา

ประเมินมูลค่าที่ดิน โดยแนวทางการใช้ประโยชน์

อาคาร และกิจกรรมมี 4 ส่วนหลักด้วยกัน คือ พื้นที่

พาณชิยกรรม พืน้ทีส่ำนกังาน พืน้ทีบ่รกิารเชงิพาณชิย ์

และพื้นที่บริการสาธารณะ ซึ่งมีการเสนอทางเลือก

และรูปแบบการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ 4 ทางเลือก ดังนี้ 

  

รายการ ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

1. สาระสำคัญ •	 การพัฒนาอาคารริมถนน
ราชดำเนินกลาง 

•	 ส่วนเสริมด้านหลังอาคาร 

•	 การพัฒนาอาคารริมถนน
ราชดำเนินกลาง 

•	 ส่วนเสริมด้านหลังอาคาร 
•	 อาคารด้านหลัง สะพาน

เชื่อม ที่จอดรถใต้ดิน
ด้านหลัง 

•	 การพัฒนาอาคารริมถนน
ราชดำเนินกลาง 

•	 ส่วนเสริมด้านหลังอาคาร 
•	 ที่จอดรถใต้ดินด้านหน้า 

•	 การพัฒนาอาคารริมถนน
ราชดำเนินกลาง 

•	 ส่วนเสริมด้านหลังอาคาร 
•	 ที่จอดรถใต้ถนน

ราชดำเนินกลาง 

2. พื้นที่รวม 103,500 ตารางเมตร 148,500 ตารางเมตร 128,500 ตารางเมตร 103,500 ตารางเมตร  
(หมายเหต ุ: ยังไม่รวมพื้นที่
จอดรถใต้ถนน
ราชดำเนินกลาง) 

 

ตารางแสดงทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน 
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5. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 พื้นที่ถนนราชดำเนินและบริเวณต่อเนื่อง  มีสถานที่เพื่อการ

ท่องเที่ยวถึง 220 แห่ง  จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้

วา่ การปรบัปรงุพฒันาพืน้ทีโ่ครงการใหเ้กดิ Living City ทีม่กีารทอ่งเทีย่ว

ทั้งกลางวัน และกลางคืน  สร้างความแตกต่างจากการท่องเที่ยวอื่นๆ 

และเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) โดยใช้  

กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากความผสมผสานของทรัพยากรจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน การจับกระแสความนิยมด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

และการสร้างกิจกรรมอันเป็นจุดเด่นขึ้นในพื้นที่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับ

นักท่องเที่ยวในทุกเทศกาล และต่อเนื่องตลอดทั้งปี การสร้างให้เกิดศูนย์

รวมของสินค้าและการบริการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาไทย  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สารสนเทศที่ทันสมัยและทัน

ต่อสถานการณ์  การสร้างจุดเด่นทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ

ธุรกิจ  รวมทั้งการเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยด้านการ

ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับการ  

ท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ และประเทศไทย   

6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 (1) ด้านการจราจรและขนส่ง 

  จัดการให้มีการจราจรที่ดีขึ้น เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา

จราจรที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเสนอแนวทางในการขจัดหรือลดปริมาณ

การจราจรบนถนนราชดำเนินกลาง ได้แก่ การจัดให้ถนนราชดำเนินกลาง

เป็นเขตจำกัดปริมาณจราจร (Traffic Restraint Zone) ด้วยการกำหนด

มาตรฐานการด้านการจราจรขึ้นและการปรับปรุง/ก่อสร้างเส้นทางจราจร 

 (2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่สามารถใช้งานระบบเดิมได้

เกือบทุกระบบ การดำเนินจึงเป็นการประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ ซึ่งแนวทางในการดำเนินการด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้แก่ การปรับปรุงเพื่อให้เกิดทัศนียภาพ

ที่สวยงามสอดคล้องกับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม 

และการปรับปรุงเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพัฒนา

ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที่สำคัญของ

โครงการในการรองรับความต้องการใช้งานพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ

สื่อสารที่ทันสมัยภายในโครงการ / ระบบรักษาความปลอดภัย / ระบบ

มัคคุเทศก์ไร้สาย (Wireless Guide Tour) ฯลฯ 

7. กลไกการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษถนนราชดำเนิน 

 เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ ถ น น

ราชดำเนินบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตามแผน

ปฏิบัติการได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีองค์กรการ

จัดการบริหารโดยเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ลักษณะโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา

พื้นที่พิเศษถนนราชดำเนินเป็นการพัฒนา โดยมี

หลายหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โครงสรา้งองคก์รการบรหิาร

เพื่อการปฏิบัติพัฒนาที่รับผิดชอบหลักที่จำเป็น มี   

3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนโยบายการพัฒนา ส่วนการ

บริหารการปฏิบัติ  และส่วนการดำเนินการพัฒนา

โครงการ / การบริหารอาคารสถานที่  

8. มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 

 การดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นการ

สื่อสาร หรือแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรับทราบโดย

การใช้สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ Website จดหมายข่าว

สมาคมต่างๆ ตามลำดับความเหมาะสมของกลุ่ม

เป้าหมายเพื่อเป็นการแจ้งเกี่ยวกับสถานะและการ

ดำเนินการของโครงการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน 

ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบความเป็นไป

และสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ของตนได้โดยเร็ว 
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โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน
1. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 

 ปัจจัยที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญหรือคัดเลือกโครงการ 

ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก 

คือ ส่วนที่ 1 เป็นปัจจัยในด้านความพร้อมและความสำคัญของ  

โครงการ ประกอบดว้ย 5 ปจัจยั ไดแ้ก ่ความสำคญัหรอืความจำเปน็เรง่ดว่น  

ในการพัฒนา ความพร้อมของพื้นที่ ความพร้อมทางด้านงบประมาณ 

ความพร้อมของหน่วยงาน  และความเป็นไปได้ในการดำเนินการ    

ส่วนที่ 2  เป็นปัจจัยที่กำหนดขึ้นจากการคำนึงถึงผลของการพัฒนา

โครงการที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ ด้าน อันได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม/ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของผลประโยชน์และผลกระทบ  

ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างดำเนินการและช่วงหลังจากดำเนินการพัฒนา

แล้วเสร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ผลกระทบทางกายภาพ   

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม / ชุมชน และผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อม  

2. ความสมเหตุสมผลในการปฏิบัติ 

 Logical Framework เป็นกรอบการทำงาน ซึ่งใช้ในการเตรียม

โครงการแสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลของโครงการในทางปฏิบัติ  

และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนเป็นกรอบ

การดำเนินงานที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จได้อย่างแท้จริง   

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้หน่วยงานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีกรอบการ

ดำเนินงานโครงการ มีแนวทางในการจัดการ และวางแผนกิจกรรมหรือ

สิ่งต่างๆ ที่จะต้องทำ เพื่อเป็นการเตรียมการทั้งในส่วนของทรัพยากร 

(Resource) งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (Cost) และแนวทางใน

การนำไปปฏิบัติ (Implementation) อีกทั้งยังมีตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่จะช่วยใน

การประเมินผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ  โดยเน้น

โครงการที่มีลำดับความสำคัญสูง 3 โครงการ คือ  

 (1) โครงการออกแบบก่อสร้ างลาน

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ   

 (2) โครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณลาน

พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์   

 (3) โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนน

ราชดำเนินกลาง 

 ทั้งนี้ โครงการที่ (1) และ (2) คณะ

รัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อวันที่ 

24 มกราคม 2549 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำ

รายละเอียดของโครงการ 

 

บทสรุป
การพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่พิเศษบริเวณ

ถนนราชดำเนินและพื้นที่ต่อเนื่องยังคงต้องเร่งรัด

ดำเนินการให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป

ธรรม โดยการดำเนินงานในระยะต่อไป ควรคำนึงถึง

การรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีและการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปกรรมและ

สถานที่ทางประวัติศาสตร์  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ

ประเทศไทย ดังนั้นจึงควรให้เยาวชน ชาวชุมชนที่อยู่

อาศัยในพื้นที่ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวไทยและ

ต่างชาติและสื่อมวลชนสามารถเรียนรู้ที่มาและ

ความสำคัญของสถานที่ต่างๆได้โดยสะดวก พร้อม

ทั้งให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางสังคมใน

พื้นที่พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การยอมรับ

และการขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาในพื้นที่ที่

สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายได้ต่อไป 

 

เอกสารอ้างอิง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “โครงการจัดทำแผนผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่  

 ถนนราชดำเนินและพื้นที่บริเวณต่อเนื่อง”. 2546 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 โครงการบริหารจัดการเพื่อ  

 การพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน”. 2550 

✤✤✤✤✤
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บทนำ
การจัดรูปที่ดิน เป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐจะ

สามารถนำเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

การรองรับการขยายตัวของเมือง เพื่อให้ได้ผลของ

การขยายตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับการผังเมือง เกิดผลประโยชน์ที่แต่ละ

ส่วนของสังคมได้รับโดยเสมอภาคและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสังคมโดยส่วนรวม 

การจัดรูปที่ดิน เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างกว้าง

ขวางและได้ผลดีในหลายๆ ประเทศ เช่นในประเทศ

เยอรมัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ

ประเทศอินเดีย ซึ่งกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย

แปซิฟิก ได้รับแนวความคิดของการจัดรูปที่ดินมา

จากประเทศทางยุโรป 2 ประเทศ คือ ประเทศ

เยอรมัน และประเทศอังกฤษ ส่วนประเทศญี่ปุ่นได้

การจัดรูปที่ดิน
เครื่องมือใหม่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ กัญญาวีร์		ประยูรสิทธิ/ไมตรี		พันธุ์เพ็ง				
สำนักพัฒนาพื้นที่	



นำรูปแบบของประเทศเยอรมันมาใช้และได้เผยแพร่ไปยังเกาหลีใต้และ

ไต้หวัน ในช่วงที่ทั้งสองประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น 

สำหรับในกรณีของประเทศอินเดียและออสเตรเลีย ซึ่งเคยเป็นประเทศใน

เครือจักรภพอังกฤษ ได้รับเอาระบบการผังเมืองของอังกฤษซึ่งประกอบ

ด้วยแนวทางการจัดรูปที่ดินมาใช้ 

โดยทั่วไปการจัดรูปที่ดินจะถูกนำมาใช้กับพื้นที่ที่กำหนดไว้ใน

ผังเมืองรวม เพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง ปัจจุบันเมือง

หลายแห่งในประเทศกำลังพัฒนากำลังเผชิญปัญหาของเมืองมากมาย 

และวิธีการจัดรูปที่ ดินถือว่ า เป็นกลยุทธ์ ในการพัฒนาพื้นที่ ที่ มี

ประสิทธิภาพยิ่งในการแก้ไขปัญหาในเมืองเหล่านี้ เนื่องจากลักษณะของ

การพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินนี้ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อที่ดิน หรือเวนคืน

ที่ดินเพื่อการพัฒนา แต่เป็นวิธีการที่สามารถอุดหนุนตัวเองได้ส่วนหนึ่ง 

โดยได้เป็นวิธีการใหม่ที่จำเป็นต้องออกระเบียบ วางระบบ และหลัก

เกณฑ์ รวมทั้งองค์กรมารองรับ เพื่อให้สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ในพื้นที่

จริงได้ 
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การจัดรูปที่ดินคืออะไร
การจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) ได้

ถูกนิยามขึ้นในการประชุมนานาชาติเรื่องการปฏิรูป

ที่ดิน (Land Consolidation) ซึ่งจัดขึ้นในประเทศ

ไต้หวันในปี 1979 โดยสถาบันนโยบายที่ดิน  

ลินคอนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และศูนย์อบรม

การปฏิรูปที่ดิน (Land Reform Training Center) 

ประเทศไตห้วนั ภายใตก้ารสนบัสนนุของธนาคารโลก 

ผลจากการประชุมนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวิธีการจาก

การปฏิรูปที่ดิน (Land Consolidation) เป็นการจัด

รูปที่ดิน (Land Readjustment)  

ในเวลาต่อมาคำว่าการจัดรูปที่ดินแปลมา

จากภาษาญี่ปุ่นว่า Kukaku Seri สำหรับประเทศ

ออสเตรเลีย ใช้คำว่าการรวมแปลงที่ดิน (Land 

Pooling) ในการพัฒนาที่ดินที่ดำเนินการโดยเอกชน 

ส่วนโครงการที่ดำเนินการตามกฎหมายเรียกว่า การ

พัฒนาแบบชี้นำและแผนผังการพัฒนาเพื่อการถือ

ครองใหม่ (Resumption Development Scheme 

and Guided Development) ในประเทศอินเดียโดย

เฉพาะในรัฐกุจาราชและมหาราชชูตรา เรียกว่า วิธี

การจัดบล็อก (Block Reconstitution) สำหรับ

ประเทศเยอรมนีใช้คำภาษาเยอรมันว่า Umlegung 

และใช้ภาษาอังกฤษว่า Land Readjustment ดังจะ

เห็นได้ว่าวิธีการนี้มีชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละ

ประเทศ เช่นเดียวกับวิธีและขั้นตอนในการดำเนิน

การ แต่สาระสำคัญที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันในการ

พัฒนาเมืองคือ การจัดการที่ดินร่วมกัน 

สำหรับประเทศไทย การจัดรูปที่ดิน (Land 

Readjustment) หมายถึงการนําแปลงที่ดินหลายๆ 

แปลงของเจ้าของที่ดิน หรือผู้มีสิทธิในที่ดินนำมา

รวมกันให้ เป็นแปลงใหญ่เพื่อจัดรูปแปลงที่ดิน

ใหม่(Replotting) ให้เป็นระเบียบและมีการสละที่ดิน 

(Contribution) เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้าง  

พืน้ฐานทีจ่ำเปน็ เชน่ สาธารณปูโภค สาธารณกูาร และบรกิารสาธารณตา่งๆ 

ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ เมื่อจัดรูปที่ดินเสร็จแล้วจะทำให้ที่ดินแปลง

เดิมมีรูปแปลงที่ดินใหม่มีระเบียบสวยงาม ติดถนน มีทางเข้าออกสะดวก

ทุกแปลง และมูลค่าที่ดินจะเพิ่มขึ้น 

 

หัวใจสำคัญของการจัดรูปที่ดิน
วิธีการจัดรูปที่ดินมีหัวใจที่สำคัญ คือ เทคนิคการปันส่วนที่ดิน 

(Land Contribution) การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (Land Replotting) และ

กระบวนการดำเนินการที่เป็นธรรม ดังนี้ 

● การปันส่วนที่ดิน (Land Contribution)  โดยมีหลักการว่า   

เจา้ของทีด่นิทีเ่ขา้รว่มโครงการตอ้งสละทีด่นิของตนบางสว่น สำหรบัใชเ้ปน็

พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อการก่อสร้างถนน สวนสาธารณะ และสาธารณูปโภค

ตา่งๆ และอกีสว่นหนึง่สำหรบัเปน็ทีด่นิจดัหาประโยชน ์(Reserved Land) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนให้กับโครงการ โดยเจ้าของที่ดินร่วมกันรับ

ภาระสละทีด่นิอยา่งเปน็ธรรม อตัราการปนัสว่นทีด่นิจะไดจ้ากการคำนวณ 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดิน โดยนำ

มลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้ของทีด่นิแตล่ะแปลงมาคำนวณหาอตัราปนัสว่นทีด่นิรายแปลง 

ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ สำหรับกรณีที่สละที่ดินเกินกว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้น จะได้รับ

การชดเชยเพื่อความเป็นธรรมของเจ้าของที่ดินจากโครงการ 

● การจดัรปูแปลงทีด่นิใหม ่(Land Replotting)  เปน็หวัใจสำคญั  

ของการจัดรูปที่ดิน กล่าวคือ การนำแปลงที่ดินก่อนการจัดรูปที่ดินมาจัด

วางรูปทรง ขนาด และตำแหน่งที่ดินใหม่โดยยึดหลักการที่ว่าที่ดินแปลง

ใหม่ที่จัดให้ต้องมีสภาพแวดล้อม ที่ตั้งลักษณะของดินและน้ำ และการใช้

ประโยชน์ที่ดินที่ใกล้เคียงกับสภาพที่ดินแปลงเดิมหรือดีกว่าเดิม ทั้งนี้

สิทธิทั้งหมดในที่ดิน เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า และการจำนอง สามารถ

โอนจากแปลงที่ดินเดิมไปยังแปลงที่ดินใหม่ ทั้งนี้ ภายหลังจากจัดรูป

ที่ดินใหม่เจ้าของที่ดินจะคงสิทธิของที่ดินก่อนและหลังโครงการเสมือน

หนึ่งว่าเป็นแปลงที่ดินเดิม 

● กระบวนการดำเนนิการทีเ่ปน็ธรรม การจดัรปูทีด่นิจะดำเนนิการ  

แบบประชาธิปไตย เจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิในที่ดินสามารถที่จะแสดง

ความคดิเกีย่วกบัโครงการฯ ได ้ในกรณทีีโ่ครงการฯ ดำเนนิการโดยทอ้งถิน่  

จะจัดให้มีผู้แทนจากเจ้าของที่ดิน หรือผู้มีกรรมสิทธิ์อื่นติดตามและ  
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ตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ หากดำเนินการโดย

สมาคมจัดรูปที่ดิน กจ็ะจดัใหม้กีารประชมุรว่มกนักบั

เจ้าของที่ดิน อย่างไรก็ตามในกรณีที่เจ้าของที่ดิน  

จะต้องสละที่ดินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในโครงการ ผลประโยชน์  

ที่ เกิดจากการพัฒนาก็จะต้องกระจายเข้ารวม

โครงการทกุรายอยา่งเปน็ธรรมเชน่กนั 

 

พื้นที่ใดที่สามารถพัฒนาโดยวิธี
การจัดรูปที่ดิน

ปัจจุบันปัญหาที่ดินว่างเปล่าไม่ได้รับการ

พัฒนา หรือที่ดินในชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบทาง

ผังเมือง หรือพื้นที่ซึ่งน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ 

เข้าไม่ถึง ตลอดจนที่ดินตาบอด (พื้นที่ที่ ไม่มี

ทางออก) หรือรูปแปลงที่ดินบิดเบี้ยวใช้ประโยชน์ได้

ไม่คุ้มค่า พื้นที่เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สะสมกันมา

ตั้งแต่อดีต อันเนื่องจากการพัฒนาเมืองอย่างอิสระ

เสรี ซึ่งนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนยากแก่การแก้ไข 

หากมีการนำวิธี “การจัดรูปที่ดิน” มาเพื่อแก้ปัญหา

ดังกล่าว จะทำให้พื้นที่บริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน

ใหม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า และ

แปลงที่ดินได้รับการจัดแปลงใหม่ และมีมูลค่าสูงขึ้น 

ดังนั้น ที่ดินที่ เหมาะสำหรับการดำเนิน

โครงการจัดรูปที่ดิน จึงควรมีลักษณะดังนี้ 

● เป็นพื้นที่ตาบอด แปลงที่ดินทั้งหมดหรือ

ส่วนใหญ่ไม่มีทางเข้า-ออก 

● เป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีอาคาร หรือมีอาคาร

จำนวนไม่มาก 

● เจ้ าของที่ ดิ นส่ วนใหญ่หรื อทั้ งหมด  

มีความประสงค์ให้ดำเนินการจัดรูปที่ดิน 

● เจา้ของทีด่นิมจีำนวนนอ้ยราย และแปลง  

ที่ดินมีขนาดใหญ่ 

● เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา  

และมีแนวโน้มในการพัฒนาสูง 

● เปน็พืน้ทีท่ีย่งัขาดบรกิารขัน้พืน้ฐานทีเ่หมาะสม 

● ผงัเมอืงรวม กำหนดใหเ้ปน็พืน้ทีเ่พือ่การพฒันา ซึง่จะมโีครงการ  

ตา่งๆ เชน่ ถนน ระบบขนสง่มวลชน หรอืบรกิารพืน้ฐานอืน่ๆ เกดิขึน้ในอนาคต 

● สามารถเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

● เจา้ของทีด่นิทีเ่ขา้รว่มโครงการและสว่นรวมไดร้บัประโยชนจ์าก  

การดำเนินโครงการ 

 

เงือ่นไขสำคญัตอ่ความสำเรจ็ของการจดัรปูทีด่นิ
● ความรว่มมอืจากเจา้ของทีด่นิ (สว่นใหญ)่ ในพืน้ทีโ่ครงการ  

หมายความว่า การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินจะดำเนินการได้ก็

ต่อเมื่อเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการจำนวน 2 ใน 3 ส่วนยินยอมเข้าร่วม

โครงการ และพื้นที่ทั้งหมดต้องรวมกันได้ 2 ใน 3 ส่วนด้วยเช่นกัน 

● การร่วมรับภาระและผลประโยชน์อย่างเสมอภาคและ  

ยุติธรรม การพัฒนาที่ดินด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน จะได้รับความสำเร็จ  

ขึน้อยูก่บัความรว่มมอืของเจา้ของทีด่นิเปน็สำคญั เนือ่งจากพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการ

ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานใน

โครงการจะไดม้าจาก “การปนัสว่นทีด่นิ” จากทีด่นิทกุแปลง มาดำเนนิการ  

ก่อสร้าง รวมทั้งแบ่งปันที่ดินบางส่วนไปขายเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย

ในโครงการ ซึ่งการดำเนินการต่างๆ จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น

ธรรม โดยเจ้าของที่ดินจะต้องให้ความเห็นชอบทุกขั้นตอน 

● การดำรงกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินของประชาชนให้  

คงอยู่ เจ้าของที่ดินทุกรายยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง

เหมือนเดิมภายหลังจากการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ และมูลค่าของที่ดินจะ

เพิ่มขึ้นเนื่องจากติดถนนและมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จัด

สร้างแล้ว ความสำเร็จของการจัดรูปที่ดินจะเกิดขึ้นได้จะต้องมี “การจัด

รูปที่ดินแปลงใหม่ ( Replotting)” และ “การปันส่วน” หรือ “การสละที่ดิน 

(Contribution)” ซึ่งหมายถึงที่ดินที่ลดลง เรียกว่า “พื้นที่สละที่ดิน 

(Contribution Area)” 

 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยวิธี
การจัดรูปที่ดิน

 เมื่อมีการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ใดก็ตาม ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะ

ได้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนโดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิด

ขึ้นกับประชาชน ดังนี้ 
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ภาคประชาชน ภาครัฐ 

© เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหา 

      ความขัดแย้งในที่ดินให้น้อยลง 

©   มีบริการพื้นฐานสาธารณะที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

© เจ้าของที่ดินได้รับความเป็นธรรมจากการพัฒนา การบริการ 

      โครงสร้างพื้นฐาน 

©   บรรลุวัตถุประสงค์ในการวางผังเมืองซึ่งเป็นไปตามแผนผัง 

      การ พัฒนา 

© ทำให้เจ้าของที่ดินผู้ด้อยโอกาสในด้านทำเล ที่ตั้งของที่ดิน 

      สามารถพัฒนาพื้นที่ได้ 

©   ประหยัดงบประมาณในการจัดเตรียมบริการพื้นฐานซึ่งลงทุน 

      น้อยกว่าการเวนคืนที่ดิน 

© ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น ©   สามารถออกโฉนดที่ดินได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีรูปแปลง 

      ที่ดินเป็นระเบียบสวยงาม 

© เจ้าของที่ดินร่วมกันดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดความรับผิดชอบ    

      ร่วมกันในสังคม 

©   สามารถเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนา 

© ที่ดินแปลงใหม่จะมีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้น ©   เปิดโอกาสให้มีที่ดินเข้าสู่ตลาดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่าง  

      เป็นระบบ 

อยา่งไรกต็าม อาจมคีำถามจากภาคประชาชน  

ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจาก

การจดัรปูทีด่นิ วา่วธิกีารจดัรปูทีด่นิจะมคีวามแตกตา่ง  

จากการเวนคืนที่ดินอย่างไร แท้ที่จริงวิธีการจัดรูป

ที่ดินมีความแตกต่างจากการเวนคืนที่ดินอย่างมาก 

เช่น การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน ที่ดินที่ได้รับ

   

 

¢  แปลงที่ดินตาบอด ¢  แปลงที่ดินตาบอด ¢  ถนนมาตรฐาน 
¢  แปลงที่ดินติดถนน ¢  แปลงที่ดินติดถนน ¢  สวนสาธารณะ 

¢  ที่ดินเศษเสี้ยวจากการตัดถนน ¢  แปลงที่ดินติดถนน 
 
ที่ดินก่อนการพัฒนา  
แปลงที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินตาบอดไม่มี
ทางออกสู่ถนน   
ทำให้ไม่สามารถพัฒนาได ้ 
ตามศักยภาพ 
 

 
ที่ดินพัฒนาด้วยการเวนคืน  
ตัดถนน 
แปลงที่ดินส่วนใหญ่ยังคงเป็นที่ดินตาบอดอยู่ไม่
สามารถพัฒนาได้ หรือมีรูปร่างแปลงที่ดินไม่
เหมาะสมแก่การพัฒนา และเจ้าของที่ดินบาง
แปลงต้องย้ายออกไป ในขณะที่แปลงที่ดิน  
ส่วนน้อยได้รับประโยชน์จากการตัดถนน 

 
ที่ดินพัฒนาด้วยการจัดรูปที่ดิน 
ที่ดินทุกแปลงจะได้รับประโยชน์จากโครงการ
จัดรูปที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยยังคงอยู่ใน
บริเวณเดิม พร้อมมีทางออกสู่ถนนทุกแปลง   
มีรูปร่างที่เหมาะแก่การพัฒนา และมี
สาธารณูปโภค สาธารณูปการครบ ทำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประโยชนจ์ะเปน็เฉพาะแปลงทีด่นิทีต่ดิถนนเทา่นัน้ สว่นทีด่นิตอนในทีไ่มต่ดิ  

ถนนยังคงเป็นพื้นที่ตาบอดเช่นเดิม หรือบางแปลงอาจถูกเวนคืนหายไป 

บางจุดเกิดทางแยกอันตราย และมีถนนที่ไม่ได้รับมาตรฐานและคดเคี้ยว 

รวมทั้งเกิดรูปแปลงที่ดินที่เป็นเศษเสี้ยวหรือบิดเบี้ยว เป็นต้น ขณะที่  

การจัดรูปที่ดินจะทำให้ที่ดินทุกแปลงได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน

และทั่วถึงกัน 

 เปรียบเทียบวิธีการจัดรูปที่ดินและการเวนคืนที่ดิน 

ตารางแสดงผลประโยชน์ที่ภาครัฐและภาคประชาชนได้รับ 
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การดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย

1. พระราชบัญญัติ จั ดรู ปที่ ดิ น เพื่ อ

พัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547  

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ประกาศใช้บังคับการดำเนิน

โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย 

จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยการดำเนินการจะ

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

ขั้นตอนที่ 1 :  การเตรียมโครงการจัดรูป

ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ขั้นตอนที่ 2 :  การเสนอโครงการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ขั้นตอนที่ 3 :  การดำเนินโครงการจัดรูป

ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ในขั้นตอนของการเตรียมโครงการ จะมี

ความแตกต่างกันระหว่างโครงการที่ดำเนินการโดย

หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ดังนี้ 

• กรณีดำเนินงานโดยเอกชน จะต้องจัด

ตั้งเป็นสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็น

สมาคมของเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการฯ แต่ละ

แห่ง ซึ่งจะดำเนินการในที่ใดก็ได้โดยไม่จำเป็น  

ต้ อ ง อ ยู่ ใ น แ ผ น แ ม่ บ ท แ ล ะ พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย ที่  

คณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนด 

• กรณีดำเนินงานโดยกรมโยธาธิการ

และผังเมือง การเคหะแห่งชาติ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการภายใต้

แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินของ

จังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูป

ที่ดินเท่านั้น 

ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนแม่บทและพื้นที่  

เป้าหมายการจัดรูปที่ดินของจังหวัด กำหนดให้เป็น

ความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและ
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ผังเมืองจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด ซึ่งมีขั้นตอน

การจัดทำและเสนอแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายฯ 

ดังนี้ 

• สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่วนจังหวัดจัดทำ

แผนแมบ่ทและพืน้ทีเ่ปา้หมายฯ ตามกรอบการจดัทำ  

แผนแม่บทและพื้นที่ เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน  

ของจังหวัด แล้วเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วน

จังหวัดพิจารณา 

• สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ส่งแผนแม่บทและ

พื้นที่ เป้าหมายฯ ให้สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสนอ  

คณะกรรมการฯ 

• สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นำเสนอแผนแม่บทและ

พื้นที่ เป้าหมายการจัดรูปที่ดินของจังหวัดขอความเห็นชอบจาก  

คณะกรรมการฯ 

• สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ส่งคืนแผนแม่บทและพื้นที่

เป้าหมายการจัดรูปที่ดินของจังหวัดให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน  

ส่วนจังหวัดเป็นผู้ประกาศให้หน่วยงานและประชาชนทราบ (ประกาศ

จังหวัด) 

• สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดติดประกาศและ

ประชาสัมพันธ์  

2. โครงการนำร่องการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย  

• กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เลือกวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อใช้

ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกำหนด โดยได้รับความช่วย

เหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการพัฒนา

พื้นที่โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน โดยดำเนินโครงการนำร่องจัดรูปที่ดินควบคู่

ไปกับการจัดทำกฎหมายและพัฒนาในเชิงวิชาการ ดังนี ้ โครงการนำร่อง 

3 โครงการแรก ได้แก่ บริเวณถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร เทศบาล

นครยะลา และเทศบาลนครลำปาง และโครงการนำร่อง 7 โครงการต่อมา 

ได้แก่ โครงการในจังหวัดน่าน พะเยา พิษณุโลก อุทัยธานี สมุทรสาคร 

เพชรบุรี และนราธิวาส 

• จงัหวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง มนีโยบาย  

ที่จะให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ ที่เหลืออีก   

66 จงัหวดั จดัทำโครงการนำรอ่งจดัรปูทีด่นิ อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 โครงการ 

ซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือกพื้นที่โครงการแล้วมากกว่า 30 จังหวัด 

• กรุงเทพมหานคร โครงการนำร่องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการในพื้นที่ 7 แห่ง ประกอบด้วย 

โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 บริเวณหนองบัวมน บริเวณ

ตลิ่งชัน บริเวณลำแบนตาโพ บริเวณบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณ

กรุงเทพกรีฑา และโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณทุ่งคร ุ
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดรูปที่ดิน 

 เกือบทศวรรษที่มีการริเริ่มวิธีการจัดรูป

ที่ดินในประเทศไทย ซึ่งยังคงเป็นความพยายามของ

ภาครัฐที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองด้วยวิธี

การจัดรูปที่ดินอย่างจริงจัง โดยมีอุปสรรคของการ

ดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 

• นโยบายการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัด

รูปที่ดินที่ผ่านมายังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง 

• ขาดงบประมาณเพื่อการสำรวจเบื้องต้น และการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการดำเนินโครงการฯ 

• ขาดมาตรการจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกับภาค

รัฐในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เช่น การ

สนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากภาครัฐเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการในโครงการที่ เพียงพอตามความต้องการของ

ประชาชนและท้องถิ่น ขาดงบประมาณสำหรับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ (ปัจจุบันมีเพียง 70 ล้านบาท) เท่านั้น รวมทั้งขาดมาตรการ

จูงใจด้านการลดหย่อนค่าธรรมเนียม และภาษี เป็นต้น 

• การจัดทำระเบียบและกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราช

บัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ บาง

ส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา ซึ่งการจัดรูปที่ดินเป็นเรื่องใหญ่ การพิจารณาในราย

ละเอียดต้องใช้เวลาพิจารณาเพื่อความรอบคอบ จึงอาจต้องใช้เวลาอีก

ระยะหนึ่งกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

ข้อเสนอการดำเนินงานในระยะต่อไป
• ควรกำหนดนโยบายและเน้นการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาเมืองให้ชัดเจน และดำเนินการอย่างจริงจัง 

• จัดเตรียมงบประมาณเพื่อการสำรวจเบื้องต้นและการศึกษา

ความเป็นไปได้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่ 

• สร้างมาตรการจูงใจต่อการเข้าร่วมโครงการของเจ้าของที่ดิน 

เช่น การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากภาครัฐ เพื่อการพัฒนา

สาธารณูปโภคในโครงการ รวมทั้งมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียม และ

ภาษี เป็นต้น 

• ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้

แก่ผู้ร่วมโครงการและผู้ดำเนินโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน 

• ควรให้มีการเผยแพร่ความรู้การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้

แพร่หลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป เพื่อให้

เกิดความรู้ มีความเข้าใจในประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาพื้นที่โดยวิธี

การจัดรูปที่ดิน  

• ควรให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำหลักสูตรการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ สอนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  เพื่อเป็น  
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ความรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งการพฒันาพืน้ที ่ เพราะในอนาคต 

ประชากรมีจำนวนมากขึ้นแต่มีพื้นที่เท่าเดิม หาก

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดรูปที่ดิน

แล้วจะมีความพร้อมที่จะยอมรับการพัฒนาพื้นที่

โดยการจัดรูปที่ดิน ซึ่งจะทำให้สังคมโดยรวมเกิด

ความสงบสุขได้ 

 

บทส่งท้าย
การจัดรูปที่ดินเป็นวิธีการพัฒนาที่สามารถ

ช่วยบรรเทาปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ในการพัฒนา

เมือง สามารถนำไปใช้พัฒนาในพื้นที่ที่มีสิ่งปลูก

สร้างแล้ว หรือใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ของเมือง  และเป็นเทคนิคที่ใช้ได้กับเมืองลักษณะต่างๆ กัน โดยอาศัย

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และจัดแบ่งผลประโยชน์ที่เกิด

จากการพัฒนาโครงการอย่างเท่าเทียม โดยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่สามารถดำเนินงานได้ทั้งพื้นที่ในเมืองและชนบท เป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพสามารถประหยัดลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ อาทิ ค่าเวนคืน  

ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื้นที่โครงการ ดังนั้น 

รัฐจึงควรเพิ่มความสำคัญให้มากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม วิธีการจัดรูปที่ดินก็ยังเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย 

ซึ่งจำเป็นต้องชี้ให้ประชาชนเห็นถึงผลประโยชน์ของการจัดรูปที่ดิน โดย

คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนและลูกหลานในอนาคตจะได้อยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะนำไปสู่ผล

สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่วางไว้ได้ในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง

กรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย, พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  พ.ศ. 2547, กรุงเทพ : 2547. 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547, ไม่ระบุปีพิมพ์.   

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย คู่มือการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เล่มที่ 1, 2548.   

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเมืองและการจัดรูปที่ดิน, ไม่ระบุปีพิมพ์. 

อิสระ บุญยัง, บทบาทการพัฒนาประเทศของภาคเอกชนไทยด้วยการจัดรูปที่ดิน, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการเปิด

ประตูการจัดรูปที่ดินสู่ภาคเอกชนไทย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ. 

Hideo NAKAMURA, การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น (Land Read Justment in Japan),   

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการเปิดประตูการจัดรูปที่ดินสู่ภาคเอกชนไทย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงแรมเรดิสัน 

กรุงเทพฯ. 

Ryutaro  KOISHI , การดำเนนิโครงการจดัรปูทีด่นิ โดยภาคเอกชนของประเทศญีปุ่น่ (Businesses on Land Readjustment), 

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการเปิดประตูการจัดรูปที่ดินสู่ภาคเอกชนไทย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงแรมเรดิสัน 

กรุงเทพฯ. 
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บทนำ
รัฐบาลเริ่มให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนา

บ้านเมืองให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตั้งแต่แผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ควบคู่ไปกับกระแสสนับสนุนจากองค์กร

ระหว่างประเทศทั้งธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 

เนื่องจากพบว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีส่วนสัมพันธ์

อย่างยิ่งกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม 

การนำแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปขยายผลนั้น 

ส่วนใหญ่ยังเป็นไปในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

มากกว่าการปฏิบัติอย่างแท้จริง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เห็น

ได้ชัดเจนจะเกิดในระดับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาก

กว่าระดับชุมชน ทำให้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้ให้ความ

สำคัญมากขึ้นโดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง  

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ใน

ระดับชุมชน 

ธรรมาภิบาลกับการท่องเที่ยวชุมชน 

การสร้างองค์ความรู้ 
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 

ทั้งนี้ หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 รัฐบาลได้มีนโยบาย

ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อ

สนับสนุนการกระจายโอกาสและสร้างรายได้เพื่อแก้ไขปัญหา

ความยากจน จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในสภาพความเป็น

จริง ชุมชนในหลายพื้นที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนมา  

ระยะหนึ่งโดยเฉพาะในรูปแบบ Home Stay จนกระทั่งปี 2544 

รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำให้

การท่องเที่ยวชุมชนกระจายตัวมากขึ้น  

ปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้นและ

มีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันไป ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนที่

ดำเนินการก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและอยู่ระหว่าง

กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยปัจจัยความ

สำเร็จของการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนประการหนึ่งคือ การมี

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
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มุง่ถอดบทเรยีนการใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการศึกษาระบบธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการท่องเที่ยวระดับชุมชน และใช้เป็นแนวทาง

สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 รวมทั้งยกระดับการพัฒนาการท่อง

เที่ยวชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงจัดทำโครงการ

ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

ที่สำคัญๆ คือ 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของการท่องเที่ยว

ชุมชน และถอดบทเรียนหลักธรรมาภิบาลกับกระบวนการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

2. เพื่อประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเสนอองค์ประกอบหลักๆ ในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการ

สนับสนุนส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในระดับชุมชน ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

ทั้งนี้ ได้คัดเลือกจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่กรณีศึกษา 

เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก มีประชากรไม่มากนัก ขนาด

เศรษฐกิจไม่ใหญ่ แต่มีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

ประเพณีพื้นถิ่นไทลื้อที่น่าสนใจ รวมทั้งชุมชนมีความผูกพัน

ใกล้ชิดซึ่งเป็นฐานสำคัญของการเป็นชุมชนเข้มแข็ง เอื้อต่อ

การเป็นฐานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมสูง 

ปัจจัยเหล่านี้ได้เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

เชิงวัฒนธรรม/วิถีชีวิต ซึ่งมักเกิดขึ้นในระดับชุมชน 

สำหรับกรอบแนวคิด ที่ ใช้ในการศึกษาเน้นที่

กระบวนการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว กลไกการมีส่วน

ร่วมภายในชุมชนและหน่วยงานภายนอก ปัญหาอุปสรรค  

เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว

บนหลักการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งสรุปองค์

ประกอบการเป็นชุมชนท่องเที่ยวและปัจจัยความสำเร็จ นำไป

สู่การจัดทำประเด็นข้อเสนอการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

อย่างยั่งยืนโดยประยุกต์หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดแนวทาง และพัฒนาเป็นแผน 

งานโครงการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ผ่านกลไกความร่วมมือใน

ระดับต่างๆ 

แผนภาพกรอบแนวคิดการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
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แนวคิดหลักธรรมาภิบาล และการ
ท่องเที่ยวชุมชน

1. หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) หมาย

ถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นหลักการเพื่อ

การอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข 

สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดย

สันติวิธี และสังคมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสามารถนำไป

ใช้ได้ในหลายมิติ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติ

ทางการเมืองการปกครอง 

ส่วนองค์ประกอบของธรรมาภิบาล นั้น องค์กร

ระหว่างประเทศผู้สนับสนุนการพัฒนาในประเทศต่างๆ ได้

กำหนดองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลครอบคลุม 3 เรื่อง 

คือ ความโปร่งใส (Transparency) การทำงานอย่างมีหลักการ

และเหตุผล สามารถอธิบายได้ (Accountability) และการมี

ส่วนร่วม (Participation)1 ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง

ปลายทศวรรษ 1990 จึงได้เพิ่มเติมองค์ประกอบสำคัญอีก   

1 เรื่อง คือ ความสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability) 

ปจัจบุนั ธนาคารพฒันาแหง่เอเชยี (ADB) ไดก้ำหนดองคป์ระกอบ  

ของธรรมาภิบาลครอบคลุมทั้ง 4 เรื่องข้างต้นเช่นเดียวกัน 

สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขต

ความหมายขององค์ประกอบธรรมาภิบาลในมิติทางสังคม

ระดับชุมชนเป็นกรอบในการวิจัย ดังนี้ 

• ความโปร่งใส (Transparency) ครอบคลุม

กระบวนการบริหารจัดการของชุมชน มีกลไก (ประชาคม)   

กฎระเบียบชัดเจน มีการติดประกาศ แจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้รู้

ทั่วกัน 

• การทำง านอย่ า งมี หลั ก ก า รและ เหตุ ผล   

อธิบายได้ (Accountability) ครอบคลุมชุมชนมีการจัดตั้ง

องค์กรและผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน มีการเลือกผู้นำ สมาชิก 

มีการจัดสรรรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล มีการทำบัญชี

รับ-จ่ายเป็นหลักฐาน มีการจดบันทึก ที่สามารถตรวจสอบได้ 

• การมีส่วนร่วม (Part ic ipat ion) ครอบคลุม   

คนทุกกลุ่มในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตั้งแต่

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามประเมินผล และ

ร่วมรับผลประโยชน์ แต่ระดับการเข้าร่วมอาจมากน้อยแตก

ต่างกันตามบทบาทหน้าที่ 

• ความสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability) 

ครอบคลุมสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รู้บทบาท

หน้าที่ของตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มที่

ตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่กลุ่มคาดหวังไว้ และมีการ  

เตรียมวางแผนสำหรับการพัฒนาในอนาคต รวมถึงการมองหา

แหล่งทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวางแผนดังกล่าว 

2. การท่องเที่ยวชุมชน กระแสการพัฒนาอย่าง  

ยั่งยืนของโลกในการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก (Earth 

Summit) ปี 2535 ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล มี

ส่วนผลักดันให้เกิดกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ประการ 

คือ (1) กระแสความต้องการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ (2) กระแสความต้องการของตลาดการ

ท่องเที่ยวในด้านการศึกษาเรียนรู้ และ (3) กระแสความ

ต้องการพัฒนาคน โดยกระแสทั้ง 3 ประการมีผลต่อการปรับ

ตัวของระบบการท่องเที่ยวและระบบการจัดการท่องเที่ยวใน

การหาการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ อาทิ Green Tourism, Bio 

Tourism, Sustainable Tourism, Ecotourism  

นอกจากนี้ ในปี 2545 องค์การสหประชาชาติได้

ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเทศไทย

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในทิศทาง  

ดังกล่าว โดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากร เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมอย่างสมดุลมากขึ้น 

รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว 

การจัดการรายได้ และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่

คนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบ  

การทอ่งเทีย่วชมุชนในปจัจบุนั มจีดุเริม่ตน้มาจากการทอ่งเทีย่ว  

เชิงนิเวศที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้คำ

จำกัดความของการท่องเที่ยวชุมชน ว่าหมายถึง ทางเลือกใน

การจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามากำหนดทิศทางการ

ท่องเที่ยวบนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ

ทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว โดย
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การนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่า

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต

และวิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยใน

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ

พัฒนาศักยภาพและคนในชุมชนให้มีความรู้ความ

สามารถและบทบาทที่สำคัญในการดำเนินงาน ตั้งแต่การ

ตัดสินใจ การวางแผน การดำเนินงาน การสรุปบทเรียน 

และมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิด

ประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสามารถในการ

รองรับของธรรมชาติเป็นสำคัญ 

 

กรณีศึกษาชุมชนบ้านดอนมูลต.ศรีภูมิ
อ.ท่าวังผาจ.น่าน

ในการศึกษาวิจัยข้างต้น ได้คัดเลือกชุมชนบ้านดอนมูล 

ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นพื้นที่ตัวอย่างการศึกษา

พัฒนาการของการท่องเที่ยวชุมชน และการบริหารจัดการโดย

ใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญๆ ของการ

ศึกษาได้ดังนี้ 

1. สภาพทั่วไป บ้านดอนมูล เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมา

เกือบ 150 ปี ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ สืบเชื้อสายมา

จากชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองล้า แคว้นสิบสองปันนา 

มณฑลยูนาน ประเทศจีนตอนใต้ มาตามแนวแม่น้ำและอาศัย

อยู่ทั้งในพม่า ลาว และประเทศไทยตอนบน ในช่วงวัฒนธรรม 

“เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” (การกวาดต้อนผู้คนมาไว้ใน

เมืองของตนเอง) พ.ศ.2354 ปัจจุบันบ้านดอนมูลยังคงความ

เป็นไทลื้อไว้ได้เป็นบางส่วน ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ภาษา   

การแต่งกาย และวัฒนธรรมประเพณี  

บ้านดอนมูลตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา ห่าง

จากที่ว่าการอำเภอท่าวังผาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ

ทาง 8 กม.และห่างจากตัวจังหวัดน่าน 40 กม. สภาพพื้นที่เป็น

ที่ราบและที่ราบสูงติดป่าและภูเขา มีประชากร 680 คน 173 

หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งพืชไร่ 

ผลไม้ และปศุสัตว์ มีกลุ่มอาชีพเสริมทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

(OTOP 4 ดาว)และกลุ่มจัดทำเครื่องหวาย ประชากรมีรายได้

เฉลี่ยต่อคนต่อปี 26,669 บาท  ภายในหมู่บ้านมีการแบ่งเป็น

เขตปกครองย่อยที่เรียกว่า “คุ้ม” หรือหมวดเพื่อดูแลกันอย่าง

ทั่วถึงรวม 6 หมวด 

2. พฒันาการทอ่งเทีย่วชมุชน เดมิ ชมุชนบา้นดอนมลู 

มีสภาพยากจนมากและประสบปัญหาการบุกรุกทำลายป่าเพื่อ

ทำไร่เลื่อนลอย ปริมาณน้ำธรรมชาติมีน้อยลง จนในปี 2540 

ผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านสวิง ได้พยายามโน้มน้าวให้  

ชาวบ้านเลิกตัดไม้ทำลายป่า โดยชี้ให้เห็นความสำคัญของป่า

และร่วมมือกันอนุรักษ์โดยฟื้นฟูปลูกป่าต้นน้ำ และสวนป่าพืช

พื้นบ้านอาหารชุมชน (Food Bank) ทดแทน 

ขณะเดียวกันด้วยทุนทางด้านวัฒนธรรมไทลื้อที่มีอยู่

มาก ทำให้ชุมชนบ้านดอนมูลมีโอกาสต้อนรับนักศึกษาและนัก

วิจัยที่เข้ามายังหมู่บ้านเพื่อศึกษาวัฒนธรรมไทลื้ออยู่บ่อยครั้งๆ 

ละหลายวัน และหลายครั้งต้องเอื้อเฟื้อที่พักให้ ทำให้ครูบุญยัง 

คำยวง ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดคนหนึ่งของชุมชน เห็นโอกาส

และนำเสนอแนวคิดในการทำโฮมสเตย์ให้กับชาวบ้าน ซึ่ง  

ชาวบ้านเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว โดยเริ่มต้นทำโฮมสเตย์

ในปี 2543 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐาน
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ด้านอาหารและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ควบคู่ไปกับการ

ทำโฮมสเตย์และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นรายได้

เสริมจากการประกอบอาชีพการเกษตร และเป็นเครื่องมือ

สำคัญที่ยึดโยงคนทุกกลุ่มในชุมชนให้มีกิจกรรมทำร่วมกัน  

โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักให้ทุกคนในชุมชน

เห็นความสำคัญของการรักษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

ประเพณีไทลื้อและร่วมกันคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น 

ทั้งด้านสถาปัตยกรรม การแต่งกาย ภาษา และศิลปะการ

แสดง ทำให้ชุมชนโดยรวมมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงทาง

ด้านอาหาร มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีความตระหนักถึง

ความสำคัญของรากเหง้าตัวตนมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้นำ

ชุมชนและประธานกลุ่มท่องเที่ยวมีความเห็นตรงกันที่จะมุ่ง

เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ เกิดมาจากคนในชุมชน บน  

พื้นฐานความพอเพียงในวิถีชีวิตแบบเกษตร และการอนุรักษ์

ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีในชุมชนเป็นสำคัญ 

ไม่รีบเร่งพัฒนา แต่ให้เติบโตอย่างช้าๆ และมั่นคง คนในชุมชน

สามารถรับและปรับตัวได้ มีความสมานสามัคคีและเข้มแข็ง 

4. การบริหารจัดการ ที่มาของแนวคิดการทำ  

โฮมสเตย์และการท่องเที่ยวชุมชน ได้มีการหารือกันในเวที

โฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2548 และผ่านการประเมินรอบที่ 2   

ในปี 2550-2552 จากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวง  

การท่องเที่ยวและกีฬา  

การทำโฮมสเตย์ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านดอนมูล โดยมีการเชื่อมโยงกับจุดขาย

ด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ในชุมชน ได้แก่ วิหารไทลื้อวัดดอนมูล

และอนุสาวรีย์เจ้าหลวงเมืองล้า บ้านไทลื้อศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดดอนมูล (วังปลา)   

ปา่ชมุชน (ปา่สงวนของหมูบ่า้น) สวนปา่พชืพืน้บา้นอาหารชมุชน 

(Food Bank) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ งานขันโตก

อาหารพื้นเมืองไทลื้อและบายศรีสู่ขวัญ ศิลปะการแสดงแบบ

ไทลื้อ พิธีก๋ำเมือง (มีทุกๆ 3 ปี) รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนชนบท

แบบเกษตร กล่าวได้ว่า ชุมชนบ้านดอนมูลมีรูปแบบการ  

ท่องเที่ยวแบบผสมผสาน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ  

ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร และการทอ่งเทีย่วชมุชน-วถิชีวีติ-วฒันธรรม 

ปัจจุบัน บ้านดอนมูล มีผู้มาเยี่ยมเยือน เฉลี่ยปีละ 200 

คน ทั้งนักศึกษานักวิจัย และนักท่องเที่ยวที่มาแบบครอบครัว 

หมู่คณะ หรือ 2-3 คน และทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยผู้ที่

พักโฮมสเตย์ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ

ที่มากับคนไทย ซึ่งชาวชุมชนบ้านดอนมูลยินดีต้อนรับทุกคน

ด้วยมิตรไมตรี 

3. แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จากการ

พูดคุยกับผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน พบว่า ชุมชนในสมัยก่อนไม่กล้า

แสดงออกถึงตัวตนความเป็นไทลื้อมากนัก เพราะเป็นชุมชนที่

ยากจน ตัดไม้ทำลายป่า แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดมา

ฟื้นฟูป่า อนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทาง
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ประชาคมของหมู่บ้าน ที่มีตัวแทนของทุกหลังคาเรือนในชุมชน

เข้าร่วม หลังจากที่ชาวบ้านเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว   

ครบูญุยงัไดช้กัชวนเจา้ของบา้นทีส่นใจและมสีภาพบา้นทีพ่รอ้ม 

(ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว โดยรวมสะอาด) เข้าร่วมเป็นกลุ่ม

เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก

ได้ (ปัจจุบันมีประมาณ 30 หลัง)  

ขณะเดียวกัน มีการแบ่งหน้าที่กลุ่มต่างๆ ให้มีส่วน  

รับผิดชอบในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่สำคัญได้แก่ กลุ่ม  

แมบ่า้น ดแูลเรือ่งอาหารเครือ่งดืม่ การจดัขนัโตก โดยซือ้พชืผกั

จากเกษตรกรในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ 

กลุ่มเยาวชน จัดเตรียมชุดศิลปะการแสดงและการแต่งกาย

แบบไทลื้อ ทางวัดดอนมูล อำนวยสถานที่สำหรับกิจกรรม 

โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มการท่องเที่ยว

ชุมชนและโฮมสเตย ์ ของหมู่บ้าน ทำหน้าที่ติดต่อประสาน

งานด้านการท่องเที่ยว กำหนดแผนงาน กฎระเบียบกองทุน 

มาตรการและระเบียบปฏิบัติในการจัดการการท่องเที่ยว แบ่ง

งานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ให้ทำงาน

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ทั้งนี้ การประสานเตรียมการรับนักท่องเที่ยวของกลุ่ม

ต่างๆ จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามา โดยช่องทางการตลาดของ

การท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนมูล มี 2 ช่องทางหลัก คือ หนึ่ง 

การบอกกนัปากตอ่ปาก จากนกัศกึษา นกัวจิยั หรอืนกัทอ่งเทีย่ว  

ทีเ่คยมาเยีย่มเยอืนแลว้ และ สอง จากสือ่ของสำนกัพฒันาการ  

ท่องเที่ยว ในรูปของข้อมูลบน Internet และเอกสารเผยแพร่ 

“โฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชุมชนบนธรรมชาติ” ซึ่งผู้ที่สนใจจะได้ที่อยู่

และเบอร์ติดต่อโดยตรงกับชุมชน 

การบริหารจัดการรายได้ แต่ละกลุ่มจะได้รับรายได้จาก

นักท่องเที่ยวในลักษณะค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ และ

ส่วนหนึ่งจะถูกหักเก็บไว้เป็นกองทุนการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยรวม เช่น ค่าตัดหญ้าของลานกิจกรรม

ในวัด ค่าทำความสะอาดถนนหนทางในชุมชน ค่าน้ำประปา

ค่าไฟฟ้าของวัดซึ่งใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรม เป็นต้น โดยมี

ฝ่ายคลังของหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลการนำเงินเข้าบัญชีและเบิก

จ่ายให้ตรงตามมติประชาคมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของกองทุน รวมทั้งรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนให้ประชาคม

หมู่บ้านรับทราบ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนท่องเที่ยว 

ทำให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนไม่ต้องเสียค่าบำรุงชุมชนรายปี   

 อีกต่อไป  

ในเบื้องต้นสามารถประมาณการจัดสรรรายได้จากนัก

แผนภาพความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
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ท่องเที่ยวได้ดังนี้ ค่าที่พัก 100 บาท/คน/คืน (เจ้าของบ้านได้ 

80 บาท เข้ากองทุน 20 บาท) ค่าอาหารเครื่องดื่ม มื้อละ 50 

บาท (กลุ่มแม่บ้านที่สลับกันเข้าร่วมในแต่ละครั้งจะได้ค่าแรง

เตรียมอาหารและจัดเก็บภาชนะวันละ 100 บาท/คน) ค่าชม

ศิลปะการแสดง แตกต่างกันตามจำนวนชุดที่จัดแสดง อยู่

ระหวา่ง 600 – 2,000 บาท ทำใหห้มูบ่า้นไดเ้งนิจากการทอ่งเทีย่ว  

เฉลี่ย 100,000 – 200,000 บาทต่อปี โดยไม่นับรวม  

รายได้พิเศษ (ค่าทิป) ที่นักท่องเที่ยวอาจให้เพิ่มเติมกับ  

เจ้าของบ้านพัก นักแสดงหรือผู้ประสานงาน และรายได้  

ที่เกิดจากการขายสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้าน หรือการขาย

ผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม เงินรายได้  

ที่ได้โดยตรงจากกิจกรรมท่องเที่ยวอาจไม่มากนักเมื่อคำนวณ

จากจำนวนนักท่องเที่ยว หากการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน

บ้านดอนมูล ได้นำมาซึ่งการสร้างสายสัมพันธ์ฉันท์ญาติมิตร

ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน และก่อให้เกิดการทำ

กิจกรรมต่อเนื่องที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ 

อาทิ การทอดกฐินและผ้าป่าในชุมชน ทำให้ชุมชนมีเงินทุน  

ในการพัฒนา เป็นต้น 

สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอท่าวังผา 

และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ได้เข้ามามีบทบาท

สนับสนุนชุมชนบ้านดอนมูลทั้งในเชิงนโยบายและงบประมาณ 

โดยอำเภอท่าวังผา มีนโยบายที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

อย่างยั่งยืน ไม่ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิม เน้นการพัฒนาอย่างค่อย

เป็นค่อยไป และมีการกำหนดกลไกและแนวทางการ

พัฒนาการท่องเที่ยวในอำเภออย่างชัดเจน ส่วน องค์การ

บริหารส่วนตำบลศรีภูมิ มีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี 

และสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น การ

แข่งเรือ การสร้างแนวป้องกันไฟ หรือสมทบในการจัดพิธีตาม

ประเพณีต่างๆ  โดยในปี 2551 มีแผนงานที่จะฝึกอบรม

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

5. แผนการพฒันาการทอ่งเทีย่วชมุชนบา้นดอนมลู 

คณะกรรมการท่องเที่ยวของบ้านดอนมูลได้มีการวางแผน  

แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีการจัดทำแผน

งานอย่างชัดเจนขึ้นในปี 2546 โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ

จดัการการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศแบบชมุชนมสีว่นรว่ม บา้นดอนมลู 

อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการจัดทำแผน  

ปฏิบัติการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจรในพื้นที่

นำร่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบน

ของกรมป่าไม้ ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรความร่วมมือ

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศเดนมาร์ก (Danish 

Cooperation for Environmental Development) หรือ 

DANCED สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการครอบคลุมรูปแบบ

การท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการ โปรแกรมการท่องเที่ยวและ

ราคาค่าบริการ จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้ มาตรการและ

ระเบียบปฏิบัติในการจัดการการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ 

และองค์กรบริหารจัดการการท่องเที่ยว  

ทั้งนี้ รูปแบบและกิจกรรมต่างๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนไป

บ้าง เมื่อลองทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ เช่น การล่องแพ

ลำน้ำน่าน ซึ่งมีต้นทุนสูงและไม่ค่อยปลอดภัย สำหรับแผนงาน

ในอนาคต จะริเริ่มกิจกรรมปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตคนและแหล่ง

ท่องเที่ยวในหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีการเตรียมกำหนดเส้นทาง

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหมู่บ้านใกล้เคียง และการสร้างบ้าน

กลางสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ 

 

ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนกับหลักธรรมาภิบาล

จากกระบวนการบริหารจัดการข้างต้น สามารถนำมา

พิจารณารายละเอียดและความสอดรับกับองค์ประกอบ

ธรรมาภิบาลได้ดังนี้ 

• ความโปร่งใส (Transparency) พบว่า ชุมชนมี

กลไกในลักษณะการ “ประชาคม” ที่มีผู้แทนจากทุกหลังคา

เรือนเข้าร่วม เป็นรูปแบบของการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม  

โดยเฉพาะการรว่มคดิและรว่มตดัสนิใจ สรา้งใหเ้กดิความโปรง่ใส

ในการทำงานที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง แม้ว่าแนวคิด/การริเริ่มส่วนใหญ่จะมาจากครูบุญยัง/
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ผู้ใหญ่บ้านก็ตาม อีกทั้งมีการกำหนดกฎเกณฑ์การใช้เงิน

กองทุนท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับร่วมกันว่า เป็นการ

ใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน โดย

มีฝ่ายคลังของหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรายรับ-ราย

จ่ายของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรายงานให้

ประชาคมได้ทราบทุกเดือน พร้อมติดประกาศสรุปผลการ

ดำเนินงานทุกเดือนให้ทราบโดยทั่วกัน 

• ก า รทำง านอย่ า งมี หลั ก ก า รและ เหตุ ผล   

อธิบายได้ (Accountability) พบว่า ทั้งการทำงานในรูปแบบ

ประชาคมก็ดี หรือคณะกรรมการท่องเที่ยวก็ดี ทุกครั้งที่มี  

การประชุมจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เสมอ เป็นหลักฐาน

ที่สามารถอ้างอิงและใช้ตรวจสอบได้ อีกทั้งลักษณะการทำงาน

ในรูปแบบของ “คณะกรรมการ” ได้กำหนดให้มีการเลือกผู้นำ

กลุ่ม และสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม ซึ่งในที่นี้ได้แก่ ครูบุญยัง ได้

รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม และสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

การให้บริการและการจัดการการท่องเที่ยวอีก 32 คน ทำให้

การดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

โดยคณะกรรมการจะร่วมกันวางแผนงาน กำหนดกฎเกณฑ์ 

และกำหนดราคาค่าให้บริการรวมถึงการจัดสรรรายได้อย่าง  

ทั่วถึงทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  

ของทุกฝ่าย  

นอกจากนี้ การจัดการกองทุนท่องเที่ยว ที่มีการกำหนด

กฎเกณฑ์การใช้จ่ายเงินที่ชัดเจนเพื่อกิจการที่สนับสนุนการ

พัฒนาการท่องเที่ยวแล้ว คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่าย

คลังของหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีรับฝากเงินและ

เบิกจ่ายเงินตามมติประชาคมอย่างสอดรับกับวัตถุประสงค์ 

และสามารถตรวจสอบได้โดยสมาชิกของชุมชน 

• การมีส่วนร่วม (Participation) พบว่า ชุมชนมีการ

ใช้กลไกในลักษณะของการประชาคมในการเปิดโอกาสให้ชาว

บ้านเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ

ผูกพันถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องร่วมปฏิบัติดำเนินการ ดังกรณีที่

ชาวบ้านเห็นด้วยกับแนวคิดที่จะริเริ่มการทำโฮมสเตย์ในชุมชน 

ทำให้ต้องมีการแบ่งกลุ่มหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงการร่วมแบ่ง

ปันผลประโยชน์ ที่เป็นรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งที่เป็น

ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าสินน้ำใจ และแบ่งปันเข้ากองทุนกลาง

เพื่อใช้บริหารงานและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่อง

เที่ยวในชุมชน เช่น ค่าดูแลรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน แต่ผู้

ได้รับประโยชน์คือชาวบ้านทุกหลังคาเรือน นับได้ว่าเป็นการ

แผนภาพองค์ประกอบธรรมาภิบาล 
ในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนมูล 
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กระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึงให้กับหมู่บ้านโดยรวม แม้ว่า

ไม่ใช่ทุกคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการทำท่องเที่ยวชุมชน 

สำหรับการร่วมติดตามประเมินผลนั้น ยังไม่พบการดำเนิน

งานอย่างชัดเจนในระดับชุมชน แต่พบในระดับของคณะ

กรรมการกลุ่ม ที่มีการพูดคุยประเมินผลการดำเนินงานและหา

แนวทางปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ 

• ความสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability) การ

ที่คณะกรรมการท่องเที่ยวได้กำหนดกฎเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ 

และการจัดสรรรายได้แก่สมาชิกอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับร่วม

กัน สมาชิกกลุ่มต่างๆ จึงร่วมปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตาม  

เปา้หมายและแนวทางทีต่ัง้ไว ้เชน่ กรณทีีเ่จา้ของบา้นพกัโฮมสเตย ์

รับนักท่องเที่ยว ก็จะรู้ว่าตนจะได้รับส่วนแบ่งเท่าไหร่ และต้อง

จ่ายให้กองทุนเท่าไหร่ กรณีการร่วมแรงของกลุ่มแม่บ้านใน

การจัดเตรียมอาหารและเก็บกวาด ทุกคนที่เข้าร่วมก็จะรู้ว่าตน

จะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่ 

กรณีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก สมาชิกรู้ว่า

ต้องให้วางเงินมัดจำล่วงหน้าเท่าใด ต้องระดมสมาชิกมาช่วย

งานกี่คน ซื้อวัตถุดิบทำอาหารเท่าไหร่ จัดสรรนักท่องเที่ยวลง

บ้านพักอย่างไร เป็นต้น เหล่านี้สะท้อนว่าสมาชิกรู้บทบาท

หน้าที่ และสามารถเตรียมการได้จากประสบการณ์ที่เคย  

ผ่านมา นอกจากนี้ คณะกรรมการท่องเที่ยว ได้มีการวางแผน

ปฏิบัติการเพื่อกรอบการดำเนินงานและเตรียมแผนกิจกรรม

ใหม่ๆ ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การกำหนดเส้นทางจักรยาน

เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านใกล้เคียง โดยคาดว่าจะ

ใช้กองทุนท่องเที่ยวเป็นแหล่งงบประมาณสนับสนุน หรือการ

สร้างบ้านกลาง สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะโดยจัด

ทำเป็นโครงการเสนอขอการสนับสนุนจาก ททท. 

 

ปจัจยัความสำเรจ็:ผูน้ำชมุชนวถิชีวีติ
ที่พอเพียง ทุนทางสังคมสูง และการ
บริหารจัดการที่ดี และสามารถแบ่ง
ปันผลประโยชน์ทั่วถึง

นอกจากการถอดบทเรียนหลักธรรมาภิบาลในการท่อง

เที่ยวชุมชนแล้ว ซึ่งพบว่า ปัจจัยสนับสนุนให้การดำเนินงาน

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนมูลประสบความสำเร็จ   

ที่สำคัญประกอบด้วย 

• ผู้นำชุมชน บ้านดอนมูล มีผู้นำทางความคิดจาก

ผูน้ำโดยตำแหนง่ (ผูใ้หญบ่า้น) และผูน้ำตามธรรมชาต ิ(ครบูญุยงั 

ประธานกลุ่มท่องเที่ยว) เป็นตัวแกนหลักในการคิดริเริ่มและ

สามารถโน้มน้าวการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ด้วยหลักเหตุผล 

นำไปสู่การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งที่กระจายอยู่ตามกลุ่มต่างๆ  

• วิถีชีวิตที่พอเพียง ด้วยพื้นฐานของวิถีชีวิตชาว

น่าน ที่มีความพอเพียงไม่ทำอะไรเกินตัว สอดคล้องกับการ

ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้

ชุมชนบ้านดอนมูลไม่เน้นการเติบโตแบบรีบเร่ง แต่ให้ความ

สำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ 

การศึกษา และการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น จึงเกิดการพัฒนา

แบบค่อยเป็นค่อยไป ได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาจนเกิด

ประสบการณ์สะสมต่อเนื่อง 

• ทุนทางสังคมสูง ทั้งในด้านเชื้อชาติ ภาษา ศิลป

วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ที่เป็นไทลื้อ ได้สร้างความ

เป็นชุมชนที่ผูกพันแน่นแฟ้น มีความสมานสามัคคี เป็นฐาน

สำคัญในการเป็นชุมชนเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา นอกจากนี้ คนในชุมชนยังมีอัธยาศัยไมตรีและเอื้อเฟื้อ

อาทรต่อผู้มาเยี่ยมเยือนเหมือนญาติ ซึ่งเป็นจุดแข็งประการ

หนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

• มีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถแบ่งปันผล

ประโยชน์ทั่วถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ไม่ใช่เรื่องที่

ทุกคนในชุมชนต้องเข้ามาดำเนินการ แต่การที่คณะทำงานมี

กลไกการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถสร้าง

ความเข้าใจในชุมชนได้ อีกทั้งยังกระจายผลประโยชน์ให้กับทุก

คนในชุมชนทั่วถึงกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดการ

ยอมรับในแนวทางการพัฒนา และส่งผลถึงบรรยากาศโดย

รวมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว 

• ทำเลที่ตั้งของชุมชน มีความเป็นชนบทวิถีเกษตร

ที่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง

ได้โดยสะดวก อีกทั้งการมีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ก็เป็นจุดดึงดูด

ที่นักท่องเที่ยวในความสนใจ 
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กลไกการบริหารจัดการ
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน จะต้องมี

กลไกในการบริหารจัดการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานด้าน

ต่าง ๆ โดยควรมีองค์ประกอบหลักๆ ในเชิงของกลไกและ

แนวทางบริหารจัดการ ดังนี้ 

• กลไกประชาคมหมู่บ้านที่มีตัวแทนจากทุก  

ครวัเรอืน เปน็เวทใีนการระดมขอ้มลู ความคดิเหน็ รว่มตดัสนิใจ 

และเกิดข้อผูกพันในการร่วมรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ เริ่ม

ตั้งแต่การค้นหาศักยภาพของชุมชนเพื่อหาจุดขายทางการท่อง

เที่ยว บนพื้นฐานแนวคิดว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน

ควรเป็นการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลัก (เนื่องจากการ

ท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่อ่อนไหวกับสภาพแวดล้อมภายนอกมาก) 

และต้องพัฒนาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่

กระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและสภาพแวดล้อมเดิม

ของชุมชน โดยดูความเป็นไปในได้ในการดำเนินงานร่วมกัน 

• กลไกทำงานในรูปแบบคณะกรรมการท่อง

เที่ยว/คณะทำงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน หลัง

จากประชาคมเห็นด้วยกับแนวคิดที่จะพัฒนาการท่องเที่ยว

ชุมชนแล้ว ให้ประชาคมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะทำงาน 

เพื่อกำหนดแผนงานพัฒนาในรายละเอียด รวบรวมชาวบ้านที่

สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม

โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับ สามารถประสานและ

สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนได้อย่างสอดคล้อง รวมทั้ง

ประสานทรัพยากร/งบประมาณจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้ 

ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มและ

สมาชิกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดพัฒนายกระดับการบริหารจัดการ

และเกิดมุมมองการพัฒนาใหม่ๆ โดยการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ รวมถึงการเตรียมทักษะทาง

ภาษาสำหรับไกด์ท้องถิ่น หรือการเรียนรู้การบริหารจัดการ

แบบร่วมสมัย 

• การกระจายผลประโยชน์ให้กับหมู่บ้านได้ทั่วถึง

ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชน ไม่ใช่

ทุกคนในหมู่บ้านต้องเข้ามาร่วมดำเนินการ แต่ทุกคนเป็นส่วน

หนึ่งของภาพรวมชุมชนที่ดึงดูดการท่องเที่ยวเข้ามาหรือใน

ฐานะของผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ดังนั้น 

การกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวจึงควรทำ

อย่างทั่วถึง โดยสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวสามารถได้รับผล

ประโยชน์ในรูปของค่าตอบแทน ในขณะที่ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกกลุ่มสามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปของสวัสดิการที่

กลุ่มท่องเที่ยวจัดสรรให้กับชุมชนโดยรวม 

• การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในการ

ดำเนินงานพัฒนา คณะทำงานควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

สถิติและความเห็นต่างๆ ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาให้ดีขึ้นบนพื้นฐานศักยภาพ 

ความพร้อม และความพอเพียงในชุมชน รวมทั้งควรมีกลไกเฝ้า

ระวังความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความปลอดภัยและผล

กระทบเชิงวัฒนธรรม เพื่อป้องกัน/เตรียมการแก้ปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การดำเนินงานต่างๆ ต้องรายงานผล

งานให้ประชาคมทราบเป็นระยะๆ  

• ดำเนินงานบนฐานความรู้ ควบคู่กับการสร้าง

เสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ชุมชนควร

ให้ความสำคัญกับการสืบค้นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ควบคู่การพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวชุมชน และพิจารณาให้การพัฒนาท่องเที่ยว

ชุมชนเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง/สนับสนุน/กระตุ้นความ

เข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน

โดยรวม เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวทำให้กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม

วัฒนธรรม/กลุ่มป่าชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น เพราะต้องปรับ

ตัว/เตรียมพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  

 

นโยบายในชว่งแผนพฒันาฯฉบบัที่10
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในช่วงแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 

2554) ได้มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการร่วมคิด 

ร่วมทำในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้   

• เสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนโดยการใช้หลัก

ธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สามารถดึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และทุนเดิมมาใช้ได้

อย่างเต็มที่ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต และสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับ

การเสริมสร้างความรู้เรื่องการบริหารและการจัดการร่วมสมัยที่

มีแนวคิดและกระบวนการที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ เช่น การ
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บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การบริหารแนว

ราบ และการจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้จากชุมชน

ด้วย รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับติดตามประเมินผลอย่าง  

ต่อเนื่อง และการพัฒนาเยาวชนเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการ

พัฒนารุ่นต่อไป 

• สนบัสนนุการเชือ่มโยงกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

โดยเฉพาะ อบต. เพื่อขยายโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยว

ชุมชน ในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนและการเชื่อมต่อกับ

หน่วยงานองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา รวมทั้งเป็นจุด

ประสานงานและวางแผนเพื่อสร้างเครือข่ายต่อยอดการ

พัฒนาในพื้นที่อย่างเป็นระบบได้ 

• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย

จะช่วยเสริมพลังในการพัฒนาทั้งในแง่การแลกเปลี่ยน  

ความคดิ ประสานทรพัยากร และการมอีำนาจตอ่รองทีเ่ขม้แขง็  

มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาโดยรวม 

 

สรุป
การท่องเที่ยวชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทุน

ทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และช่วยกัน

อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเสริม

สร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกเหนือจากอาชีพหลัก ซึ่งการ

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่น

ให้เข้ามาถึงเรือนชาน ย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กันโดยปริยาย ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการสร้างความ

เข้าใจและให้เวลาในการปรับตัวของชาวบ้านอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปบนพื้นฐานความพอเพียงจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น  

นอกจากนัน้ ความสำเรจ็ในการพฒันาการทอ่งเทีย่วชมุชน  

อย่างยั่งยืนที่สามารถสร้างขึ้นได้ คือ การบริหารจัดการที่ดี  

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยชุมชนบ้านดอนมูลมีรูปแบบการ

บริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม (Participation) โดยใช้กลไก

ประชาคม เป็นช่องทางร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ นำไปสู่ข้อผูกพัน

ที่ต้องร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง ดำเนิน

งานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency & 

Accountability) ไม่มีการผูกขาดอำนาจบริหาร แต่มีการ  

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานชัดเจน มีการจดบันทึกการประชุมทุก

ครั้ง มีการกำหนดกฎเกณฑ์การทำงานต่างๆ ชัดเจนเป็นที่

ยอมรับ การบริหารการเงินถูกแยกออกจากคณะผู้ทำงาน มี

การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย และรายงานให้ประชาคมทราบเป็น

ระยะๆ รวมทั้งมีการติดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบทั่ว

กัน โดยกระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์เป็นเรื่องที่ผู้มีส่วน

ร่วมสามารถคาดการณ์ได้ (Predictability) เนื่องจากทุกคนที่

ร่วมในกิจกรรมรู้บทบาทหน้าที่และสัดส่วนรายได้ที่จะได้รับ

ตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงไว้ตั้งแต่ต้น และร่วมปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายและแนวทางที่กำหนด 

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนพัฒนาและหาแหล่งสนับสนุนไว้

อย่างต่อเนื่อง 
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ผลการศึกษาได้มีสินค้าเป้าหมาย 4 ชนิด คือ ข้าว อ้อย ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง พบว่า 

การใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้ของสินค้าทั้ง 4 ชนิดยังไม่คุ้มค่า รวมทั้งบางส่วนมีการเผาทำลาย

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และเป็นการสูญเสียโอกาสในการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงจำเป็น

ต้องหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้ให้มากขึ้น  

ผลิตผลเหลือใช้ที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาในขั้นตอนแรก คือ ฟางข้าว 

แกลบ ใบและยอดอ้อย กากอ้อย ต้นมันสำปะหลัง ใบ เหง้า และกากมันสำปะหลัง ซึ่งการนำ

ผลิตผลเหลือใช้มาผลิตสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น สามารถเรียงลำดับความสำคัญตามมูลค่า

ที่ได้จากมากไปน้อย คือ อาหารสัตว์ ไฟเบอร์ เคมี เชื้อเพลิง และปุ๋ย ตามลำดับ ซึ่งหากสามารถ

ดำเนินการได้ก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการไม่มีการสูญเสีย (Zero Waste) และการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทย 

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้ 
การพัฒนาแบบไม่มีการสูญเสีย1   

การสร้างองค์ความรู้ ลดาวัลย์  คำภา / เสาวนีย์  กองวิบูลศิริ    
สำนักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1  สังเคราะห์จากการศึกษาเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การพัฒนาแบบไม่มีการสูญเสีย (Zero Waste Industry)   
 จัดทำโดย บริษัท ดีเวลลอปเม้นต์ แอนด์ แพลน คอนซัลแตนท์ จำกัด .มีนาคม 2549 
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บทนำ
ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญ  

ต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยมาโดยตลอด ในปัจจุบันมี  

ครัวเรือนเกษตรถึง 5.77 ล้านครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 

15.66 ล้านครัวเรือน และมีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรกว่า  

ร้อยละ 40 ของประเทศ มีการใช้ทรัพยากรน้ำร้อยละ 75 ของ

น้ำที่กักเก็บได้ รวมทั้งมีส่วนช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ภาคเศรษฐกิจส่วนรวมของไทยมาตั้งแต่ในอดีต โดยเป็นสินค้า

ส่งออกของไทยที่มีมูลค่ากว่าปีละ 500,000 ล้านบาท   

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่สำคัญของการพัฒนาภาค

เกษตรประเด็นหนึ่ง คือ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศสาขาเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดมีแนวโน้ม

ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่

ยังคงมีการสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย โดยยังคงผลิตและจำหน่าย 

รวมทั้งส่งออกสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ หรือเป็นการแปรรูป

เบื้องต้นเป็นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากสินค้าหลัก เช่น  

• ยางพารา ไทยยังคงผลิตและส่งออกยางพาราใน

รูปวัตถุดิบประมาณร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออก  

ในรูปของผลิตภัณฑ์ยางซึ่งมีมูลค่าสูง เช่น ถุงมือยาง ยาง  

ยานพาหนะ และผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม  

• ข้าว ไทยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ก็  

สง่ออกในรปูของวตัถดุบิกวา่รอ้ยละ 90 ทีเ่หลอื เปน็การสง่ออก  

ในรูปของผลิตภัณฑ์ข้าว เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว   

เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยว และขนมปังกรอบ เป็นต้น  

• มันสำปะหลัง เป็นการผลิตและส่งออกในรูปของ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้นเช่นกัน คือ มันสำปะหลังอัดเม็ดและ

มันเส้น เป็นต้น  

นอกจากนั้น ในกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้า

เกษตรหลายชนิดยังคงมีการสูญเสียในกระบวนการผลิต การ

เก็บเกี่ยว และการแปรรูปในสัดส่วนค่อนข้างสูง กลายเป็นการ

สูญเสียที่ทำให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าหลักสูงไปด้วย และไม่

คุ้มค่าในการลงทุน ดังนั้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

ให้สามารถแข่งขันได้ในระยะต่อไป จำเป็นต้องให้ความสำคัญ

กับการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบทางการเกษตร โดยใช้

ประโยชน์จากทุกส่วนหรือมากที่สุด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าใน

การลงทุน และนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรม

การเกษตรเป้าหมาย ซึ่งสินค้าเกษตรที่ควรพิจารณานำ

แนวทางการเพิ่มมูลค่าโดยใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทุกส่วน 

หรือ Zero Waste Industry มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า

เกษตรหลัก เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย 

เป็นต้น  

 

แนวคิดการพัฒนาแบบ ZeroWaste
Industry

1. รูปแบบ Zero Waste Industry   

 เป็นแนวคิดในกลุ่มประเทศยุโรป มุ่งเน้นการสร้าง

กระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ ซึ่งมีการมองภาพ

การอยู่ร่วมกันของสิ่งที่มีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ ที่จำเป็น

ต้องอยู่ในโลกเดียวกัน โดยใช้วิธีการกำหนดมาตรฐานและรูป

แบบสินค้า วิธีการผลิต และการบริโภคสินค้า ซึ่งในมุมมอง

การแข่งขันแล้วเป็นการสร้างการกีดกันทางการค้า (Non Tariff 

Barrier) ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา รูปแบบดังกล่าวได้นำ

มาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยี

สะอาด (Clean Technology) ซึ่งก็มีความหมายเดียวกัน   

ต่อมาได้มีการนำไปใช้ในองค์การสหประชาชาติ (United 

Nation : UN) และได้รับการรับรองและยอมรับเข้าไปเป็น

บทบาทของกองสิ่งแวดล้อม (Environment Division) ของ UN 

พร้อมทั้งมีการรณรงค์ให้ประเทศกำลังพัฒนาได้ปรับปรุง  

รูปแบบการผลิต โดยมีเป้าหมายการนำไปสู่การพัฒนา  

อย่างยั่งยืน (Sustainability)  

 ความหมาย  : Zero Waste Industry หรือ Clean 

Technology คือ การสร้างกระบวนการผลิตและการบริการที่

ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

น้อยที่สุด โดยใช้ยุทธศาสตร์การปกป้องสิ่งแวดล้อมแบบ

บูรณาการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าว 

 แนวทางการพัฒนาแบบ Zero Waste Industry   

ให้ความสำคัญกับการลดความสูญเสียของสินค้าเกษตร  

เปา้หมาย และการพฒันา Waste ไปใชป้ระโยชน ์ซึง่จะพจิารณา

ความเกี่ยวเนื่องของกิจกรรม เทคโนโลยี และปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก Waste โดยรวม พร้อมกับการ
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1) ผลิตผลเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากภาคเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 

และ 2) ผลิตผลเหลือใช้ที่เกิดในภาคการผลิต/แปรรูปสินค้า

เกษตรขั้นพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมถึงน้ำเสียด้วย  

 

ผลผลิตเหลือใช้ของสินค้าเกษตร
ผลิตผลเหลือใช้จากการผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมาย  

ทั้ง 4 ชนิด ประกอบไปด้วยผลิตผลเหลือใช้ที่ เกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิตภาคเกษตร และผลิตผลเหลือใช้ที่เกิดขึ้นใน

ภาคอุตสาหกรรม โดยผลผลิตเหลือใช้ของสินค้าเกษตรแต่ละ

ชนิดมี ดังนี้ 

(1) ข้าว ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกทั้งที่เป็นข้าวนาปี

และข้าวนาปรัง มีจำนวนประมาณ 24.9 ล้านตัน/ปี ซึ่งในขั้น

ตอนการเก็บเกี่ยวจะมีผลผลิตเหลือใช้ ได้แก่ ตอซังข้าว ข้าวตก 

ฟางข้าว แต่เมื่อผ่านเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นข้าวสารแล้ว 

จะมีผลิตผลเหลือใช้ ได้แก่ แกลบ รำข้าว และปลายข้าว ทั้งนี้ 

ผลผลิตเหลือใช้ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

ฟางข้าว จำนวน 8.296 ล้านตัน และแกลบ จำนวน 1.550 

ล้านตัน  

 

 

 

 

 

 

 

(2) อ้อย ปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ต่อปีประมาณ 49.6 

ล้านตัน ซึ่งในขั้นตอนการผลิตจะมีผลผลิตเหลือใช้ที่เกิดขึ้นใน

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ใบอ้อย ยอดอ้อย ตออ้อย และเมื่อ

อ้อยถูกส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาล จะมีผลิตผลเหลือใช้ในขั้น

ตอนการผลิต ได้แก่ กากอ้อย กาก/ตะกอน ไอน้ำ กากน้ำตาล 

และขี้ด่าง ซึ่งผลผลิตเหลือใช้ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อใช้

ประโยชน์ ได้แก่ ใบอ้อยและยอดอ้อย จำนวน 7.517 ล้านตัน 

และนำ้เสยีจากโรงงานนำ้ตาล จำนวน 991.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน จะทำให้การใช้

ประโยชน์สินค้าเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ลักษณะของ Waste ในภาคเกษตร 

 Waste ที่เกิดขึ้นในภาคเกษตร Waste ทั้งหมด

เป็นส่วนประกอบของผลผลิตที่ไม่ต้องการ และไม่สามารถนำ

มาใช้ประโยชน์ได้โดยทั่วไปมีคุณสมบัติเป็น Inert Waste 

ประกอบด้วยสารที่ไม่ค่อยทำปฏิกิริยา (Inactive) ที่เป็นทั้ง

อินทรีย์ (Organic) และอนินทรีย์ (Non-organic) ซึ่งส่วนใหญ่

มักกำจัดด้วยวิธีการเผา หรือการฝัง โดยเฉพาะฟางข้าว และ

ใบอ้อย ในขณะเดียวกันจะทำให้เกิดละอองขนาดเล็กที่ยังไม่

สามารถกำจัดได้ เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์ 

 Waste ที่เกิดในภาคการผลิตแปรรูปขั้นพื้นฐาน 

Waste ของสินค้าเป้าหมายเกิดจากการแยกส่วนประกอบของ

ผลผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพ เช่น การบีบ อัด ตี/ปั่น 

และใช้อุณหภูมิ ทำให้ส่วนประกอบของผลิตผลเกษตรที่ไม่

ต้องการแยกตัวออกมา ลักษณะของ Waste ส่วนใหญ่จะมี

คณุสมบตัเิปน็ Inert Waste เชน่เดยีวกนั ยกเวน้สารละลาย/นำ้เสยี  

ของกระบวนการผลิตมักจะมีส่วนผสมที่มีคุณสมบัติของสิ่งที่

เป็นอันตราย (Harmful Matters) อยู่บ้าง อย่างไรก็ตามก็ยังมี

ลักษณะเป็นสาร Organic เป็นส่วนใหญ่ 

 

ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และ
อ้อย : 4 เป้าหมาย Zero Waste
Industry

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

เกษตร โดยใช้การพัฒนาแบบ Zero Waste Industry ในสินค้า

เป้าหมายหลัก 4 ชนิด คือ ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง 

และอ้อย พบว่าการใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้2 ของ

สินค้าทั้ง 4 ชนิดยังไม่คุ้มค่า รวมทั้งศักยภาพและโอกาสการ

พัฒนาการใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้ของสินค้าดังกล่าว

ก็จะแตกต่างกันออกไปด้วย ทั้งนี้ ผลิตผลเหลือใช้ของระบบ

การผลิตสินค้าเกษตรสามารถจำแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ   

2 ผลิตผลเหลือใช้ = (ผลผลิตทั้งหมดX อัตราเปลี่ยนชีวมวล) หักด้วยปริมาณการใช้ประโยชน์ในรอบป ี
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(3) ปาล์มน้ำมัน ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ผลิต

ได้มีประมาณ 5.1 ล้านตัน/ปี และมีผลิตผลเหลือใช้ที่เกิดขึ้นใน

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ต้นปาล์ม ทะลายเปล่า และเมื่อ

เข้าสู่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จะมีผลผลิตเหลือ ได้แก่ ไอน้ำ 

เปลือกและเส้นใย น้ำเสียพร้อมกาก น้ำเสียจากการฉีดล้าง 

และกะลา ทั้งนี้ ผลผลิตเหลือใช้ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อใช้

ประโยชน์ ได้แก่ ทางใบและใบ 1.339 ล้านตัน กากใย 0.016 

ล้านตัน กะลา 0.021 ล้านตัน ทะลาย 0.299 ล้านตัน ต้น 1 

ล้านตัน และน้ำเสีย 4.53 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

 

 

 

 

 

(4) มันสำปะหลัง ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังที่ผลิต

ได้มีประมาณ 14.5 ล้านตัน/ปี และมีผลิตผลเหลือใช้ที่เกิดขึ้น

ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ต้น เหง้า ใบ เปลือก และเมื่อ

เข้าสู่การแปรรูปจะมีผลผลิตเหลือใช้ ได้แก่ กากมันสด โดย

ผลผลิตเหลือใช้ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

ลำต้น 0.824  ล้านตัน ใบ 0.8 ล้านตัน เหง้า  1.499  ล้านตัน 

และน้ำเสีย 1.52 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ปริมาณผลิตผลเหลือใช้ของสินค้าเกษตรเป้า

หมาย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ (1) วิธีการเก็บเกี่ยว/

เทคโนโลยี (2) พันธุ์พืชที่ปลูก (3) การบริหารจัดการ ดังนั้น 

ประเภทของ Waste ที่ เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา จึงมีการ

วิวัฒนาการไปตามสภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จึงเป็น

ความจำเป็นที่จะต้องมีการริเริ่มและกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมต่อไป 

 

ปี 2548 มูลค่ าความสูญเสียของ
ผลิตผลเหลือใช้2.5พันล้านบาท

มูลค่าความสูญเสียของผลิตผลเหลือใช้ของพืชทั้ง 4 

ชนิด สามารถประมาณการมูลค่าความสูญเสียได้ โดยนำ

ปริมาณผลิตผลเหลือใช้คูณด้วยราคาตลาดที่ปรับให้เป็น

ปัจจุบัน และจากการประเมินมูลค่าการเสียโอกาสในการใช้

ผลิตผลที่เกิดขึ้นไปเป็นพลังงานชีวภาพ พบว่า มูลค่าความเสีย

หายที่จะเกิดขึ้นในรอบปีการผลิตการเกษตร (ปี 2547/48) 

เท่ากับ 2.50 พันล้านบาท โดยข้าวมีการสูญเสียมากที่สุด รอง

ลงมาคือ อ้อย ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง ทั้งนี้ มูลค่า

ความสูญเสียของผลิตผลเหลือใช้ของสินค้าแต่ละชนิดที่เกิดขึ้น 

มีดังนี้ 

(1) ข้าว มีความสูญเสียที่เกิดขึ้น ในส่วนที่เป็นแกลบ 

จำนวน 1.55  ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.2 พันล้านบาท ฟางข้าว 

จำนวน  8.296 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 337.9 ล้านบาท รวม

มูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเท่ากับ 1.5 พันล้านบาท  

(2) อ้อย สูญเสียในส่วนที่ยอดและใบในแปลงปลูก 

จำนวน 7.517 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 721.7 ล้านบาท ขณะที่

กากอ้อยถูกใช้ประโยชน์ทั้งหมด 

(3) ปาล์มน้ำมัน สูญเสียในส่วนของ ทะลาย จำนวน 

0.299 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 17.9 ล้านบาท กากใย จำนวน 

0.016 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2.4 ล้านบาท กะลา จำนวน 

0.021 ล้านตัน 20.6 ล้านบาท ทางใบและก้าน จำนวน 1.339 

ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.9 ล้านบาท และต้นปาล์ม ที่โค่น 

จำนวน 1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 105.5 ล้านบาท รวมมูลค่า

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเท่ากับ 180.0 ล้านบาท  

(4) มันสำปะหลัง สูญเสียในส่วนของลำต้นในแปลง

ปลูก จำนวน 0.824 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 52.3 ล้านบาท 
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ตารางประมาณการผลผลิตและมูลค่าความสูญเสียของผลผลิตพืชหลักบางชนิด ระหว่างปี 2548-2552 

หน่วย : พันตัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
หมายเหตุ :  * ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2547   
 ** ใช้ข้อมูลปี 2547   
 *** จากการประมาณการ 

เหง้า จำนวน 1.499 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 95.1 ล้านบาท รวม

มูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเท่ากับ 147.4 ล้านบาท ส่วนกาก

มันสำปะหลังโรงงานสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด  

มูลค่าความสูญเสียของผลิตผลเหลือใช้ของสินค้าทั้ง 4 

ชนิด ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งคำนวณจากการประมาณการ

ผลผลิตพืชเป้าหมาย พบว่า อ้อยมีแนวโน้มลดลง อันเป็นผล

จากปัจจัยด้านราคาน้ำตาล ส่วนปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แต่จะคงที่ในระยะยาว เพราะเกิดความสมดุลระหว่างระดับ

ความต้องการกับปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ ในขณะที่ผลผลิต

ข้าวและมันสำปะหลังค่อนข้างคงที่ ซึ่งจากผลดังกล่าวสามารถ

ประเมินได้ว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า มูลค่าความสูญเสียของ

ผลิตผลเหลือใช้ของสินค้าทั้ง 4 ชนิด จะสูงถึง 12.5 พันล้าน

บาท หรือเท่ากับ 2.49 พันล้านบาท/ปี 

 

การใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้ใน
ปัจจุบันและกรณีศึกษาในต่างประเทศ

ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้ของ

ภาครัฐที่ผ่านมาและการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร

และโรงงานแปรรูปสินค้าทั้ง 4 ชนิด ในทุกภาคของประเทศ 

รวมทั้ง การศึกษากลุ่มตัวอย่างในต่างประเทศที่มีการผลิต

สินค้าดังกล่าว  พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้ 

ดังนี้ 

(1) ข้าว ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากตอซัง

น้อย ส่วนใหญ่จะเผาทำลายโดยเฉพาะตอซังในแปลงนา ส่วน

ฟางได้มีการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการเก็บเกี่ยวทำให้

สามารถรวบรวมฟางเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สำหรับ

แกลบ มีการใช้ในการปรับสภาพดิน แต่ส่วนใหญ่นำไปใช้

ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง โดยเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงใน

อุตสาหกรรมดินเผา เช่น การทำอิฐ และใช้เป็นเชื้อเพลิง

สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อขาย

ไฟให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยในปี 2548 

ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ถึง 15 แห่ง ดังนั้น หากมีการ

กระจายโรงไฟฟ้าให้ทั่วถึงครอบคลุมแหล่งวัตถุดิบ แกลบก็จะ

ช่วยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากแกลบได้มากขึ้น ส่วน  

รำข้าว ปลายข้าว ข้าวหัก มีการนำไปใช้ในการบริโภคและใช้

ประโยชน์ในการผลิตสินค้าต่อเนื่อง 

 หากเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ที่เกษตรกรส่วน

ใหญ่ใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรเข้มข้น (Capital Intensive) 

ปี 
ปริมาณผลผลิต มูลค่าความสูญเสีย  

(ล้านบาท) *** ข้าว อ้อย ปาลม์นำ้มนั* มันสำปะหลัง 

2548 23,929.468 54,955.950 5,261.600** 17,957.266 2,499.2 

2549 24,104.068 51,576.257 5,524.600 17,957.048 2,508.8 

2550 24,104.079 49,078.047 5,800.900 17,928.103 2,478.0 

2551 24,104.081 48,057.929 5,090.900 17,928.105 2,470.1 

2552 24,104.081 49,043.655 6,395.400 17,928.449 2,492.3 
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ตลอดการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว ซึ่งปัจจุบันประเทศญี่ปุ่น

ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ผลิตผลเหลือใช้จากข้าวในเชิง

อุตสาหกรรม เนื่องจากข้อจำกัดด้านแรงงาน และการควบคุม

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศ

ญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 

การลดปริมาณฝุ่นจากกระบวนการแปรรูป การขัด/สีข้าว และ

ไม่มีการทำลายหรือใช้ประโยชน์ด้วยการเผา ดังนั้น แกลบส่วน

ใหญ่จึงถูกใช้ในการปรับสภาพดินในแปลงเกษตร ส่วนฟางมี

การนำไปปรับปรุง/พัฒนาเป็นอาหารสัตว์ (โค) และใช้ทำเป็น

สินค้าหัตถกรรมครัวเรือน นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นเน้นโอกาส

ทางเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ จากข้าว คือ การแปรรูปข้าวเป็น

ผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

และได้ผลตอบแทนสูง 

(2) อ้อย พบว่า ปัจจุบันใบและยอดอ้อยยังไม่มีการ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการใบและยอดอ้อย เนื่องจากเกษตรกร

ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

การนำใบและยอดอ้อยมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งเกษตรกรส่วน

ใหญ่ยังใช้วิธีการเผาก่อนเก็บเกี่ยว ทำให้สูญเสียประโยชน์ที่

ควรได้จากใบ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่ง

ผลให้เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะนำเครื่องจักรมาใช้เก็บเกี่ยวมาก

ขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บรวบรวมใบและยอดอ้อยมาใช้

ประโยชน์ได้ และช่วยลดต้นทุนการเก็บรวบรวม สำหรับกาก

น้ำตาลจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 

 ส่วนกากอ้อยนอกจากจะนำมาใช้ในการทำแผ่น

ผนังใช้ในการตกแต่งแล้ว ยังสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงใน

หม้อน้ำเพื่อให้เกิดความร้อนสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วยใน

การเดินเครื่องจักรหีบอ้อย ทำให้ต้นทุนด้านพลังงานของ

โรงงานหีบอ้อยลดลง ในปัจจุบันมีการขออนุญาตผลิตไฟฟ้า

เพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่การผลิตไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อยในเชิง

พาณิชย์ อาจยังไม่ดึงดูดผู้ประกอบการให้ดำเนินการได้อย่าง

จริงจัง เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มกับการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม กากอ้อยยังสามารถนำมาใช้ในการทำแผ่นผนัง

ใช้ในการตกแต่ง นอกจากนี้กากตะกอนและขี้ด่าง โรงงานจะ

คืนให้เกษตรกรเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ย ในขณะที่น้ำเสียที่เกิดจาก

กระบวนการหีบอ้อยยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง

จริงจัง 

 ในขณะที่ประเทศออสเตรเลีย ให้ความสำคัญกับ

การจัดการอ้อยทั้งระบบ มีการกำหนดเขตพื้นที่เพาะปลูกที่

ชัดเจน และเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ทำให้การพัฒนาทั้งภาค

เกษตรและการแปรรูปพื้นฐานมีการจัดวางระบบที่เกื้อกูลกัน

ทั้งทางด้านการขนส่ง การใช้ทรัพยากรที่เกิดจากการผลิต  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังให้ความ

สำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทำให้การเก็บเกี่ยวจำต้องลดวิธีการเผา  

 ดังนั้น ใบและยอดอ้อยส่วนใหญ่จะถูกทิ้งในแปลง

เพื่อใช้เป็นปุ๋ยในฤดูกาลเพาะปลูกครั้งต่อไป หรือนำมาใช้เลี้ยง

สัตว์ในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนพืชที่เป็นอาหารสัตว์ ส่วน

กากอ้อยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลด

ต้นทุนในกระบวนการผลิตน้ำตาล ส่วนใบและกากอ้อยที่เหลือ

อยู่จำนวนมากจะถูกนำไปใช้ในการปรับสภาพดินเพื่อการเพาะ

ปลูกพืช สำหรับเถ้าถ่านจากการเผากากอ้อยจะนำไปใช้ในการ

ปรับสภาพดินในแปลงเพาะปลูกเช่นกัน 

(3) ปาล์มน้ำมัน  พบว่า มีการนำใบและทางใบไปใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุงดินและเป็นปุ๋ยให้กับต้นปาล์ม ซึ่ง

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ยินดีขายจึงไม่เกิดแรงจูงใจให้มีการ

พัฒนาเทคโนโลยี และขาดโอกาสการปรับปรุงการใช้ประโยชน์

ในด้านอื่น สำหรับต้นจะเกิดจากการโค่นเมื่อครบรอบอายุ

ประมาณ 20-25 ปี ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการใช้ประโยชน์จากต้น

ปาล์มน้ำมัน โดยการประยุกต์ใช้ทำวัสดุตกแต่งและ

เฟอร์นิเจอร์แต่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น  

 ส่วนต้นปาล์มที่ถูกโค่นที่เหลือส่วนใหญ่จะอยู่ใน
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แปลงเพาะปลูก ในขณะที่ทะลายเปล่าเริ่มมีการพัฒนา

เทคโนโลยีสำหรับนำทะลายมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากมี

ปริมาณทะลายที่เหลือจากการผลิตมากกว่าองค์ประกอบอื่น 

จึงมีความเป็นไปได้ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี

ในอนาคต ทางด้านกากใยปาล์มจะนำไปใช้เป็นปุ๋ย และผสม

อาหารอื่นใช้เลี้ยงสัตว์ปีก และบางส่วนถูกนำมาใช้เป็นเชื้อ

เพลิง แต่เนื่องจากปริมาณกากใยปาล์มที่มีอยู่ไม่มาก ดังนั้น 

จึงไม่ค่อยมีปัจจัยกระตุ้นการใช้ประโยชน์อื่น นอกจากนี้ ยังมี

ผลิตผลอื่นที่เกิดขึ้นจากขบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม คือ กะลา 

ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม สำหรับกาก

ตะกอนจะถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ย ในขณะที่น้ำเสียจาก

กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม ยังไม่ได้มีการจัดการและนำมา

ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ประเทศมาเลเซียมีการใช้ประโยชน์จากผลิตผล

เหลือใช้ที่ก้าวหน้า ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งใน

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ทำให้มีความได้เปรียบทั้งในด้านการผลิต การตลาด และ

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยมีการนำเส้นใยจาก

ทะลายเปล่ามาใช้ทำกระดาษและวัสดุ Wood-based 

product เช่น ใช้ทำไม้อัด และทำแผ่นกันความร้อนในรถยนต์ 

ใช้เป็นแหล่งอินทรียวัตถุในการเป็นปุ๋ย ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน 

และเมื่อนำทะลายมาทำให้แห้งแล้วสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิง  

สำหรับใบและก้านส่วนใหญ่ใช้คลุมดิน โดยวางกองไว้

ในแปลงเพื่อปล่อยให้สลายเป็นปุ๋ย ส่วนลำต้นทั้งหมดจะถูกตัด

เป็นชิ้นๆ แล้วปล่อยให้ย่อยสลายอยู่ในสวนปาล์ม แม้ว่าจะ

สามารถนำเอา Fiber มาใช้ประโยชน์ได้ แต่มีข้อจำกัดในการ

ขนย้ายท่อนซุงต้นปาล์ม นอกจากนี้ ได้นำกากใยจากส่วน

ต่างๆ ของปาล์มไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น แผ่น

ผนัง Particle board Medium density fiber board, Cement 

bonded particle and fiber board, ส่วนขุยที่แยกออกจาก

เส้นใย สามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือปุ๋ย เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผลิตผลน้ำมันปาล์มในแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้น มี

การนำไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตทั้งสินค้าบริโภค 

อุปโภค และสินค้าตกแต่งความงาม 

(4) มันสำปะหลัง พบว่า ปัจจุบันมีการขายต้นมัน  

สำปะหลังเพื่อใช้ทำพันธุ์มากขึ้น เนื่องจากมีการขยายพื้นที่

เพาะปลกู สว่นใบมนัสำปะหลงัเริม่มแีนวโนม้ใชน้ำไปตากแหง้

ผ่านกรรมวิธีทำอาหารสัตว์นำไปใช้เลี้ยงวัว สำหรับเหง้ามัน  

สำปะหลงัในแปลงปลกูเกอืบทัง้หมดเริม่มกีารพฒันาเทคโนโลยี

นำไปใช้ทำถ่านอัดแท่ง ซึ่งให้ค่าความร้อนและสามารถนำมา



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. ๕๐ ��

ใช้ทดแทนถ่านไม้ได้ สำหรับเปลือกมันมีการนำไปใช้เพาะเห็ด

และเป็นอาหารสัตว์ ในขณะที่กากมันสำปะหลังจะใช้เป็น

อาหารสตัวแ์ละผลติกา๊ซชวีภาพในการเดนิเครือ่งจกัร สว่นนำ้เสยี

จากกระบวนการผลิตแป้งมันยังไม่มีการจัดการที่เหมาะสม 

ในขณะที่ประเทศเวียดนาม เกษตรกรผู้ปลูกมัน  

สำปะหลังส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย จึงมีรูปแบบการใช้

ประโยชน์จากผลิตผลจากมันสำปะหลังคล้ายกับประเทศไทย 

โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตสินค้าต่อเนื่องใน

ครอบครัว เช่น การใช้เหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง การนำ

ใบมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลังไปใช้เลี้ยงสัตว์ และจาก

การที่มันสำปะหลังเป็นพืชที่อยู่นอกเหนือรายการพืชที่รัฐจะ

ต้องเร่งพัฒนาในระยะของแผนปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาไปสู่

การใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่แพร่หลาย 

 

ตัวอย่างที่ควรประยุกต์ใช้
การสร้ างความได้ เปรียบจากการ เปรียบเทียบ 

(Benchmarking) กับต่างประเทศ มีประเด็นสำคัญที่ประเทศ

ไทยควรนำมาพิจารณาประยุกต์ใช้ คือ 

(1) ระบบการจัดการในแปลงเกษตร โดยเฉพาะ

ระบบ GAP (Good Agriculture Product) ซึ่งในประเทศที่

พัฒนาแล้ว และมาเลเซีย ได้ให้ความสำคัญในการผลักดัน

ผลิตผลไปสู่ตลาดระดับสูง (High-end Market) พร้อมมีระบบ

การจัดการที่เป็นมาตรฐานสำหรับเกษตรกรทั่วไป ทั้งนี้เพื่อยก

ระดับการเกษตรให้มีคุณภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับ

การเกษตร ซึ่งประเทศไทยควรนำมาประยุกต์ใช้ 

(2) การพัฒนาระบบการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร

และปัจจัยการผลิต ระหว่าง ภาคเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป 

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้เกิดความสอดคล้องของการใช้

ประโยชน์ที่เกื้อกูลกัน เพื่อลดภาระต้นทุน (สร้างมูลค่าสินค้า

เกษตรเพิ่มขึ้น) และเป็นการกระจายปัจจัยการผลิตที่เป็น 

Waste ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อให้

สามารถนำ Waste ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน

บางเทคโนโลยีการพัฒนาต้องใช้ระยะเวลานาน มีต้นทุนสูง 

และ/หรือ ความเป็นไปได้ในการลงทุนไม่คุ้มในเชิงพาณิชย์ 

เช่น การพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การพัฒนาเครื่องจักรเก็บ

เกี่ยวและหีบห่อ เป็นต้น จึงควรใช้แนวทางการเป็นผู้ตาม 

(Technology Follower) ซึ่งใช้วิธีการซื้อจะให้ผลเร็วกว่า และ

ลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตจากการนำ 

Waste ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ควรพิจารณาแนวทางการแข่งขัน 

ทั้งในรูปแบบของผู้นำ และผู้ตามควบคู่กันไป รวมทั้ง ต้องเร่ง

พัฒนาสร้างขีดความสามารถขององค์กรทางวิจัยให้สามารถ

แข่งขันกับต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเศรษฐกิจหลัก 

(4) การบริหารจัดการเพื่อลดมลภาวะจาก Waste 

ที่เหลือ ควรนำกฎระเบียบด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมมา

บังคับใช้ จะทำให้ Waste ที่เกิดขึ้นถูกจำกัดความสูญเสียต่อ

ระบบเศรษฐกิจ 

 

โอกาสและแนวทางที่จะใช้ประโยชน์
ผลิตผลเหลือใช้ทางการเกษตรใน
อนาคต

ผลการศึกษาที่ได้ชี้ให้เห็นว่ายังมีผลิตผลเหลือใช้ที่มี

การนำมาใช้ประโยชน์น้อยไม่คุ้มค่า รวมทั้งบางส่วนมีการเผา

ทำลายซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และเป็นการสูญเสีย

โอกาสในการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงจำเป็นต้องหาแนวทาง

การใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้ให้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายสูงสุดของการทำให้เกิด Zero Waste และการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม โดยให้ความสำคัญด้านมูลค่าผลตอบแทนสูงสุดใน

ลำดับแรก และรองลงไปตามประเภทสินค้าสุดท้าย ซึ่งผลิตผล

เหลือใช้ ที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาในขั้น

ตอนแรก คือ ฟางข้าว แกลบ ใบและยอดอ้อย กากอ้อย 

ต้นมันสำปะหลัง ใบ เหง้า และกากมันสำปะหลัง และ

การนำผลิตผลเหลือใช้มาผลิตสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ  

ยิง่ขึน้นัน้ สามารถเรยีงลำดบัความสำคญัตามมลูคา่ทีไ่ดใ้นการ  

ใช้ผลิตสินค้า จากมูลค่ามากไปยังมูลค่าน้อย หรือที่เรียกว่า  

Five “F” ประกอบด้วย 

อาหารสัตว์ (Feed)  ไฟเบอร์ (Fiber)  เคมี 

(Furfural)  เชื้อเพลิง (Fuel)  ปุ๋ย (Fertilizer) 

นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สามารถ

พัฒนาการใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้ต่างๆ ได้ คือ 
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อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างจากดินเผา โรงงาน  

ผลิตไฟฟ้าโดยใช้แกลบ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย 

อุตสาหกรรมทำผนังอัดจากกากอ้อย อุตสาหกรรมกระดาษ

จากกากอ้อย อุตสาหกรรมวัสดุหีบห่อโดยใช้ฟางข้าว 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์จากใบและยอดอ้อย อุตสาหกรรม

ผลิตอาหารสัตว์จากใบและยอดมันสำปะหลัง อุตสาหกรรม

เส้นใย และอุตสาหกรรมผลิตถ่านเชื้อเพลิง รวมถึงการเลี้ยง

ปศุสัตว์  

 

เงื่อนไขและข้อจำกัด
แม้ว่าโอกาสการพัฒนาใช้ประโยชน์ Waste ที่เกิดขึ้นมี

สูง แต่ยังมีปัจจัยข้อจำกัดและเงื่อนไขในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ วิธีการเก็บเกี่ยว การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

เทคโนโลยีที่ยังไม่สามารถประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ระบบ

เชื่อมโยงการนำ Waste ไปใช้ประโยชน์ยังไม่เอื้อให้ต้นทุนการ

ผลิตลดลง และระบบพึ่งพาการใช้ผลิตผลระหว่างภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อให้สามารถแข่งขันในการลด

ต้นทุน ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร โรงงานแปรรูป 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจ และมีการ

ดำเนินการอย่างจริงจัง ขาดหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการ

พัฒนาและบูรณาการในหลายๆ ด้าน เช่น การส่งเสริม การ

วิจัย และการพัฒนาระบบที่ เอื้อต่อการนำ Waste ไปใช้

ประโยชน์ เป็นต้น 

 

แนวทางการใช้ประโยชน์จากผลิตผล
เหลือใช้ทางการเกษตรของไทย

ผลการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จากผลิตผล  

เหลือใช้ดังกล่าวทั้งในประเทศและกรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

นำมาสู่แนวทางในการใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้

ทางการเกษตรของไทย ดังนี้ 

•	 การลดและป้องกันการเกิดผลิตผลเหลือใช้ 

จากกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมาย อุตสาหกรรม

แปรรูปเบื้องต้น และระบบกระจายสินค้า (Logistics) ใน

ด้านการเกษตรสามารถดำเนินการได้โดยการปรับปรุงและ

พัฒนาพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการแปลง

เกษตร (Crop Management) การเก็บเกี่ยวที่สะอาด การเก็บ

สำรองและการกระจายผลผลิตไปสู่โรงงาน  

สำหรับด้านอุตสาหกรรม สามารถดำเนินการได้โดย

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประยุกต์

เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับโรงงานขนาดเล็ก การควบคุม

ระบบการผลิต การใช้วัตถุดิบ และลดการใช้น้ำโดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การใช้ลมหรือปัจจัยอื่นที่ทำให้
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ต้นทุนลดลง เป็นต้น รวมทั้ง ให้การอบรมแก่เกษตรกร และ

พนักงานโรงงานที่เกี่ยวข้องในวิธีการลดและป้องกันการเกิด

ผลิตผลเหลือใช้ ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานตลอด

วงจรชีวิตของสินค้า (Life Cycle) 

•	 การใช้ประโยชน์จากผลิตผลเหลือใช้ โดยการ

พัฒนาการผลิต ด้านสินค้า การขยายตลาด โดยใช้

เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ โดยการสนับสนุนการทำ

วิจัยและพัฒนา (R&D) โดยการจัดวางโครงข่ายเชื่อมโยง

ระหว่างการวิจัยทั้งในภาครัฐ เอกชนและกับต่างประเทศ และ

จดัทำกรอบการวจิยัของสนิคา้ใหช้ดัเจน เพือ่ใหม้คีวามตอ่เนือ่ง  

และการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำฐานข้อมูล

เทคโนโลยีจำแนกประเภทของสินค้า และลักษณะการวิจัย 

การพัฒนาด้านการบริการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้งาน 

(Innovation) ของภาคเอกชน และการสนับสนุนและส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีที่มีการใช้ประโยชน์ ผลิตผลเหลือใช้ ในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ 

•	 การนำน้ำเสีย (Waste Water) กลับมาใช้

ประโยชน์ และการบำบัดก่อนการคืนกลับสู่แปลงเกษตร 

โดยการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่อุตสาหกรรมที่มีน้ำเสีย 

เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และ

อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น การให้คำปรึกษา  

และแนะนำการนำเทคโนโลยมีาใช ้การตดิตามและประเมนิผล

การใช้เทคโนโลยี และการสนับสนุนการหาแหล่งเงินทุน  

ดอกเบี้ยต่ำ 

•	 การพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จาก 

Waste ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานและด้านข่าวสาร

ภายในและระหว่างอุตสาหกรรม โดยการสร้างศูนย์การ

บริหารจัดการผลิตผลเหลือใช้ ไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นการ

กระจายผลิตผลเหลือใช้ ไปสู่ผู้บริโภคให้เกิดความรวดเร็ว และ

มีต้นทุนต่ำ และการพัฒนาระบบข้อมูลอุปทานอุปสงค์ผลิตผล

เหลือใช้ 

 

กลไกการขับเคลื่อน
เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวสามารถ

เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีองค์กรดูแลการ

บริหารจัดการผลิตผลเหลือใช้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทั้งระบบใน

ภาพรวมของประเทศ โดยมีการบูรณาการด้านการใช้ประโยชน์

จากผลิตผลเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ผลิตผล

เหลือใช้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจ และเกิดประโยชน์ต่อ

สินค้าโดยรวม  

โดยองค์กรดังกล่าวควรมีบทบาทและหน้าที่ในการ

กำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเป้าหมายตลอดวงจร

ชีวิต (Life Cycle) การติดตามประเมินผลและประสาน

นโยบายและปฏิบัติการ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า การใช้

ประโยชน์จาก Waste และการบำบัด เพื่อนำกลับไปใช้

ประโยชน์ในวงจรชีวิตสินค้า ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหาร

จัดการผลิตผลเหลือใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและมี

ประสิทธิภาพ และกำหนดนโยบาย มาตรการ และเป้าหมาย

การดำเนินการที่เหมาะสมในการปฏิบัติ เพื่อการลดผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

สำหรับการดำเนินการขององค์กรจะร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับแต่ละสินค้า ประกอบด้วย

หน่วยงานหลัก คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชา

การเกษตร และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลัยอื่น  

ในประเทศ ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  
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ภายใต้กรอบการบริหารผลิตผลเหลือใช้ร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

บทสรุป
แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การ

พัฒนาแบบไม่มีการสูญเสีย (Zero Waste Industry) สามารถ

นำมาใช้สนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคเกษตรในแผนฯ 10 

ได้ ทั้งในส่วนของการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มี

โอกาส ทั้งในด้านเทคนิคและศักยภาพทางการตลาด ซึ่งผล

จากการศึกษา คือ แนวทางการใช้ประโยชน์จากผลผลิตเหลือ

ใช้จากการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง 4 ชนิด นอกจากจะเป็นการลด

ค่าความสูญเสียจากการผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังช่วยสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลเหลือใช้จากการผลิตสินค้าเกษตร และ

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกด้วย 

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการสร้าง

มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การพัฒนาแบบ Zero Waste 

Industry อยู่บ้างแล้ว เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน ได้มีการส่งเสริมการนำพืชมาใช้ผลิต

พลังงานทดแทน และได้ศึกษาและพัฒนาการนำของเหลือ   

(ฺBy Product) จากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางอุตสาหกรรม เช่น กลีเซอรีนจากการผลิตไบโอดีเซล กาก

มันและยีสต์จากการผลิตเอทานอล เป็นต้น  

รวมทั้ง ได้มีการส่งเสริมให้มีการนำเศษวัสดุเหลือทิ้ง

จากการผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตร เช่น กากอ้อย เศษใย 

และกะลาปาล์ม เป็นต้น มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดย

ภาครัฐให้การสนับสนุนราคารับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากชีวมวลด้วย 

นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการนำ Bio mass 

มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน (Boiler) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ได้มีการสนับสนุนการทำไฟฟ้าจากวัสดุการเกษตร โดยการใช้

ของเหลือจากปาล์มน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการทำไฟฟ้า เช่น 

Bio gas  

ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

ทราย ไม่ให้เกษตรกรเผาใบอ้อยเพื่อนำไปใช้ทำปุ๋ยได้ และ

โรงงานอ้อยได้มีการนำกากอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งขณะนี้

มีการทำการวิจัยทดลองนำกากอ้อยมาทำเอทานอล โดยร่วม

มือกับญี่ปุ่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ ได้มีการวิจัยพัฒนาเรื่องการนำน้ำเสียมาทำ Bio 

gas และมีการสนับสนุนการลงทุนโดยมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และ

สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการวิจัย

เพื่อสกัดสารที่มีมูลค่าสูง กรมการข้าว มีกลุ่มงานดูแลโดย

เฉพาะเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว 

ดังนั้น การจะผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

แบบ Zero Waste Industry จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันดำเนินการต่อไป เพื่อ

ขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้ง 

เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาค

เกษตร และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต

และแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กันไป 

✤✤✤✤✤

เอกสารอ้างอิง
บริษัท ดีเวลลอปเม้นต์ แอนด์ แพลน คอนซัลแตนท์ จำกัด, โครงการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยใช้การพัฒนา

แบบไม่มีการสูญเสีย, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มีนาคม 2549 



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. ๕๐ 79

บทนำ
ปาล์มน้ำมันจัดเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าพืชน้ำมันทุกชนิด และเป็นพืชน้ำมันที่มีปริมาณการผลิต

น้ำมันและการบริโภคจัดอยู่ในอันดับสองของโลกรองจากถั่วเหลือง อีกทั้งยังสามารถนำน้ำมันปาล์มและผลพลอยได้ต่างๆ ไป

แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีลู่ทางการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้หลากหลาย แต่ปัจจุบัน   

ดูเหมือนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศไทยยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสวนปาล์มน้ำมัน

โดยเฉพาะคุณภาพของผลผลิตและบางครั้งมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด และต่อเนื่องมาถึงปัญหาการแปรรูป

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร ดงันัน้การศกึษาหว่งโซก่ารผลติ (Value Chain) ปาลม์นำ้มนัของประเทศไทยจงึมี

ความจำเปน็และเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาอตุสาหกรรมปาลม์นำ้มนัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศตอ่ไป 



ภาพรวมปาล์มน้ำมันโลก
ปัจจุบันมีเพียง 42 ประเทศทั่วโลกปลูกปาล์มน้ำมัน ต่างจากพืชน้ำมันประเภทอื่นๆ ที่ปลูกกันกว้างขวางทั่วโลก เนื่องจาก

พื้นที่เหมาะสมปลูกปาล์มน้ำมันจะอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 10 เหนือ-ใต้เส้นศูนย์สูตร หรืออย่างสูงไม่เกินเส้นรุ้งที่ 20 เหนือ-ใต้

เส้นศูนย์สูตร  

แหล่งผลิตปาล์มน้ำมันหลักของโลกคือมาเลเซียและอินโดนีเซีย มีพื้นที่ปลูกในปี 2547 จำนวน 23.88 ล้านไร่ และ 21.56 

ล้านไร่ ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 41 และร้อยละ 37 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันรวมทั้งโลก รองลงมาคือ ไนจีเรีย และไทย มีพื้นที่

วิโชติ  จงรุ่งโรจน์     
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต ้

การศึกษาห่วงโซ่การผลิต (Value Chain)  
ของปาล์มน้ำมัน 

การสร้างองค์ความรู้ 
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ปลูกน้อยมากเพียง 2.39 ล้านไร่ และ 2.19 ล้านไร่ ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 4.1 และ 3.8 ของพื้นที่ปลูกรวมทั้งโลก  

ปี 2547 มาเลเซียผลิตน้ำมันปาล์ม จำนวน 14  ล้านตัน หรือร้อยละ 46 ของผลผลิตน้ำมันปาล์มโลก รองลงมาคือ 

อินโดนีเซีย 11.4 ล้านตัน หรือร้อยละ 38 ส่วนไทยมีผลผลิตเป็นอันดับ 6 ของโลก ประมาณ 0.7 ล้านตัน หรือร้อยละ 2  มาเลเซีย

และอินโดนีเซียยังเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก ถึงร้อยละ 53 และร้อยละ 27.8 ตามลำดับ สำหรับประเทศผู้นำเข้า

น้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก ในปี 2547 คือ กลุ่มประเทศ EU รองลงมาคือ จีน อินเดีย และปากีสถาน ตามลำดับ  

 

สถานการณ์ปาล์มน้ำมันของไทย
ปาล์มน้ำมันปลูกได้ดีในภาคใต้และภาคตะวันออก

เนื่องจากฝนตกชุก และมีอัตราการให้น้ำมันปาล์มดิบสูงกว่า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอัตราการให้น้ำมันเฉลี่ย

ประมาณร้อยละ 14-16 ขณะที่การปลูกปาล์มน้ำมันในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปาล์มสด 1 กิโลกรัม จะให้น้ำมัน

เพยีง 100-120 กรมั หรอื รอ้ยละ 10-12 ซึง่ถอืวา่อยูใ่นอตัราตำ่  

พื้นที่ปลูก จากสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ระหว่างปี 2538-2547 พบว่าประเทศไทยมีการ

ขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่องในปี 2547 มีพื้นที่

ปลูกปาล์มน้ำมันรวม 2.19 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2546 

จำนวน 147,392 ไร่ มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายสด 

จำนวน 1.94 ล้านไร่ ร้อยละ 93 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งประเทศอยู่ในภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งภาค 2.03 ล้านไร่   เนื้อที่ให้

ผล 1.79  ล้านไร่ โดยจังหวัดกระบี่ปลูกมากที่สุด มีพื้นที่ปลูก 656,704 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ รองลงมาคือ 

สุราษฎร์ธานี และชุมพร พื้นที่ปลูก 596,608 ไร่ และ 442,936 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.3 และ 20.2 ตามลำดับ รวมพื้นที่ปลูก  

ทั้งสามจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 77.5 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทั้งประเทศเท่ากับ 2,678 กิโลกรัม สูงกว่าปี 2538 

ที่ให้ผลผลิตเพียง 2,351 กิโลกรัมต่อไร่  

ปริมาณผลผลิต ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไทยมีปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นตามลำดับ เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะ

ปลูกเป็นสาเหตุหลัก ผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2547 จำนวน 5.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ที่มีผลผลิต 4.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

5.7 และคาดว่าในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล การใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมากขึ้น และการใช้พันธุ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น 

ราคาปาล์มน้ำมัน ปัจจัยกำหนดราคาผลปาล์มน้ำมัน ได้แก่ ปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในขณะนั้นเป็น

สำคัญ นอกจากนี้ได้แก่ Stockในประเทศ Stockและราคาต่างประเทศ และการคาดการณ์ตลาดในอนาคตของผู้ประกอบการ โดย

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม เฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2538-2548 อยู่ระหว่าง 2.0 - 

3.37 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ระหว่าง 1.85-1.92 บาทต่อกิโลกรัม โดยทั้งต้นทุนการผลิตและราคาผลปาล์มสด

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการใช้ภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเพื่อรองรับนโยบายการผลิต

ไบโอดีเซลของประเทศ 
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ตารางที่ 1  ราคาที่เกษตรกรขายได้ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัมเฉลี่ยทั้งประเทศ  
 ปี 2538-2548 

ปี 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

ราคา 
(บาท/กก.) 

 
2.05 

 
2.03 

 
2.17 

 
3.37 

 
2.21 

 
1.66 

 
1.19 

 
2.30 

 
2.34 

 
3.11 

 
2.41 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การตลาด เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มักจะขายผลปาล์มให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งมักเรียกกันว่า “ลานเท” 

และบางส่วนขายให้สหกรณ์หรือนิคมสร้างตนเอง ซึ่งมีอยู่ไม่มากนัก ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ บริษัทผู้ปลูก และสวนปาล์มของ

โรงงานสกัด จะขายหรือส่งให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบโดยตรง   

ต้นทุนการผลิต สำหรับต้นทุนการผลิตผลปาล์มน้ำมัน  น้ำมันปาล์มดิบ  น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ และการแปรรูปเป็น  

ไบโอดีเซล ของประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต้นทุนผลิตผลปาล์มน้ำมัน อยู่ระหว่าง 1.85-1.92 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่ามาเลเซียซึ่งอยู่ระหว่าง 0.80-1 บาทต่อ

กิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันไทยที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดเกิดจากการขยายพื้นที่ปลูก ไม่ได้เกิดจากการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต เกือบครึ่งของปาล์มน้ำมันที่ปลูกทั่วประเทศ เป็นสายพันธุ์ปาล์มคุณภาพต่ำ สัดส่วนการให้น้ำมันจะอยู่ใน

ระดับ 14-16% ขณะที่มาเลเซีย สัดส่วนอยู่ระหว่าง 17-19%   

2. ต้นทุนผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ของไทยปัจจุบันเฉลี่ย 11.50 บาทต่อกิโลกรัมใกล้เคียงกับมาเลเซียที่ค่าเฉลี่ย 10.80 บาท

ต่อกิโลกรัม  ปัจจุบันไทยผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณปีละ 7-8 แสนตัน นำไปผลิตเป็นน้ำมันพืชเพื่อบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ที่

เหลือใช้สำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  การบริโภคในประเทศจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ต่อปี แนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม

เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากราคาถูกกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ สามารถใช้ได้กว้างขวาง และหลากหลาย 

3. ต้นทุนน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ ของไทยยังสูงกว่ามาเลเซีย เนื่องจากการผลิตของไทยผลิตเพื่อบริโภคเป็นส่วนใหญ่ 

ทำให้ต้องผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูง เพราะต้องแข่งขันกับน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดน้ำมันพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือน กล่าวคือ 

น้ำมันปาล์มไทย ต้องแยกไขมากกว่าน้ำมันปาล์มที่ผลิตในมาเลเซีย ทำให้น้ำมันปาล์มมาเลเซียสีเข้ม และไขปนมากกว่าของไทย 

แต่เกรดน้ำมันต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบของมาเลเซีย คือมีตลาดผลิตภัณฑ์ใช้ไขมันพิเศษ (Specialty Fat) และโอเลโอ

เคมคีอล (Oleochemical) ทำใหผู้ผ้ลตินำ้มนัปาลม์ในมาเลเซยี มโีอกาสสรา้งมลูคา่เพิม่ใหผ้ลติภณัฑไ์ดม้ากกวา่ผูผ้ลตินำ้มนัปาลม์ไทย  

4. ต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล  การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน จะมีอัตราส่วนโดยประมาณคือ ผลปาล์มสด 1 ตัน 

ผลิตไบโอดีเซล(เมทิลเอสเตอร์) ได้ 194 ลิตร และจากการใช้ข้อมูลราคาผลผลิตปาล์มสดและราคาน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อคำนวณ

ต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล พบว่าราคาผลปาล์มสดเฉลี่ย 1.13 บาทต่อกิโลกรัม จะเป็นต้นทุนผลิตไบโอดีเซลได้เฉลี่ย 8.04 บาท

ต่อลิตร และถ้าราคาผลปาล์มสดเฉลี่ย 2.52 บาทต่อกิโลกรัม จะเป็นต้นทุนผลิตไบโอดีเซลได้เฉลี่ย 17.87 บาทต่อลิตร  

ตารางที่ 2   ต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน 

ราคาผลปาล์มสด (บาท/กก.) น้ำมันปาล์มดิบ (บาท/กก.) ไบโอดีเซล (บาท/ลิตร) 
2.52 
2.00 
1.51 
1.13 

20.0 
13.0 
12.0 
9.0 

17.87 
14.29 
10.72 
8.04 

ที่มา : ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธาน ี



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. ๕๐��

 
ห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมัน

สำหรับการศึกษาห่วงโซ่การผลิตของน้ำมันปาล์ม ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่ อุตสาหกรรมขั้นต้น อุตสาหกรรมขั้นกลาง 

และอุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

แผนภาพ  ห่วงโซ่การผลิตน้ำมันปาล์มของไทยในปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา  ดัดแปลงจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2547 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 2546 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฝ่ายภาคการผลิต ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรมการค้าภายใน และยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 
หมายเหตุ  เส้นปะ หมายถึงอยู่ระหว่างเริ่มพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 
* อตุสาหกรรมอืน่ๆประกอบดว้ย อตุสาหกรรมของวา่งและขนมขบเคีย้ว และอตุสาหกรรมอปุโภค เชน่ พลาสตกิ เครือ่งสำอาง นำ้มนัหลอ่ลืน่ ยางรถยนต ์เปน็ตน้ 
 

ความต้องการใช้ภายในประเทศและการส่งออก
จากสถิติของกรมการค้าภายใน ระหว่างปี 2542-2547 ไทยมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบปีละ 525,000-725,000 ตัน 

และส่วนใหญ่มีผลผลิตรวมทั้งปีมากกว่าความต้องการใช้ จึงต้องส่งออกในรูปน้ำมันปาล์มดิบไปยังประเทศมาเลเซีย อินเดีย และ

ส่งออกน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคไปยังประเทศจีน พม่า ลาว และกัมพูชา โดยไทยนำเข้าน้ำมันปาล์มเฉพาะ  

ในช่วงที่ขาดแคลน ได้แก่ ปี 2545 และปี 2547 จำนวน 3,103 ตัน และ 83,531 ตัน ตามลำดับ  

ตารางที่ 3   สมดุลน้ำมันปาล์มดิบของไทย (หน่วย : ตัน) 

ปี 
Stock 

ต้นปี 
ผลผลิต นำเข้า* รวม ส่งออก** ส่งออก* 

บริโภค

ภายใน 

Stock 

ปลายปี 
รวม 

2542 25,699 707,951 - 733,650 18,101 11,043 523,929 180,577 733,650 
2543 180,577 579,557 - 760,134 32,042 25,373 545,331 157,388 760,134 
2544 157,388 780,389 - 937,777 166,565 28,922 633,406 100,884 937,777 
2545 108,887 641,607 3,103 753,597 34,443 48,369 610,790 59,995 753,597 
2546 59,995 863,836 - 923,831 86,289 74,657 647,932 114,953 923,831 
2547 114,953 820,838 83,531 1,019,322 2,219 142,596 723,385 151,122 1,019,322 

*   น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 
** น้ำมันปาล์มดิบ 

ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์
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1. อุตสาหกรรมขั้นต้น  

	 •	 อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบเป็นขั้นตอน

การนำผลปาล์มน้ำมันมาสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ โดยผลปาล์มสด

จากสวนปาล์มน้ำมันจะถูกส่งเข้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่ง

ปัจจุบันทั่วประเทศมีอยู่ 60 โรง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคใต้ เป็นโรงงาน

สกัดขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน 32 โรง กำลังการผลิตรวม 10 ล้านตัน

ผลปาล์มสดต่อปี ขณะที่กำลังการผลิตรวมทั้ง 60 โรง เท่ากับ 10.81 

ล้านตันผลปาล์มสดต่อปี ปัจจุบันโรงงานทั้งหมดยังมีการใช้กำลังการ

ผลิตเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น โดยน้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้ ร้อยละ 

93.7 ถูกส่งเข้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์  ร้อยละ 6 ส่งเข้าอุตสาหกรรมสบู่และอาหารสัตว์ และที่เหลือร้อยละ 0.3 ส่งออกไป

ยังประเทศมาเลเซียและอินเดีย   

การสกัดผลปาล์มสดจะต้องรีบทำภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเก็บเกี่ยว มิฉะนั้นกรดไขมันอิสระในผลปาล์มจะเพิ่มสูงกว่า

มาตรฐานที่กำหนดไว้ ร้อยละ 5 นอกจากนี้ในขั้นตอนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จะมีส่วนของกากเส้นใยและเศษกะลาซึ่งโรงงาน

สกัดหลายโรงได้นำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน หรือขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งบางส่วนนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ 

ทำปุ๋ยชีวภาพ คลุมหน้าดินในการเพาะปลูก ในอนาคตกากเส้นใยและเศษกะลาปาล์มน้ำมันยังสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้โดยนำ

ไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษ กระดาษ และ Particle Board  

 

2. อุตสาหกรรมขั้นกลาง 

	 •	 อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เป็นขั้นตอนการนำน้ำมันปาล์มดิบมากลั่นเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์  

โดยน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ประมาณร้อยละ 93.7 ถูกส่งให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 12 โรง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำลังการผลิต 1.13 ล้านตัน แบ่งได้เป็น (1) โรงงานขนาดใหญ่ 10 โรง กำลังการผลิตรวม   

130 ตันต่อชั่วโมง และ (2) โรงงานขนาดเล็ก 2 โรง กำลังการผลิตรวม 4 ตันต่อชั่วโมง 

น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่กลั่นได้จะถูกส่งจำหน่ายเป็นน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ร้อยละ 39.8 เพื่อการส่งออก 

ร้อยละ 18.8 (น้ำมันปาล์มมีส่วนแบ่งตลาดน้ำมันพืชในไทย ร้อยละ 66 รองลงมา เป็นส่วนแบ่งตลาดน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมัน

มะพร้าว และอื่นๆ ร้อยละ 17 ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 12 ตามลำดับ) ส่งให้อุตสาหกรรมสบู่ ร้อยละ 10.1 และอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ร้อยละ 31.3 นอกจากนี้กรดไขมันซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรม

วิตามิน E วิตามิน A และ Sterol ซึ่งมีมูลค่าสูง แต่สำหรับประเทศไทยในขณะนี้ยังไม่มีการผลิตอุตสาหกรรมดังกล่าวเนื่องจากยัง

ขาดเทคโนโลยีในการผลิต 

 

3. อุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย  

 เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายสำหรับจำหน่ายให้ผู้อุปโภค

บริโภค ได้แก ่

	 •	 อุตสาหกรรมสบู่ ปัจจุบันใช้วัตถุดิบจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ประมาณร้อยละ 10.1 ของปริมาณการผลิตน้ำมัน
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ปาล์มบริสุทธิ์ที่ผลิตได้ในประเทศ และร้อยละ 6 ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์สบู่ บริโภคภายใน

ประเทศร้อยละ 82.3 และส่งออกร้อยละ 17.7   

	 •	 อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปัจจุบันใช้วัตถุดิบจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ประมาณร้อยละ 6.4 ของปริมาณ  

การผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ผลิตได้ในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บริโภคภายในประเทศร้อยละ 81.7 และส่งออก

ร้อยละ 18.3   

	 •	 อุตสาหกรรมครีมเทียม เนยเทียม และนมข้น ปัจจุบันใช้วัตถุดิบจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ประมาณ ร้อยละ 7.2 

ของปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ผลิตได้ในประเทศ โดยผลผลิตทั้งหมด บริโภคในประเทศร้อยละ 94.5 และส่งออก  

ร้อยละ 5.5  

	 •	 อุตสาหกรรมของว่างและขนมขบเคี้ยว ปัจจุบันใช้วัตถุดิบจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ประมาณร้อยละ 9.4 ของ

ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ผลิตได้ในประเทศ   

	 •	 อุตสาหกรรมอุปโภค เช่น พลาสติก เครื่องสำอาง น้ำมันหล่อลื่น ยางรถยนต์ ปัจจุบันใช้วัตถุดิบจากน้ำมันปาล์ม

บริสุทธิ์ประมาณ ร้อยละ 8.3 ของปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ผลิตได้ในประเทศ 

	 •	 อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการผลิตและขยายกำลังการผลิตไปพร้อมๆ กับ

การส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศในปัจจุบันเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยการผลิตสามารถใช้วัตถุดิบ

ทั้งจากน้ำมันปาล์มดิบหรือน้ำมันใช้แล้วจากครัวเรือนและภัตตาคาร  


การสร้างมูลค่าเพิ่มของปาล์มน้ำมันตามห่วงโซ่การผลิต

การสรา้งมลูคา่เพิม่ของปาลม์นำ้มนัตามหว่งโซก่ารผลติเฉพาะบางอตุสาหกรรมทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ซึง่มทีัง้อตุสาหกรรม  

ขัน้ตน้ อตุสาหกรรมขัน้กลาง และอตุสาหกรรมขัน้สดุทา้ย ดงันี ้

 

1. อุตสาหกรรมขั้นต้น 

	 •	 อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

การนำผลปาล์มสดจากสวนมาผลิตเป็นน้ำมันปาล์มดิบ โดยผลปาล์ม

ทะลายแบบคละเกรด 1 กิโลกรัม จะผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ 0.18 

กิโลกรัม หรือใช้ต้นทุนผลปาล์มทะลาย 2.40 บาทต่อกิโลกรัม จะ

ผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ในมูลค่า 2.61 บาท สร้างมูลค่าเพิ่มร้อยละ 

8.75  นอกจากนี้ โรงงานน้ำมันปาล์มดิบจะมีรายได้จากผลพลอยได้ที่

เกิดจากขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วยการใช้ผลปาล์มดิบทะลาย   

1 กิโลกรัม จะมีผลพลอยได้ดังนี้ ทะลายเปล่า 0.23 กิโลกรัม เป็นมูลค่า 

0.01 บาท  เปลือกกะลา 0.06 กิโลกรัม เป็นมูลค่า 0.09  บาท  เมล็ดใน 0.06 กิโลกรัม เป็นมูลค่า 0.36 บาท  Fiber ในเนื้อเยื่อ   

0.12 กิโลกรัม นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงงานผลิตไฟฟ้า น้ำและของแข็งอื่นๆ จากกระบวนการผลิต เช่น น้ำเสีย ตะกอน   

รวม 0.35 กิโลกรัม นำไปทำไบโอแก๊ส รดสวน ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ  
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2. อุตสาหกรรมขั้นกลาง 

	 •	 อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบ 1 กิโลกรัม สามารถผลิตนำ้มนัปาลม์บรสิทุธิไ์ด ้0.75 

กโิลกรมั หรอื 0.87 ลติร (สว่นทีเ่หลอือกี 0.25 กโิลกรมั จะมผีลพลอยไดเ้ปน็กรดปาลม์และการสญูเสยีจากกระบวนการผลติ) หรอืใช้

ตน้ทนุนำ้มนัปาลม์ดบิชนดิหบีรวม 14.50 บาทตอ่กโิลกรมั จะผลตินำ้มนัปาลม์บรสิทุธิไ์ดใ้นมลูคา่ 21.75 บาท สรา้งมลูคา่เพิม่ 

ร้อยละ 33.33  

 

3. อุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย 

	 • อุตสาหกรรมสบู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มของสบู่ จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2543 พบว่าการผลิตสบู่

มูลค่า 26,581 ล้านบาท ต้องใช้ปัจจัยการผลิตคือ น้ำมันปาล์ม 1,128 ล้านบาท ใช้โซเดียมไฮดอกไซด์ 6,288 ล้านบาท และ

น้ำหอม 256 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น 7,672 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเพิ่มจากการใช้ปัจจัยการผลิตเท่ากับ 

18,909 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าเพิ่มร้อยละ 246.47 โดยมีการใช้น้ำมันปาล์มเป็นปัจจัยการผลิตร้อยละ 14.7 ของมูลค่า

การใช้ปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น 

	 •	 อุตสาหกรรมครีมเทียม เนยเทียม และนมข้น การสร้างมูลค่าเพิ่มของครีมเทียม เนยเทียม และนมข้น จาก

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  ปี 2543 พบว่าการผลิตครีมเทียม เนยเทียม และนมข้น มูลค่า 41,184 ล้านบาท ต้องใช้ปัจจัย

การผลิตประกอบด้วย น้ำมันปาล์ม 868 ล้านบาท โปรตีนนม 10,776 ล้านบาท และคลูโคส 3,128 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าปัจจัย

การผลิตทั้งหมด 14,772 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเพิ่มจากการใช้ปัจจัยการผลิตเท่ากับ 26,412 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

178.8  โดยมีการใช้น้ำมันปาล์มเป็นปัจจัยการผลิตร้อยละ 5.88 ของมูลค่าปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น 

	 •	 อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

ปี 2543 พบว่าการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมูลค่า 12,916 ล้านบาท ต้องใช้ปัจจัยการผลิตประกอบด้วย แป้งสาลี 4,688 ล้านบาท 

น้ำมันปาล์ม 266 ล้านบาท และเครื่องปรุงรส 820 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น 5,774 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า

เพิ่มจากการใช้ปัจจัยการผลิตเท่ากับ 7,142 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 123.69 โดยมีการใช้น้ำมันปาล์มเป็นปัจจัยการ

ผลิตร้อยละ 4.61 ของมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งสิ้น 

	 •	 การผลิตไบโอดีเซล ปัจจุบันการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันพืชใช้แล้ว ส่วนใหญ่เป็นโครงการ

ทดลองผลิตและโครงการนำร่องเพื่อเตรียมการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมในอนาคต โดยข้อมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบุว่า น้ำมันพืชใช้แล้ว 1 กิโลกรัม สามารถผลิตไบโอดีเซลได้ประมาณ 0.9 กิโลกรัม (หรือประมาณ 

1.05 ลิตร) ส่วนที่เหลืออีก 0.1 กิโลกรัม เป็นไขสบู่ซึ่งยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือใช้ต้นทุนน้ำมันพืชใช้แล้ว 13 บาท

ต่อกิโลกรัม จะผลิตไบโอดีเซลได้ในมูลค่า 22.05 บาท สร้างมูลค่าเพิ่มร้อยละ 69.62   

ส่วนน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวม 1 กิโลกรัม สามารถผลิตไบโอดีเซลได้ประมาณ 0.85 กิโลกรัม (หรือประมาณ 0.99 ลิตร) 

ส่วนที่เหลืออีก 0.15 กิโลกรัม เป็นไขสบู่ซึ่งยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน หรือใช้ต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวม 

14.50 บาทต่อกิโลกรัม จะผลิตไบโอดีเซลได้ในมูลค่า 20.79 บาท สร้างมูลค่าเพิ่มร้อยละ 43.38   
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ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาปาล์มน้ำมัน
1. การเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มตามห่วงโซ่การผลิตยังไม่มีความหลากหลาย การใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ต้นปาล์ม วัสดุ

พลอยไดอ้ืน่ๆ เชน่ กากเสน้ใยและเศษกะลา กรดไขมนั และนำ้มนัปาลม์ โดยเฉพาะการใชก้รดไขมนัในการผลติวติามนิ E วติามนิ A  

Sterol  การใช้กากและกะลาอันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่น เนื่องจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้ยังมีจำกัด และปริมาณวัตถุดิบที่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ในเชิงพาณิชย์ 

2. ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมห่วงโซ่การ

ผลิต โดยเฉพาะไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมจากการใช้ผลพลอยได้ต่างๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมห่วงโซ่การผลิตจึงยังไม่บังเกิดผล

เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เช่น ในปี 2545 ไทยมีผลผลิตน้ำมันปาล์ม 68,000 ตันต่อเดือน ตลาดมีความต้องการใช้ 55,000 ตันต่อเดือน 

จะเหลือน้ำมันปาล์มส่วนเกิน 13,000 ตันต่อเดือน นั่นคือปริมาณน้ำมันปาล์มที่จะนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์มี  

ไม่มากนัก  

3. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันยังจำกัดและเพิ่งเริ่ม เนื่องจากที่ผ่านมานโยบายการพัฒนาปาล์มน้ำมันของ

ไทยไม่มีความชัดเจน การลงทุนด้านการศึกษาวิจัยจึงมีจำกัดและเพิ่งเริ่มมาไม่นานนัก ทำให้ขาดการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

และไม่นานพอในการสร้างปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีหรือได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้พันธุ์ปาล์มที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำเนื่องจากเป็นพันธุ์ปาล์มนำเข้า แหล่งที่มาไม่จัดเจน และขาดหลัก

ประกันเรื่องความเสี่ยงของพันธุ์ 
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4. เกษตรกรขาดความรู้ในการเพิ่มผลผลิต และขาด

อำนาจต่อรองในการซื้อขาย เกษตรกรสวนปาล์มถึงร้อยละ 96 

เป็นเกษตรกรรายย่อย ถือครองพื้นที่ปลูกร้อยละ 72 ของพื้นที่

ปลูกทั้งหมด เกษตรกรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังขาดการรวมกลุ่มและ

ความรู้ทักษะในการจัดการสวนปาล์ม เช่น การเลือกพันธุ์ต้นกล้า

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ วิธีการใช้ปุ๋ย ระบบการจัดการน้ำ การเก็บ

เกี่ยวผลปาล์ม ฯลฯ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง คุณภาพผลผลิตต่ำ 

และขาดอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิต 

และไม่สามารถส่งวัตถุดิบป้อนภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี ในขณะที่เกษตรกรสวนปาล์มของมาเลเซียถึงร้อยละ 90 เป็นเกษตรกรรายใหญ่ที่มีการจัดการสวนปาล์มอย่างเป็น

ระบบและถูกหลักวิชาการ 

5. การจำหน่ายผลผลิตขาดการแยกเกรดทำให้ได้ราคาต่ำ เนื่องจากเกษตรกรสวนปาล์มส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรราย

ย่อยและขาดการรวมกลุ่ม เกษตรกรแต่ละรายมีปริมาณผลผลิตไม่มากนัก และต้องรีบขายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 24 

ชั่วโมง เพื่อไม่ให้คุณภาพลดลงและขายไม่ได้ราคา การขายผลปาล์มให้กับพ่อค้าคนกลางหรือที่เรียกว่า “ลานเท” ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

ใกล้ๆ ซึ่งอาจเป็นคนในชุมชนหรือนอกชุมชนจึงเป็นที่นิยม ลานเทจึงเป็นผู้รวบรวมผลปาล์มจากเกษตรกรขายให้โรงงานสกัด แต่

ปัญหาของลานเทคือมักรับซื้อผลปาล์มโดยไม่แยกเกรด ทำให้โรงงานสกัดไม่สามารถเลือกซื้อผลปาล์มที่มีคุณภาพดีได้ และมัก

เพิ่มน้ำหนักปาล์มโดยการฉีดพ่นน้ำ 

 

ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปน้ำมันปาล์มในอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้มากขึ้น เช่น 

อุตสาหกรรมสบู่ เครื่องสำอาง เนยเทียม เป็นต้น นอกจากนี้ควรส่งเสริมการใช้ประโยชน์เนื้อไม้จากต้นปาล์ม และวัสดุพลอยได้อื่นๆ 

เช่น กากเส้นใย กะลา กรดไขมันเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเฉพาะกรดไขมันเพื่อใช้ในการผลิต วิตามิน E  วิตามิน A และ 

Sterol เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กว้างขวางมากขึ้นตามห่วงโซ่การผลิต อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้าน

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซียต่อไป 

2. รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมให้มากขึ้น เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอที่จะ

ขยายการลงทุนอุตสาหกรรมตามห่วงโซ่การผลิต พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การใช้พันธุ์ปาล์มที่มี

คุณภาพ ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม และมีการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวท่ีถูกต้อง 

3. ควรพัฒนาคุณภาพและขยายกำลังการผลิตไบโอดีเซลภายในประเทศให้เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับปริมาณผลผลิต

ปาล์มน้ำมันที่จะเพิ่มขึ้นตามนโยบายการขยายพื้นที่เพาะปลูก เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการผลิตตามห่วงโซ่การผลิต และการผลิต

พลังงานทดแทนในประเทศ  

4. ภาครัฐและเอกชนควรเร่งรัดพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันในประเทศให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับมาเลเซีย และมีปริมาณเพียง

พอกับความต้องการในอนาคต เพื่อลดการนำเข้าต้นกล้าพันธุ์จากต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนสูง มีความเสี่ยงเรื่องคุณภาพ   



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. ๕๐��

การปลอมปน และแหล่งที่มาไม่ชัดเจน โดยแนวทางในการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันควรเน้นการต่อยอดจากสายพันธุ์คุณภาพดีจาก  

ต่างประเทศ 

5. การส่งเสริมให้เกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยซึ่งมีอยู่ถึงร้อยละ 96 เกิดการรวมตัวในรูปกลุ่ม/สหกรณ์การเกษตรเพื่อ  

ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่อง การกู้ยืมเงินลงทุน การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต และสร้างอำนาจต่อรองในการขาย

ผลผลิตร่วมกัน  

6. ควรมีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมพัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ เพื่อเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 

เอกชน ภาควิชาการ และเกษตรกร รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ที่จะนำมาใช้  

ส่งเสริมและพัฒนาตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและ  

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน, พฤษภาคม 2547. 

นคร สาระคุณ และคณะ, รายงานการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย,กรมวิชาการ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์, มิถุนายน 2541.   

บรษิทั คอนซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ีจำกดั และบรษิทั วสิทุธ ิคอนซลัแทนท ์จำกดั, โครงการศกึษาการจดัตัง้เมอืงปาลม์นำ้มนั,  

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กันยายน 2548. 

สุรกิตติ ศรีกุล และ ชาย โฆรวิส, การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล, เอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนา ยุทธศาสตร์การผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน วันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2546 โรงแรมรีเวอร์วิว 

จ.พระนครศรีอยุธยา. 

MPOB และ Oil World Annual, 1999-2004 & Oil World Weekly, 17 December 2004 

✤✤✤✤✤



 2546  2547  2548  2549  
 ผลิตภัณฑ์

ภาค/จังหวัด
รายได้เฉลี่ย

(บาทต่อคน) 

ผลิตภัณฑ์
ภาค/จังหวัด

รายได้เฉลี่ย

(บาทต่อคน) 

ผลิตภัณฑ์
ภาค/จังหวัด

รายได้เฉลี่ย

(บาทต่อคน) 

ผลิตภัณฑ์
ภาค/จังหวัด

รายได้เฉลี่ย

(บาทต่อคน) 
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

ภาคใต้ 572,377  66,848  650,394  75,023  693,691  79,028  774,162  87,124  
ภูเก็ต 45,938 165,859 55,443 194,691 50,229 171,823 54,466 181,548

สุราษฎร์ธานี 73,703 79,212 87,752 92,785 97,525 101,587 111,907 114,753

ระนอง 11,479 65,321 13,951 77,791 14,412 78,856 15,512 82,462

พังงา 18,642 78,725 22,459 95,177 24,613 104,053 27,022 113,921

กระบี่ 28,778 76,134 33,296 85,359 32,663 81,282 35,703 87,031

ชุมพร 29,096 62,069 32,810 69,296 35,616 74,577 40,942 84,665

นครศรีธรรมราช 90,445 56,595 98,820 61,199 106,083 64,998 117,554 71,765

สงขลา 115,770 88,847 127,494 97,264 138,560 105,226 152,013 113,907

สตูล 17,846 66,204 20,286 73,795 20,444 73,026 22,274 78,058

ยะลา 23,467 50,643 26,480 55,529 30,437 62,118 34,596 69,244

ตรัง 38,746 61,710 44,607 70,226 48,878 76,165 54,149 83,378

นราธิวาส 27,933 37,593 31,484 41,095 35,294 44,755 41,288 51,484

พัทลุง 19,565 38,157 23,171 45,059 26,298 51,062 30,516 58,890

ปัตตานี 30,969 53,589 32,340 57,041 32,639 58,021 36,222 64,182
ภาคตะวันออก 861,696  201,104  965,651  222,370  1,135,227  257,950  1,270,251  285,069  

ชลบุรี 280,397 259,246 297,325 273,354 374,757 341,182 407,364 368,369

ฉะเชิงเทรา 138,278 211,812 163,685 250,270 156,186 238,355 168,780 256,448

ระยอง 316,224 598,281 364,017 691,077 448,579 850,253 527,366 996,079

ตราด 14,507 61,284 15,622 64,780 16,529 67,605 18,037 72,267

จันทบุรี 24,098 47,179 26,752 51,645 30,515 58,249 33,435 62,893

นครนายก 13,247 54,943 14,023 58,609 15,146 63,943 15,657 65,884

ปราจีนบุรี 55,313 131,796 63,362 150,463 70,715 169,091 74,511 182,065

สระแก้ว 19,631 31,994 20,864 31,874 22,800 32,746 25,101 34,179
ภาคตะวันตก 253,767  70,828  273,806  76,170  291,459  80,826  323,269  89,449  

ราชบุรี 84,896 101,912 88,096 104,723 92,837 109,302 103,155 121,186

กาญจนบุรี 48,869 60,939 50,998 62,255 54,289 64,906 59,861 70,873

ประจวบคีรีขันธ์ 34,922 75,579 39,726 85,824 42,834 92,387 48,372 104,166

เพชรบุรี 33,199 75,174 38,792 88,105 41,296 94,094 44,852 102,202

สุพรรณบุรี 41,662 48,932 44,891 53,216 48,119 57,588 53,915 64,619

สมุทรสงคราม 10,219 53,001 11,302 60,276 12,084 66,345 13,113 72,620
ภาคกลาง 432,196  143,254  472,505  155,788  502,442  164,797  553,919  180,946  

สระบุรี 87,997 136,855 101,349 153,104 114,785 168,540 124,586 181,270

สิงห์บุรี 15,487 64,456 16,952 70,274 18,593 76,782 20,114 82,988

ชัยนาท 19,353 53,386 20,396 56,490 21,973 61,109 23,733 66,065

อ่างทอง 15,287 54,552 16,858 59,756 17,977 63,300 19,776 69,488

ลพบุรี 55,676 73,752 60,962 80,986 64,560 86,022 70,525 93,608

พระนครศรีอยุธยา 238,397 323,863 255,988 348,806 264,555 361,615 295,185 401,972
กรุงเทพปริมณฑล 2,631,208  240,838  2,877,312  258,258  3,127,740  275,030  3,419,058  295,500  
กรุงเทพมหานคร 1,740,061 261,427 1,898,600 282,362 2,025,500 298,043 2,190,226 319,322

สมุทรปราการ 380,274 330,429 411,228 345,627 477,153 387,439 534,194 420,388

ปทุมธานี 131,285 184,002 146,372 202,727 155,262 212,356 175,298 232,143

สมุทรสาคร 201,653 407,379 224,985 448,178 252,264 494,635 280,999 539,346

นครปฐม 101,371 113,193 111,150 120,821 121,010 127,906 132,409 137,856

นนทบุรี 76,565 75,484 84,978 78,432 96,551 83,407 105,932 87,977

ที่มา:สำนักบัญชีประชาชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ณ ราคาประจำปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน ปี 2546 - 2549 (ต่อ)  
(GPP AT CURRENT MARKET PRICES AND PER CAPITA IN THE YEAR 2003 - 2006)
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